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BZSOT MUHALLEBİCİSİ

Arşiv Görevlisi Gecekonduculardan Fişle Para Toplamış

Belediye’de
Yolsuzluk
Oltaya Çıkarıldı
• BIK CİLTTEN 130 BİN LİKA TOPLANMIŞ
• 1 KOÇAN KAYIP

• CANTAY’A İŞTEN EL ÇEKTİRİLDİ
• SAVCILIK OLAYA EL KOYDU

HAŞAN DİLLİOĞLU 
GEMLİK TİCARET BORSASI 
BAŞKANI SEÇİLDİ

Gemlik Belediyesi Arşiv 
görevlisi Göktay Cantay, 
imar affı için belediye'ye 
başvuran gecekondu 
çalardan fiş karşılığı para 
topladığı için görevinden 
atadı ve savcılığa şikayet 
edildi.

[ 12 Eylül den sonra Bele 
ıffiye fen işleri arşiv taznif 
görevine getirilen Göktay 
Cantay’ın imar affından 
yararlanan şahıslardan 
aldığı para konusunda, 
bir özel yeminli büroda 
yapılan tartışmalara Bele 
diye Hesap İşlemi Müdürü 
Şevket özenli’nin lesadü- 
fen tanık olması üzerine, 
yolsuzluk olayı ortaya çık 
tL Vatandaşın kendisinden 
fazla para aSdığı konusun 
daikî yakınması üzerine, 
makbuzu incel'yen Hesap 
işleri işleri Müdürü, mak 
buzun belediye “tahsilat 
Makbuzu” ile i’işkisi olma 
(hğmı görünce durumu 
Başkan Hakkı Çakır’a 
iletti. Yapılan soruşturma 
da; Göktay Cantay’ın 
“sıra fişi” (fiye özel olarak 
bastırdığı fiş ile bazı ge 
cekonduculardan para al 

Gemlik Rotary Bir Yaşında

Gemlik Rotary Kulübünün birincj kuruluş yıl
dönümü törenlere kutandı.

Tibel Otel havuz başında yapılan yemekli top
lantıda Bursa, Bilecik, İzmit, Sakarya, Balıkesir 
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dığı saptandı. Olay üzeri 
ne işçi kadrosunda bulu 
<nan Göktay Cantay, disip 
lin kuruluna verildi'. Geçti 
ğimiz hafta toplanan Bele 
diye İşçi Disiplin Kumulu 
oybirliği ile Cantay’ın gö 
recinden alınmasına ve iş
oococooooooaoooaoooooooooooooooococcoooooooococoooooooaooooooooooo R 8
8 AKBANK 26486 HOLU HESAPTA 8

S COŞKUN GÜNEŞ’E |
o RI YARDIM KAMPANYASI AÇILDI 8

Ö Gazetemizde, göçen 
g hafta yazarımız Av. Ali 
g Aksoy’un Röportaj yap- 
g tığı, 'böbrekleri çalışma- 
g yan JCoşkun Güneş’le o-ı 
g kurlarımızın yoğum il'gi- 
gsi sonucu Akbahk’ta yar 
g dım kampanyası hesaba! 
g açıldı.
8 Uzun yillar önce böb- 
$ rek rahatsrzığ^na yaka-< 
glanan ve her iki böbreği 
8 çalışmayan Coşkun |Gü- 
8_ 

KAZA MI CİNAYET Mİ?

11. KATTAN DÜJEN OTEL

akdinin feshine karar ver 
di. öte yarıdan Belediye 
Başkanı Hakkı Çakıır’da, 
durumu Savcılığa resmi 
bir yazı ile bildirdi.

BAŞKANIN 
AÇIKLAMASI

neş, kamını temizleyecek 
makünaya girmek için, 
babadan kalma zeytinli
ğimi ve ayakkabıcı dük
kanlını satmak zorunda 
kalmıştı. Diyaliz mafkina- 
sma girebilmek için her 
defasında 30bin lira öde
yen Güneş, böbreği uyan 
bir Gemlik’liden para 
karşılığı böbrek bekledi
ğimi yazanımız Aksoy’h 
açıklamıştı.

MEMURU ÖLDÜ
Büyük Kumla Acar Si 

tesinin 11. katından düşen 
resepsiyon memuru Tahir 
Karamam (41) parçalama 
nak öldü.

Geçtiğimiz hafta cuma 
günü Büyük Kumla Acar 
Sitesinde meydana gelen 
olay şöyle gelişti :

Bursa Acar Otel de re 
sepsiyon memuru olarak 
çalışan Tahir Kahraman 
(41) ve Çelik Palas Ote 
linde görevli eşi Gülay 
Kahraman, perşembe gü 
nü görevlerine gittiler. Ay 
nı gün saat 21.00 de işten 
çıkan Tahir Kahraman 
eşine yazlığa gideceğini 
söyledi. Eşi ise ertesi gün 
vardiya değişikliği nedeniy 
te Bunsa’da annesinin ya
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Yolsuzluk olayı ile ilgi 
İfi olanak gazetemize açık 
lama yapan belediye Baş 
kam Hakkı Çakır, para 
toplanma işinin doğru oldu 
ğunu bildirerek şunları 
söyledi.
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Okurlarımızın yayımı
mız sonunda odaya göster 
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AHMET ÇAKIR

İl GENEL MECLİSİ
ÇALIŞMALARI HAKKINDA 
GAZETEMİZE
AÇIKLAMAĞA GÜLÜNDÜ

11 Genel MecliSj üyelerin 
den Ahmet Çakır, meclis 
programında olan ilçemiz 
ile ilgili çalışmalar hakkın 
da gazetemize btfği verdi.

Ahmet Çakır, II Genel 
Meclisinin Gemlik köyle 
rinde sürdürdüğü çalışma 
lar hakkında şu bilgileri 
verdi.

Gemlik’te Köy çahş 
malan yoğun bir şekilde 
devam etmektedir. Adliye 
Köyündeki hizmet binası 
devam etmektedir. Cihattı 
Köyü sulama kanalının 
Toprak Su tarafından İha 
leşi yapılmıştır. Engürii 
elik Köyünde ilkokul ona
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Gemlik Ticaret Borsası 
meclîsinin geçtiğimiz haf 
ta içinde yapılan seçimle 
tini kazanan Haşan Dilli 
oğlu listesi aralarında mec 
lis Başkanı ve yönetim 
kurulu üyelerin^ seçtiler.

Borsa binasında yapılan 
Meclis seçimlerinde 104 
tacir oy kullanmış, “Genç 
ler Grubu” 49; Dillioğlu 
listes^ ise 51 tam oy al 
mışlardı. Karma üstellerin 
dökümünden sonra Ahmet 

, Çeterez, Erdoğan Barut 
çuoğlu, Haşan Sönmez, 

i Esat Akay’ın 52 şer oy al 
dığı görülmüş, yapılan ku 
ra çekiminde Borsa Meali 
sine girmeyi Erdoğan Ba 
rutçuoğlu kazanmıştı.

Üçe Seçim Kurulu Bor 
sa mecifis seçimleri tamam 
landıktan sonra geçtiğimiz 
hafta cuma günü yönetim 
kurulu ve Meclis Başka 
m ile Yardımcısı için yeni 
den seçim yaptı. Borsa bi 
nasında yapılan seçimler 
de 1. Gemlik Ticaret Bor 

| sası meclis başkanlğma 
Kafoğlu A. Ş. temsiîçisi 
İnan Tamer’i getirdi. Mec 
lis Başkanlığına Orhan 
Dündar (Alemdarlar A.Ş. 
temsilcisi) İkinci Meclis 
Başkanlığına Burhan Ca 
hit Açıkalm seçildi. Daha

Ticaret Borsası Meclisi seçimleri çok çekişmeli geç 
ti. Az bir farkla, Dillioğlu listesi seçimleri kazandı 
Fotoğrafta oy dökümünden bir görüntü.

Bayram Üzeri Olur mu!

Motopomp Bozulunca Susuz Kaldık
ilçemiz su dağıtım şebe 

kesinin ana motopompla 
nndan birsim arızalanma
oooococococcöooococo
| Okurlarımızın

8 Kurban Bayramını
| Kütlar,

8 Saflık ve
| Mutluluklar Dileriz.
MOOOOOOOOOOOO0OOOO0

Gemlik Ticaret Borsası
İlk Başkanı 

Haşan Dillioğlu

sonra Yönetim kurulu üye 
hkeri seçimleri yapıldı. 
Yönetim Kurulu üyelikle 
rine :

Haşan DiTioğlu, (Bşk) 
Osman Taylan ( Bşk. 
Vek.), Salih Kaya (Muha 
sip), Ömer Duran, Kemal 
Erkul (üye) seçildiler.

DİLLİOĞLU’nun
AÇIKLAMASI

Gemlik Ticaret Borsası 
Başkanı Haşan Dillioğlu, 
seçimlerden sonra flk de 
mecinj gazetemize verdi. 
Dillioğlu şunları söyledi :

“Borsa, üreticiyi, Tüke 
ticiyi, Esnaf ve Tüccar 
arkadaşlarımızın hak ve 
menfaatlerini koruya 
çaktır. Gemlik uzun yılla

Devamı S. 4 de 

sı nedeniyle bayram 
sinde susuz kaldık.

Belediye Başkanı Hakkı 
Çakır, gazetenize yaptığı 
açıklamada su sıkıntısı 
tun geçici okluğunu belir 
terek şöyle konuştu :

“-Ana dağıtıcı mdto 
pomp hafta sonunda an 
za yapınca su pompalama 
iş; aksadı. Ama hafta ba
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SAYFA 2

-== Gemlik İnsanları
AVUKAT ALİ AKSOY

HAŞAN DİLÜOĞLU :

Kongre İlânı 
Küçük Kunfla Yalıspor Kulübü 

Başkanlığından
Kulübümüz yıllık olağan genel kurul toplan

tısı 22. 9. 1984 günü saat 16.00 da Kumla Çınar- 
altı Gazinosunda yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

Gündem: Yönetim Kurulu

Değerli okurlar, “Gemlik İnsanlar” dizisi nihayet 
eski Gemlik CHP ilçe başkam Ali Aksoy’la, AP ilçe 
başkanı sayın Haşan D il oğ'u’nıı yan yana getirdi. 
Nasıl getirmesin ? Geçen hafta yap lan ticaret Bor 
sası Meclis seçimlerinden sonra bu hafta yapılan Bor 
sa yönetim kurulu seçiminde, sayın Dillioğ'u, Gem 
lik Ticaret Borsası’nm ilk başkam oldu...

-Sayın Dilhoğlu, sizi, ben daha politikaya girmeden 
merhum kayınpederim Cemil Yar’ın anlatımlanyla- 
la bilirim. Yakın dönemde değişik siyasal partilerde
ki çalışmalarımız sırasında ülke sorunlarına değişik 
bakıyor da olsak ben size, kayınpederimden kişiliği
nizle ilgili duyduğum olumlu şeyleri koruyarak bak
tım hep... Ve sizi kendi tercih çizginizde tutarlı gör 
di’ım hep. Böyle bir saptamadan sonra konuya gire 
lim isterseniz. Nerede doğdunuz, okumanız ve ticare 
te atılmanız nasıl oldu anlatır mısınız ?

—GenıEk Fıstıklı Köyü’nde 1924 yı’ında doğdum, 
ilkokulu köyümde, orta okulu İstanbul’da okudum

Daha öteye okumadım. 1946’da Gemlik’te zeytin tica 
retine taşladım. Gemlik’te i k olarak defterlerini yasa 
nın aradığı şek İde tutan tüccar benim. Vergi Daire 
sinde de numaram GA : l’dir. Halen dahi...
- —Politikaya girişiriz ne zamandır ?

—1946’da girdim. Yeni kurulan Demokrat Parti’ 
nin kuruluş felsefesini ben de beğeniyorum. Hemen 
kaydoldum. Asıl aktif çalışmalarım 1950 sonrasına 
rastlar. 54’te Bursa İl Genel Meclisi’ne seçildim. Di
ğer üye Hüseyin Adalı ile beraber... 27 Mayıs İhtila 
ili nedeniyle ufak bir kesinti dönemi hariç 12 Eylül 
1980 tarihine kadar Bursa İl Genel Meclisinde ilçemi 
ri temsil ettim.

—Bu meclis içinde görevleriniz neler oldu?
' —Sırasıyla, önce İl Daimi Encümen Üyeliği yaptım 
ve ardından uzun yıllar İl Genel Meclisi Bütçe Ko 
misyonu Başkanlığı yaptım. Köylerin sosyal gelişimi 
ni sağlamak amacıyla kaynak sağlanması fikrinin 
takipçisi ve sağlayıcısı oldum.

—Bu konuya sonra gireceğiz sayın Dillioğlu. Bize 
1945’jann ilçe CHP saflarının ön sıralarında kimler 
vardı, lütfen sayar mısınız ?

—Şu anda hatırlayabildik’erim : Reşit Sakız, Danış 
Ekim, Kerim Kumla, Eşref Dinçer, Haşan Bekçe, Nu 
rettin Kumla ve 1954’e kadar Muhtar Alemdar...

—Peki DP’nin ön saflarında kimler vardı ?
—Bışta Dr. Ziya Kaya olmak üzere Hüseyin Adah, 

Hüsamettin Öktem, Hüseyin Bayri, Ali Kadri Gür 
çay, İbrahim Akıt, Ati Kandiyar, Osman Gürsoy, Ne 
cati Arda...

—Dokıor Ziya Kaya için neler söylersiniz?
—Çok dürüst ve iyi bir insandı. Erken ölümü ilçe 

için büyük bir kayıp oldu.
—DP’nin o yıllarda Gemlik’te CHP’ne büyük faik 

lar yaparak sandıktan çıktığı görülüyor. Bu büyük 
ligiyi neye bağlıyorsunuz ? 1

—Hizmete ve kalkınmaya... DP enücra köylere 
kadar hizmetler götürmüş ve iktidar değişimi 
ile ü’keye bir hü-riyet havası gelmiştir.

—Bizim bölgemizde “yol vergisi” uygulaması ol 
muş muydu ?

—Evet CHP’nin son döneminde olmuştu. 6 lira 
ycfl vergisi veremeyen vatandaş devlete bu parayı 
(demek iri»* yol ’»pırında cali tiridi.

-—Milletvekilliği hiç düşünmediniz mi Haşan Bey 
—Yok üzülmedim.
—27 Mayıs öncesi durum nasıl görülüyordu ?
—Doğrusu ihtila! beklenmiyordu. Fakat 1961’de 

yapılcak genel seçim’erde demokrasi kuralları için, 
de bir iktidar değişikliği olabilirdi bu beklene 
bilirdi.

—Peki AP’nin kuruluşu nasıl oldu ?
—tik etapta merhum Menderes’in oğ'u Yeni Tiirlri 

ye Partisi’nin kurucuları içindeydi. AP. kurucuları 
arasında merhum orgeneral Ragıp Gümüşpala vardı. 
Eski DP’li seçmen önce bocaladı fakat bir yıl sonra 
oylar AP’de toplandı.

—İlçemizde AP kimler tarafından kuruldu ?
—Kurucu başkan İbrahim Onur’du. Hatırlayabil

diklerim : Şevket Taşkın, Necati Arda, Abdurrah 
man Akçalar, Nurettin özel ve birkaç arkadaş daha,

__S,z kaç yrl Gemlik AP İlçe Başkanlığı yaptınız?

—1970-80 arası beş dönem, on yd.
—Gerek ilçe başkanlığınız ve gerekse Bursa 11 Ge 

nel meclisindeki uzun görevinfız sonucu bu ilçeye ne 
ler sağladınız söyleyebilir misiniz ?

—Bu sorunuza teşekkür ederim. Bu ilçeye hükümet 
konağı, PTT binası, Lise ve Ortaokul binaları genel 
bütçe çerçevesinde sağlanmıştır fakat bu ihtiyaçların 
sıraya konmasında ve gerçekleştirilmesinde önemli 
rolümüz oldu. Ayrıca ilçenin 24 köyü ve iki kasabası 
na yol yapımı, elektrik, su o'kul hizmetleri için bina 
yapımında şahsi rolüm oldu. Öyle ki bazı köylere 
okuma odası,, köy konağı veya, konserve yapımevi 
inşaası için günlerimi vakfettim. Ömrümü verdim, 
sağ'ığımı verdim... Bunları sitem için değil gururla 
söylüyorum.

—Sayın Dffl’bğlli, bize, sayın Damfilral’fiin sârin için 
söylediği sözleri1 de aktarır mısınız ?

—1974 yazında AP ilçe teşkilatı içinde bir çalkan 
ti oldu. Yönetim kurulu arkadaşlarımın çoğu istifa 
etti. Yönetim kurulunda Avni Malgıl’la ikimiz kafdk. 
Ankara’ya emaneti sayın Demirel’e teslim etmeğe 
gittik. Lütfettiler, beni eski hukukumuzun da fevkin 
de dinlediler. Bana, (En güvendiğim parlamenter 
sayın Çağlayangil’dir. Eğer Çağlayangil sizin a’eyh; 
nede birşey söylemeğe kalkışsa onun yalan söylediği 
ne inanır, size zerre kondurtmam) dedi... Ve bana, 
“göreve devam Haşan Bey,” dedi saym Demirel ! 
Hiç unutmam, günlerden M. Kıbrıs Barış Harekatı 
günüydü. Ali bey, ben politikayı idealist amaçla yap 
tim sadece.

—Sayın Dillioğlu, 12 Eylül’e çok ıaz bir zaman ka 
•la AP ilçe başkanlığından istifa etmiştiniz gerçi o 
zaman Gemilik Körfez’e bunun nedenlerini açıkladınız 
ıama tekrar sorayım, nedien istifa ettiniz ?

—Konu ilçe imar planının üçe çıkarlarına uygun 
şekilde tatbikini sağlamaktı. Plânın yapıldığı şekilde 
uyğu'anmasını sağlamakta yanhz kaldım. Parti için 
de karşılaştığım güçlüğü aşamadım ve istifa etmeyi 
daha doğru buldum. Ayrıntısına girmeyelim.

—Sayın DiHoğlu, ilçemizde yeni kurulan ticaret 
borsası başkan’ığına seçildiniz. Yeni göreviniz hayırlı 
■oîlsun, (kutlarız. Borsanın kuruluşu nasıl oldu ve 
ilçeye ne sağlayacak borsa ?

—Kuruluşu şöye odu : önce Bursa Borsası’nm 
yetkinleri ilçeleri de kapsar şki’de gen'ş’etilmişti. 
Yılda 50-60 milyon lira zeytin alım-satımı yapılan 
Gemlik’te zeytin fiatlarmı belir’eme işi Bursa Ticaret 
Borsasına bırakılıyordu. Bursa’da bu 'işlerden anla
yan tüccar yok ki.. Biz Gemlik’ten 70 imzalı dilek
çeyle bakanlığa konuyu duyurduk, ve Gemlik’te ayrı
ca borsa kurulmasını istedik. Bakanlık isteğimizi ye
rinde gördü. Bize kuruluş çalışmaları için yetki verdi 
İlçe Seçim Kuntlu gözetiminde kayıt yaptık, meclis 
seçimine gittik ve nihayet yönetim kurulumuz seçild,

—ilçemize Borsa ne sağlayacak?
—Evvela üretici aldanmayacak. Kabındaki zeyti

nin tanesine göre borsada günlük fiat nedir bunu 
o günkü arz-ta’ep durumuna göre zeytini satılacak. 
Yani müstahsil havuzu başmda tüccarla haşhaşa ka
lıp fiat saptamayacak veya eline aldığı bir miktar hu 
mune zeytinle tüccar yazıhanelerini gerip fiat sorma
yacak.

İkincisi ve en önemlisi : Bakanlıktan “Zeytin Stan 
dartlan Nizamnamesi” çıkartmağa çalışacağız. Bü
yük şehirlerdeki tiiketicj sofrahk Gcml'k zeytini ile 
Ege ve Akdeniz yöresi’nin tuzlanarak sofralık hale 
getirilmiş yağlık zeytinini ayıramıyor. Bu durumun 
yıllardır sürmesinden bölgemiz zarar görüyor Çıkarı
lacak nizamnamede, her zeytine, nerenin zeytin; ol
duğu yazılarak piyasaya sürülmesi şartı getirilecek 
Denetim şartı getirilecek. Ve ağır müeyyideler getiri
lecek... Yoksa sofra’ık zeytinle tuzlanmış yağ
lık zeytini piyasa daha uzun yıllar ayı
ramaz bu gidişle. Ve yöre zeytini riyan olmağa devam 
eder böyle.. Bunun önüne geçmek, istiyoruz borsa <4a 
rak

—Saym Dilloğlu, bu son göreviniz, standartizasyo- 
nu gerçekleştirebiliraeniz bence sizin en önemli göre 
viniz olacak. Gözettiğiniz amaç doğrudur, âze başa
rılar diler ve teşekkür ederim.

—Sajın Aksoy, bende size teşekkür ederim.

1-) Açılış ve yoklama
2-) Raporların okunması
3-) Raporların kabul edilmesi (aklanması)
4-) Yönetim ve denetim kurulunun seçilmesi
5-) 1984 yılı bütçesinin görüşülüp kabul edilmesi
6-) Dilekler, istekler
7-) Kapanış.

Dr. ALİ ÖZGÜR
Kurban Bayramınızı Kutlar, 
Bayram günlerinde hasta kabul edeceğini duyurur.
Tlf : Mua. : 4145 I Ev : 4146
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Gemlikli Meşhur Şekerci 
İSMAİL PEKŞEKER’İN 

oğulları tarafından

Şevim Şekerleme
Sayın Gemliklilerin Hizmetine Açıldı

İsmail Hakkı ve Eyyüp Ipekçekar

İstiklal Cad. No. 6 - GEMLİK

Düzeltme
Geçen »ayı grzetemlzda 

yayınlanan tt1/339 T dutfa 
scyılı icra »atıf İlanında I. li
radaki tafinmazın kıymet tak
diri I 500.000.- Tl. 1. »ıradaki 
tafinmazın kıymet t a k d I r I 
1.730 000 - Tl.dır. Yanlifhiı 
düzeltir özür dileriz

Kayıp
Gemlik Nüfus Me

murluğundan aldığım Nu- 
fus Hüviyetimi kaybettim. 
Hükümsüzdür.

Aylin Tunçkal
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Gazeteciliğe Meraklı Fotoğraf Çekmesini Bilen 
Gençler... Bize Uğrayın Görüşelim

G. Körfez Gazetesi
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SAYFA»

Kurban’ı Etsiz Giriyoruz

KASAPLARDA ET YOK

Cüzdanımızı, ve de vicdanımızı öniimü 
ze koyarak düşünelim : Çoğu, batan “OK 
IA DİREK AİLESİ” çocuktan olan; yetiş 
me çağlarını yaşıyan; yoksulluk, iliklerine 
işlemiş çocuklarımızı düşündük mü hiç ? 
Bunların kritiklerinde, dengesizlikler 
oluşturacak nedenler; bugüne değin bir 
araştırma konusu oldu mu ? Bunalımlar 
ifan, isyanlardan kendilerini kurtaracak, 
ne gibi önlemler alındı: ne tür yardımlar 
yapıldı ? Çevreden gelen etkiler de gözar 
di edilemez. Bu çocuklarımızı, ne tür pe 
degojik yöntemlerle kurtarabiliriz ? Orta 
da bir dengesizlik var. Çocuk, genç bu 
dengesizliği okula adımmı atınca daha iyi 
algılıyor. Açık kapatılamayacak boyutlara 
nfaşmams.h.

Cumhuriyet Okullarında en aşağıdaki 
aile çocuklarından, en üsttekine kadar 
eşitlik ilkelerinin seçim yapılmaksızın ço 
rnkfarTmıza duyurulması; olumlu tutum 
lada bu davranışların pekiştirilmesi; öğ 
retmenlerimize, yöneticilerimize düşen, en 
iyimser bir davranış değil midir Çocuğa 
gence iki tokat, patlatmakla eğitimdik gö 
lerimizi yapmış sanıyorduk. Oysaki bir 
pnhşhğm: yillar boyu giderilemiyeeeği 
usumuza ge’miyordu. Belkide öğretimi 
eğitini verende de boşluklar, boşlukları 
mu vardı. işte bu bo-luklan, yukarıda da 
değindim: doJdmnalıydık.

Yetişecek genç kuşaklar; öğretmenleri 
mizin. eğitimcilerimizin enerinde şekTene 
çekse; öğretmene, bpg, dağarcığım doldur 
mas için yardım, ilk koşuldur. Milî Eği 
tini Bakanlığı, sanırım burada ağırdan ah

yor. Bir öğremen olarak eğitim müfettiş 
lerini, onların davranışlarını olumlu olum y 
suz iyi bilirim. Bir eğitimci, sınıfa korku fi 
tan gözlerle girer, sert sesle sorular yönel 
tirşe; öğretmenini hoş karşı amazsa, sdnuç 
alabilir mi ?

Daha küçük yaşlarda; çocuklarımızın 
belleklerine kin acı kokan imgeler yerleş 
tirmeyelim. Onlara, sevmesini, sevmenin 
sevilmenin tatlarım algılamalarına yardım 
cı olmak da, biz öğretmenlerin görevi de 
ğilse, ya kimindir ?

Türkiye’de bilinçli aile düzeyi yüksek de 
ğildir. Okuyan belirli bir kesimdir, ötesi 
“ Okuyupda ne olacak” felsefe’sflyle avut 
maktadır kendini. Önemli o’an ; halkımı 
zı, çocuklarımızı ileriye ışık tutacak düzey 
de yetiştirmekse; Milli Eğitim Bakan 
lığının olaya yakından, tarafsız, objektif 
gözle bakmasıdır.

Bize göre ; ekonomisinden, tarımına, 
tamumdan pazarına, pazarından a ıcisma, 
alıcısından tüketicine değin uzanan,büyük 
yolda birleşilmesi en doğal yol olmaz mı ? 
Kuşkusuz, bu önerimiz bizim boyutlarımı 
aşar. Bunu uygulayanlar uygulayacak O 
lanlar düşünsün.

Yazımı Cumhuriyetin 1 E' ül 1984 gün 
lü sayısından birkaç örnekle bitireyim : 
“ Bay re m giysileri için en az 20 bin lira 
bir ilkokul öğrencilinin kıyafeti için 6-9 S 
tin lira g der gerek’yor.

■ ört ki ölem I İyi mİ ?

İlçemiz (kasapları hay 
van hatlarının yüksek ol 
duğu gerekçesiyle et kes 
miyarlar.

Bir haftadır et kesmi 
yen kasaplar, Et Balık 
Kurumu banliyösünde can 
h hayvan hatlarının satış 
hatlarından yüksek oldu 
ğunu, buna nakliye ve kan 
parasmn dahil olmadığım 
belirten Dernek Başkanı 
Hamdi Kuzey şöyle konuş 
tu :

“Canlı hayvan fiatlarm

■

■
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da görülen pahalılık sonu 
cu hayvan kesmemiz im 
kansız. Bursa Belediyesi 
nin yaptığı gibi fiatlar 
serbest bırakılmalıdır. Ge 
tekirse elediy e bize bir m e 
mur versin hayvanı canlı 
birlikte alalım. Fiatı onlar 
tesbit etsinler.”

BELEDİYE BAŞKANI 
KONUŞUYOR

Belediye Başkanı Hakkı 
Çakır, et hatlarının ser 
best bırakılmıyacağım

belirterek şunları söyledi
“-Et öatianm serbest 

bırakarak halka pahalı et 
yedirtmem, serbest bırakı 
nm ama o zaman nark 
koyarım. Gemlik halkı bu 
sorunu anlayışla karşıla 
sm kurbana kadar gerekir 
se et yemesin. Biz birkaç 
kasap istiyor diye halkın 
tenceresine girecek bir 
parça etin de önlenmesini 
istemiyoruz. Et kesmiyen 
kasaplara yasal işlem yapı 
lacaktır.”

DÜĞÜN SAHİPLERİNE MÜJDE

DAVETİYEDE UCUZLUK
HAFTASI DEVAM EDİYOR

Düğün - Sünnet - Nikâh - Gün - Nişan
Davetiyelerinizi Eski Hatla Alın 

Kârlı Çıkın

■ 
■ 
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Türkiye’nin en ünlü markalan plan

■
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Menkulün Açık Artırma İlânı 
Gemlik İcra Memurlusundan

Dosya No. 984/263 T.

Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda çiriş, miktar vo kıymetleri yazılı mallar 
satışa çıkarılmıştır.

Birinci artırma 3 10. 1984 günü saat 9.40 ile 9.50 de Gemlik İskele Mey

danında yapılacak ve o günü kıymetlerinin % 75 ine İstekli bulunmadığı tnkdir* 
de 4. 10. 1984 günü aynı yer ve saatte 2. artırma yapılarak en çok fiat verene 
Mtıiacaflı ve «atış şartnamenin İcra dosyasından görülebileceği masrafı verildiği 
takdirde şartnemenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği, fazla bilgi almak 
İsteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla İcra memurluğuna başvurmaları ilân 
olunur.

Not : İhaleye katılznlardan muhammen kıymetin % 10 nlsbetiade teminat 
alınscaktır.

Muhammen Kıy. Adedi Cinsi (Mahiyeti ve önemli nitelikleri) 
Ura Krş.

2.500 000. 00 1 16 KA 849 plakalı Bedford marka 982 model faal
kamyon

( İC If. K. 114/1, 114/3 )
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YASEMİN

Davetiyelerinin zengin çeşitleri ile hizmetinizdeyiz.

GELİN GÖRÜLELİM

1 SAATTE DAVETİYENİZ HAZIR.
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| YENİ TELEFONUMUZ |
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DİLERSENİZ NOt ALIN fi

KAYIP
Gemlik Nüfus Me

murluğundan aldığım nü< 
fus cüzdanımı ve av tes
keremi kaybettim. 
Hükümsüzdür.

Cemil Şimşir
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* Zengin Çeşit
* Ucuz Fiat

* Baskıda kalite
* Çabukluk

KÖRFEZ BASIMEVİ
GAZHANE CD. A. JİRİN PASAJI 45/A TLF : 3233 GEMLİK
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SAYFA 4

• •
Sayın Gemlik’lilerin ve Üyelerimizin 

Kurban Bayramlarını Candan Kutlar, 
Sağlıklı ve Mutlu Günler Dileriz.

GEMLİK
Sosyal Demokrasi Partisi 

İlçe Yönetim Kurulu

I MM MM MM #*** MM, <»»«*« «««M MM •««M .»aksise, «s«ss»ia ««M »»ıs^ /<• s*^

I ULUDAĞ SÜTHANESİ iI iSayın Gemliklilerin ve Müşterilerinin ? 
( Bayramlarım en İyi Dilekleriyle Kutlar, I 
f Sağlık ve Mutluluklar Diler. | 
| İsmail — Osman Emeç |

| Demirsubaşı Mh. Çeçmt Sk. Tlf :1151 GEMLİK | 

•*M»« '»«W’ «M* «Mv« ^Ma» *>*W *M*

TÜM GEMLİKLİLERİN VE 
ÜYELERİMİZİN 

BAYRAMLARINI KUTLAR»
SAĞLIK VE MUTLULUK DİLERİZ

ANAVATAN PARTİSİ 
İLÇE BAŞKANLIĞI

Gemlik Rotary Bir Yaşında

Rotary kulübü üyelerinin de konuk olarak katıldığı 

gecede konuşan Kulüp Başkanı Bülent Kurt, bera
berlikten mutluluk duyduğunu, bir yılda büyük ba 
şan kazandıMarmı söyledi. Gecede Gemlik Rotary 

Kulübünün en başarılı üyesi Roteryan Ahmet Gül- 
lü’ye guvamör Uğur Yüce tarafından armağan 
sunuldu. Fotoğrafta bu an görülüyor.

kke3b aaa> «a»Mimm»tnRaıı

! ERENOĞLU |
I SÜT VE SÜTLÜ MAMULLERİ A 

TİCARETHANESİ JA Çarşı Meydanı No. 2 Tlf : 1167*1227 — GEMLİK A
9 Bayramınızı |

S En İyi Dileklerimizle Kutlar, 8
। Mutluluk ve Başarılar Dileriz. |

Kaza mı Cinayet mi?
nında kaldı.

Otuna sabahı, Acar Site 
rinde uyananlar baş tara 
fı deniz kıyısında parça 
lanmış bir erkek cesedi 
ile karşılaştılar Durum 
jandarmaya bildirildi.

Savcılığın yaptığı jaraş 
turnada, Tahir Kahra 
man’ın Acar Sitesinin 11. 
ikalındaki yazjik balko

Sekreter Aranıyor
LİSE MEZUNU 10 PARMAK 
SERİ DAKTİLO YAZABİLEN 

BAYAN SEKRETER
ALINACAKTIR

Tlf : 2200
Kav Orman Sanayii A Ş. Orhangazi

İLGİNÇ RÖPORTAJ. DOĞRU HABER 
GAZETENİZ GEMLİK KÖRFEZ DE

Bayram Özeri Olur mu?

şında giderildi. Ancak bo 
rulardaki boşluklar nede 
niyle üst katlara su ulaş 
ması gecikti. Bu sabahtan 
itibaren evlerinde su aka 
çaktır.” dedi.

Belediye dün Balıkpaza 
n, Kayhan Mahallesi ve 
Cınnhuriyet Mahalle 
sinde arazöz ile evlere su 
dağıttı.

nunıdan düştüğünü Ites 
bit etti.

Ölüm şekline bir an 
lam verilemezken, Tahir 
Kahraman’jja e(şi Gülay 
Kahraman, kocasının
düjjman^ planadığjtim baş 
dönmesinden 'balkon 
dan düşmüş olabileceğini 
söyledi.

Coşkun Güneş’e
dikleri yakın Bgi üzerine 
yazarımız Av. Ali Ak- 
soy, ilçe Kaymıakamk- 
ğından izin alarak, Coş
kun Güneş’e yardın kam 
panyası başlattı.

Gemlik Akbank Şube
si 26486 nolu hesaba ilk 
kez Ali Aksoy 5 bin, Ak- 
baaik Müdürü Sadık Ge- 
micioğlu 25 bin lira ya
tırdı.

Gemliklilerin açılan 
yardım kampanyasına ge 
ıiş ilgi göstermesini bek 
liyoruz.

İl Genel Meclisi 
Çalışmaları Hakkında
runı sürdürülürken, Fey 
ziye Köyünde ve Fmdıcak 
Köylerinde yol sanat ça 
lışmaları ihale edildi. Kur 
tul Köy camii yapımı biti 
rilnıek üzeredir. Karaca 
ali, Hamidiye, Feyziye ve 
Şükriye Köy yollarının 
yapımı sırasında dozerde 
arıza meydana gelmesin 
den, çalışmalarda bir süre 
duraksama görüldüğü 
nü söyliyen İl Genel Mec 
lis üyesi Çakır, Fıstıklı 
köyünün içme suyu ile 
Gemlik Ga zi İlkokulu'nun 
da 5 derslikli yeni ek bina 
ihalesinin yapıldığı
nı bildirdi.

Ahmet Çakır, 11 Genel 
Bütçesinden program ge 
reği yapı'an hizmet'er’n 
yakın takipçisi ü'duklan 
m, başlamış hizmetler n 
zamanında, bitirilmesi için 
yoğun faaliyette bulunduk 
larını sözlerine ekledi.”

Ticaret Borsası
mı ihmaline uğramış ve 
bugüne kadar yapılmamış 
olan Zeytin Standartan 
nizamnamesinin en kısa 
zamanda yürürlüğe girme 
sini sağlayacağız.

Böylece Marmara bölge 
sinde Zeytin üretimi ya 
pan yüz binin üstündeki 
Müstahsili ve Türkiye ge 
nelinde bulunan elli mil 
yon tüketicinin hak ve 
menfaatleri korunmuş ola 
çaktır. Kesinlikle söyle 
inek isterimki Ege ve Ak 
deniz bölgesinin zeytini, 
Marmara bölgesinin men 
şei ile pazarlanamıyacak 
tur. Zeytin üretildiği bölge 
irin menşei ile satışa sunu 
lacaktır. Zeytin Standart 
lan nizamnamesj yürürlü 
ğe girince, haksız rekabet 
ve kazanç kesinlikle önlen 
miş Olacaktır. Konumuz 
içindeki tüm emtia için 
fiatlar arz ve talep denge 
sine göre tesbit edilecek 
tir.

Gemlik Ticaret Borsası 
nın Memleketimize, Mille 
timize ve Bölgemize hayır 
lı ve uğurlu olmasını dile 
riz.”

Belediyede 
Yolsuzluk

“-Belediyemizde maa 
lesef böyle tir üzücü olay 
meydana gelmiş olaya adı 
karışan arkadaşımız göre 
vinden alınmış, işine son 
verilmiştir. Durum tarafı 
tnızdın da incelenmiştir. 
Bastırılan 10 fişin 8 adeti 
kullanılmanı ş. 1 adeti ka 
yaptır. Bir fişten ise 130 
bin lira, dolaylarında para 
coplandığı görülmüş 
tür. Fişler üzerinde Fen 
tşleri Müdürlüğünün mü 
hürü mevcuttur. Ban- 
fişler mühürsüz, imzalıdır. 
Değerleri ise değişiktir. 
Olay savcılığa, bildirilmiş 
tir. Bundan sonra iş adli 
makamlara aittir.” dedi.
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Elmalı Suyu
Nacaklıya Ekleniyoı

İller Bankası 
Su Arıtma Tesislerinin
1. Bölümünü İhale Etti
Gemlik’in içme suyu o- 

lan Nacaklı suyunun arı 
tılması işi için iller Banka 
sı ilk ihalesini yaptı.

Öğrenildiğine göre; 55C 
milyon lira keşif bedelli 
Gemlilk Nacaklı Suyu ant

ma işlerinin 112 milyon 
liralık birinci bölümü bay 
ram öncesi ihale edildi.

Nacaklı suyu arıtma 
işinin 1985 yılı sonuna ka 
dar bitirilmesi bekleniyor.

Yaz aylarında ilçe içme
I suyunda meydana gelen 

azalma üe çekilen su sı
। kmtsı gideriliyor.

Belediye Başkam Hak 
la Çakır, Başkan Yardım 

, ası Bilâl Kara. Encümen 
ı üyeâ Rahmi Şengül. Mec 

I is üyeleri Nazif Ünal, 
* Necdet Buüuk, Sadullah 
* Sözen. Sülenmam Yiğit

, II Genel Meclis Ü 
' yesj Ahmet Çakar. Marma 

ra Birlik Koop. Yönetim 
1 Kurulu üyesi Vedat Or 
‘ pan oduğu halde Kurban 
1 bayramının üçüncü günü 
1 Haydariye Köyüne gidil 
1 dL Köy Muhtarı İdris 
I Kurt, ihtiyar meclisi aza 
1 lan ve köylülerle elma 

lı suyunu ilçeye akıtılan 
■ Nacaklı suyuna, yaz ayla 
' unda takviye edilerek il 
H çerin snsaızhıktam kunta 
J olması konulan görüşül
jf du. Yapılan toplantıda su 
J akıntısı olan Temmuz,
ti

ti 
il
9
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9
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hğjstis ve Eylül ayların 
da Haydariye Köyünün 
sılama suyu olarak kul 
iandğı Elmalı suyunun, 
■köylülerin münasip gördü 
ğii zamanlarda Nacaklı 
suyuna bağlanarak takvi 
ye edümesi karan atadı. 
Bu konuda belediye Baş
karj Hakkı Çakır, gazete 
dize şu bilgileri verdi :

“-Bayram günü Hayda 
riye Köyüne yaptığımız 
ziyaret ve inceleme gezisi 
çok yararlı geçti. Köy 
muhtarlığı ve İhtiyar mec 
fisi azalanyla, Elmalı su 
yunun Nacaklı suyuna
takviye yapılması konu 

. randa mutabakata vardık.
Su sıkıntısı çekfâğ.miz 
Temmuz, Ağustos. Eylül 

’ aylamda iki suyun birleş 
fiği en yakm yerde açıla 

N cak bir kanalla köjylüle 
U rin uygun gördükleri za 

malılarda soyumuza tak 
« tiye yapılarak sıkıntımız 

tiderflecek. Bizlerî anla 
'« ynjla karşılayan Haydarı 
rt yeT| yönetiri ve köylülere 
M (Jemlik’liler olarak şük 
I, rantlarımı» sunarız. İlçe 
L< miz büyük bir sıkıntıdan 
V kurtarılmış oldu. Bağlantı 
r çabşmalanna hemen baş 
L hdık. Bayramın son günü 
L iki hattm en yakm yerin 

de 317 metrelik bir kana

İm kazımasına başladık, 
borularımızı sipariş ettik, 
çalışmaları hafta sonuna 
kadar bitirip, su sıkıntı 
nıızı gidereceğiz.”

Belediye Meclisi üyele 
riyle Nacaklı Deresinde 
incelemeler yaptıklarını 
da sözlerine ekliyen Bele 
diye Başkam Hakkı Çakır, 
Nacakh 'suyunun kayna 
ğmdan iki kilometre aşa 
ğıda, Elmalı suyu üe Na 
calklı suyunun birleştiği 
yende bol suyun bulundu 
ğunu, buraya (kurulacak 
bîr baraj üe toplanan sula 
ran ilçeye akıtılan suya 
pompalanarak su sıkıntısı 
m tamamen sona encüre

Kurban Bayramındaki Olayda
“Ben Canımdan Vazgeçtim”
Diyen Genç Kendini
Zeytin Ağacına Astı

Kurban ' bayramının 
ikinci günü meydana ge 
len olayda “Ben canımdan 
vazgeçtim. Yaşamak iste 
miyorum” diye yazı bira 
kan Varto’hı bir genç, iken 
dini zeytin ağacına astı.

ilçenin Mermer ağıl 
mevkiinde Kurban Bayra 
minin üçüncü günü zeytin 
ağacına asılmış bir erkek 
cesedi bulundu. Ceset üze 
rinde kimlik ile küçük bir 
defter bulundu. Jandarma 
kendini asanın Abdül He 
kim Tarhan (22) adında 
ki Varto nüfusuna kayıt 
lı bir genç olduğunu anla 
ıhlar. Defterde yapılan 
kontrolde Abdal Hekim 
Tarhan’ın ölmeden önce 
kendi eliyle yazdığı itiraf 
namesi bulundu, itirafna 
mede anne ve babasına 
seslenen genç şunları yaz 
mışti. :

“-Ben canımdan vazgeç 
tim. Yaşamak istemiyo 
rum. İntihar etmeye ka 
rar verdim. Ve kendimi 
asıyorum. Kimsenin suçu 
yoktur. Kimsenin günağı 
m almayın.” 

çeklerini belirterek şunla 
çı söyledi :

“-Yaptığımız gezi 
nin en yararlı yönü, iki 
suyun birleştiği yere ine 
m tesbit etmemiz oldu, 
rek, buradaki su kalınlığı 
Bizim hesaplarımıza göre; 
buraya kurulacak bir set 
veya baraj suyun toplan 
masını sağlayacaktır. Bu 
suyun, motopomlarla ilçe 
ye akan Nacakh suyuna 
ilavesi ile su sıkmtuniz 
tamamen giderilmiş ola 
çaktır. Bunun için. YSE 
den teknik yardım istedik, 
proje çalışmaları tamam 
lanır tamamlanmaz çalış 
malara başhyacağız. Tasa

Hadi ÖZSAYIN
Savcılıkça yapılan so 

ruşturmadan sonra Abdül 
Hekim Tarhan’ın cesedi 
Muş’tan gelen laiüesiıne 
teslim edildi.

KAPTANA BAK!
KOCA GEMİYİ
MENDİREĞE OTURTTU

Kurban Bayramı arifesinde limanımızdan manye
zit yükleyen Deniz Yollarına ait “ Denizli “ adı ge
mi ayrılırken mendireğe tunetafi.
İlçe girişindeki Balıkçı Barmağmâa Kütahya’dan ge
len magneZitleri yükledikten! sonra çıma toplayan 
“ Denizli “ adlı gemi kaptanının yeterince tornistan 
yapmadan dönmeye kalkması nedeniyle Sunğipek 
Fabınkası önündeki fenerli mendü'eğin ön kısmına 
bindirdi. Mendireğin kayalıklai'ma sıkışan koca gemi 

i kurtulmak için iki saat çaba harcadı.
Kendi olanakla rılya kurtulmayı başaran “ Deniz 

li” adlı geminin kaptanı kıyıdaki bahkçılarea al 
kışlandı.

rimız, gelecek yıl bu suyu 
şebekeye bağlamaktır.”

Belediye Başkanı Çakır "tu 
serunumuz hafta (onuna kadar çö- 
sBmlenecek'*' dadı.

Başkan Tuğran Selçuk : Hedefimiz Şampiyonluk 
Umurspor Sezonu Açtı

Gemlik ilkindi liğ takım 
lafından Umurspor, bay 
ram öncesi yeni sezonu 
açtı.

Umıurbey sahasında ya 
pilan açılış törenine Umur 
bey’liler ve sporcular ka 
tjldı. Kulüp başkam Ecz. 
Tuğran Selçuk, açılışta 
yaptığı konuşmada; sezon 
da futbolculuğa yakışır 
hareketler bekledikleri

Gemlik’in Düşman İşgalinden 
Kurtuluşunun 62. Yıldönümü 
Bugün Kutlanıyor
Şiirin. Gemlik’imizin düş 

man (işgalinden kurtulu
şunun 62. yıldönümü bu
gün törenlerle kutlanıyor.

Şehrin düşman işgalin
den kurtarılması törenleri 
ne saat 8.30 da ilçenin do 
ğusundaki çalılıklardan 
top atışlarıyla başlanacak 
tır. Bu arada kurum ve 
kuruluşlar tören alanında 
ki yerlerini alacaklar, saat 

ni belirterek şunları söy 
iedi :

“-Amacımız grubu 
muzda şampiyon olmak 
tir. Bunun için bu sezon 
iyi hazırlanacağız. Yaptı 
ğımız transferlerle takımı 
nıızı daha da güçlendir 
dik. Tüm kulüplere başa 
nlar diler, sîzlerden de 
centilmence çıkaracağınız 
karşılaşmalar bekliyo 
rum."

Umurspor bu yıl Yalo 
va’dan Serdar, Sekdar 
Santral Spor’dan Mustafa, 
Merinos’tan Ali, PTT’den 
Fahrettin, Kumlaspor 
’dan Yusuf, Gemlikspor’ 
dan Somer, Borusan Gü 
veriden Turgut ve Oral’ı 
transfer etti.

| KAYMAKAM MEHMET GÜLER’İN |
| KURBAN BAYRAMI MESAJI

g İlçe Kaymakamı Meh ramlarını tüm kalbimle ğ 
§ met Güler, gazetemiz ara kutlar, bayramların insan S 
§ cibğıı la Gemlik Halkının lan birbirine yaklaştıran, ğ
ğ Kurban Bayramlarım kut onlara banş. kardeşlik g 
ğladı. j duygularını veren günler §
8 Kaymakam Mehmet Gü î olması nedeniyle, ben de § 
81er'in kutlama mesajı i bütün insanlığın barış. 8 
8 şöyle : l huzur ve esenlik dolu gün ö
8 “-Saym Gemlik Halkı ler geçirmesini diliyor, o
8 nın kutsal Kurban Bay j saygılar sunuyorum.’
Sooooooooooooooocooc  0030 JOOOOOOOODOOOOOOM. oo

9..00 da Parkta Atatürk 
anıtına çelenk konacaktır. 
Bandonun Tt işareti ile 
saygı duruşunda buhmu- 
göndere bayrak çekiecek- 
lacak, istiklâl Marşı ile 
tir. Daha sonra saat 9.15 
9.45 arasında Kaymakam 
Kk makamında kaymakam 
Garnizon Komutanı ve 
Belediye Başkam kutlama 
lan kabul edecektir.

Kasa banın kuzey yö
nünde toplanmış asker bir 
lik ve milis kuvvetler saat 
10.00 da silah atarak şeh 
re girecekler, tören alan- 
alanında temsili kız öğren 
cinin siyah örtüsü çıkarı
lacak, alman bayrak gön
dere çekilecektir. Askeri 
birlik ve milislere halk 
sevgi gösterilerinde bulu
nacaklardır. Belediye Baş 
kanı, Askeri birlik komu 
tanına, Şehit Yüzbaşı Ce- 
mal’in kızma şehir adına 
birer buket çiçek verecek
tir. Daha sonra halkın, ku 
rum ve kuruluşlarla, aske 
ri birliklerin kurtuluş gü 
nü kutlanacak, belediye 
naşkam günün önemini 
belirten bir konuşma ya
pacaktır. öğrencilerin bi
rer şiir okumasından son
ra, geçit töreni d üzeni ene 
çektir. Geçit töreninden 
sonra ise, bir manga as 
ker ile protokole dair ze 
vat, Şehit Yüzbaşı Cemal 
ve arkadaşlarının meza 
rmı ziyaret edeceklerdir. 
Gece parkta milli marşlar 
çalınacaktır.
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Derneğin adı ve Merkezi : |
Madde 1- Derneğin adı : Altntaş Cami Yaptırma 

ve Kuran* * Kursu Yaşatma Demeği

Derneğe üye olma, üyelikten çıkma ve çıkarılma 
şart ve şekilleri :

M&ideC;4-, Medenihaklan kullanma ehliyetine1 sa
hip' ve onsekiz. yaşını bitilmiş, bulunanı ve dernekler 
Kanunu hükümlerine göre üyelikleri yasaklanmamış 
olan herkes derneğe üye olataiürr

Kanunun: 16.* a maddesinde belirtilen* hususlar ye
rine-'getir ilmek kaydı, ile kamugprevliteri-defüyBjola* 
bilirler, srisG rıil ob rtinoçli ab 0E.8 iasa on

Kanunun 4. ncü madderinffiı-2ûnâı rf&rasmmi (2) iri 
3) numaralı, bentlerinde gösterilenler ild diğer: kar 

ı /nuntaSram derneklere üye olamıyacaklarr belirlemen । | 
kişiler ve ortaokul ve-mtaöğpetimöğr^Dcüeri [dernek: ı 
üyesi । olamaelatn, Kanunun 4- ■ . maddesinin. 2., tiriırası 

upın (44 cü bendinde gösterilenler bu bentte belirtilen 
yasak süresince, demeğe üye olamazlar.

,• i Tfatk. /Vathnd&şi olmayanların demeklere üye ola- 
bjlmelert için Türk vatandaşlarında aranan şartlar
dan başka,,o yabancının Türkiye’de ikamet etme 

ı hakkına sahip î o knasıda; gereklidir. Fahri üyelik için 
ikamet şartı aranmaz.

Üyelik Haklan îtİi.- l
Ma dde :,5- «-Demek- yöne tim .kurulu, iiyelikiçih' 'ya-* 

mürpeaatları eni çok otuz gün içinde üyeliğe! 
kabulf-vsy^t .isteğin reddi şeklinde karara,, bağlayıp. 

;/«£ruj£u^m,üracaat, sahibine yazj. ilg duyurmak zorun- 
hojlfcA in .1

, , Madde : 6- Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve 
( dernekte ?üy^, kaim ava, zorlaftiamaz.'Her* üye istifa 

etme hakkına, sahiptir,j,,
<4,r7r,E^T,ak üyelerin eşit, haklara sahiptir^ 

, Üyeler , arasında dil. ırk, renk,, cinsiyet,,• din- ves^ıez- 
-hep aile,rxürpre ye, sınıf.farkı yoktur.

Tüzüğe eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık ta- 
myan, hükümler konulamaz.
, Madde, :. 8- - Dördüncü maddide1* belirt Ifery ■ kamu* 
Hizmeti görevlileri demekler kanununun 16.cı madı- 
desi gereğince üye; olabilecekleri derneklerin,.

* • .. . Türkiye Büyük Millet Meclisi, üyeleri, 
özei .gçlir kaypağı veya özel imkanları kanımla sağ
lamış olan kamu yararına çalişan demeklerin’ Yöne 
tini ve Depatleme Kurullarır.dâ görev alamazlar.

üyelikten Çıkarılma :
Madde : 9- üyeJerdfen ;
a- yasalarımıza, dernek tüzüğüne aykırı veyaa- 

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

ra göre üye ötfna hakkını kayıp edenler.
b) Aidatını tebliğe rahmen altı ay içinde mazeret 
siz olarak ödpmiyenler yönetim kurulu karan ile 
üyelikten çıkarılırlar. Dernekten çıkarılanların İlk 
negel kurulda itiraz haklan vardır genel kurul karan 
kearrıdır; Demek 1 en çıkan veya çıkarılanlar önceden 

. demeğe yaptıktan vardım ve aidattan geri isteye
mezler. onhldıid nal ron

Dernek Geneli Kurutunun kuruluş şekli ve toplan
ma zamanı îinndüs/ub .ila

■ Madde : 10*. Decnck GtrıeJ Kurulu, demeğe kayıt 
lı-arii üyeİMrlen varaa şubolerrnin temsilci! üyelerinden 
tevekkül odan Genel Kumlunun toplantı gününden 
bir ay önaadne* kadar •

Aidatım ödemeyan as! l ü yeter iio fahri, üyeler din

Merkezi : Gemlik Hamidiye »mah. Yeni' ric. no*  T
Derneğin amacı ve tu amacı gerçekleştirmek

jiHft yapacağı faaliyetler :
Madde 2. Derneğin amacı : I

a) Mü'üman vatmda-farın toplu halde namaz kıl 
• -malarım- s? ğl' mak
__ b>. Dernek, üyelerin; bir ar.ya. tcplayipblr ve_ bera.
I terliğini sağ'amak

c) Demek üyelerinin Atatürk devrimleri doğrultu 
| junda çalışmalarını sağlamak

d Kuran öğrenecek fakir çocuklara sosyal yardım

Dernek Kurucuları : 1
Madde 3, Dernek kurucuları şunlardır :

Advsoyadv baba , adı. doğ.. taı . , mesleği T.B. ikamet adresi
Hafim Çaıkmâk,» Salim 1938-v ; Recbetır; T.C. Hamidiye mah. yeni sok; 20.
.Salih. Erdem n:Ali :)c 1936 1. -” T.C. Hamidiye mah. yeni sok. 32
Faik Türkmen Haşan 1941*ı İş»’. T.C. Osmaniye mah. zeytin solk. 18
Refik Saydam Şerif }I^ 1961 T.C. Hâmicfiye mah. yeni sok; 6
Arif Eker Hüsayta 1932 Recber T.C. Hamidiye mah. yeni sok. 21
Atiosnran Usta' Haşan 1933 »■ T.C. D Hamidiye mahtgazıcad. 126,
Hamza Uslu. Yusuf. 1933 T.C. HamAdiyemah. yeni. sok. 1
Cemal Yiğit Nâzım*  t 1948 t. Usta T.C. Hamidiye mah. sümbül sok. 36
Mustafa Eker Hüseyin 1942 Zürra T.C. Hamidiye mah. yenj. sok. 15' "

(Tami Derneği TüziTJir
lir da bulunmak
e) Kuran öğrenecek ükoku'u bitirmiş ve velilerinin 

riza ve muvakatlanmn alınması zorunludur
Bu amacı gerçekleştirmek için :*

a) Cami yapmak ve yaşatmak
b) Kuran kursu binası yapmak ve yaşatmak
c) Bağış, hibe, ve. satın alma yolu ile gayrimenkul 

edinmek
d)-İmam ve müezzin evi yapmak ve yaşatmak
e)Bunlarm gerçekleştirilmesi için alındı ve harca 

belgelerinin kullanılması zorunludur
f) Derneği temsâlen dernek başkanı resmi makamlar 

nezhinde derneğin her türlü menfaatlarmı aramak 

leyici olarak toplantıya katılabilir. Dîlök ve' temennide 
bulunabilirler.

Dernek tüzüğünün gazetede yayınlandığı târihi ta
kip eden 6 ay içinde ilk genel »kurul toplantısını yapar

Genel Kurul :
a) Her yıl Haziran ayında odağan
b) Yönetim veya denetleme kurullarının gerekli 

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

Genel Kurul, toplantıya, yönetim kurulu tarafın
dan çağırılır. Denetleme kurulunun veya dfcmek üye 
lerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim ku
rulu*  genel kurulu,bir ay içinde toplantıya çağırmaz' 
sa, denetleme' kurulu veya toplantı isteğihde bulu
nan üyelerden birinin müracaatı üzerine' mahaH? Sulh 
Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri ara 
smdan üç kişilik bir heyeti genel kurulun toplantıya 
çağırmakla görevlendirir.

Gençl Kurul Toplantısı, 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, 
saati1, yeri Ve ğühetemi mahalli bir gazetede ilan edil- 
mek'-saretiyie • tbplântıya- çağırılır. Bu çağında, ço
ğunluk sağlanmaması sebebi ile toplantı yapılamaz 
iserlkjnciı . toplan tının . hangi gün yapılacağı da belir
tilir, -ilk toplantı,günü ile ikinci toplantı arasında bir 
haftadan, daha az zamdan bırakılamaz;
Toplantının' yapılacağı gün saat ve .yeri ile toplantı 

gündemi toplantı günündan en az..onbeş gün evvel 
mfchtalllh’ en'büyük Mülki- Amirliğine yazı ile bildiri
lin*  Bu yazıya toplantıya*  katılacak üyeleri gösteren 
llste'id®/ekleniri *

Toplantı-başka bhvsebeple geri bırakılırsa burdu-, 
rum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiy
le toplantı ilanının yapıldığı gazeteye, ikinci bir ilan 
verilerek üyelere duyurulur, ikinci toplantının ge
ril 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 toplantısı bir defadan 
fazla geri bırakılmaz. Genel kurul toplantıları der
nek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

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

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci top 
lantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu ikinci toplantı
ya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme 
kurulları üre tam sayısı toplanınım iki katindan az 
olamaz*

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

Genel kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca 
düzenlenen listedeki adlaın karşışma imza koyarak 
toplantı yerine girerler.
Genel Kurulda her üyenin birey hakkı vardır, üye 

oyur.u bizzat kullanabileceği gibi diğer bir üye ara
cılığıyla da kullanabilir. Her üye genel kurulda an- 
ezk bir üyeyi temsil edebilir. Fahrî üyelerin oy hakkı 
yoktur. Kararlar mevcut üyelerin salt çoğunluğu ile 
alınır.
12. madde de belirtilen çoğunluk sağlanmış ise bu 
rum bir tutunak ile tevlit edilir ve toplantı yönetim 
kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kuru
lu üyelerinden biri tarafından açıhr.

Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olmas 
toplantmun ertelenmesini gerektirmez. Açılıştan son
ra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan bir başkan 
vekili ve ikide katip ssçilir. Toplantının yönetimi ge^ 
nel kurul-divan başkınına aittir. Katipler toplanti tu
tmağını düzenler ve başkanla birlikte imzala rlar,

Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yöne
tim*  kuruluna verilir. Topantilarda yanhz gündemde 
olarimaddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bu
lunanların enaz onda .birj tarafından görüşülmesi 
istenen, kamuların gündeme, alınması zorunludur.

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

lanacak hususlar şunlardır.
1- Dernek organlarının seçilmesi
2- Demek tüzüğünün değiştirilmesi
3- Yönetim ve denetleme kurullarr^raporlannm gö- 

rüşülıheri yönetim kurulunun ibra cdihnesija»
4- Yönetimi kurulunca» hazırla',;an, bütçerin.görüşü

lüp aynen» veya değiştirilerek-"kabul edilmesi
5- Demek için geıekli  taşmmaz mallarm.satm alın

ması, mevcut taşınmaz mallarm satılması- hususunda, 
yönetim kuruluna yetki verilmesi.

*

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

dışındaki  demek veya  kuruluşlara üye olarak katıl 
ması veya ayrılması
* *

8- Demeğin‘fesh! edilmesi'.-
9- Mevzııatm kendisine verdiği diğer görevlerin ye

rime getirilmesi
Yönetim kurulunun tenkili ve görevleri
Maddle 15; Yönetim 'kurulu*  (9) asil ve, (9,), yedek 

üyeden teşkil edilmek üzere genel kurulca gizlj oy ile 
seçilir. Asil üyelilderde boşalma olduğu takdirde en- 
çok oy alandan başlamak üzere yedek üyelerin göre
ve çağrılmasr zorunlüdûr. îlk; toplantı en yaşlı üye? 
nin başkanlığında yapılır ve üyeler, arasında görev 
tesbit edilir toplantılarda salt çoğunluk aramr. Mev
cudun salt çoğunluğu ile karar verilir üst üste üç 
veya yılda on toplantıya mazeretsiz, yahut kabul edi. 
lir mazereti olmaksızın katilmayan^üyeler. yönetim, 
kurulu üyeliğinden çekilmiş olur. Buna, dahil, karan

Genel kurulda her üyenin 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 yansından aşağıya, düşerse genel 
kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri v ya deneti me 
kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. 
Çağrının., 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.

ıvıadoe • 17e.Yönetim,Kutulu aşağıdaki görevlen 
yerine rgetirir,.

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

2- Dernek, şubelerinin a^ılmasj.n Kararlaşarmak 
şube kurucularına yetki vermek.

3- Derneğin gelir ve gider, hesaplarına ilişkin iş 
temleri; yapmak, gelecek, döneme ait bütçeyt hazırla
yarak genel kurula sunmak.

4- Türk vatandaşı olmayanterm demek üyeüğipe- 
kabulü halinde bunları ongün içinde mahallim esbü- 
yük Mülki Amirliğine bildirmek

5- Mevzuatm kendisine verdiği diğer.işlemleri yap
mak re j-etkil^j kullanmak.

Madde : 18 Denetleme kurulu üç asü-(ÜQ), 3'edak 
üyeden teşkil edilmek üzere genel kurulca seçilir Bu 
kurul dsaneğin hesaplarım re çalışmalai'Ma devamh 
denetleyerek?-enaz--altı ayda*  bir hazwlayacağtx rapor
ları yönetim kuruhma ve tc^isnıldıga.taMİrde, femtl 
kurula sunar. Aynca üyelerin dernek çahşnrtian hak 
kındaki ihbarları üzerinede rapor hanrk'iyarak gere
ğini yapar.
Yönetin kurulu hertiirNi hesap re işlem dûsjTii&nnı 
talebinde denetleme fcarutana göMannegb medbor 
dur. Yönetim kurulu di»netlcmelerde rerhık çıkardıîjı

Dto<S.< 3 rte
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çoouklarlaımı uğraşacağız ‘ gibi büyûkosoz 
ter mi; ederleri ? Böyle düşünülürse bü 
yük bte yanılgıya düşülmüş olunur ki , bu 
davranış da* belediye birimlerinin çucuk'a 
rı saymadıkları anlamına getir.

Gemlik Be'ediye’si ilgililerinim- içle 
rinden, büyük- bir çocuk bahçesi,; oyun 
alanlarıı yapma gibi bir düşünce akta mı? 
Arsalara yapıjpr kuruur, bu yapıları yal 
ııız oturmak içindir. Bu yapıların içinde, 
çocuklara yer yoktur. Dost-akraba gele 
cek; konuşulacak gülüşülecektir. Büyükler 
bir boşalma ortamı yaratırken, neden ço 
cuklara; boşalacakları, sinirlerini gevşete 
cekteri bir yer bulunmasın ?

Gemlik bu konuda gerilerde de kalmış 
olsa da yarışta yerini almalıdır. Bugün, 
çocuklarımız, gençlerimiz, ..kahve köşelerin 
de kapalı yerlerdeki oyun araçlarıyla 
oyalanıyorlar. Bu, sağlık bir eyalanma 
dır.çocuğun-gencin gelişmesinde ters etki | 
ler bırakır. İşte bu açıdan bakarsak; ço | 
cuklartmızı - gençlerimiz] boşlukta bırak | 
mayalun. Belediye’nin sayın yönetenleri | 
size, sîzlere sesleniyorum. Gemlik’te her | 
yaşta oyalanabileceği bir yer bulunmalı I 
dm. Öyle bir yapıt ortaya konmalıdır ki § 
unutulmasın bir işe de yaramış olsun. Çu g 
kurbahçe’deki zeytinlik en uygun yer ola | 
maz mı ? Lise altlarından başlayan otur | 
ma yerleri tüm yöreyi de görmeye engel | 
değildir. Gemlik, çeşitli oyunlara yer ve m 
ren kuruluşları bu serpiştirdiğinde unutu 1 
lamayacak bir dey yapıta kavuşacaktır. | 
Gemlik halkı böyle bir etkinlikten yoksun v 
bırakılmazsa; HALKIMIZ elbirliğiyle t

Çocuklaruıuzı hiç düşündük mü ? Biz 
biçükler, çoğalmayı yeğ-erken. çocukları 
mm arka planlarda tuttuk. Çotuklarımı 
rm ai'e içi sorunlara eğilmelerini de iste 
uedik. Çocuklar için çokça, süslü süsler 
«yledik: bayramlarda giysiler aldık, cep 
ferine paralar koyduk. Bunlarla^ ancak 

! kendimizi aldattık. Bizim elimizde çocuk; 
sus dendiğinde susacak, -otur, dendiğinde 
oturacak kalk dendiğinde kalkacaksın an 
kyor musun ? Kavramında dondurulmuş 
bir acayip yaratıkta*.

İşte böyle anlamışız çocuğu, çocuğun 
dünyasını. Konuşmamışız çocukla, bir bü 
yüke konuşurca sına; açamamışız o’nun 
dünyasını bir pencere açamamışız gittikçe 
büyüyen. Oyunu çocuğun dünyasından kal 
dsrtn'ş. yakışmadığım söylemişiz kendisine 
Karanlıklarda, boğulmuş; içe dönük, pisi 
rit korkak bir model geliştirmişiz. Bu 
modeli daha çağdaş dünyaya hazramayı 
geçirmemişiz usumuzdan. Düşünen uygu 
lay-ın değil; uyumayı yeğleyen çocuklar 

j istemişiz.
Yaşdaşlanyla oyun içinde gelişen çocuk 

özgür ortamda kişiliğini geliştirir; uyum 
snduktan doğan karamsarlığım atar üs 
tünden. O, yaşdaşlanyta, hem kavgalı 
ten barışıktır. Çocuğun toplumda önemi 
ni kavrayamayan analar, babalar, yöne 
tenler; kuşkusuz o’na yak'aşımı da bile
nezier. Büyük şehir yönetimleri, çocukla 
ba sorunu çözmüş çocuğa bir eğlence 
oyun dünyası sunmnş’ardır. Acaba, büyük 
şehirlerin yaptıklarını, belediye biriminde 
olan küçük yerel yönetim'er de yapamaz 
uu? Yoksa, flHiç işimiz kalmadı da bir de [ aünşhyabaktır. B

I • .-‘ ■h

Kongre İlânı 
Halkçı Parti İlçe Başkanlığından

Partimizin 29 Eylül 1984 tarihinde İlçe Merkez binamızda saat da gündem 
gereğince Üçe kongresi yapılacaktar.

Aynı gün ve saatte ekseriyet temin edilmediği takdirde kongremizin 30 Eylül 
1984 pazar günü aynı yerde saat 10.30 da yapılacaktır.

GÜNDEM : YÖNETİM KURULU

1. Yoklama
2i( Kdngrenift yönetim kurulu başkanı tarafindan açılması
3. Kongre başkam 3fe başkanlık divanı seçimi
4. Atatürk ve.Şehitler için saygı duruşu:
5, Delegelik sıfatına itiraz varsa inceleme komisyonu seçimi
6. Hesap komisyonu se^miy^ ,
7. Varsa diğer komisyonlar seçimi
81 Yönetim^ kurulu raporu okunması
9. Yönetim kuruhrraporu üzerinde görüşme

10. Hesap raporunun Okunması
11. Hesap komisyonu raporunun okunması ve görüşülmesi
12. Yönetim kurulu ile hesap raporunun ak’anması (ibrası)
13. Diğer komisyonlardan gelen raporların okunması görüşülmesi karara bağlan 

masD
14. Seçim sayım-döküm komisyonu komi syonlarm seçimi
A) Yönetim kurulu başkam seçimi
B) Yönetim kurulu üyeleri seçimi

15. Üst kademe kongresine gidecek deleg elerin seçimi
16. Kongre üyelerinin dilekleri
17. Ülke sorunları yerel kûmu, işleri veya parti çalışmaları hakkında görüşme
18. Kapanış

JBl?:--'; 'W-yû..JÜ.-’İ,-i#.:
|fc ||
£ DEVREN SATILIK 'W

r Demir Doğrama Atölyesi p
Devren Satılıktır.

■ rihilri» r id H
S Kür " Sursun Aslan
ilili'H
İpJîS Altmdar Cd. Çeşme Sk. No. 80 Gemlik 
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4i Gazetelerinde İlan ve Reklam J 
İşleriniz İçin Emrinizdeyiz.
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* Gemlik Körfez Gazetesi
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takdirde denetim kurulu bunu zabıtla; tesbiteder ve 
genel kurulun toplan&ya çağı rüm asını sağlar. Suç 
teşkil edan 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 
»yadlan, baba adlan, doğum yeri ve tarihleri rn.ee- 
fekkri ve ikamet adresler; dernek merkezinin bulun
duğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirir

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Madde 20. Demeğin tüzüğü merkez genel kurulu 

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

DERNEĞİN GELİRLERİ
Madde 21. Demeğin gelirleri şunlardır.
1* Giriş ve üye aidatı.

r 2- Dernekçe yapılan yayımlar, tertiplenen piyango 
balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve kon-, 
ferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

3- Demeğin mal varlığından elde edilen gcli rlor
g 4- Bağışlar ve yardımlar
, 5. Yardım toplama hakkmdakl mevzuat hükümle 
rine uygun olarak toplanarak bağış w yanlımlar der 
neğin dış ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişilerden ve 
ya diğer kuruluşla rdan yardım alması tç İşleri Ba
kanlığının izni ite ohır.

I Madde 21. Üyeler girişte yüz 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: tcsbit 
edilir. Yapılan bu tesbit her üye için kayıt defteri 
ne. işlenir. -'l ££££ ; -UT A M! A ICA/A5 Mil 

TUTULACAK DEFTERLER
Madde 22. Demek aşağıda yazılı defterleri tutar

Cami Derneği Tüzüğü
1- ÜYE KAYIT DEFTERÎ : Derneğe girenlerin 

kimlikleri, demeğe giriş tarihleri üe aylık veya yıllık 
aidatları bu deftere yazılır

2. KARAR DEFTERÎ : Yönetim kurulunun alacağı 
kararlar tarih' ve numara su*ası ile bu deftere yazılır

3- GELEN VE GİDEN EVRAK DEFTERİ.:! Gelen 
ve giden evraklar tarih ve numara sıralan ile bu def 
tere kaydolunur.

4- GELİR VE GİDER DEFTERÎ : Demek namına 
alman 'bütün paraların alındıkları ve harcanan para
ların da verildikleri yerler açik ve 'düzenli olarak bu 
defterde gösterilir.

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

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

Bu sayılan defterlerin noterden tasdikli olması zo 
runlüdur.

Getir ve Giderlerde Usul :
Maddc23. Demek gelirleri alındı belgesi ile topla 

nır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belge 
derin saklama süresi özel kanunlarda gösterilen daha 
uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere 
beş yıldır. Demek gelirlerinin alınmasında kullara 
lacak alındı belgesi Maliye Bakanlığınca bastırılır. 
Demeğin talebi üzerine otuz gün içinde bu belgeler 
verilmez ise kanundaki usule göre dernekçe bastın 
lan alındı belgeleri mahallin en büyük mülki amir 
ligine onaylattırılarak bağış ve aidat kabulünde kul 
ilanılır. Maliye Bakanlığınca resmi alındı belgeleri 
sağlandıktan sonra derneğin bastırdığı özel alındı 
belgeleri
kuJanılmaz bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişi 
ler dernek yönetim kurulu bir karar ile belirtir ve 
bu karar o yerin en büyük mülki amirliğine teşdi 
ettirilir. Demek adına gazete dergi ve öteki basıh 

eserler vererek bunlar karşılığında para veya başka 
ca yardım toplama yasaktır.

Taşınmaz Mal Edinme

Madde 24. Demek amacını gerçekleştirmek için 
bağış veyla satın alma yoluyla taşınmaz mal edinebi 
lir ve bunları satabilir, hibe ve terk edebilir. Kamu 
yararına çalışma karan almadıktan sonra ilkametga 
hı ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olanlardan 
başka taşınmaz mala sahip olamaz.

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

Derneğin Sandık Kurması

Madde 25. Demek yardim sandığı kuramaz

Lokal Açma

Madde 26. Demek merkez veya şubesinin bulundu 

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

Demeğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiyesi

Madde 27. Genel kurulun demeğin feshine karar 
alabilmesi için tüzüğe göne genel kuruha katılma 
hakkmasahip bulunan demek ürelerinin tansüci üye 
ter dahil en az üçte Sârinin toplantıda hazri* bulun 
ması şarttır, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması 
halinde üyeler usu.üne uygun olarak ikinci toplantı 
ya çağrılır. ÜOBâ katılan üye sayısı ne
olursa biun fesih konusu görüşutebffir. Feshe TEİşkftı 
kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte ikj 
çoğunluğu ite veriknesi zorunludur.

Devam S. 4 4e
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Cami Derneği Tüzüğü
Adı soyadı baba adı doğ. ta. mesleği ' T.B. İkamet adresi

Demeğin feshi yönetim kurulu tarafmdan beş gün 
için'e mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile
bildirilir,

Haşim Çakmak
Salih Erdem
Faik Türkmen

Salim 
Ali

Haşan

1938
1936

1941

Recber
1 »

îşçi

T.C. 
T.C. 
T.C.

Hamidiye mah. yeni sok. 20
Hamidiye mah. yem sok. 32
Osmaniye mah. zeytin sok. 18

Refik Saydam Şerif 1 1961 işçi T.C. Hamidiye mah. yeni sok. 6
Madr'e 28. Feshi halinde demeğin menkul ve gay Arif Eker Hüseyin 1932 Recber t T.C. Hamidiye mah. yeni sok. 21

rimenkul mallan Diyanet işlerine devredilir. Aliosman Uslu Haşan 1933 99 TİC. Hamidiye mah. gazi cad. 126
Madde 29. Derneğin şubesi yoktur. Hamza Uslu!

Cemal Yiğit
Yusuf
Nazım

1933
1948

99

1. Usta
T.C.
T.C.

Hamidiye mah. yeni sok. 1
Hamidiye mah. sümbül sok. 36

Demeğin kurucuları : Mustafa Eker Hüseyin 1942 Zürra T.C. Hamidiye mah. yen; sok. 15

I |
Kimya ve Mamulleri j

* Çamaşır Suyu J

। * Tuz Ruhu |
♦ Krem Deterjan |

♦ Sıvı » |
i ♦ Arap Sabunu |

* Akü Asidi ve |
Akü Suyu’ nu Sayın Halkımızın hizmetine 

| sunduğumuzu önemle duyururuz. j

îstliklâ Cad. Fırın Sok. No : 4 tli : 1091 Gemlik |

DÜĞÜN SAHİPLERİNE MÜJDE
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I 1
I SIMTEL I
1 Yetkili Tamir Servisi Artık Gemlik’te |

I IŞ SİMTEL SÜPÜRGELER g
I SIMTEL TERMOSİFONLAR |
| SIMTEL KAT KALORİFERLERİNİN |

YEDEK PARÇA VE BAKIMLARI

| AKEL Müh. ve Tic. |

1 Tlf : 3197
m Kayhan Mah. 1 Nolu Cad. 77/A GEMLİK S

1 I
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İLGİNÇ RÖPORTAJ. DOĞRU HABER 

GAZETENİZ GEMLİK KÖRFEZ DE

GAZETENİZ 
GEMLİK KÖRFEZİ 

OKUYUNUZ, 
OKUTUNUZ, 

AGONE OLUNUZ
******** **** ********

SATILIK
Kelepir bakkal dük

kanı tesisatı komple satı
lıktır.

Mal fatura harici % 
10 Iskontolu

Tlf : 1307 Gemlik
Ay$em Sitesi K. Kumla

Gazeteciliğe Meraklı 
Fotoğraf Çekmesini Bilen 

Gençler...
Bize Uğrayın Görüşelim

nf । nn»nu 
Klrfta Bo.ım.ri Camlı*

a ijB m» it nü------ m*****************

s DAVETİYEDE UCUZLÜK
HAFTASI DEVAM EDİYOR
Düğün - Sünnet - Nikâh - Gün - Nişan 

Davetiyelerinizi Eski Hatla Alın 
Kârlı Çıkın

Türkiye’nin en ünlü markaları olan

Davetiyelerinin zengin çeşitleri ile hizmetinizdeyiz.

GELİN GÖRÜLELİM

1 SAATTE DAVETİYENİZ HAZIR.

* Zengin Çeşit
* Ucuz Fiat

* Baskıda kalite
* Çabukluk

KÖRFEZ BASIMEVİ
GAZHANE CD. A. (İRİN PASAJI 45/A TLF : 3233 GEMLİK
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Gazetelerinde İlan ve Reklâm 
İşleriniz İçin Emrinizdeyiz. 
Gemlik Körfez Gazetesi
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* Simite de Zam Geldi
* İki Tip Simit Çıkarılıyor

EkMÖL
40 LİKA OLDU

Betedtye Encümeni geç 
I tjğâniz hafta içinde aldığı 
I karada ekmek fiaüanna 

zam yaptı.
Akaryakıt fîatlarına 

beğc olarak nakliye ve un 
I ffctiannm yükselmesi üze 
I rine beîediyeye başvuran 
I tavalar, zam isteminde 
I hnhmmı işardı
» Kediye Encümeni 
/ tin aldığı karara göre; 
i 74-76 randı iman undan

yapılan 430 gram Akmek 
i 48 Era oldu.

Muratoba Çamlığında ve 
Çiftlik Altında Yangın Çıktı

Gnattmizin yayma ha- 
artandığı arada ilçemizin 

JKuratoba Köyü çamlımı 
3e merkez çiftlik altı mev 

knnde orman ve zeytinlik 
yangım pikti

Belediye anons memur - 
loğundan yapılan çağrıda 
Muratoba Köyü batarını 
yangın söndürülmesi için 

acele köylerine dönmeleri 
istenmesinden yaklaşık iki

Başkanın İlk Nikâhı

BELEDİYE BAŞKANI HAKKI ÇAKIR
SEKRETERİNİN NİKÂHINI KIYDI

Belediye Başkan Hakkı 
Çakır, sekreteri Sema E- 
reL’in (öğününde ilk nikâ
hını kıydı.

Geçtiğimiz hafta Cuma 
güzü gecesi Terme Hotel 

evlenen Belediye Baş

Belediye Başkanı Hakkı Çakır, İlk kez sekreteri Sema Erel’ln nikâhını kıydı. Fo
toğrafta törenden bir an görülüyor.

SDIİTE DE ZAM
GELDİ

Belediye Encümeni si
mit fırıncılarının istemle
rini de aynı toplantıda ka 
rara bağladı. Bundan böy 
le ilçemizde iki tip simit 
çıkarılması kararlaş 
tırıldı.

80 gramlık simitler 20 
Liradan, 120 granıhk simit 
ler ise 30 liradan satıla 
çaktır.

saat sonra bu kez ilçemi
zin Çiftlikalta mevkiinde 

bcş’ayan zeytinlik 
yangını kısa sürede

çevreye yayıldı. Yine Bele 
diye anons memurluğunca 
yapılan çağrıda zeytinlik 
sahiplerinin acele mallan-

nın başına gitmesi İstendi. 
Gazetemiz baskıya hazır
lanırken yangınlar devam 
ediyordu.

kam sekreteri Seme Erel 
İle Gemi k L'«e*' B«den Efli 
tim öğretmeni Yalçm Si
per* in nikâh memurluğu 
nu Belediye Başkam Hak
kı Çakır yaptı.

Belediye Başkam Hakkı

OKULLAR AÇI
1984-85 öğretim yılı 

dün tüm Türkiye’de baş
ladı. '

Yeni öğretim yılının 
b°S< m U/Hrıns İC-OI'Z* 
deki ilk ve orta öğretim 
Okullarında dün törenim 
düzenlendi.

İlkokulların açılı 
şma veliler büyük ilgi 
gösterdiler. Daha çok bi 
rind sınıflara yeniden 
kayıt yaptıran öğrenci 
vuııiöii çocuklarıyla
o«ul bahçelerini dol- 
durdular, Vefliler, çocuk 
lanınaln okula başlama 
mutluluk ve heyecanını 
birlikte yaşadılar

Gazı İlkokulu Bahçe 
tsölnde yapflan törende 
konuşan Okul Müdürü 
Ali Kaya, velilere seslen 
nirken anne ve babaların 
çocuklarıyla yakından 
ilgilenmelerini istedi. Ali 
Kaya özetle şöyle konuş 
tu :

“-Çocukların zama 
mnda okula gelmesini 
sağlayınız. öğretmen 
ler hakkında öğrencile 
rin yanında olumsuz ko 
nuşmaymiz. Çocukla 
nn okula geliş ve gidiş 
lerini kontrol ediniz. Müm 
künse uzak yerlerden 
gelen ö,grencilerin grup 
lar halinde okula gelme 
sini sağlayınız. Bu yıl 
okulumuzda 1100 öğren

Çakır, yasaların kendisine 
verdiği yetkiyi sekreteri
nin nikâhını kıyarak ilk 
kez kullanmış oldu. Çakır, 
genç evlilere mutluluklar 
diledi.

di okuyacaktır. Sevgili 
öğrenciler sîzlerde t/kulu 
nuzu koruyunuz. Yeni 
öğretim yıl hepinize ha 
yırla olsun.”

İLKÖĞRETİM MODORO 
MESAJI

Yeni öğretim . yılı nede 
nlyle gazetemiz arachğıy 
la veli ve öğrencilere 
seslenen tköğretim Mü 
dürü Ahmet An, şunları 
söyledi :

“-1984-85 öğretim yıh

1984-85 öğretim yılı dûn tüm yurtta başladı. Fo
toğrafta Gazi İlkokulunda açılış töreninde öğrenciler 
görülüyor.

Elmalı Suyu Bağlandı
ilçemizin su ihtiyacım 

gidermek için Nacaklı su 
yuna eklenmesi planlanan 
Elmalı suyu geçtiğimiz 
hafta şebekeye bağlandı.

Belediye Başkanı Hakkı 
Çakır, su konusunda şun 
lan söyledj j

“-Bildiğiniz gibi Hayda 
viye Köyünün sulama su 
yu olan Elmalı suyu köylü 
nün rızasıyla boşa akaca 
ğı zamanlar Nacaklı suyu 
na akıtılmaktadır. Bunun 
uygulamasına geçeğimiz 
hafta başladık. Suyun her 
gün verilmesi diye bir du 
rum yoktur. İhtiyaç fazla 
sı su verilecektir. Bunun 
için Elmalı suyunun geçti 
ği dere ile Nacaklı kanalı 
arasına 317 metre boru 
döşendi.”

NACAKLI SUYUNDA 
TIMİZLİK

■Belediye Başkam Hakkı 
Çakır, gazetemize yaptığı 
açıklamada 1974 yılından 
beri temizlenmeyen Na 
caklı suyunun temizlenme 
sine başlandığım da bildir 
di.

Belediye Başkam Hakkı 
Çakır, şöyle konuştu :

“-ilçemize içme suyu 
olarak gelmekte o'lan Na 
caklı suyu maalesef bugü 

nin tüm öğrenci, öğret 
men ve velilere hayırlı 
uğurlu olmasını dillyo 
rum. Başlta öğrenciler 
olmak üzere öğretmen 

arkadaşlarıma bu öğre 
tim yılında başarılar diH 
yorum.”

Kız Meslek Lisesi Mü 
dürü Yıldız Şiretoğlu’da 
yaptığı açıklamada; öğ 
rencilerin Atatürk ilkele 
i“ı doğrultusundan şaşma 
dan, plan ve programlı 
bir şekilde çalışmalarını 
istâyerdk şöyle dedi : 

ne kadar temizlenmemiş.
Yaklaşık bin metre küp 
enkaz suyun içindedir. 
Bunların temizletilmesi 
ne başladık. Bu sebeple 
sularınız bulanık akabilir. 
Sabahlan sularınızı dol 
durmanız menfaatinize 
dir.”

Savcı Yardımcısı 
Mevlut Aydın 
Görevine Başladı

Kili» Savcı Yardımcı
lığı görevinden İlçemize a- 
tanan 'Mevlut Aydın göre
vine başladı.

Uzun süreden beri İl
çemizde açık bulunan sav
cı yardımcılığı görevi, geç
tiğimiz günlerde Adalet 
Bakanlığında yapılan bir 
dizi atamayla dolduruldu. 
Kilis Savcı Yardımcısı Mev
lut Aydın, Gemlik Savcı 
Yardımcılığına atandı. 
Mevlut Aydın görevine 
başladı.

Savcı Yardımcısı Ay- 
dın'a görevinde başarılar 
dileriz.

“-Yeri öğretim yıh 
tüm ulusumuza kutlu ol 
sun. öğrencilerimiz Ata 
türk ilkelerinden şaşma 
dan, Türk eğitimin in a 
maçları doğrultusuda 
planft ve programlı çah 
şarakaile ve ülkesine ya 
rarlı kişi olmasını dili 
yor, başarılarının devam, 
mim arzuluyorum.”

Gem'ik Lisesi Müdürü 
Bekir Güneş’te açıklama 
sında Liselerin amacıyım 
öğrencilerj üniversiteye 
hazırlamak olduğunu bil
direrek şöyle konuştu : 
f 1984-85 öğretfan
yıh öğrenci, öğretmen 
ve velilere hayırlı olsun, 
öğrencilere Atatürk il
keleri doğrultusunda ba
şardı bir yıl diliyorum.”

Endüstri
Meslek Lisesine 
İlgi Fazla Olunca 
Sınav Kondu

Önümüzdeki hafta 
Öğretime başlayacak o 
lan Endüstri Meslek Li
sesine, kontenjandan faz 
la ilgi gösterilmesi üzeri
ne girişlere sınav kondu.

İlgililerden aldığımız 
bilgilere göre bu yıl tesvi 
ye ve metal bölümlerinin 
hizmete açdaçağı Endüst 
ri Meslek Lisesine girmek 
için 110 öğrenci başvuruda 
bulundu. Bakanlık genel 
gesi gereği 80 öğrenciden 
sonra girişlere eleme sınav 
lan konmasının zorunlu 
olduğunu bildiren yetkili 
ler, 20 Eylül günü, okul 
salonunda eleme sınavları 
nın yapılacağını bildirdi 

ler.
Öte yandan Endüstri 

Meslek Lisesi Müdürünün 
görevine başladığı öğrenil 
di.

Umurspor Eşya 
Piyangosu Düzenledi

Umurspor Kulübü bu 
yu ikinci eşya piyangosunu 
düzenledi.

Kulüp Başkanı TVğrain 
Selçuk’tan aldığımız bilgi 
tere göre ; MUlj Piyango
nun 29 Ekim 1984 günü 
yapacağı çekilişteki şansh 
numaralar esas alınarak 
■değerlendirilecek. Tanesi 
350 liradan satışa sunulan 
çekilişte, 1 adet renkli te
levizyon 1 adet atari, 1 a- 
det duvar saati, 1 adet 
tost maJrinası talihlilerini
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Değindik AVUKAT ALİ AKSOY
KOHUK YAZARLAR

AMERİKA AYNI AMERİKA...

Amerika Birleşik Devletleri meclisi “24 Nisan” 
gününün bundan böyle her yıl “insanın insana zu
lüm günü” olarak kutlanmasına karar vermiş. Erme 
niler bu karardan çok memnunlar. Yapılacak genel 
secimde oylarını “muhafa^akîr cumhuriyetçi” aday 
Regan'a verecekler... Regan için başkanlık çantada 
keklik.

Türk hükümeti bu karara karşı “üzüntülerini* 
belirtir bir açıklama yaptı. Kararın tarihsel gerçek
lere ters düştüğünü, dost ve müttefik Türkiye’nin, 
Amerika Te olan dost uğa verdiği önemin takdir edil 
meyip oy kaygısına heba edildiğini açıkladı hüküm 
timiz...

Basın konuya geniş yer verdiği gibi, yazarlar hü
kümetten çok. daha cüretkâr bir dille karara karşı 
çıktı'ar ve Amerika’yı kınadılar. Sayın Özden Alp- 
dağ, Bursa Hakimiyet*te, Üniversite öğrencisi olduğu 
muz yıllarda çok duyduğumuz bir sloganı yazısına 
başlık yapmış : (Hoşt Amerika, Puşt Amerika ! )

Güneş gazetesinde sayın Oktay Ekşi, bu karan 
“sürgünde Ermen; hükümeti kurma” bu hükümeti 
Amerika’nın “tanıması” bir harita yaparak “Türki
ye’den toprak talebi” gibi isteklerin iz’eyebileceğini 
yazdılar. Devamla, aynı yönetimin İsrail’in kuruluşun 
da izlendiğini eklediler.

* * #
Elimizde bir kitap var : “Amerikan Basınmda 

Türk Kurtuluş Savaşı”. Osman Ulugay’m ve 1974 
basımı. Üç gündür bu kitabı okuyorum. Kimi bölüm 
lerini tekrar tekrar...

Amerikan basınına göre Türk Kurtuluş Savaşı bir 
“bo'şeviklik” hareketi. Kurtuluş savaşımızın büyük 
önderi Mustafa Kemal ve arkadaştan, en geç baş 
eğdirilecek “eşkiya çeteleri”...

Türk ulusu mu ? Buyurun okuyunuz : (NasrCd 
din Hcca’nın vatandaştan, Büyük Yunanistan idea 
linin gerçek'eştirilmesim ve İstanbul şehriyle Erme 
nhtan’ın imparatorluktan koparılmasını kaderlerine 
razı insanların rahatlığı içinde kabul’eneceklerdir. 
(Sayfa : 63, ASIA-Ocak 1920)

Amerika’nın gütün isteği, Anadolu bozkırında kü 
çük bir Türk devleti kurulsun ve bu devlet “Ameri
kan mandası” altında olsun. Daha ötesi : Rumların 
“büyük Yunanistan ideali” ve Anadolu’nun eteğusun 
bir Ermenistan Devleti kurulması...

$ & *
Bakınız 11 Temmuz 1920 tarihli THE NEWYORK 

TIMES gazetesi Bursa’nm ve ilçemizin işgaline nasıl 
yer veriyor : (Yunan b rl klerinin dün sabah saat 
ll’de Bursa’ya girdiği bildiriliyor. Yunan birlikle 
rine karşı pusu kuran birkaç milliyetçinin dışında 
direnen olmadığı da gelen haberler arasında. Bi’di
rilil ğine göre yaşlı erkekler, kadınlar ve çocuk’ar di 
şında şehirdeki Türkler’in tümü kaçmış yada saklan 
mışlardı. Yaşlı m tisi limanlar, Osmanhlar’ın i k baş
kenti olan tarihi şehrin camileri önünde secde edip 
işgal kuvvetleri geçerken yerdeki toz ve toprak yı
ğınlarına kapandılar. Bursa’dan Mudanya’ya doğru 
i erleyen Yunan kuvvetleri yol boyunca aynı boyun 
eğişiyle karşılaştılar.

Çarşamba günü Gemlik’te bir çıkartma yapan in- 
gilizler, miliyeteilerin ileri gelenlerinden onblr 
kişiyi tutukladılar. Haydut çetesinin diğer elemanları 
kaçmayı başardı 'ar. Ancak bunlar da dağlara çıktık 
farında karşıtaştıkları bir Ermeni çetesi tarafından 
yok edildiler. (Sayfa 107)

11 Temmuz 1920 günlü THE NEWYOK TIMES 
halt etmiş !

“Gemlik Yazı'arı’nda merhum Çorum’un anılarına 
yer verd k. Hatırlarsanız. 8 Temmuzl920’de ilçe iş 
gal edilince dönemin ilçe kaymakamı İbrahim Bey, 
Dr. Ziya Kaya, Necati Kurtuluş, Askerlik şubesi 
başkanı ve diğer bazı yurtseverler önemli evraklarla 
birlikte Ankara'ya hareket etmişler ve sağ olarak 
ulaşmışlardır.

Onbir kişinin tutuklanması iddiası palavradır.

Ankara’ya ulaşan değerli kurula “haydut çetesi” 
hitabı ulusumuza hakarettir.

Ermeni çetelerinin bu kurulu vurdukları yine pa
lavradır..

Aynı gazetenin kimi başlıklarım ve bölümlerini 
aynen sunalım şimdi de :

Mustafa Kemal, küstahça bir tavırla, savaştan 
önceki duruma dönülmesini istiydr. (9 Temmuz 
1921)

Yunan ulusu, İzmir şehrini boşaltmamak ve yıllar 
dan beri Anadolu’da yaşayan Rum kardeşlerini, Mus 
tafa Kemal ve Bolşevik dost'annm zalim ellerine bı 
rakmamak için andiçmiş bulunmaktadır. (22 Tem
muz 1921)

A.B.D. hükümetinin, Cenevre Konferansı’na katd- 
ması ve Antlaşması’nın Türkler lehine değiştirilme
sine karşı çıkması isteniyor. Senatör King, dün yap
tığı bir konuşmada, “ Dini, siyasi, ve insan hakları 
nm korunmasından yana olan tüm örgütlerimizle 
Mustafa Kemal denen haydudun vahşet ve zulmüne 
karşı çıkmalıyız. ” demiştir. (3 Şubat 1922 )

Türkiye’deki Ermeni kıyımı iddialarım incelemek 
üzere kurulacak komisyona Amerikalı delegelerin 
de katılacağı öğrenildi. ABD Dışişleri Bakam Mr. 
Hughes, hükümetinin İngiltere tarafından yapılan 
nyı kabul ettiğini söyledi. Bu suretle hem bölgedeki 
deki Amerikan çıkarları savunulmuş hem de insani 
amaçlara hizmet edilmiş olacaktır. (4 Haziran 
1922)

Yunan Hükümeti’nin hatalı politikasının da etki 
siyle bozguna uğrayan Yunan kuvvetleri geri çekil
mek zorunda kalmıştır. Yunan kuvvetlerinin Türk
ler karşışmda tutunamaması endişelere yol açmış 
tır. (31 Ağustos 1922)

İşgalci Yunan ordusunun Anadolu’dan atfmasın 
dan sonra Lozan görüşmeleri öncesinde 2 Ekim 
1922 günlü THE NEVVYORK TIMES’e göz atalım 
lütfen :

* * ♦

“Türkler için kuvvet’} olmak demek intikam 
ve katliam demektir. ABD eğer bütün prestijini' 
kaybetmek istemiyorsa artık konuşmalıdır. Hem 
de top ve tüfeklen daha gür bir sesle. Bu şartlar 
alfanda susmayı yeğlemek, uygar insan sınıfına 
yükselememiş yan vahşilerle işbirliği yapmak de 
nıektir...

“Dostumuz ve müttefikimiz Amerika”, ulusal 
kurtuluş savaşı sonrası kurulan devletimizin, ulus 
lararası dttzede “hukuksal varhğı’m kabul ettirdiği 
Lozan Antlaşması’nı halen dahi “resmen” tanıma 
ımştır. ABD’nin Lozan Antlaşması’nı nasıl gördü
ğü 29 Kasım 1923 tarihli THE NEWYORK TİMES 
’te yer alıyor.

Eski Almanya Büyükelçisi ve Ermenistan'ın Ba 
ğımsızlığı Amerika Komitesi Başkam James W. 
Gerard şunları söylüyor : (Lozan Antlaşması, ka 
pitülasyonların ilgasını onaylamış ve 1830 yıhdan 
beri Konsolosluk Mahkemelerimizin kanadı altında 
korunmuş dian vatandaşlarımızı insafsız Türkler’in 
İnsafına bırakmıştır.)

ABD ile ilişkilerimiz “ikili antlaşmalar” düze 
yünle kalmış ve gelişmiştir. Aradan geçen altmış 
yıla rağmen ABD bugüne değin Lozan’ı kabul etti 
ğini açıklamamıştır.

Bu nedenle ben ABD’nin Ermeni istekleri yönün 
de kararlar almasına, “24 Nisan’’ı uluslararası 
düzeyde “anma günü” saptamasına hayret etme 
dlm. Etmiyorum da...

ilkokullar Açılırken
17 Eylül 1984 tarihinden itibaren ilçemiz, mer 

kez, kasaba ve köy ilkokulları eğitim ve öğreti ■ 
me açılmıştır. Böylece Milli Eğitimimizin hürriyet 
düzeni içinde planlı, kalkınma devrelerinin yeni ders 
yılından birine daha girmiş olacağız.

içinde bulunduğumuz planlı kalkınma döneminde 
İlköğretime herzamankinden dah? ağır hizmetler 
düşmektedir. İlköğretimin tesbit ettiği amaç ve 9 
kelerine topluca ulaşabilmek işin, çocuklarımızın 
güçünü arttırıp ve bunlarm daha verimli hale gele 
bilmesini sağlamamız icap eder. Bu bizlerin başhea 
görevleri olmalıdır.

Bugün yurdumuzda her derece!} mesleki ve tek 
nik elemanları yetiştiren okullarımız vardır. Şüphe 
siz ki ilköğretim bunlarm (üst derecel i okulların) 
ihtiyacına uygun vasıfta öğrenci yetiştirebilecek 
şekilde işletebilmek, çocuklarımızı yetenek ve güç 
leri yönünde yürütmek çabası amacımızdır.

Sayın veliler : Çocuklarımızın yetişmesinde aile 
nin ve okulun sorumluluğunun ortak olduğunu ha 
fırlatmak isterim. Aile ile okul birbirini tamamla 
yan iki kanattır. Bu kanal ardaki başarılarımızın 
garantisi olacaktır.

Sayın Veliler ; Çocuklarımızın yetişmesinde aüe I 
nin ve okulun sorumluluğunun ortak olduğunu ha- I 
fırlatmak isterim. Aile ile okul birbirini tamamhyan 
iki kanattır. Bu kanltalardaki başarılarımızın ga- 
rarantisi olacaktır.

Heryıl olduğu gibi, bu yıl da merkez ilkokulları
mızın, kasaba ve köy ilkokullarının bazdan çift öğ 
retime girecektir, işte bu imkansızlıklarımızın çoğu 
ğun günlük hayatının büyük bir kısmının okul dışm 
da geçmesini zorunlu kılmaktadır. Bu durumda, o 
kulun eğitim görevini tam anlamı ile ifa edebilemsj 
için, çocuğun okul dışında geçen günlük hayatim 
kontrolle izlemek, veliler için kaçınılmaz bir zorun 
kulun eğitim görevini tam anlamı ile ifa edebilmeli 
ve okul dışı faaliyetlerinde her hususta yardıma 
Olmamız başlıca görevlerimiz olmalıdır.

Aziz Öğretmen Arkadaşlarım; bir su gibi durma 
dan akıp giden küçük yavrulan eğitmek ve böylece 
onların geleceğini kazandırmak yönünde gösterene 
ğiniz hummalı çalışmalar, hiçbir kıymette değiştiril 
mîyecek kadar değerlidir. Yurt hizmetinde bulunan 
sîzlerin attığı faydalı adım geleceğin güveni olacak 
tır. Sîzleri takdirle selamlarım.

Sevgili Çocuklar;

Bumemleketin çocukları olarak sîzlere büyük gö 
revler düşmektedir. Bu görevin anne ve baba, öğret 
men ve vatan borcu olduğunu ısrarla duyururum.

Siz; istiyerek,, severek, çok ciddi olarak çalışma 
ya sevk edecek olan öğretmenlerinizi yakında. sunf 
farınızda göreceksiniz. Hangi derecel} bir okulu ha 
yal ederseniz edin üst okullara devam edebilme ye 
tenek ve gücünü ilkokullarda kazanacaksınız. Heri 
de gireceğiniz okullarm bilgilerin} taşıyabilecek güç 
te yetiştirilmelisiniz. Bunun için çok çalşn 
sizin için ane, baba ve öğretmenlerinize layık <4a 
bilmenin yolu çalışmaktır. Bu ders yıhnm sevgili ço 
çoklarımıza, vefakar öğretmenlerimize, saygı değer 
anne ve babalara hayırlı olmasuu candan dEerim.

AHMEF ARI
İLÇE İLKÖĞRETİM MÜDÜRÜ

TELEFON DEĞİŞİKLİĞİ
Firmamıza Ait Telefon Numaraları 
Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiştir.

Eski Numaralar

1496
2194
3468

Yeni Numaralar

4488 - I}
4499 - EV 
4949 « i>

ERKULLAR İNŞAATÇILIK
KEMAL ERKUL
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Çantalar Ko’tukta - Çocuklar Okulda

j DÜĞÜN SAHİPLERİNE MÜJDE

Hafta başında okullar açıldı. Analar-ba 
bahu* kollarından tuttukları çotuklarım 
öğretmenlerin sevecen yüreklerine bırak- 
ülar. Ağlayanlar. analarının ellerini bırak 
mak istemeyerler. ilk günlerde analarıy
la sıra paylaşanlar; öğretmenlerin araya 
jirervk havayı yumuşatarak ‘sulhu’ pay- 
fomhn Zor meslektir öğretmenlik, ne 
denli "Davulun sesi uzaktan hoş gelse de” 
ilk günlerde bu ‘hoş’ seste inişler çıkışlar 
nota* ayarsızlık'an olacaktır. “Neş’eyi Mu 
habbetie” kapılarını, yen, konuklarına a- 
çan okullarımız iyi, öğretmenlerimiz sa
buk insanlanbr Doğduğundan okula gide 
^yedeğin evin tozunu kaldırmış olanlar, 
bir, iki gün içinde havaya ahşacak gcz- 
ysşhn. dostluğa sevecenliğe dönüşecektir

Çrirnk, in güzel günlerini okulda, ilko- 
knPda geçirecek; en iyi arkadaşlıkları ye
ri cknlda pekiştirecektir. Biz büyükler 
ilk günlerde kızacağız, elinden -kolundan 
çekiştireceğiz ama, yine çocuğumuzu kır 
mamaya özen göstereceğiz. O’na yardımcı 
olacağız. Sıcak bir aile yuvasından kopa
rak. yabancı bir ortamda olmak; çocuk 
kin zor bir şeydir. Çocuğa, bu ilk günler 
de ters davranıhrsa da, bu davranışın 
yanhşhjını o’na duyurmahyrz. Ö’retmen 
olarak, ana-baba olarak duyurmıhyız. Ço 
çoğun güvene ni sağlmak, her ikj taraf
tı da sorun'ann çözümüne attmış ilk a- 
dnnlır, öğrenciyi eğiticiyi yollarda oyala 
Duyacaktır.

Çocuk; öğretmen elinde şekillenecek. 
kişEk kazanacak; kendininde bir toplum 
da yaşadığı güvenim duyacaktır. Çocuğun 
Ecîkh sosyal dünyasından, okul dünyasına 
geçişi; bunu bir yerde kendinin de algıla

ması uyumsuzluklarını gidermeye ışık tu
taraktır. Okulun sosyal çevresi, çocukda 
bCr şeyleri kavrama yetisini de daha da 
ge’iştirecektir. Biz, ana-baba olarak oku
la giden çocuklarımıza; niçin okula gittiği 
ni ellimizden geldiğince anlatmak olmalı- 
d r. Başarısızlıklarda en yardımcı olarak 
ana-babayı arayacaktır. Çocuğun okulda 
başarısı evdeki yaşamına bağlıdır. Kulağa 
fcöş gelmeyecek uyanlardan sakuımak en 
jyi yardımdır. O’nnn küçük dünyası, bu 
yardımı bizden hep isteyecektir.

Ruhsal dünyası daha da karmaşıktır 
çocuğun. Burada araya öğretmenler gire
cek; veli toplantı’arıııda, eğitim öğretim 
ü tüne yap İ n konuşmalarla ana-babalar 
uyanla ak, cöümler getirilecektir.

Scsyrl açı'an bkt'ğmızda okvlhrdaki 
çocuklarımızın aile yap sı, varsıl-yoksul 
dengesi liginden dolacak sıkıntılar geçire 
çektir. Okul, ön koşkusuz çocuğu bilince, râ 
çevresindeki yoksulun varsılın denge öge.‘ 3 
olu turatil^eğin de vurgulamakta yarar a 
umınz. Kuşkusuz, psikolo’ik etkiler de ço ■ 
cuğu sarsarsa da, bunun aynmına okul H 
yöretimin’n öğretmenin varması, kısa za- 0 
manda varması; zorlan kolaylaştıracaktır is 
Çocuğun düşünme dünyası gelişirken, kİ- 3 
şiliğin'n sırsılmamasma da öğrenciler yar | 
dımcı olacvllardır.

Evinden, kopmuş, okula gelmiş bir ço- | 
cuk; cn'elikle s’ğın'cak bir kucak ister. | 
işte bu okul, olacaktır. Az masrafı lükse | 
sük^eve, gösterse kaçmayan okul, okullar e 
cl caktır. Yok ul a' eler’n yükünü hafif- | 
letmek okul yönetiminin elinde olsa gerek, g

Tüm öğretmenlere, İlköğretim Haftası g 
Kutlu olsun. |

Kongre İlânı 
Küçük Kumla Yalıspor Kulübü 

Başkanlığından
Kulübümüzün yıllık olağan genel kurul toplantısı 7 Ekim 1984 pazar günü saat

16.00 da Küçük Kumla Çmaraltı Gazinosunda yapılacaktır.
Üyelerimize duyurulur. Yönetim Kurulu

GÜNDEM:

1~ Açılış ve yoklama
2 Raportarm okunması
3 - Raporların kabul edilmesi aklanması

| 4- Yönetim ve denetim kurulunun seçilm esi
| 5- 1984 yıh bütçesinin görüşülüp kabul edilmesi

İ6- Dilekler, istekler
7- Kapanış.

-I KAYIP I
Bursa Trafik Şu- J 

? besinden aldığım 49119 i 
fiöLu ağır vasıta ehli- ı 

I yelimi kaybettim. i
Yenisini alaca- 1 

{ğımdan eskisi h#küm- j 
süzdür. 1

Alaattin Yabatu |

DEMLİK KÖRFEZİ 
OKUYUNUZ, OKUTUNUZ,

MONE OLUNUZ

j~U~l 'M *’*«*>• «e"W**a

; SİMTEL |
| Yetkili Tamir Servisi Artık Gemlik’te j
| SİMTEL SÜPÜRGELER |

f SİMTEL TERMOSİFONLAR j
J SİMTEL KAT KALORİFERLERİNİN ?
( YEDEK PARÇA VE BAKIMLARI )

( AKEL Müh. ve Tic. |
i Tlf : 3197 •
| Kayhan Mah. 1 Nolu Cad. 77/A GEMLİK j

DAVETİYEDE ÜÇÜZLÜK
HAFTASI DEVAM EDİYOR

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.

I Zengin Çeşit
* Ucuz Fiat

* Baskıda kalite
* Çabukluk

KÖRFEZ BASIMEVİ
GAZHANE CD. A. ŞİRİN PASA» 4S/A TLF : 3233 GEMLİK

■■■■■■■EİMBniaKBBBBlMMBBRMBKİBm



SORUMLU MÜDVB ve
SAHİBİ

KADRİ GÜLER

gemLik

KÖRFEZ
Yönetim Yeri : Şirin Paaajı

Tel: 1797 - GEMLİK

Dizgi ve Baskı
Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayii

GEMLİK KÖRFEZ 18 EYLÜL 1984 BAYTA 4

»oooooooooo<x>oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
1 O

8i 8| Sayın Müşterilerimiz ve Gemlikliler s

! VOLVO — 2200 — 1850 — Leyland 30 — Pikap |
Leyland 30 Minibüs — Leyland 184 Traktör |

MURAT - RENAULT ve PIRELLI
Lastik Satışlarını Yeni Dükkanımızda En Uygun g

Şartlarla Başlattık. 8

Soydan Tic. Koli. Şti. |
j I TLF: 1110-4450 |

İSTİKLÂL CAD. KÖPRÜ ÇIKIŞI KILIÇ APT. ALTI GEMLİK |

IKJOOOOOOOOOOOGOOOOOOCOOOOOGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOO

*$**«**$*#*****$*$$***$$$******#« 
* AÇIK TEŞEKKÜR J
# « 
# Almanya’da çalışan Gemlikli hemşehrilerimizden başta Sayın Abdullah * 
* Öktem’in önderliğinde bir araya gelen diğer hemşehrilerimizin maddi ve ma- ♦
# nevi katkıları ile alınan 1978 model ambulans karşılıksız olarak Belediyemize *
* hibe edilerek hizmete girmiş bulunmaktadır.
# Bu hizmetin gerçekleşmesinde yardımları bulunan hemşehrilerimize şah- J 
* sim ve belde sakinleri adına şükranlarımı arz eder, sonsuz teşekkürlerimi *
S iletirim. Hakkl ÇQk,r İ

Gemlik Belediye Başkanı

FTTIİl--------- F- - - - - - - - - - - ~~T~~lli~llî.. r. . . . . . . "ı. . lllJ

I SAYIN ANNE ve BABALAR
| OKULLAR AÇILDI
g. .
।| Çocuklarınızın İhtiyacı Olan Zengin Kırtasiye Çeşitlerimizle Okul Sezonunu Açtık jj|
fiH

PRENSES KIRTASİYE VE OYUNCAK MAĞAZASI g
g Kayhöri Mah. 1 Nolu Cad. (Dr. Seyflnin Altı) GEMLİK

*

Kimya ve Mamulleri
Çamaşır Suyu

* Tuz Ruhu
♦ Krem Deterjan

DİKKAT 
SAYIN GEMLİK LİLER 

KIŞ YAKLAŞIYOR ODUN VE KÖMÜR 
SOBALARINIZIN TUĞLALARINI 

E MRE AYGAZ TAMİR ATÖLYESİNDE 
YAPTIRABİLİRSİNİZ

1

# Sıvı »
Arap Sabunu

4$. Akü Asidi ve
Akü Suyu’ nu Sayın Halkımızın hizmetine

AUER - DEMİR DÖKÜM - KOR GÜREL — ÇANCI 
$!MTA$ - |AKİR ZÜMRE - KUZİNE SABALARINA 

g TÜĞLA DÖŞENİR. EVLERE SERVİS YAPILIR.

■ NECAT: EMRE g Demlrsubaşı Mah. Şehit Cemal Sok. No. 23 G E M LI K g
■SKkSj.sBaasaHiKEaBsaBnaBaHHi

sunduğumuzu önemle duyururuz.

îstliklâ Cad. Fırın Sok. No : 4 tlf : 1091 Gemlik

gnsanfiai
Sayın Gemlikliler

AZİM TİCARET Yeni Açmış Olduğu ZEYTİN MARKET’le Hizmetinizdedir. g
LEZZETLİ ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI ||
TURŞU ÇEŞİTLERİ H
TAZE DOMATES VE BİBER SALÇASI ÇEŞİTLERİ || 

SAÇ VE KEPEKLER İÇİN EV SABUNU BULUNUR g
g Isiklâl Caddesi No. 53 - GENLİK Tlf: 1305 ■

Aile Kebap Salonu Açıldı
Bursa’lı Meşhur YAŞ \R USTA Eliyle Hazırlanan 

Ünlü İskender Kebaplarınızı 

Artık Gemlik’te Yiyebilirsiniz 
Ekmek tçi Döner 

Sandöviçli Döner Çeşitlerimiz ile 
Ev ve İşyerlerine Servis Yapılır.

HÜSNÜ ÖZDEMİR
TLF : 2030 DAN KORDON BOYU GEMLİK

p s
Attı mıtntt içli

I UOEOHflfflERA I
I SATILIK BAİRE i
| Gazhane Caddesinde ff 
• 140 m2 Daire Satılıktır. *
1 Mür : 1183 M. Kemalpaşa a
J Maviş Kılıç f

KUMLA YOLU CUMHURİYET
MAH. UZAY APT. KALORİFERLİ

SATILIK DAİRE

oooooooo

Müracaat :

1797 - 3233 G«mllk|
Tlf : Gemlik : 2735 - Bursa : 15748

Gazeteniz 
Gemlik Körfezi 

Okuyunuz. 
Okutunuz. 

Abone Olunuz.



YIL: 12
25 EYLÜL 1984 SALI 

SAYI: B?S 5^
20 LİRA

gemuik
KÖRFEZ

HAFTALIK KİYASt OAZBTB

KURULUŞ : 16 HAZİRAN 197 8

Hakimiyet ve 
HÜRRİYET
Gazetelerinde İlan w Reklâm 
İşleriniz İçin Emrinizdeyiı
Gemlik Körfez Gazetesi
Uf: 1707

32 Balıkçı Mahkemeye Verildi

Balıkçılar “Algarna
Yasaklansın”

Belediye İle Belediye İş 
Sendikası Arasında 
Toplu Sözleşme 
Anlaşma Sağlandı

' Körfezde yasadışı “Al 
jmü" yapan 32 balıkçı 
■dkemeye verildi.

Geçtiğimiz: hafta içinde 
Genlik Korkerinde Su Ü 
rMeö Yönetmenliğine 
ijfan avlanma yapan 32 
balıkçı, suç unum al gar 
Eİanyia yakalandılar. 
11 balıkçı iki gün jandar 
maca gözaltında tutulduk 
dan sonra çıkarıldığı nö 
betfi mahkemece serbest 
takûi. Mahkemece du 
nşna 12 Aralık gününe 
ertefeni _________ _

kırından gelen balıkçıların 
körfezde algarna. ile ba 
hk yakalamaları üzerine 
Karacaali Kapak!. Köyü 
batakçılara da bu usul ile 
balık avlamaya başladı. 
Bunun sonucu, körfezde 
algaımacılann çoğal 
masına neden oldu. Kısa 
sürede tüzük hükümlerini 
çiğneyen balıkçılar, başta 
karades neslini tüketmeye 
doğru birbirlertiyte yarış

ALGARNA NEDİR

Son günlerde adı 
çuha “Avgarna”

Belediye Başkanı Vali İle Görüştü
Endüstri Meslek Lisesine Başvuran
Tüm Öğrenciler Alınacak

r. Daire biçiminde

sık 
bir

ara 
de

ÜR eklenen yan demirler 
re daireye bağlı ağdan 
yapılmış bir torbadan olu 
şar. “Algarna” deniz dibi 
Ü pulluk gibi sürmekte, 
bûk yuvalarını bozduğu 
çM önüne sürüklediği dip 
»Aklarını fark gözetmek 
izâ torbasına doldurarak 
nhk soyunun yok olması 
a neden olmaktadır.

Su Ürünleri tüzüğünde 
M yıl önce yapılan bir de 
ppkük ile 25 beygir gücü 
k kadar oîan motorlarla 
15 metrelik ağla algarna 
»pıiması serbest b’-akıl 
ısç, bu uygulamaya başta 
Ifcdeniz baMcçılan öncü 
huşlardı GemSk’ü ba 
fcçıkrr algama’yı uygula 
şamaya iki yıldır devam 
derken, bir ay önce Te 
fcriağ ve Çanakkale taraf

1984-85 öğrettim idilin 
da ilçemizde ilk kez öğre 
time başlıyacak olan En
düstri 'Meslek Lisesine 
başvuran öğrencilerin tü 
münün alınacağı açıklandı

Belediye Başkanı Hak 
kı Çakır, dün, Vilayette 
Valimiz Sayın Zekaî Gü- 
müşdiş ile yaptığı görüş
meden sonra gazetemize

Belediye Başkanı Çakır:
“SU İÇİN BİR İKİ GÜN 
DAHA SABREDİN”

Balıkçılar Derneği Baş- 
ı Hflıeyln Dinç, “Yatala- 
boşlıklanndon yararla* 

rak avgarna’y a İzin ve* 
I. Körfez elden gitmeden 
ık konmalıdır. Bütln ba* 
lor avgarna’nm yasak* 
»esini tetlyeruz.” dedi.

Gemlik Belediye Başka 
m Hakkı Çakır, su konu 
sunda meydana gelen ya 
kınmalar üzerine muhabd 
rimize “bir iki gün daha 
sabredin, sıkıntımız hafif 
liyecektir” dedi.

Son günlerde suların 
yüksek katlara çıkmama

Yunan Gemisine
Denizi Kirletmesinden Dolayı
Para Cezası Kesildi
Limanımızda bulu 

nan Yunan Bandıralı 
Alesandr 2 adi g mi 
denirimizi Miriotta
ğinden dolayı para ceza 
sına çarptırıldı.

Kaymakam Mehmet 
Güler, tarafından yapılan 
denetlemede bir 
süredir limanı
mızda bulunan Aldksan 

maya başlayınca, “inayet 
ci” diye adlandırlılan balik 
çılar tarafından şikayet e- 
dildiler. Kaymakamlık, Su 
Ürünterî Bölge Müdürlüğü 
ve İlçe Ziraat Mühendisti 
ği, Jandarma Komutanlı
ğı birlikte yaptığı baskın
larda Armutlu’da 6, Fıs
tıklıkla 6, Kapakh’da 11, 
Kurşunlu’da 9 batakçıyı 
tüzük hükümlerine uyma 
yan bir şekilde algarna 

yaptığı açıklamada şunla 
n söyledi' :

“-Bugün Sayın Vali 
mizle yiapttğnnız görüş 
mede 80 kişi ile donduru 
lan Endüstri Meslek Lise 
si Kontenjanının başvu
ran tüm öğrencileri içine 
alacak şekilde genişletip 
mesi dileğimiz uygun gö 
riildü ve müjdeyi ilçemiz 

sı ve erken saatlerde kesil 
mesi üzerine birçok yakın 
manın olduğumu söyleyen 
Belediye Başkanı Hakkı 
Çakır, şu açıklamayı yap
tı :

“ — Bilindiği gibi geç
tiğimiz hafta Elmalı suyu, 
Nacakh şebekesine bağlan 

dr 2 adlı Yunan Bandıra 
ta gemi’nin dış boyalara 
kazıyarak pislikler] Kör 
ferimize attıkları görül 
lü. Çevreyi kirleten gemi 
ye Liman başkanlığınca 
en yüksek olan 18 bin li 
ra para cezası uygulandı 
ve olayın tekrarlanmama 
sı istendi. 

jle avlanırken yakaladı ve 
Savcılığa sevk etti. Geçti 
ğimîz hafta cumartesi gü 
nü sorguları tamamlanan 
batakçılar', çıkarıldık 
lan nöbetçi mahkemede : 
“fiillerinde kasıt bulunma 
dığı, bilgisizlik nedeniyle 
suç işledikleri" gerekçe 
siyle serbest bırrJküdı ve 
duruşma Aralık ayına er 
teledi.

Devamı S. 4 de 

deki velilerle öğrenci
lere iletme görevini bana 
verdi. Ben de gazeteniz 
aracılığıyla sayın velile 
re bu sevinçli haberi 
iletirim.”

Endüstri Meslek Lise 
süne atanacak öğıtenclflelr 
için 20 Eylül günü eleme 
sıhavı yapılmıştı.

landı. Geceleri bu su ilçe
mize gelmektedir. Nacakh 
suyunda sürdürülen enkaz 
temizleme çalışmaları ak
samadan devam ediyor. 10 
yıldır temizlenmiyen bu ya 
takta çok büyük birikinti 
meydana, gelmiş, temizlen
mesi halkımız için zorunlu 
olmuştur. Bu çalışmaların 
bir iki gün sonra bitmesi 
bekleniyor. O zaman Elma 
h suyu ile takviyeli Nacak 
h suyu ilçemize bol olarak 
acak, sıkıntımız. giderile
cektir." dedL

Eski Müdür Gölcûk'e gitti

Garanti Bankası
Müdürlüğüne
Mecit Önlü Atandı

Yazısı S. 4 te

Gemlik Belediyesi ite 
'Türk-lş’e 'bağlı Belediye 
İş Sendikası arasında sür 
dürülen topiu sözleşme an 
laşma ile sonuçlandı.

Geçtiğimiz 'hafta saı 
günü, ertelenen maddeler 
üzerine görüşmlefferinfi sür 
düren taraflar, uzun pazar 
Irklardan sonra anlaşma 
ya vardı. Ve taraflar ama 
srfa tutulan tutanakla 
görüşmelere son verildi

Belediye Başkamı Hak 
kı Çatar’dan afldığımız biL 
gitere göre Belediye’de ça 
taşan Fen, Temizlik, Oto 
büs ve Su işletmesi işçûle 
rine birinci ytl °/o 40 zam 
yapıtafcan, ikinci yıl' gün 
lük yevmiyelerine 450 li 
ra artış yapıldı.

SOSYAL HAKLAR
Belediye’de çakşan işçi 

ler önümüzdeki günlerde 
imzalanacak olan toplusöz 
leşme ile her yıl' 2 ton kö 
mür, 500 kg. odun veri- 
ılecek. Yemek 'bedeli gün
lük 250 lira olurken, rama 
zan ayında 2 kg. şeker, 2 
kg. yağ verilecek, öte yan 
dan, işçilere her yıl içSn 
yazlık gömlek, 1 pantalon 
taşlık bîr takma elbise, yfl. 
da iki ikramiye verilmesi 
karara bağtenta.

İZİNLER

'Belediye’de çalışan işçi 
terden 1-10 jıl Hizmet 63ew 
tere 20 gün, daha yu'o.ri 
hizmetlere ise yılda 32

Balıkçılar Derneöinde Toplantı Yapıldı
Gemlik’ti Balıkçılar
Kum Ocaklarının Kiralanmasına
Karşı Çıktılar

Kıyılarımızdaki Kum 
Ocaklarının özel şahışlara 
karalanması konsanda gö 
rüşleri sorulan Gemlik’iî 
batakçılar, ocakların kâra 
lanmasma 'karşı çıktılar.

Dün, batakçılar Derneği 
Lokalinde yapılan toplantı 
da : Kum Ocaklaruun Ki 
raya verilmesi konusunda 
Balıkçıların görüşleri, so 
ruldu. Su Ürünterî Genel 
Müdürlüğü Koruma Kont 
röl Başmühendisi Sadret 
tin Doğrusoy ve Bursa Su 
Ürünleri Bölge Müdürü 
Dr. Osman Tatarhn katıl 
dığı toplantıda yüze yakın 
balıkçı; Ocakların kiraya 

gün yıöfc irin verihnesı 
hükme bağlandı. îrinte bir 
lükte 2500 fira tatil ikramı 
yeri evlenme, doğum w 
ölümlerde 10 gün irin kul 
landırüacaiC.

Yenj atanacak âşçSte 
rin vasıfhlan 1200, vıaaf 
sızlan 900 lira yevmiye ite 
işe başhjacak. Beiedlye 
çalışanlarının öğrenim gö 
ren ükokıfl çocuklara, 1000 
lira ortaöğrenime giden 
öğrenciler için. 1600 Sn, 
yüksek öğrenime devam 
eden öğrenciler için 3600 
lira, masraf yardımı ite 
okulların açılmasa nedemy 
le kırtasiye yardınu veril 
mesi de kararlaştinü.

Devamı S. 4 fc

Belediye 
Fen İşleri 
Müdürü 
İstifa Etti

Gemlik Betedyesi Ften 
İşleri Müdürü istifa etti

12 Eylül 1980 tarihîn
den sonra ilçemiz Fen 
teri Müdürlüğünle atanan 
Nazmı Karagöz gKÖtiğJ- 
mfiz hafta başında göre
vinden istifa etti Nazım 
znn Karagöriün istitem 
Belediye Başkanlığınca 
kabul edildi.

verilmesi ile 'batak neSBni - 
körfezde tüketeceğe*, 
balık yumurta yuvalan 
nın bozulmasıyla birçok 
tür batak’m Gemtak Korte 
zirti terk edeceğini söyledi 
Körfezdeki kum ocakları 
nın kiraya vesiknesas» 
şiddette karşı çakan batak 
çılar “birkaç menfsatç* 
için binlerce bshfcçı ailesi 
ni aç bırakmağa kimse 
nin hakkı yoktur. Biz bu 
cArakl&nn trapatıhn— içte 
yıllarca mücadele ettik, 
yeniden açılmssma ad» 
ran otamayut” dedüv.

Toplantıda bahkçıte
Devamı SL 4 A»
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KONUK YAZARLAR

PARK’tan GEÇTİK, 
BANK’ta YETER (!)

Tann’nın kadına ve erkeğe bahşettiği; canından 
kanılıdan parçalarımız. Mutluluğumuz, umudumuz 
tasamız çocuklar.

tınlara çocuklarının hakkını verebiliyormuyuz, 
nekadar veriyoruz, ja da neden veremiyoruz ?

Bunları hepimiz biliyor ve iki keLmeyle «imkanla 
nn el verdiğince» diyoruz.

imkanların el verdiğince elbette. Kızımın istediği 
güzel bir bebek enaz beş bin liradan başlıyor, oğlu 

nıuıı istediği bisikletiyse sorma gitsin... Oyuncaklara 
maddi imkanımız el vermiyor. Yüzmelerine deniz 
kirli iği, temiz hava kalmıy or gibi birşey, bol gıda 
ise maalesef...

Ya oyun oynamalarına; sokaklarda vızır vızır deli 
l cesine geçen arabalar, çocuk PAKK'ı olmayışı. Hangi 
| ana çocuğu sokaktayken rahat bir bulaşık yıkayıp 

yemek pişiriyor, aklımız onlardayken tuzlu-tuzsuz 
‘ yemek yiyenler azmi ? Eve kapatmak çözüm olmu 
yor, onlar çocuk, çocuğun en büyük ihtiyacı ise oyun

Neden bir bahar mevsimi gibi çabucak gelip geçen 
çocukluğu, çocuklarımıza hazan ediyoruz.

Kayıkhane’deki birkaç sa ıncakla, bir kaydıraktan 
büyük küçük bütün çocukların haberi var.

Doğa! olarak hiç değilse kısa bir süre için çocuk 
* öknak istiyorlar. Hemen hemen her haktan mahrum 
olan çocuklarımızı ana-baba olarak oraya götürmeyi 
arzu ediyor ve taa oraya gidiyorum...

Onca yoiu gittikten sönraoturacak bîr yer bulama 
mak inşam ister istemez çıldırtıyor, beş-on dakika 
sonra geri dönmek istiyoruz. Hele anneleride çalıştı 
ğı için büyükanne yada büyükbabasıyla onca yolu 
giden çocukları ve sandalyesini sırtında taşıyamaya 
cak ihtiyarlan bir düşünün. İkinci kez gitmeyi kim 
senin gözü yemiyor.

Çocuk park’ına imkan el vermediğine göre (!) 
Olanlarla yetinmeğe de razıyız hiç değilse bir-iki ta 
ne bank olsa diyoruz.

Bu sadece benim değil, oynamak isteyen tüm çocuk 
lann, onlar oynarken oturmak isteyen ana’Iarın nine’ 
lerin dileği...

İnanmak istiyorsanız; sorun görün, DUYUN diyo 
ruz hep bir ağızdan, son sözümüz şu.

«Park’tan geçtik, bank’ta YETER»
EMEL AVCI

$IİR KÖLESİ =-

ELLERİM
Bütün isyanlarımla bile spartaküs değilim
Kalemim bir yerde tükenip beynim durur
Bütün köprülerim atılmış, kaplar kapalı
Yapacak birşey bulamamış ellerim
Hâttâ öldürmek gibi, boğmak gibi
Resim yapmak, yazı yazmak, sevip-okşamak varken
Şöyle, havada uçan sineği kovmak gibi
Ve daha neler neler, zavallı ellerimin çilesi
Meselâ harç taşımak, meselâ tokat atmak, meselâ 

yalvarmak
Bir damla gözyaşını si'mek meselâ
Yahut bir şeyi, bir yeri göstermek

Hiçbiri değil, benim ellerim kadeh tutar hep
Bir kadeh.... ister süslü, ister süssüz olsun, rastgeie
Ve benim ellerim çiçek sular, derlemez, sever 
Perdeyi açar, el olduğumu unutup, onu tutar
Ve sonra bütün yaptıklarını, açlık sofrasına kusar....

Ellerim... bilmez sevgiliyi çağırmak nedir
Kutsal kitabı tutmak,

Ama, mutluluk değil, acılar ellerimdedir 
Ellerimdedir kaderim, günah ve sevaplarım 
O, başkalarının ellerini bilmediği
Arayıp bulamadığı insanlar vardır ya
İsterlerse ellerimi onlara veririm
Diyet’i yazan Ömer Seyfettin olarak asla
Elleri sayamayacak kadar zok olan Nahit Övünç 

olarak
Ahtapot değil insan olarak, ömürden uzun, ödünç 

olarak

Nah't ÖVÜNÇ / Isr.
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DÜĞÜN SAHİPLERİNE MÜJDE 

DAVETİYEDE UCUZLUK 
HAFTASI DEVAM EDİYOR
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GEMLİK KÖRFEZ,,
HAFTALIK SİYASÎ GAZETE

Resmi ilânlar tek sütun santimi 300 TL.
İcra ve Mahkeme ilânları sütun santimi 100 TL.
Kayıp ilânları 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.

KAYIP

Gemlik Evlendirme Memurluğundan elmiş olduö“* 
mu» evlenme cüzdanımızı kaybettik. Hükümsüzdür.

Nevin - Baarl Yüksel

«.»>♦♦*♦****
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Düğün - Sünnet - Nikâh - Gün - Nişan 
Davetiyelerinizi Eski Fiatla Alın 

Kârlı Çıkın
Türkiye’nin en ünlü markaları elan

TİCARET - YASEMİN

Davetiyelerinin zengin çeşitleri ile hizmetinizdeyiz.
GELİN GÖRÜLELİM

1 SAATTİ DAVETİYEMİZ HAZIR.

* Zengin Çeşit
* Ucuz Fiat

* Baskıda kalite
* Çabukluk

KÖRFBZ BASIMEVİ
GAZHANE CD. A. (İRİN PASAJI ASM TİP : 5M3 «İMLİK
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Nasıl Bir Uygulama

M

SAYFA S

SPOR... SPOR... SPOR... SPOR... SPOR... SPOR...

Hadi ÖZSAYIN

Tiirkije*mn geleceğini bilebilmek için 
falcılar tutulmalı, bu falcı’ar ‘marifetiy- 
le‘ işlerin ne zaman açılacağım, ne zaman 
kapanacağını anladıktan sonra öne ı i. 

•Tjsjal. ekonomik operasyonlara girişilme
ler. Bence bu operasyon, Türkiye gene- 
linde beş atıürken çok ince hesaplara da 
nr verilmelidir, örneğin: Türkiye’de kişi 
^■na düşen gelir dağılımının, kaçta ka
pma kimlere peşkeş çekileceği de ağırlık 
I konuların başırda yer alır. Kuşkusuz,
bugüne dek

ayrılmalıdır. Türkiye’de.
dduğunc 

geçinenıeyen,
ş bulamayan ailelerin çoğunlukta o’ması 
fa, ilgilileri ‘ırgalamaz.’ GeSyoruz-gidiyo 
nn, bakıyoruz derken eldeki, avuçtaki de 
gknuştir.

Hükümet kendi yolunda esenlikle iler- 
terken bir şeyi unutmuş da olamaz, halkı 

kendilerini iktidar yapanlar da... .Ama, 
halktan önce halk adına konuşan, halkı 
savunma görevim kendine veren üç kâ
ğıtçıları. Lotaryamları da düşünmek ger? 

tir. Denecek ki; “Halk bize oyunu biri
ken yığınlarla verdi.” Evet öyle oldu. Öy 
te olduğu için de “halkın elinden tutul
maz" ön yargısıyla halkı karşıya almak 
onanla dalga geçmek anlamına gelir mi 
gelmez mî ? Halk herşeyi kotaracak “BU 
TOKUN İKTİDAR OLDUNUZ” diyecek... 
Bugün seçmen kitlesi pişmanlık içinde, 
i “Şu efi kesseydim.” Diyenler çoğun’ukta. 
' Başlangıçlarda Türk Halkına verilen 
sözlerin içeriyi doluydu. Nerede kaldı eko 
sönük büyümenin şahlanışı; nerede kaldı

“Büyük Türkiye” görünümleri. Para kü | 
çüldüğü kadar küçüldü. Bugün bir ekmek j 
kırk lira. Biz, çok ekmek tüketen, çok tü | 
kefirken de yarıya yalanını çöp bidonları * 
na atan bir toplumuz. Zorunlu tüketim ş 

। maddelerine insafsızca kıyılırsa; bizleri 
I yöneten Hüküınet’e de bir sözümüz olma Ş 
malıdır. Buğlay dışalımı için milyon değil, | 
milyariarca para ödeniyor dış ülkelere. I 
Bu para, bizim cebimizden çıkan, alnımı I 
zın teriyle kazanılan paradır, öyleyse zo 5 
lunlu tüketim maddelerinde ekonomik 

'olabilmenin de yolları olmalıdır.
Bugünlerde; Hükümetim içinde, çatlak 

kklara da ratlansa, bu çat'aklıkları kendi 
içinde gidermeyi başaracaktır. Eğer, HÜ
KÜMET _ basından saklananların dışında 
yürüdüğü yolda, uygu’adığı ekonomi politi M 
kasında başarılı olamazsa; paramız kan 
yitirecek, ABD dolan karşısında âlım gü 
cü kalmayacaktır. Bunlar; 1950’li yıllarda 
yaşandı, 1950-1960 Dönemi içe dönük, 
yalnız, iktidan yitirme korkusundan ka
ranlık dönemler yaşattı seçmenine. Bu 
günlerde, sert tavırlar gösteren Özal yöne 
timi de kendi içinde özdenetimini yapmak 
tan kaçııunamahdır. Bugün memur kaygı 
h. Geçinme endekleri çok yukarılarda. 
Alınan maaş piyasanın ağzında ufalanıp 
giliyor. Yoksul dersen, sesini duyuramıyor, 
gözyaşlarını çorba yapıyor doyabilmek 
için. Bu perstektif içinde hükümet eden 
ler, nasıl bir uygulama alanı içine girecek 
ler, yaratılan bunalım duvarım nasıl yıka 
caklar. Bunu gelecek günler gösterecektir.

Geçtiğimiz hafta sahamızda oynanan 3 
karşılaşmayla lige haşlandı. İlçe takımla 
rımızdan Gemlikspor rakibi karşısında ga

GEMLİKSPOR : 2 -
Yeni başlayan ligin sahamızda yapılan 

ilk karşılaşması olan Gemlikspor, Şükrani 
yespor karşılaşması Gemlikspormı 

2-1 galibiyetiyle bitti. Çekişme içinde ge
çen karşılaşmada Gemlikspor’un gollerini

GEMLİKSPOR : Savaş (xx), Murat 
(xx), Ümit (xx), Metin (xx), Veysel(xx), 
Mehmet (xx),Özkan (xxx), Durmuş(xxx)
Erkan (xx), Turgay (xx), İlker (xxx),

libiyet alırken Umurspor ve Borusuu^ar 
sahadan yenik ayrıldılar. İlk hafta sonun 
da alman sonuçlar şöyle.

SÜKRANİYESPOR: 1
20 ve 65. dakikada Serdar attı.

Cünet Aktan (xxx), Salih Türktunç 
(xxx), Veli Gendi (xxx) hakem üçlüsü 
nün yönettiği karşılaşmaya takımlar şu 
kadrolarıyla çıktı.

ŞÜKRANİYESPOR : İrfan (xx), Erol 
(xx), Halil (xx), İsmet (xx), Tahsin (xx), 
Hakan (xx), Haluk (xx), Vedat (xx), 
Serdar (xxx), Mehmet (xxx), Erdoğan 
<«>• ..JTgföS

UMURSPOR : 1 - ELMASBAHÇE : 2
Sahamızda oynanan ikinci karşılaşma 

da ise Umurspor rakibi Eimasbahçe kar 
şısında sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

Her iki takımında iyi bir mücadele 
örneği verdiği karşılaşmada Umurspor’un 
tek golünü 3. dakikada Osman penaltıdan

Umurspor : Yaşar fxx), Osman (xx), 
Halil (xx), Hakan (x), Necdet (xx), Meh 
met (xx), Cevat (xx), Mehmet 2 (xx), 
İsmail (xx), Emir (xx), Mustafa (xx).

attı. Elmasbahçe’den ise Sedat, 50. ve 60. 
dakikalarda kaydetti.

Salih Türktunç (xxx), Cüneyt Amtan 
(xxx), Eyüp Fere (xxx) hakem üçlüsünün 
yönettiği karşılaşmada takımlar sahaya 
şu kadrolarıyla çıktılar.

Eimasbahçe : Yılmaz (xx), Mustafa 
Mehmet (xx), Fazıl (xx), İlhan (xxx), 
Ergim (xx), Ergim 2 (xxx), Mümin (xx), 
Mahmut (xxx), Nihat (xx), Sedat (xx).

BORUSAN : 1 - İPEKSPÖR : 2
İlk haftanın son karşılaşması olan Boru 

sanspor ipekspör maçı ipekspor’un 2-1 lig 
galibiyetiyle kapandı. Karşılaşmama golle 
rini 12. dakikada Cengiz, 16. dakikada 
Şaban İpekspor’un gollerini attılar. Boru 
sanspor’un tek golünü ise 20. dakikada

Mehmet kaydetti.
Yener Polat (xxx)’m orta hakemliğini 

yaptığı karşılaşmada Eyüp Fere (xxx), 
Veli Gencil (xxx)’ün yan hakemlik görev 
lerinde bulundular. Takımlar sahaya şu 
kadrolarıyla çıktılar.

■■■İlil -■ --

Kimya ve Mamulleri
* Çamaşır Suyu

* Tuz Ruhu
Krem Deterjan

Sıvı »
* Arap Sabunu

Akü Asidi ve
Akü Suyu’ nu Sayın Halkımızın hizmetine

sunduğumuzu önemle duyururuz.
istiklâl Cad. Fırın Sok. No : 4 tll : 1091 Gemlik
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BOBUSANSPOB : Fatih (xx), »han 
(xx), Adem (xx), Halil (xx), Mehmet 
(xx), Mustafa (xx), Yılmaz (xx), Mustafa 
2 fxx), Şevki (xxx), özcan (xx), Cema 
lettin (xxx), özete (xx), Ömer ,(xx).

İpekspör : Haşan (xx)’, Haluk (xx)', 
Mehmet (xx), Gülhan (xx), Osman (xx), 
Gökhan (xx), Şaban (xxx), Şeref (xx), 
Cengiz (xxx), Mustafa (xx), Hüseyin 
(xx), Ahmet fxx), Erkan (xxx).
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SAYIN GEMLİKTİLER
KIŞ YAKLAŞIYOR ODUN VE KÖMÜR

I SOBALARINIZIN TUĞLALARINI
EMRE AYGAZ TAMİR ATÖLYESİNDE 

YAPTIRABİLİRSİNİZ
AUER - BEMİR BÖKÜM - KOR GÜREL - ÇANO
SİMTAS - $AKİR ZÜMRE - KUZİNE SABALARINA

K TÜĞLA DÖŞENİR. EVLERE SERVİS YAPILIR.
i NECATİ EMRE
J Demirsubaşı Mah. Şehit Cemal Şok. No. 23 GEMLİK

SAYIN ANNE ve OBALAR
OKULLAR AÇILDI g

■ IH
İ ÇocuMarınızın ihtiyacı Olan Zengin Kırtasiye Çeşitlerimizle Okul Sezonunu Açtık

PRENSES KIRTASİYE VE OYUNCAK MAĞAZASI İlH Koyhan Mah. 1 Nolu Cad. (Dr. Scyfinin Allı) GEMLİK ffi|

| Sayın Gemlikliler |
| AZİM TİCARET Yeni Açmış Olduğu ZEYTİN MARKET’le Hizmetinizdedir. |

LEZZETLİ ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI 
R TURŞU ÇEŞİTLERİ

TAZE DOMATES VE BİBER SALÇASI ÇEŞİTLERİ 
SAÇ VE KEPEKLER İÇİN EV SABUNU BULUNUB 

g İsiklâl Caddesi No. 53 - GENLİK Tlf: 1305 I



SOKUMU MU DÜK ve
SAHİBİ

KADRİ GÜLER

GEMLİK KÖRFEZ 25 EYLÜL 1984

Yönetim Yari : Şirin Pomjı 
Tel : 1797 - GEMLİK

KÖRFEZ
Dizgi ve Baskı

Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi

SAYFA 4

— — ~ MU. W ~ 2—---- JfiMİ ***««

MEVLANA
ETLİ EKMEK VE 

FİİLİN KEBABI AİLE SALONU 
< İÇKİSİZ >

Konyah Mehmet Usta'nın Nefis Konya Usulü Etli Ekmek ve 
Fırın Kebabını İlk Kez Gemliklilere Yakında Sunacağımızı Müjdeleriz.

Hergün Saat 24.00 Kadar Etli Ekmek ve Fırın Kebabı

Her Sabah Nefis İşkembe Çorbası

Pek Yakında

DOKTOR ZİYA KAYA BULVARI (İSKELE MEYDANI) 
ASTARLIOĞLU APT. ALTI (FOTO ŞEN’İN ALTI) GEMLİK
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I 1Sayın Müşterilerimiz ve Gemlikliler
I İ

VOLVO — 2200 — 1850 — Leyland 30 — Pikap
Leyland 30 Minibüs — Leyland 184 Traktör

MURAT - RENAULT ve PIRELLI

Lastik Satışlarını Yeni Dükkanımızda En Uygun 
Şartlarla Başlattık.

| Soydan Tic. Koli. Şti.
| TLF : 1110-4450
8 İSTİKLÂL CAD. KÖPRÜ (İKİSİ KILIÇ APT. ALTI GEMLİK

Gemlikli Balıkçılar
Kum Ocaklarının
Kiralanmasına
Karşı Çıktılar
nn sorunlar da dile geldi. 
Söz alan balıkçılar güncel 
konu okun Avgarna ile av 
tanmanm hastalı olduğunu, 
Körfez de biraz daha bu 
tür avlanma sürerse balık 
dîye bâr şeyin fcahnayaca

Garanti Bankası
Müdürlüğüne
Mecit Ünlü Atandı

Gemlik Gatnantfi [Bam^ 
kası şubesinin ilk müdü
rü Ertuğrul Deminel'in 
Gölcük’e atanmasıyla bu 
göreve Menemen Şube 
Müdürü Mecit ünlü geti

rcoooooooooooo-jooooo 
8 8

| Soyadı Tashisi | 
8 Gemlik Asliye Hu- 8 
8 kuk Mahkemesinin 984 « 

o 486 esas 984,423 ka- g 
g rar sayılan İle Merci* g 
g mek olan soyadım Do* g 
O ğan olarak düzeltilmiş- g 
g tir. Duyurulur.

X Ahmet Do|an X

oooooooooooooooooooo
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YAZ SEZONU SÜRESİNCE
SAYIN GEMLİK’LİLERlN GÖSTERMİŞ OLDUKLARI g 

SICAK İLGİYE SONSUZ TEŞEKKÜR EDER, 
SAYGILAR SUNAR.

Hü M

ğmı söylediler. Binibirlari 
m sık sık suçlayanı balık 
çılar Avgamanm kimseye 
faydası olmadığım, kesin 
tikle, yasaklanması gerek 
tiğini söylediler.

32 Balıkçı Mahkemeye Verildi

Balıkçılar
“Algarna

rildi.
Geçtiğimiz halita için

de ilçemize gelen ve göre 
vim başlıyan Mecit Ün- 
lü’ye başarılar dileriz.

Belediye İle
Belediye iş Sendikası

i İMNIMİGİN I
UIÛED HflUlERfi îI ögRVfc I
TEL.1201 11 FOTO BAŞARAN

*********** * *
* Gazeteniz J
£ Gemlik Körfezi *
* Okuyunuz, Okutunuz,
$ Abone Olunuz: *♦

Yasaklansın’"
ALGARNA’YA 

HAYIR
Algarna yaparten yaka 

latnan balıkçılarla yaptığı 
rmz konuşmada, hatalı 
davrarkhklıarıırn belir 
ferken, bu tür balık avı 
nm kesinlikle yasaklanma 
shb istedlfer.

Arasında Toplu Sözleşme 
Anlaşma Sağlandı

Belediye iite Belediye-Iş 
Sendikası arasındaki toplu 
sözleşme 1.4.1984 tarihin 
iden geçerli sayılırken, 31 
Mart 1986 gününe değin 
sürecek.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Telefon Değişikliği
Aşağıdaki telefon numaralarımız karşı-

8 (arındaki gibi değiştirilmiştir. Duyurulur.
9 Eski Yeni

1405 4552
1511 4551
2703 4553

Mustafa SERTKAYA

ESI
TELEFON DEĞİŞİKLİSİ

Eski Numaralar

1496
2194
3468

Yeni Numaralar

4-488 - B 
4499 - EV
4949 - İS

ERKULLAR İNŞAATÇIL K 
KEMAL ERKUL

■
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