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Savcılık, Basındaki Yayınları İhbar Kabul Etti Cumhuriyetin

Yolsuzluk Soruşturması
Sürdürülüyor
* Müfettişler Rapor Hazırlıyor *1984 Hesapları da İncelenecek

Gemlik Belediyesinde.
' İçişleri Bakanlığı mü’ot- 

flşlerînce ortaya çukan-
■ kin “Yolsuzluk” olayı ile 

ilgili olarak Gemlik Sav- 
, cılığı basında yaymyanan 
। yanlan ihbar kabul ede

rde soruşturma açtı.
Gemlik Belediyesi ve 

çevre belediyeleri ile Kay 
makamlıkta teftişte bulun 
ÜZT? ilçemize gelen üç 
İçişleri Bakanlığı müfettî 
3İ Belediye Muhasebe ka
yıtlarını incelerken 1980- 

I 81-82-83 yılına ait hesap 
lorda yolsuzluk yapı'ıdığ1, 

I evrakların tarifata uğra
dığını saptamış ve ön’em 
olarak olayda sorumlulu
ğu bulunan baş görevli 
İşten uzalklaıştırılmaf^ttı.

' 1980-81-82-83 yılı he- 
| saplarında 5 milyon 214

bin liralık yolsuzluk bu
lan müfettişler, olayla il
gili olarak raporlarını ha 

| artıyorlar. Bu arada olay 
tarla ilgili olarak yerel 
basında çıfkan haberler 
üzerine, Gemlik Savcısı 
Orhan özyurt, belediye 

' başkanı Hakkı Çakır’dan 
bilgi aldı ve basında yayın 
lanan haberleri ihbar ka
bul ettiğini bildirdi. Bele
diye Başkanı Hakkı Çakır, 
konu hakkında müfettiş
lerin rapor hazırlamakta 

I olduklarını ve en kısa za
manda savcılığa sunula

HALKÇI PARTİ
BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
SAMİ ÇEKİÇEL 
SODEP'E GİRDİ

Yerel seçimlerde Halkçı 
Parti Belediye Başkan 
adayı olan Sami Çekiçol, 
SODEP’e girdi.

[ Halikçı Partiden istifa 
ederek dün SODEP’e gi
ren Çekiçcl içim tören dü
zenlendi. Sodep îlçe Yöne 
ficilerinin tat ildiği törem

caklarmı söyledi. 
1984 YILI HESAPLARI

İNCELENİYOR
Geçtiğimiz hafta sonun 

da Ankara’dan dönen Ba
kanlık müfettiş’erinin, 
görevlerine baş'ama
sından sonra Belediyenin 
1984 yılına ait evrakları
nın da incelenmesi Beledi

KÜÇÜK KUMLA PTT VE 

SOSYAL TESİSLERİ 

TEMELLERİ ATILDI

Küçük Kumla PTT si 
ve Sosyal Tesislerinin te
melleri Bursa Valisi Zekai 
’Gümlüşdiş tarafından atıl 
th.

Geçtiğimiz hafta sah 
günlü düzenlenen temel 
atma törenine Bunsa Vali 
si Zekai Gümişdiş, Gemlik 
Kaymakamı, Gemlik ve 
Küçük Kumla Belediye 
Başkanları, Bursa PTT

SODEP Yemeği Yapıldı
Sosyal Demokrasi Par

tisi Gemlik örgütünce dün 

de konuşan Sodep îlçe 
başkanı Erkim Mutman, 
Sami Çekiçcl ile SODEP 
ilçe örgütünün daha da 
güçleneceğini belirte
rek “zeytjn dalımız altın 
<la sizi do görmekten mut 
luyuz” dedi.
. Çckiçel ise; SODEP’ 
e yaıra)rh olmağa çalışa
cağım söyledi.

ye Baştanı Çakır tarafın
dan istendi.

B?leiye Balkanı Yım 
yaptığı incelemede geç
miş aylara ait kul1anılan 
6 adet muhasibe ödeme 
evrağmda tahrifat yapıl
dığı tosbit edildi. Belediye 
Başkam Çakır, tahrifatta 
nn evraklara ait ödeme

Başmüdürü, PTT perso
neli ve köylüler katıldı.

816 metrekarelik alan
da yapilacak olan PTT 
hizmet binasının yaklaşık 
400 milyon liraya malola- 
cağı bildirildi. 1985 yılın
da teslim edilecek olan bi 
nanın hizmete açılmasıyla 
Gemlik Körfezinde tele
fon sorunu kalmıyacak.

gece Milton Restaurant’ta 
yemek düzenledi.

Yemekte bir konuşana 
yapan SODEP İlçe Başka 
m Erkan Mutman, sembol 
feri olan zeytin dalı ve 
zeytin tanelerini tüm in
sanlığın barış ve kardeşti 
ğe susadığı şu günlerde 
ne kadar anlamlı olduğu
nu belirterek şöyle dedi:

“- Cumhuriyetimizin 61. 
yıldönümünde barış ve 
kardeşlik duygulan ile 
partinıiz’n sembolü olan 
zeytin dalının altında bîr 
araya geldik. Barış, kar
deşlik, dürüsttük, vatan 
sevgisi, İyilik ve yardım
severlik duygularıyla tü»- 
münüze mutluluklar dile
rim.” 

çeklerinin imzalanma 
smdan sonra fatura ve 
öbür evraklar ile çek üze 
rinde ilave rakkamlar ya
zılarak gerçekleştiğini 
saptadıklarım söyledi. Ça 
kur, şöyle konuştu :

“-Yolsuzluk olayı bizim 
7 aylık dönemimize de sıç 
ramıştır. Belediyenin bu

BELEDİYE 
OTOBÜSLERİ 
AYDA 130 BİN 
KİŞİ TAŞIYOR

Gemlik Belediyesine ait 
yolcu otobüsleri ile ayda 
ortalama 130 bin yolcu 
taşıdığını açıkladı.

Belediye otobüs işletme 
si ügililerinden aldığımız 
bilgilere göre , Gemlik Bur

İKİNCİ İHTARNAME 
ÇIKARILMAYACAK

SU ABONELERİNİ 
YAPTIRMAYANA CEZA

Belediye Su İdaresin
den yapılan açıklamada; 
su abonelerini yenilemi- 
yenlere ikinci bir ihtar ya 
pil; nadan ceza uygulana
cağı belirtildi.

Bilindiği gün geçtiği
miz yillarda alman bir 
meclis karan ile daire abo 
ne sistemine dönüş yapıl
mış. su abonelerinin yeni 
tenmesi istenmişti. Mahal 
le sır .sı ile başlatılan abo 
ne kayıttan bir süre önce

Çocuklar Başkandan 
Futbol Oynayacak 
Yer İstediler

Yazısı S. 2 de 

durumda tamamen temize 
çıkması için son 7 aylık 
evrakların da incelenme 
sânı istedik. Bu gerçekle
şiyor. Yap lanlar çok üzü 
cü olaylardır. Konu hak
kında daha fazla birşey 
söylemek istemiyorum. Ya 
kında olaya adli makam
lar el koyacaktır.’1 dedi.

sa arasında yolcu taşıma
cılığı yapan Belediye oto
büsleri 10 ayda 1 milyon 
300 bin kişi taşıdı. İlgili-: 
ler aylık ortalama 130 
bin kişinin otobüsler fle 
gidip gelrtiğn; söyledi.

tamamlanmıştı.
İlgililer, yapttaten açta 

lamadaı bugüne kadar 
abonelerini yenitemi 
yenlerin ikinci bir ihtara 
gerek duymadan en kısa 
zamanda abonelerini yap* 
tırmalam istediler.

Ticaret ve Sanayi Odası 
İki Öîrencive Burs VerecekC7 Z

Gemlik Ticaret ve Sana 
ji Odası taj başasah ûs- 
\vreite öğrenciarre burs 
rerme taran ret

Ticaret Odası Başbam 
Tievfta SoSaksubaşı’daj 
akhğmuz bilgüere göre;

61. Yıldönümü
Törenlerle
Kutlandı

TEufc DevtaCtata jfine- 
tkn bıçğninta Cumhuriyet 
utarak ttanmm 6L yudö- 
nümü bütün yurtta dün 
törenlerle kutiani.

İlçemizde bayram 
törenlerine saat 9.00 da 
başlandı. Atatürk aratma 
yapılan saygı dmuşu ve 
Bayndk töreninden sonra 
Kaymakam Mehmet Gü
ler, kutlamaları kabul et
ti. Saat 10.00 da Bayram 
alanında ckullam. askerj 
birliğin WB halfan bayra
mı Kaymakam, Ganûan 
Komutamı ve Belediye Baş 
kanı tarafından kuttandı.

Kaymakam Mehmet 
Güler, günün önemini be
lirten konuşma yaptıktan 
sonra, nğmnritar de ftir- 
ler okudular. Bayrak, fia 
ma, askeri birlik ve okul 
lann geçit töreninden aoQ 
ra bayram sona evdi.

Cumhuriyetimizin 61. 
yıldönümü kutiama tören 
ferini <Xta kalabalık btr 
halk topluluğu ilgiyle iz
ledi.

Çocuk Bahçesi
Balık Satış Yerini w
Yollar HızmeU Açılacak

Belediye w Aktnota ta* 
biriıği de OtaoadjK Mahal 
lesmde yaponian çoata 
tebç.sı İte. itaer meyda 
aında taanamianari balta 
satış mağzmtan ve Osm 
tiye mabaüeâutataî kal
dı ren yollan terenle Üa* 
meta açdarnir.
Ddsfrı Bataara Hakta 

Qtar, Irâncta açtaş tö- 
reojDEi Ista* şEsamda 
ıktae ImuitaPt «tarta*

öCTümüzdric guaienfe du- 
j-uru yapûacağı açıklandı.
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Kurşunlu Köyü Gençlik ve Spor Derneği Tüzüğü
bulunduğu yerde yapılır.

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

Dk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci top 
lanüda çoğunluk aranmaz, ancak bu ikinci toplantı
ya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme 
kurulları üye tam sayası toplamının iki katından az 
olamaz

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

Genel kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca 
düzenlenen listedeki adları karşışına imza koyarak 
toplantı yerine girerler.
Genel Kurulda her üyenin birey hakkı vardır. Üye 
oyunu bizzat kullanabileceği gibi diğer bir üye ara
cılığıyla da kullanabilir. Her üye genel kurulda an
cak bir üyeyi temsil edebilir. Fahri üyelerin oy hakkı 
yoktur. Kararlar mevcut üyelerin salt çoğunluğu Ue 
alınır.

12. maddede belirtilen çoğunluk sağlanmış ise du 
rum bir tutunak ile tesbit edilir ve toplantı yönetim 
kurulu başkam veya görevlendireceği yönetim kuru
lu üyelerinden biri tarafından açılır.

Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması 
toplantının ertelenmesini gerektirmez. Açılıştan son
ra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan bir başkan 
vdkilj ve yeteri kadar katip seçilir. Topainıtının yö
netimi genel kurul divan baş’kanuna aittir. Katipler 
toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte 
imzalarlar.

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

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

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

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

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

ması mevcut taşınmaz malların satılması hususunda 
yönetim kuruluna yetki verilmesi.

6- Demeğin federasyona katılması veya ayrılması.
7- Demeğin uluslararsı faaliyetlerde bulunması 

yurt dışındaki demek veya kuruluşlara üye olarak 
katılması veya ayrılması.

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

rine getirilmesi
Yönetim Kurulunun Teşkili ve Görevleri :
Madde : 15- Yönetim kurulu (5) asil ve (5) yedek 
üyeden teşkil edilmek üzere genel kurulca gizli oy ile 
seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde en- 
çok oy alandan başlamak üzere yedek üyelerin göre
ve çağrılması zorunludur. İlk toplantı en yaşlı üye
nin başkanlığında yapılır ve üyeler arasında görev 
tesbit edilir toplantılarda salt çoğunluk aranır. Mev
cudun salt çoğunluğu ile karar verilir üst üste üç 
veya yılda on toplantıya mazeretsiz yahut kabul edi
lir mazereti olmaksızın katılmayan üyeler yönetim 
kurulu üyeliğinden çekilmiş olur. Buna dahil karan 
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 veya denetle 
me kurulu tarafından 1 ay içinde toplantıya çağrı
lır. Çağrının yapılmamas ıhalinde demek üyelerin
den birinin başvurması üzerine mahallî Sulh Hukuk 
Hakimi duruşma yaparak demek üyeleri arasından 
seçeceği 3 kişiyi 1 ay içinde genel kurulu toplantı 
için görevlendirir.

Madde : 17. Yönetim Kurulu Aşağıdaki Görevle 
ri Yerine Getirir :

1- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi 
üyelerinden 1 yada birkaçına yetki vermek.

2- Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak 
ve şube kurucularına yetki vermek.

3- Demeğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin iş 
temleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi ha 
zırlayarak genel kurula sunmak.

4- Türk vatandaşı olmayanların demek üyeliğine 
kabulü halinde bunları 10 güniçinde mahallin enbü 
yük mülki amirliğine bildirmek, mevzuatın kendisi 

ne verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullan 
inak.

Madde : 18- Denetleme Kurulunun Teşkili ve 
Görevleri :

Denetleme kurulu 3 asil 3 yedek üyeden teşkil 
edilmek üzere genel kurulca seçilir. Bu kurul deme 
ğin hesaplarım ve çalışmalarını devamlı denetleye 
rek asgarî 6 ayda bir hazırlayacağı raporları yöne 
tim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. 
Ayrıca üyelerin demek çalışmaları lıakkmdaki İh 
barları üzerine de rapor hazırhyarak gereğini ya 
par. Yönetim kurulu her türlü hesap ve işlem dos 
yalarım talebinde denetleme kuruluna göstermeye 
mecburdur. Yönetim kurulu denetlemelerde zorluk 
çıkardığı takdirde denetleme kumlu zabıtla bunu 
tesbit eder ve genel kurulun toplantıya çağrılması 
m sağlar. Suç teşkil eden hususların tesbiti halinde 
durumu ilgili makama iletir.

Madde : 19- Genel kurulca yapılan seçimi izle 
yen 7 gün içinde yönetim kurulu başkam tarafın 
dan sayılan organlara seçilen asil ve yedek üyelerin 
ad ve soyadları baba adlan, doğum yeri ve tarihle 
ri, meslekleri ve ikametgâhları demek merkezinin 
bulunduğu yerin en büyük mülkiye amirliğine yazı 
ile bildirilir.

Tüzük Değişikliği :
Madde : 20- Derneğin tüzüğü merkez genel kum

luna iştirak eden üyelerin 2-3 nün çoğunluğu ile 
değiştirilir. Yapılan değişiklik kuruluştaki usule gö 
re ilan ettirilerek kesinlik kazanır.

Demeğin Gelirleri :
Madde : 21- Derneğin gelirleri şunlardır.
1. Giriş ve üye aidatları
2- Demekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango 

balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışmaları ve 
konferans gibi faaliyet’erden sağlanan gelirler

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

rjne uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar
Demeğin dış ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişi 

terden veya diğer kuruluşlardan yardım alması 
İçişleri Bakanlığının izni ile olur.

Üyeler ilk girişte 1500 Tl. giriş aj 
datı ve yılda 1200 Tl. sı üye aidatı öderler. Bu 
miktar yıllık olarak verilebileceği gibi aylık taksit 
ler şeklinde de ödenebilir, ödeme şekli ve zamanı 
üyenin talebi de göz önüne alınarak yönetim kura 
tunca tesbit edilir. Yapılan bu tesbit her üye için 
üye kayıt defterine işlenir.
TUTULACAK DEFTERLER

Madde : 22- Dernek aşağıda yazılı defterleri tu
tar.

1- Üye kayıt defteri : Derneğe girenlerin kimlik 
teri, derneğe giriş tarihleri, aylık veya yıllık aidatla 
n bu deftere yazılır.

2- Karar Defteri : Yönetim Kurullarının karar 
lan tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır. 
Ve kararların altı Başkan ve üyelerce imzalanır.

3- Gelen ve Giden Evrak Defteri : Gelen ve giden 
evrak tarih ve numarası ile bu deftere sıra numa 
rası ile yazılır. Kayıt edilmiş olur.

4- Gelir ve Gider Defteri : Demek namına atman 
paralann alındıkları ve harcanan paraların da ve 
rildikleri yerler açık ve düzenliolarak bu deftere 
gösterilir.

5- Bütçe KesinHesap ve Blânço Defteri : Bütçe 
kesin hesap ve blânçolar bu deftere işlenir.

Adı Soyadı Görevi Baba adı Doğ. Ta. Doğum yeri Mesleği Adresi
Faruk Karakaş Başkan Rıza 1959 Gemlik Çiftçi Kurşunlu Köyü
Musa Balhan Bşk. Yar. Muharrem 1961 Gemlik Çiftçi Kurşunlu Köyü
Süleyman Demir Muhasip Mehmet 1962 Gemlik Çiftçi Kurşunlu Köyü
Refik Bayram Yazman Haşan 1961 Gemlik Çiftçi Kurşunlu Köyü
Ferudun Dalkılıç Üye Kâzım 1961 Gemlik Çiftçi Kurşunlu Köyü
Doğan Kosova Üye Ahmet 1962 Gemlik Çiftçi Kurşunlu Köyü
Hayrettin Engin Üye Hüseyin 1962 Gemlik Çiftçi Kurşunlu Köyü

Satılık Daire
130 M2 SATILIK DAİRE
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6- Demirbaş Defteri : Demeğe alt demirbaş eşya 
lar bu deftere işlenir. Bu sayılan defterlerin noter
den tasdikli olmaları zorunludur.

Gelir ve Giderlerde Usul ;
Madde : 23- Dernek gelirleri almdı belgeleri jle top 

lamr ve giderler harcama belgesi ile yapılır. 
Bu belgelerin saklanma süreleri özel kununar- 
da gösterilen dahauzun süreli ilişkin hükümler saldı 
kalmak üzere 5 yıldır. Demek gelirlerinin alınma 
sında kulanılacak alındı belgesi Maliye Bakanlığın 
ca bastırılır. Derneğin talebi üzerine 30 gün içinde 
bu belgeler verilmez ise kanundaki usule göre der 
nekçe bastırılan almdı belgeleri mahallin en büyük 
mülki amirine onaylattırılarak bağ ş ve aidat kabu 
lünde ku.Ianılır. Malîye Bakanlığınca resmi a’ındı 
belgeleri sağlandıktan sonra derneğin bastırdığı özet 
alındı belgeeri kullanılmaz. Bağış ve aidat toplaya 
cak kişi veya kişileri demek yönetim kurulu bir ka 
rar ile belirtir. Karar o yerin en büyük mülki a- 
mirliğine tescil ettirilir. Dernek adına gazete, dergi 
ve öteki basık eserler vererek bunlar karşılığında 
para veya başkaca yardım toplamak yasaktır.

TAŞINMAZ MAL EDİNME
Madde : 24- Demek amacını gerçekleştirmek için 

bağış veya satın alma yoluyla taşınmaz mal edjne 
bilir. Ve banlan satabilir. Hibe ve terk edebilir. Ka 
mu yararına çalışma kararı almadıktan sonra ikâmet 
gahı ile görev ve faaliyetleri için gerekli olanlar
dan başka taşınmaz mala sahip oamaz. Demeğe sa 
tın alınan veya bağı ş ve vasiyet yoluyla demeğe 
intikâl eden taşınmaz mallar dernek adına tapuya 
teşdinden itibaren 3 ay içinde İçişleri Bakanlığına 
bildirilir.

Derneğin Sandık Kurması :
Madde : 25- Dernek sandık kuramaz.
Lokal Açma :
Madde : 26- Demek merkez veya şubesinin bulun 

duğu yerde mahallin en büyük mülki amirinden 
izin almak ve kanunlara aykırı davranmamak şar 
tı ile birer lokal açıp işletebilir.

DERNEĞİN FESHİ ve MAL VARLIĞININ 
TASFİYESİ

Madde : 27- Genel kurulun demeğin feshine ka
rar alabilmesi için tüzüğe göre genel kurala katıl 
ma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin (Tem 
sici üyeler dahil) en az 3 de 2 sinin toplantıda ha 
zır bulunması şarttır, ilk toplantıda çoğunluğun sağ 
lanmaması halinde, üyeler usulüne uygun olarak 
ikinci toplantıya çağrılır, ikinci topantıya katılan 
üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebi
lir. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan 
üyelerin 3 te 2 sinin çoğunluğu ile veril
mesi zorunuldur. Derneğin feshi yönetim kurulu 
tarafından 5 gün içinde mahallin en büyük mülki 
amirliğine yazı ile bildirilir.

Madde : 28- Fesih halinde demeğin menkul ve 
ya gayrimenkul mallan köyde mevcut kamu kuru 
luşlarından bîrine veya köy muhtarlığı tüzel kişili 
ğine devredilir.

Madde : 29- Derneğin Şubesi Yoktur.
îşbu yukarıdaki “KURŞUNLU KÖYÜ GENÇLİK 

ve SPOR DERNEĞİ” Tüzüğü tarafımızdan yeni 
Dernekler Kanununa uyarak hazırlanmış ve derne 
ğimizin genel kuruluna sunulmuş olup, genel kura 
hm onayından geçmiş olduğunu tastik ve beyan 
ederiz.

Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri :

KAYIP

Gemlik Nüfus Memurluğundan almış olduğum 
nüfus hüviyet cüzdanımı kaybettim.

Yenisini alacağımdan eskisi hükümsüzdür.

Yalçın Gençay
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Cumhuriyet Sesleri..

rörüsSi
Türk Ulusu Cumhuriyeti bulasıya de

ğin emperyalizmin karşısında direndi; 
boyun da eğmedi. Osmanlı imparatorhı- 
ğu’nun, emperya'izinin önünde diz çöke
rek; Yunan’a peşkeş çekmesi de Türk gü 
ctinü kıramadı.

Emperyalistler için, en iyi konumda 
olan Türkiye; ele geçirilmeliydi. Bu dü
şüncelerinde kendilerince haklıydılar 
belkide. Ama, göremedikleri, tanımadık
tan topa, zırh’ıya, üstün güçlere direnen 
direnecek olan bir ulus vardı karşı'arm 
da. Geldiler, toplarıyla tüfekleriyle, sö
mürgelerinden getirdikleri askerleriyle, 
karşımıza çıktılar. Yurdun çok kesimlerini 
uzun süre ellerinde tuttular. Çağdışı dav 
tanışlarda bu’ıındular.

Türk Ulusu’nu, OsmanlI’nın; kokuşmuş 
OsmanTnm içinden çıkan, aymaz birşey 
bilmez, vatan savunmasını göze alamaz 
olarak görüyordu'ar. Ama, Anadolu’nun 
kendilerine mezar olacağını da unuttular 
Çanakkale Savaşlarında, Çanakkale’nin 
geçilmezliğini de, uslarına getjremedler. 
Türk Gücü’nün karşısına ordular koydu 
lar, en büyük zırhlılarım; Çanakkale Bo 
gazında savaşa hazır beklettiler. Sonunda 
Çanakkale’nin geçilmezliğini, bu boğaz’ın 
da kendi'erine gömüt olacağım ancak 
anhyal ildi er.

Mustafa Kemal Paşa; tüm yurtta sava 
şı, önceden edindiği, savaş sanatına yeni 
lerinj de katarak, emperyalistlere tısla

rmdan çikamıyacak bir ders veriyordu. 
İleri hatlarda. Tüm Ulus bir Mustafa Ke 
mal dlmuş; O’nun gösterdiği doğrultuda 
vatan yüzeyinde özgürlük arıyordu. Bu; 
Türk Ulusu’nu tanımamış emperyalistle 
rin büyük yamlgısıydı. Bu yanılgıla 
rmdan ötürü pişman oldularsada iş işten 
geçmişti. Kaçacak delik arayan emperya 
üstler; savaşı bitirmenin yenikliğini be
nimsemenin yollarım anyordular.

İngiliz’in, Fransız’ın, tek amaçlan Türk 
yurdu’nu dünya konumunda değer'endir 
mek; atlama tahtası yapmaktı. Bu düşün 
çelerinde kendi açılarından hak'ıydılar. 
İşin sonunu göremiyen İstanbul Hükümeti 
sırtım emperyalizme dayamayı yeğlemiş, 
tahtını kurtarmayı düşlüyordu. Yenilmez 
lik'erine inanmış bu gözü kararmışlar, 
Türk Askerinin, son tokadını yediklerin
de, kendTerini 
Lozan’da atılan 
imzasiyle Türk 
perçinleyecekti. 
netime gelmişti.

LOZAN’da bulacaklardı, 
imzalar, ismet Paşa’nin 
Yurdu’nun bölünmezliğini 
Yort kurtulmuş; sıra yö

Türk Ulusu’nun gelişiminde, demokra 
tik haklarda, ülke yönetiminde ulusun, 
kısa zamanda her alanda kalkınmasında 
etken olacak bir yönetim şekli aranıyordu. 
Bir çok çekişmelerden, küskünlüklerden 
geçilerek bir çözüm bulundu.
Türkiye Büyük Millet MecÜsi’nde Cum
huriyet sesleri yükseliyordu.

İLAN
Asliye Hukuk Hakimliğinden

•83-248

1- Gemlik Dçe®i Kapak’ı köyü, çakaldere mettcümde kain, kuzeyi Mehmet Çevik 
Aziz Pars, Şükriye Çelik ve kümen Hasa o Çak r, Hüsaiye Koaca, günejl Marnsa 
ra denizi, batısı Cemal Yıldırım yeri, dcğu.u. Galip .Akın, Ee çevril 2329 metrekare 
zeytinlik,

2- Aynı köy, küçübük mevid'nde kuz?yi ve gtinrkj yel, doğuşa Msı— ra Deam 
batısı çalılık i'e çevrili 189.C0 metrekare zeytinlik

3- Aynı köy, köy önü mevkiinde kuzeyi Mehmet Soydemir, güneyi Feruze Kuz 
gun, doğusu yol, batısı Hali! Ka.-raman ve kuzeyi y ine alaaen SüLeymaa Içöz zey 
tinliği ile çevria 432 metrekare zeytinlik

4- Aynı köy, kemerovasi mevki’nde kain, kuzeyi Mehmet Konca tzş nmaa. 
güneyi İbrahim Çakır zeytinliği, doğusu ça'Jİ.k, batın kısmen tılık, çıtı 
İlk, Aziz Pars taşınmazı ve Nurettin zey tinliği ile çevril: 1632 metrekare zeytinlik

5- Ajtii köy, selvi mevkiinde kain, kuzeyi Mehmet Gültekin varis'eri, güneyi 
Saadet Ergün zeytinliği, doğusu çalılık, batısı Hüseyin Turan zeytinliği i e çevrili 
1840 metrekare zeytinliğin :

6- Aynı köy, çakaldere mevkiinde kain, kuzeyi İbrahim Turan zeytiniği, güneyi 
kısmen Haşan Gençay ve Hüseyin Semiz zeytinliği, doğusu Cemal Kartal zeytini 
ği,kısmen Haşan Gencay zeytin iği, batısı Ahmet Akın varisleri, taşınmazı Meh 
met Soydemir zeytinliği ile çevrili 788 metrekare zeytin iğin :

7- Aynı köy, çakaldere mevkiinde kain, kuzeyi Mehmet Soydemir zeytin iği, 
güneyi Gemlik Armut'u yolu, doğusu Mehmet San zeytinliği, batısı Mustafa 
Bilgin zeytinliği, ile çevrili 221 metrekare zeytinliğin :

8- Aynı köy, iskete mevkiinde kain, kuzeyi kısmen Zekiye Eratalay zeytinliği, 
Avni Erdeniz taşınmazı Yaşar Acar taşınmazı, güneyi Cemal Yılmaz varisleri 
doğusu Ergüder Eldeniz taşınmazı, batısı Hüseyin Atalay ve İsmail Onay taşın- 
nıaz'arı ile çevrili 596 metrekare zeytinliğin :

9- Aynı köy, iskele mevkiinde kain, kuzeyi Muammer Ertttrk taşınmazı, A 
güneyi Gem'ik Armutlu yolu, batısı Kemal Kartal ve Mustafa Elçin taşınmaz*an 
ile, çevrili doğusu Salih Ergün taşınmazları ile, çevrili 94 metrekare taşınmazlar 
olan zeytinliklerin :

Davacı Hüseyin Soydemir tarafından davalılar hazine maliye adına Gemlik 
Mal Müdürlüğü, Orman Genel Müdüriüğüadma Gem'ik Orman Bölge Şefliği ve Ka 
paklı köy muhtarlığı adına senetsizden, 9 parça yerin, tesçili talep edFd'ğinden 
yukarıda mevkiileri ve miktarları yazılı yerler hakkında hak id lasında bulunan 
larm 3 ay içinde mahkememizin 983-248esas sayılı dava dosyasına müracaatla 
n ilan olunur.

Gemlik Lisesi Koruma Derneğinin Ana Tüzüğü
BÖLÜM 1 DERNEĞİN ADI ve MERKEZİ

Madde 1- Derneğin adı (GEMLİK LİSESİ KORU
MA DERNEĞİ) dür. Derneğin faaliyet yeri Lise Ve 
Merkezi Gemlik olup hariçte şubesi yoktur.
BÖLÜM Hı
DERNEĞİN AMACI VE KONUSU

Madde : 2- Gemlik Lisesine devam edecek ve 
etmekte olan öğrencilerine eğitim, 'öğretim dJl'e ilgili 
hususlarda yardım etmdk onların her türlü maddi 
ve ^manevî varlıklarını koruma, gerek kendilerine 
ve gerekse okua lüzumlu ders vasıtalarını sağlamak 
aynı gaye ile gerekli inşaat, tamirat ve tesisat mü
masili işlerle meşgul olmaktır.

Madde :3- Demek hiçbir zaman ve yende koşul
lar ne olursa olsun siyasetle uğraşamaz.
BÖLÜM m
DERNEĞİN ÇALIŞMA BİÇİMİ VE GELİR KAY
NAKLARI

Meslek ve Sanatlı Tebasi
Kooperatif Müid. T.C.
Tüccar T.C.,

Tuhafiyeci T-C.
Tüccar T.C.
Bakkal T.C.

Bakkal T.C.
Çiftçi ’'' T.C.

Madde : 4-a) Lisenin onurunu zedelemiyecek 
detmek 'amacına uygun gelir temin edici faaliyetler
de bulunur.

b)J Temsiller ve benzeri gösteriler düzenleyebilir.
c) Üyelerin aidatları
d) Her nevi bağışlar, teberrular (menfkul, G.men 

kul mallar, kıymetli evrak ve paralar)
e) Derneğe ait paraların banka faizleri
f) Dernek üyelerinin yapı ve onarım işlerinde ka 

bul ve taahhüt edecekleri çalışma araç gereç 
bağışlardan ibarettir.

BÖLÜM : 4
DERNEĞİN KURUCU ÜYELERİ :
Madde : 5- Derneğin kurucu üyeleri, Türkiye 

Cumhuriyeti Tebasından olup aşağıda 'ad ve soyad 
lan meslek ve sanatları ile ikâmetgâhları yazılı 
ve imzalan mevcut şahıslardır.

İkâmetgâh Adresti
Bahkpazan 2 no. od. Cipa apt kat 1
Hamidiye mh. no 7
Hükümet od. no 5
1 Nolu cd. no 3
Kayhan mh. Kuyulu tsk. no 10
Bahkpazan 1 nolu cd. no 105
Hamidiye mh. istiklal cd. no 164

a) Asil üyeler : Okulumuz öğrencileri velileri 
asil üyelerdir, öğrenciyi okulumuza kayıt yaptırdığı 
an üyelik kendiliğinden oluşur.

b) Fahri üyeler : Demeğimizin amacına uygun 
her çeşit yardımda bulunanlar ve mezun öğrenci 
terimiz Falır] üyedirler.

c) Tabii üyeler : Okulun kadrolu öğretmeleri 
Tabii üyedirler.

Madde : 7- Fahri üyelerin oy hakkı yoktur. Üye 
ler taahhüt ettikleri aidat miktarını dilei'lerse yıllık 

olarak toptan ve isterlerse taksitle veya aylık öde 
yebilirler. Her çeşit ödemenin başlangıç tarihi oku 
tun açılış tarihidir, üç ay süreyle taahhüdünü yeri 
ne getirmiyen üyeye birinci defa hatırlatma teblî 
gatı yapılır. İkinci defa yapılacak tebligata icra yo 
lunıa tevessül olunacağı yazılır. Buna rağmen taah 
hüt etiği aidatı ödemeyen üye hakkında icraya 
baş vurulur. Yıllık ve taksitle ödemelerde de süre 
üç 'ayı geçemez aksi halde işleme tevessül olunur.

ÜYELİKTEN ÇIKMA :
Madde : 8- Derneğimiz yönetim kurulu başkanlı 

ğına yazılı müracaatla gerçekleşir.
ÜYELİKTEN ÇIKARILMA :
Genel kurul kararıyla gerçekleşir.
BÖLÜM :6

DERNEĞİN YETKİLİ ORGANLARI :
Madde : 9- Derneğin yetkili organları şunlardır, 
a) Genel kurul 
b) Yönetim kurulu 
c) Denetleme kurulu
Madde : 10- Genel kurul j’ukarıda yazılı üç reri 

üyenin hepsi ile teşkil olur
Demeğin en yetkili *uzvu ve son marâcSr.
GENEL KURUL İKİ ŞEKİLDE TOPLANIR: 
a) OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI : 
Normal olarak iki yılda bir ikinci yılın Nisan 

ayının ilk haftası içinde toplanır. Genel kurul top 
lantıya yönetim kurulunca çağrılır. İki yıl la bir 
toplanacak genel kurulu yönetim kurulu vaktinde 
toplamadığı takdirde denetleme kurulu veya demek 
üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yöne 
tim kurulu bir ay içinde toplantıya çağrı yapmak 
ve toplamak zorundadır. Bir ay içerisinde toplantı 
jn çağırmazsa bu defa denetleme kurulu üyeleri 
nden veya toplantı isteyen üj’elerden birinin müra 
caatı üzerine Mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma 
yapaıuk üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti ge 
nel kurulu toplantı\-a çağırmakla görevlendirir.

b) OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL 
TOPLANTISI :

Yönetim kurulunun göstereceği lüzum üzerine
Devamı Sayfa 6 da

Adı Soyadı
1- BaŞkan Ömer Aral
2- Bşk. Yrd. Ömer özdemir
3- Katip İbrahim Turan
4- Muhasip Yusuf Ertür
5- Veznedar Ahmet Beker
6- Üye Zeynel Aysel
7- üye Osman Acar

BÖLÜM ।: 5
Derneğe üye ohna, üyelikten çalana ve çıkartma 

l»rt ve şekilleri :
ÜYELİĞE GİRİŞ :
Madde ; 6- Medeni halkları kullanma ehliyetine 

gahüp onsekiz (18) yaşım bitirmiş ve yılda (600- 
1200 Tl.) lira aidat ödemeyi kabul edenler demeğe 
üye olabilir. (Okulumuzla öğrencilik ilişkisi bulu 
narlar hiçbir şekilde demeğe üye olamazlar.

ÜÇ ÜYELİK ŞEKLİ VARDIR : * 1 2 3 4 5 6 7



£ KÖRFEZ 30 EKİM 1984

Gemlik Kurşunlu Köyü Avcılık ve Atıcılık Derneği Tüzüğü
DERNEĞİN ADI ve MERKEZİ : '
Madde : 1- Demeğin adı : Gemlik Kurşunlu kö 

yü Avcılık ve Atıcılık Derneği
Merkezi ise, Gemlik Kurşunlu Köyü’dür.
Madde : 2- DERNEĞİN AMACI :
a) Av sporunu yapmak ve sevdirmek
b) Av sporunun içirde bulunduğu başı boşluktan 

kurtarıp gerekli disipl’ni sağlamak.
e) Avcılığın kanunlara merkez av komisyonu

Adı Soyadı Tabiyeti Meslek ve Sanatı ikametgâhı
1- Rafet Karpeli T.C. Çiftçi Gemlik Kurşunlu Köyü
2. Zeyenelabidin Altaş T.C. Çiftçi Gemlik Kurşunlu Köyü
3- İsa- Balhan T.C. Çiftçi Gemlik Kurşunlu Köyü
4- Şemsettin Giineş T.C. Çiftçi Gemlik Kurşunlu Köyü
5- M. Emin Erdoğan T.C. Çiftçi Gemlik Kurşunlu Köyü
6- Osman Aydın T.C. Çiftçi Gemlik Kurşunlu Köyü
7- Yaşar Özgül T.C. Çiftçi Gemlik Kurşunlu Köyü

Derneğe üye olma, üyelikten çıkarma ve çıkarıl 
ma şart ve şekilleri :

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

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

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

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

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

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

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

Madde : 7- Demek üyeleri eşit haklara sahiptir. 
Üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din vemez- 
hep aile, zümre ve smıf farkı yoktur.
Tüzüğe eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık ta 
n’van hü'riim’er konulamaz.

Madde : 8- Dördüncü maödıade belrflcn kumu 
hizmeti görevlileri dernekler kanununun 16.cı mad 
desi gereğince üye olabilecekleri derneklerin

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

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

rnaca zarar verici hareket edenler,
Kanunların ve derrek tüzüğünün koyduğu esasla

ra göre üye olma hakkım kayıp edenler.
b) Aidatını, tebliğe rağmen 15gün ‘çinde mazeret 

siz olarak ödemeyenler yönetim kurulu kararı ile 
üyelikten çıkarılırlar. Dernekten çıkartanların top 
lanaeak ilk genel kurula itiraz hakları vardır. Ge 
nel kurul karan kesind'r. Dernekten çıkan veya 
çıkarılanlar, önceden derneğe yatırdıkları yardım 
ve ajdatla n geri isti yemezi er.

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli ve 
Toplanma Zamanı

Madde : 10- Dernek genel kurulu derneğe kayıtlı 
asil üyelerden varsa şubelerin temsilci üyelerinden 
teşekkül eder. Genel kurulun, toplantı gününden bir 
ay öncesjne kadar aidatlarını ödemeyenler, top’anfı 
nisabında göz önüne alınmaz ve ov kull?n~malar. 
Aidatım ödemeyen asil üyel rle fahri tiye’er d'rle 
yici olarak toplantıya katılabilir dilek ve tme ni 
de bulunabilirler. Dernek tüzüğünün gazetede ya 
ymlandığı tarihi takiben 6 ay içinde ilk genel ku 
rul toplantısını yapar.

a) Her sene Ocak ayında olağan
b) Yönetim ve denetleme kurııl’annın gerekli 

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

kararlarına uygun olarak yapılmasını sağlamak.
ç) Zamansız ve mevsimsiz ve yaşa dışı avlanma 

lan saptayıp yetkililere bildirmek.
d) Neslj tükenmeye yüz tutan av hayvanlarım 

koruıfıak ve üremelerini sağlamak
e) Köyümüzün bütün avcılarının oturabilecekleri 

bir yer sağlamak aralarında iş birliğini ve daya 
nışmayı sağlamak.

Madde : 3- DERNEK KURUCULARI :

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

Genel kurul toplantısı yapılır.
Genel 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, 
saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edil
mek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağında, ço
ğunluk sağlanmaması sebebi ile toplantı yapılamaz 
ise 2. toplantının hangi gün yapılacağı da belirti 
lir. İlk toplantı günü ile 2. toplantı günü arasında 
bir haftadan az zaman bırakılmaz. Toplantının ya 
pılacağı gün ve saat, yeri ile toplantı gündemi top 
lantı gününden en az 15 gün önce m’ha’lin en bü 
yük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Bu yazıya 
toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste de ekle 
nir. Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa bu 
durum geri bırakılma sebepleri de belirtilmek sure 
tiyle toplantı ilanının yapıldığı gazeteye 2. bir ilan 
verilerek üyelere duyurulur. 2. toplantının geri bı 
ıakılma tarihinden itibaren en geç iki ay iç’nde 
genel kurul toplar tisi yapılması zorunludur. Üyeler 
2. toplantıya 1. fıkrada be’iıtilen esaslara göre ye 
niden çağırılır ve tp'aıltı 2. fıkra esâs?aıra göre 
mahallin en büyük mülkî amirliğine duyurulur. Ge 
nel kurul toplantısı bir def' dan fazla geri brakı'a 
maz. Genel kurul tplantlan d rnek me kezin’n 
bulunduğu yerde yapılır.

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

îlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci top
lantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu ikinci toplantı
ya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme 
kurullan üye tam sayısı toplamının iki katından az 
olamaz

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

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

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

Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yöne
tim kumluna verilir. Topantılarda yanlız gündemde 
olan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bu

lunanların enaz onda bir, tarafından görüşülmesi 
istenen kunulann ghrxL.no 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 kurullan raporlarının gö

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

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

ması mevcut taşınmaz malların satılması hususımda 
yönetim kuruluna yetki verilmesi.

6- Derneğin federasyona katılması veya ayrılması.
7- Demeğin uluslararsı faaliyetlerde bulunması 

yurt -dışımdaki damek veya kuruluşlara üye olarak 
katılması veya ayrılması.

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

rine getirilmesi
Yönetim ve Denetleme Kurullan :

Madde : 15- Yönetim kurulu (5) asil ve (5) yedek 
üyeden teşkil edilmek üzere genel kurulca gizlj oy ile 
seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde en- 
çok oy alandan başlamak üzere yedek üyelerin göre
ve çağrılması , zorunludur. İlk toplantı en yaşh üye
nin başkanlığında yapılır ve üyeler arasında görev 
tesbit edilir toplantılarda salt çoğunluk aranır. Mev
cudun salt çoğunluğu ile karar verilir üst üste üç 
veya yılda on toplantıya mazeretsiz yahut kabul edi
lir mazereti olmaksızın katılmayan üyeler yönetim 
kurulu üyeliğinden çekilmiş olur. Buna dahil karan 
ilgilinin süre verilerek savunması alındıktan sonra 
yönetim kurulu verir.

Madde : 16- Yönetim (kurulu üye sayısı boşalmalar 
sebebi ile yedeklerinden yerinle getirilmfâsjnıden sonra 
üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse genel 
kurul mevcut yönetim kumulu üyeleri, veya denetle 
me 'kurulu tarafından 1 ay içinde toplantıya çağrı
lır. Çağrının yapıhnamas ıhalinde dernek üyelerin
den birinin 'başvurması üzerine mahalli Sulh Hukuk 
Hakimi duruşma yaparak demek üyeleri anasından 
seçeceği 3 kişiyi 1 ay içinde genel (kurulu toplantı 
için görevlendirir.

Madde : 17- Yönetim Kurulu Aşağıdaki Görevle 
ri Yerine Getirir :

1- Derneği temsil etmek veya bu hususta, kendi 
üyelerinden 1 yada birkaçına yetki vermek.

2- Dernek şubelerinin açıhnasim kararlaştırmak 
ve şube kurucularına yetki vermek.

3- Demeğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin iş 
temleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi ha 
zırlayarak genel kurula sunmak.

4. Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine 
kabulü halinde fcunlan 10 güniçinde mahallin enbü 
yük mükî amirliğine bildirmek, mevzuatın kendisi 
ne verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullan 
mak.

Madde : 18- Denetleme Kurulu :
Denetleme kurulu 3 asil 3 yedek üyeden teşkil 

edilmek üzere genel kurulca seçilir. Bu kurul deme 
ğin hesaplarım ve çalışmalarım devamlı denetieye 
rek asgari 6 ayda bir hazırlayacağı raporları yöne 
tim kuruluna ve toplandığında genel kurula • sunar. 
Ayrıca üyelerin demek çalışmaları hakkindaM ih 
barları üzerine de rapor hazırlıyarak gereğini ya
par. Yönetim kurulu her türlü hesap ve işlem dos 
yalarım talebinde denetleme kuruluna göstermeye 
mecburdur. Yönetim kurulu denetlemelerde zorluk 
çıkardığı takdirde denetleme kurulu zabıtla bunu 
tesbit eder ve genel kurulun toplantıya çağrılması 
nı sağlar. Suç teşkil eden hususların tesbiti halinde 
durumu ilgili makama iletir.

Madde : 19- Genel kurulca yapılan seçimi izle 
yen 7 gün içinde yönetim kurulu başkam tarafın 
dan sayılan organlara seçilen asil ve yedek üyelerin 
ad ve soyadları baha adlan, doğum yeri ve tarihle 
ri, meslekleri ve ikametgâhtan demek merkezinin 
bulunduğu yerin en büyük mülkiye amirliğine yazı 
ile bildirilir.

Madde : 20- Demeğin Şubesi Yoktur.
Madde : 21- Üyeler ilk girişte 1500 Tl. giriş «i 

datı ve yılda 1200 Tl. sı üye aidatı öderler. Bu 
miktar yıllık olarak verilebileceği gibi aylık taksit 
ler şeklinde de ödenebilir, ödeme şekli ve zamanı 
üyenin talebi de göz önüne alınarak yönetim kuru 
lunca tesbit edilir. Yapılan bu tesbit .her üye için 
üye kayıt defterine işlenir.

Tüzük Değişikliği :
Devamı Sayfa 5 te

ghrxL.no
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Gemlik Kurşunlu Köyü Avcılık ve Atıcılık Derneği Tüzüğü
Madde : 22- Derneğin tüzüğü merkez genel kuru 

(una iştirak eden üyelerin 2-3 nün çoğunluğu ile 
değiştirilir. Yapılan değişiklik kuruluştaki usule gö 
te ilan ettirilerek kesinlik kazanır.

Derneğin Gelirleri :
Madde : 23- Derneğin gelirleri şunlardır.
1. Giriş ve üye aidatları
2- Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango 

balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışmaları ve 
konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler

S- Derneğin mal varlılından elde edilen gelirler
4- Bağışlar ve yardımlar
5- Yardım toplama baklandaki mevzuat hükümle 

rjne uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar
Derneğin dış ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişi 

(erden veya diğer kuruluşla rdan yardım alması 
içişleri Bakanlığının iznj ile olur.
tutulacak defterler

MADDE 24- Dernek aşağıda yazıh defterleri tu
tar.

1- üye kayıt defteri : Derneğe girenlerin kimlik 
leri, derneğe giriş tarihleri, aylık veya yıllık aidatla 
n bu deftere yazılır.

2- Karar Defteri : Yönetim Kurullarının karar 
lan tarih re numara sırasıyla bu deftere yazılır. 
Ve kararts-rm altı Başkan ve üyelerce imzalanır.

3- Gelen ve Giden Evrak Defteri : Gelen ve giden 
evrak tarih ve numarası ile bu deftere sıra numa 
rasi fle yazıhr. Kayıt edilmiş olur.

4. Getir ve Gider Defteri : Dernek namına alınan 
paraların »ılındı klan ve harcanan paraların da ve 
pikleri yerler açık ve düzenliolarak bu deftere 
gösterilir.

5- Bütçe KesinHesap ve Blânço Defteri : Bütçe 
kesin hesap ve blânçolar bu deftere işlenir.

&. Demirbaş Defteri : Derneğe ait demirbaş eşya 
lar bu deftere işlenir. Bu sayılan defterlerin noter
den tasdikli obuaları zorunludur.

Madde 25- Demek gelirleri alındı belgeleri İk top 
lanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. 
Bu belgelerin saklanma süreleri özel kamular
da gösterilen dahauzun süreli ilişkin hükümler saklı 
kalmak üzere 5 yıldır. Demek gelirlerinin alınma 
suıda kulanılacak alındı belgesi Maliye Bakanlığın 
ca bastırılır. Derneğin talebi üzerine 30 gün içinde 
bu belgeler verilmez ise kanundaki usule göre der 
nekçe bastırılan alındı belgeleri mahallin en büyük 
mülki amirine Onaylattırılarak bağış ve aidat kabu 
itinde kullanılır. Maliye Bakanlığınca resmi a’ındı 
belgeleri sağlandıktan sonra demeğin bastırdığı özel 
alındı belgeeri kullanılmaz. Bağış ve aidat toplaya 
cak kişi veya kişileri demek yönetim kurulu bir ka 
rar ile belirtir. Karar o yerin en büyük mülki a- 
mirliğine tescil ettirilir. Demek adına gazete, dergi 
ve öteki basılı eserler vererek bunlar karşılığında 
para veya başkaca yardım toplamak yasaklar.

TAŞINMAZ MAL EDİNME
Madde 26. Demek amacını gerçekleştirmek için 

bağış veya satın alma yoluyla taşınmaz mal edjne 
bilir. Ve bunları satabilir. Hibe ve terk edebilir. Ka 
mu yararına çalışma karan almadıktan sonra ikâmet 
gahı ile görev ve faaliyetleri için gerekli olanlar
dan başka taşınmaz mala sahip oamaz. Demeğe sa 
tm alman veya bağı ş ve vasiyet yoluyla demeğe 
intikâl eden taşınmaz mallar demek adına tapuya
teşdinden itibaren 3 ay içinde İçişleri Bakanlığına 
bildirilir.

Adı Soyadı D‘ğ. yeri Tarihi
1- Başkan Mehmet Boğahan Gemlik 1951
2- Bşk. Yrd. M. Emin Erdoğan n 1952
3- Yazman Erdem Süzer ” 1956
4- Muhasip Atilla Sargın M 1960
5- üye Rafet Karpeli » 1948

MADDE 27- Demek yardım sandığı kurmaz.
MADDE 28- LOKAL AÇMA : Dernek merkezinin 

bulunduğu yerde mahalin en büyük müki amirinden 
izin almak ve kananlara aykırı davranmamak şarl 
ti ile birer lokal açıp işletebilir.

DERNEĞİN FESHİ ve MAL VARLIĞININ 
TASFİYESİ

MADDE 29- Genel Kurulun demeğin feshine ka 
rar alabilmesi için tüzüğe göre genel kurula katıl 
ma hakkına sahip bulunan demek üyelerinin (Tem 
sicî üyeler dahil) en az 3 de 2 sinin toplantıda ha 
zır bulunması şarttır. İlk toplantıda çoğunluğun sağ 
lanmaması halirde, üyeler usulüne uygun olarak 
ikinci toplantıya çağrılır. İkinci topantıya katılan 
üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebi
lir. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan 
üyelerin 3 te 2 sinin çoğunluğu ile veril
mesi zorunuldur. Derneğin feshi yönetim kurulu 
tarafından 5 gün içinde mahallin en büyük mülki 
amirliğine yazı ile bildirilir.

MADDE 30- Fesih halinde derneğin menkul ve 
garimenkul malları Kurşunlu Köyü S.S.Kakınma 
Kooperatifine fesih kararında bu kuruluş yoksa Kur 
şunlu Köyünde mevcut bir ilkokula devredilir.

İşbu Kurşunlu Köyü AVCILIK ve ATICILIK 
Demeği Tüzüğü 2098 sayılı ve 7 Ekim 1983 tarih 
li yeni Dernekler Kanunu gereğince tarafımızdan 
hazırlanmıştır.

Yeni Yönetim Kurulu

Baba adı Mesleği Uyruğu Adresi
Hüseyin Çiftçi T.C.. Kurşunlu Köyü
Selim V 99 99

Kayaali 99 99 n

Şeref 99 -99 99

Zekerya 99 99 99

Kurşunlu Köyü Gençlik ve Spor Derneği Tüzüğü
Derneğin Adı ve Merkezi :
Madde : 1- Derneğin adı Kurşunlu Köyü Genç 

lik ve Spor Demeğidir. Merkezi ise Kurşunlu Kö 
yündedir.

Derneğin Amacı :
Madde : 2- işbu tüzüktek hükümlere göre tiyele

.li Soyruh Tabiyeti Doğum Yeri Tarihi
Erkan Sevim T.C. ■, Gemlik * 1956
Ertan Akten * -- TXJ.-’r Gemlik' ' 1955
İbrahim Çağlayan T.C. Gemlik 1956
Yaşar özgül T.C. Gemlik 1955
Fehmj Karabaş T.C. Gemlik 1956
Suat Seyhan T.C. Gemlik 1955
Bayram Demir T.C. Gemlik 1956
_____________ U_______________________________ 

r.ı:.' • >/. > ;*ı
Demeğe üye ohna, üyelikten çıkarma ve çıkarıl 

*tn& tart ve şeUDerl î "
Madde : 4- Medeni hektan kullanma ehliyetine ra

hip ve oneefciz yaşını httirmlş bukraeı» ve dernekler 
Kanunu hükümlerime göre üyeMklert yaraktanmamış 
otan hericee demeğe üye otatOr.

Kancmun 16. a maddestikta belirtilen hususlar ye
rine getirilmek kaydı Ae kamu fürevMtari de üye ola- 
Uürier.

Kanunun 4. ncü maddctanin 2dnd Mtmcrın (2), 
3) numaralı bentlerinde gösterilenler ite diğer ka- 
nurtarm derneklere üye olemıyacaJclan belirlenen 
İdeler ve ortaokul ve ortaöğretim öğrencileri demek 
Oyeai olamazlar. Kanama 4. maddesinin 2. fücrası- 
mn (4) cü bendinde gösterilenler bu bentte bekrtiten 
yaaak süresince demeğe üye olamazlar.

Türk Vatandaşı olmayanlara demeklere üye ota- 
bflnMİerı içtoı Türk vatan dağlanTMta aranan şartlar
dan başka, o yabanosun Türkiye'de ikamet etine 
hakkım sahip otan asada gereklidir. Fahri üyelik için 
kamet şartı aranmaz.

üyelik Haklan $
Medde : 5- Deraafc yönetim kurulu, üyeMk için ya- 

pdea müraoaatları en pok otuz gün içtikte üyeliğe 
kabul veya toteğfa reddi gakünde karara bağlayıp 
arauau müracaat sahibine yazı le duyurmak zorun
dadır.

Madde : *■ Mc taraae bir d imaja üye olmaya ve 
itam Artı üye kataaaya zortanenaaa. Har Oya küfle 

rinin her türlü sportif ihtiyaçlarım sağlamak ve 
bu alanda gelişmelerini ve sportif terbiye ve neza 
ketlerini geliştirerek üyeler arasında sevgi ve uyu 
mu arttırmaktır. Sosyal faaliyetlerde bulunmaktır.

Demek Kurucuları :
Madde : 3- Demeğin ilk kurucuları aşağıdadır.

Baba adı Mesleği. 1 Adresi
Şülkrü Çiftçi Kurşunlu Köyü
Hüseyin ’J 99

Mehmet ,, 99

Muhtar 99 99i

Rıza 99 99

Nuri' ' ■ k ■•.•o’-. . ' 99

Mehmet 99.

atine hakkına aahlptfr.
Madde : 7- Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir, 

üyeler arasında dil, ırk, renk, dnalyet, din vemee- 
hep aile, zümre ve sınıf farla yoktur. ■-«*
Tüzüğe eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık ta
nıyan hükümler konulamaz.

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

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

üyelikten Çıkarılma : ı
Madde : 9- üyelerden ;
a- yasalarımıza, demek tüzüğüne aylan veya a- 

maca zarar verici hareket edenler,
b) Aidatını, tebliğe rağmen lögün içinde mazeret 

siz olarak ödemeyenler yönetim kurulu karan ile 
üyelikten çıkarılırlar. Demekten çıkarılanların top 
lanacak İlk genel kurula itiraz haklan vardır. Ge 
nei kurul karan kesindir. Demekten çıkan veya 
çıkarılanlar, önceden demeğe yaptıklan yardım 
ve ajdatlan geri Lstiyemezler.

Demek Genel Kurulunun Kuruluş Şekil ve 
Toplanma Zamanı

Madde : 10- Dernek genel kurulu demeğe kayıtlı 
asil üyelerden varsa şubelerin temsilci üyelerinden 
teşekkül eder. Genel kurulun toplantı gününden bir 

ay öncesine kadar aidatlarım ödemeyenler, toplantı 
nisabında göz önüne alınmaz ve oy kullanamazlar. 
Aidatını ödemeyen asil üyelerle fahri üyeler dinle 
yici olarak toplantıya katılabilir dilek ve temenni 
de bulunabilirler. Demek tüzüğünün gazetede ya 
ymlandığı tarihi takiben 6 ay içinde ilk genel ku 
rul toplantısını yapar.

Genel Kurul :
a) Her yıl Şubat ayında olağan
b) Yönetim ve denetleme kurullarının gerekli 

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

Genel Kurul, toplantıya, yönetim kurulu tarafın
dan çağırılır. Denetleme kurulunun veya demek üye 
terinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim ku
rulu genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmaz 
ra, denetleme kurulu veya toplantı İsteğinde bulu
nan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh 
HUkuk Hakimi duruşma yaparak demek üyeleri ara 
smdan üç kişilik bdr heyeti genel kurulun» toplantıya 
çağırmakla görevlendirir.

Genel Kurul Toplantısı, Oy Kullanma ve Karar 
Alma Şekli :

Madde : 11 Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılma 
hakkı otan üyelerin listesini düzenler, genel kurula 
katılacak üyeler en az on beş gün önceden günü, 
saati, yari ve gündemi mahalli bir gazetede İlan edil
mek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağında, ço
ğunluk sağlanmaması sebebi ile toplantı yapılamaz 
ise 2. toplantının hangi gün yapılacağı da belirti 
lir. İlk toplantı günü ile 2. toplantı günü arasında 
bir haftadan az zaman bırakılmaz. Toplantının ya 
pılacağı gün ve saat, yeri ile toplantı gündemi top 
lantı gününden en az 15 gün önce mıha'Un en bü 
yük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Bu yazıya 
toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste de ekle 
nir. Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa bu 
durum geri bırakılma sebepleri de belirtilmek sure 
tiyle toplantı ilanının yapıldığı gazeteye 2. bir ilan 
verilerek üyelere duyurulur. 2. toplantının geri bı 
rakılma tarihinden İtibaren en geç iki ay içinde 
genel kurul toplantısı yapılmışı zorunludur. Üyeler 
2. toplantıya L fıkrada belirtilen esaslara göre ye 
niden çağırılır ve t p’antı 2. fıkra csas'anra göre 
mahallin en büyük mülki amirliğine duyurulur. Ge 
nri kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakıla 
maz. Genel kurul toplantıları dernek merkezinin

Devamı Sayfa 7 do
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veya mevcut üyelerin en az beşte birinin isteği 
ile r.oınıal işlen* dışındaki konulanın ivedilikle görü 
sühnesi iç.n genel kurul h'ar zaman toplanabilir.

Madde : 11- Genel 'kurul bulunduğu demek mer 
kezi dışında toplanamaz* har iki şekilde genel ku 
ul toplantısı (Olağan -Olağanüstü) için yönetim 

kurulu genel kurula katılma hakkı olan üyelerin 
(Eterini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler en 
az ONBEŞ gün önceden günü-yeri-saatî ve günde 
mi mahalli bir gazetede ilan edilmek 'suretiyle top 
lantıya çağırılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlamama 
dığı takdirde ikinci toplantının hangi gün yapılaca 
ğı belirtilir, ilk toplantı ile ikinci toplantı arasında 
bn akılacak zaman 'bir haftadan az olamaz.

Madde : 12- İkinci toplantının geri bırakılmış 
tarihir.den itibaren en geç iki ay içersinde yapıl 
ması zorunludur. Genel kurul toplantılarının yapıla 
cağı gün saat ve yer en az ar.beş gün önceden 
bir yazı ile mülki amirliğe bildirilir. Bu yazıya top 
katılacak üyelerin listesi eklenir.

Madde : 13- Genel kurullar kurula tartılma hakkı 
bulunan üyelerin yansından b;r fazlasıyla 'toplanır, 
ilk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci top 
tartıda çoğunluk aranmaz. Ancak ilkirci toplantıya 
katı an üye sayısı dernek yönetim (kurulunun ve de 
net eme kurulunun üye tam sayısının ikj katından 
az olamaz.

Madde : 14- Toplantı ilamda belirtilen saat gün 
ve yerde yapılır. Genel kurula kartalacak- üyeler 
yönetim kurulunca düzen’snmiş listedeki adlan 
karşısını imzalayarak toplantı -yerime girerler. Hü 
kümet Kcmkeri toplantıda tulurmassa dahi toplan 
tı ertelenmez. Yeter sayı olduğu bir tutarakla 
tesbit e dildikten sonra toplantıyı yönetim kurulu 
başkam veya görevlendireceği bir yönetim kurulu 
üyesi açar.

Madde : 15- Toplantı açılışından: sonra toplantıyı 
yönetmek i iz.-re bir başkan ve yeteni 'kadar başkan 
vekili ile katip seçilir. Toplantının yönetimi Genel 
■kurul başkanıra aittir. Katipler toplantı tutanağını 
düzenler ve toplantı sonunda imzalayıp bütün turta 
nak ve belge'eri yönetim kuruluna verir.

Madde : 16- Genel kurul toplantısında yalnız gün 
demde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplan 
tuzla bulunan üyelerin en az onda biri tarafından 
görüşülmesi istenen 'konuların gündeme alınması 
zorunludur. Evvelce yönetim 'kurtlunda veya dene 
îim 'kurulunda görev almış olanlar tekrar bu görev 
lere -seçilebilirler genel kurul toplantıları tenkit 
ler dilek ve -temennilerle son bulur

Madde : 17- Her üyenin genel kurulda yalnız bîr 
oy hakkı vardır. Oy toplantıda bulunmakla kulları 
yr. Ancak bir başka üye vasıtasıylada gelemediği 
takdirde yazılı 'dilekçesi ile vekil tayin ettiği üyeye 
oyunu kullandırabilir. Kurulda bulunan üye yalnız 
ca bir üyeyi temsile yetkilidir. Oylama gizlidir. An 
cak iki üyemin teklifli ile *aç& oylama yapılaibV&r.

GENEL KURULUN GÖREV ve YETKİLERİ : 
Madde : 18-a) Yetkil i organların seçimini yap 

mak (İStiyU için):
b) Hesapların tetkiki ve yönetim kurulunun ibrası 
c) Gelecek fflti yıla ait çalışma programım tayin 

ve yönetim kurulu tarafından hazırlanan bütçenin 
onaylanması

d) Derrek idn gerekli taşırmaz maHajin satın 
alınması veya mevcut malların satılması hususunda 
yönetim kuruluna yetki verilmesi

e) Derneğin feshedilmesi
. f) Mevzuatta ve demek tüzüğünde genel kurulca 
yapılması belirtilen diğer görevlerin yerime getiril 
mesi 1

YÖNETİM KURULU ;
Madde : 19- iki yıld?ı“bir Nisan ayının ilk hafta 

anda genel kurul tarafından üyeler arasından seçi 
lecek iki yıl görev -süreli yönetim kurulu beş asil 
ve beş yedek üye olmak üzere genel kurulca gizli 
oyla seçilir. Asil üyelerden boşalma olunca yedek 
üyelerin göreve çağnlmasa zorunludur.

Madde : 20- En çok seçimi takip eden bir hafta 
görev bölümü için toplantısını yapar. Bir 'başkan 
fc'ir başkan vekili, bir muhasip, bir katip, bir vez 
Medar seçer

Madde : 21- Demeğin dahil ve hariçte temsilcisi 
yönetim kurulu başkamdir. Bulunmadığı takdirde 
vekili başkana izafetle 'bu yetkiyi kultanır. Lüzumu 
halinde ve muayyen hadiselere münhasır bulunmak 
üzere bu yetki bir vekilde tevdi edilebilir.

Madde : 22- Yönetim kurulu en az bir ayda bir 
toplantı yapar. Fevkalade hallerde başkan yönetim 
kurulunu her zaman toplantıya 'davet edebilir. Yö

netim kurulu nisapla toplanır Ve kararlarını ekseri 
yetle verir, nisap ve ekseriyet mevcut üyelerin ya 
nsından bir faz lasıdır, özürsüz olarak üst üste üç 
toplantıya tartılmayan üye yönetim kurulu karan 
ile müstafi sayılarak yerine yedeklerden en çok oy 
alan üye alınır.

Madde : 23- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi ve 
ya maddeler İlavesi NISAPLİ GENEL KURUL tep- 
lantismda yapılır.

Madde : 24- Yönetim kurulu, dernek işlerini gere
ği gibi yürütmemiş olmaktan, vazifesini kötüye 
kullanmaktan ve derneğin fahiş bir tarzda zaratran 
mucip olacak fiillerden 'dolayı genel kurula karşı 
sorumudur.
YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde : 25-a) Bu ana tüzüğün n. bölüm ikinci 
maddesinde yazılı maksadı tahakkuk ettirmek,

b-) Genel kurul kararlarını noksansız yerine ge
tirmek, 1

c-) Bu am!a tüzüğün içeriği defterleri muntazam 
tutmak ve muhafaza etmek,

d-) Altı aylık hesapların bilançosunu tanzim ede
rek ıdenetçilerhi teftiş ve ıteltkfiklerine hazar bulun
durmak,

e-) Dip koçanı ve müteselsil numaralı makbuz
lar kullanarak demeğe ait' gelin tahsil etmek,

f-) İkiyi! sonunda hesabı tati’yi hazırlamak yeni 
dönem bütçesini tanzim etmek ve genel kurula sun
mak, 1

g-) Genel kurulca tetkik ve müzalkereden Sonra 
kabul ve tasdik olunan bütçeyi usulüne göre tatbik 
ve gelirleri yerlerine sarf etmek.:

Madde : 26- Demeğin parası milli Ibir bankaya 
yatırılır. Demek kasasında 50.000.- TLJdan fazla 
para bulundurulamaz. Bankadaki para- yönetim ku
rulu başkanı ve bulunmadığı takdinde vekili veya 
muhasibin imzası île çekilebilir. Para yatnrmalarda 
çift imza usulüne rayet şartdeğüdir.
DENETLEME KURULU

Madde : 27- Demeğin iş ve hesaplarını 'devamlı 
surette denetlemek üzere genel kurul (tarafından 
iki yıl için altı kişilik üç asil, üç yedek olmak üze
re denetleme kurulu seçlr.

Madde : 28- Denetleme kurulu demek tüzüğü e- 
sas ve usullerine göre ALTI AYI geçmiyen aralık
larla 'denetleme görevini yapar ve denetleme sonuç- 
annı bir rapor halinde yönetim kuruluna ve top

landığında genel kuzula sunar.
Madde : 29- Yönetim kuzulu denetleme isumlu- 

nun incelîyeoökleri bütün hesap, evrak ve gerekti 
malûmaıti vaktinde denetçilere vermeye miecbuBKİıır. 
BÖLÜM : VH
DERNEĞİN TUTMAYA MECBUR OLDUĞU DEF
TERLER

Made : 30- a) Üye kayıt defteri,
b-) Karar defteri,
c>) Gelen-Giden evrak kayıt defteri,
ti-) Gelir-Glder defteri,
e-) Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri,
f-) Demirbaş defteri.
Bu maddede sayılan defterlerin Noterden tasdikli 

olması zorunludur.
BÖLÜM : VH!

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ 
DEVRİ

Madde : 31- Demek genel kurulu her zaman 
demeğin feshine karar verebilir. Bu taran verebil
mek için, genel kunda katılma hakkma sahip bulu
nan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin, toplantı
da hazır bulunması şarttır. ÎBc toplantıda bu çoğul
luğun sağlanmaması hainde Mnci toplantı için 
çağrı yapılır, ikinci topntıda üye sayısı ne ouraa 
olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kara
rın topantıda hazır bulunan üyelerin üçte fici çoğun 
luğu ille verilmesi şarttır.

Madde : 32- Demeğin feŞhî yönetim kurulu tara
findan BEŞ gün içinde mahallin en büyük müBd 
amirliğine yazı ile bildirilir. Feshi hainde demeğn 
menkûl ve gayri menkûl mallan Gemlik Lisesi O- 
kul Aile Birliğine, Okul Aüe Birliği kurulmamışsa 
Gemlik Lisesine kalır. '

Madde : 33- Demeğin amacına uygun maksatlı 
diğer .demeklerle birleşmesi mümküdür. Birleşme 
karan verebilmek için mevcut üye sayısının üçte 
ikâsirfn toplantıda hazır bulunması şarttır.

Madde : 34- İşbu 'tüzük hükümlerine kayıth der
nek üyeleri ite yeniden kaydedilecek her üye şart
sız olarak riayete mecburdur. Üyeliğe yazılı beyan 
verilmekle 'aynî zamanda Tüzük hükümleri kabul 
edilmiş sayılır.

Madde : 35- Demekte halen görevli üye’er Tür 
kiye Cumhuriyeti Tebasında olup, aşağıda ad ve 
soya'dlan meslek ve sanattan île ikâmetgâhtan 
yazılı ve imzalan mevcut şahıslardır.

Adı Soyadı Meslek ve Sanatı
1- Başkan ö. Faruk Aşçı
2- 2. Bşk. İbrahim Bayraktar
3- Muhasip Necdet Akalın
4- Kâtip Vediha Aybirdî
5- Vegnadar Necati Girgin

Müıtealtiıit 
Müteahit 

isçi 
Memur

1 Tüccar

Tebası ikâmetgâh Adresi
F.C. Halitpaşa mh. 7 Evler sk. no 63-2
T.C. Lise cd. Bayraktar sk. BL no 21 1
RC. HamSdiye mh. Kumsal sk. Yalı apt 3-5
T.C. Yeni mh. Kumla cd. no.40
T.C. Hamidîye mh. İlıca ed. no 76
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HAFTALIK SİYASİ GAZEEK

Rumi ilânlar tek »ütün aantimi 300 TV
İcra ve Mahkeme Uânlan aütun aantlml 100 TL. 
Kayıp UAıûan 500 TL
Tefekkür ve doğum Ululan aantei 75 TL 
Kb^re Ulhtan 2000 TL
Knop. Koqgze ilânlan 2500 TL
Sürekli özel Sânlar paaarlıida ahar.
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1300 TL.
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CUMHURİYET ve GENÇLİK
Al kanımız, al gül açta şehitler.
Özgürlük kokuyor köyler, şehirler.
Buram buram Hürriyet var havada, 
adım adım, karış kanş yattığınız TOPRAK’ta

Biz'er için çektiniz, çekilmez cefa.
Feda olsun vatan için canımız feda 
Andımı- var, yeminimiz tin defa... 
Bayrağını!gülerek, sonsuza dek bu sema

Atam; güvendiğin Gençlik senin izinde.
Yürüyoruz gösterdiğin her yolda ve her sözde 
Cumhuriyet en kutsal emanet elimizde 
Yaş yrcak bizlerle, sondaki nesiller de.

Emel AVCI

S.S. Gemlik Sigortalılar Örnek Yapı Koop. 
Başkanlığından

Kooperatifimizin genel kurulu 18.11.1984 günü 
saat 10.00 da Kayhan Mah. 1 Nölu Caddedeki S.S. 
Şirin Gemlik Yapı Kooperatifi Salonunda yapılacak 
tır.

Üyelerimize duyurulur.

Yönetim Kurulu
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GEMLİĞİN 
EN İSKİ ME$HUR SEKERCİSİ

OĞULLARI TARAFINDAN 
ESKİ YERİNDE, YENİ BİNASINDA AÇILAN 

Sevim Şekerlemeleri (I) 
SİZLBRB YILLARIN KALİTE VB GÜVENCESİYLE 

ZENGİN ŞEKERLEME PASTA VE BAKLAVA (EŞİTLERİYLE 
HİZMET ETMEKTEN GURUR DUYAR.

TOPTAN SİPARİŞ ALINIR.

USTA ELLER
KURULUŞ : 1936

Çeşi
Mevlüt Şekeri 
Nikah Şekeri 
Kızamık Şekeri 
Löbe Şekeri 
Kestane Şekeri 
İncir Şekeri 
Reçel 
Helva

tlerimiz :
Şöbyet 
Havuç 
Saray Sarma 
Sarı Burma 
Bülbül Yuvası 
Dilber Dudağı 
Kuru Baklava 
Tereyağlı Cevizli Bak.

İSTİKLÂL CADDESİ NO.

Fındıklı Lokum

Fıstıklı Lokum

Güllü Lokum

Sakızlı Lokum

Hindistan Cevizli Lok.
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Limon Kolonya 

ve Çeşitleri 

Bulunur.

Ya$ Pasta
Kuru Pasta

Siparişi Alınır.
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Yok’ama ve açılış,
Başkanlık divanının seçimi,
Yönetim kurulu çalışma raporunun incelenmesi, 
1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984

1.
2-
3-
4-

GÜNDEM :

SATILIK DAİRELER

Telefon : 4280 Gemlik

115-110-96 m2 Ilıca yolunda 90 m2 Çukurbah- 
çe Tütün deposu yanında, Yeni Mahallede 120 m2 
arsa üstüne 60 m2 iki katı müstakil ev, Kumla 
Cad. 92 m2 ev satılıktır.

yıllarına ait bilanço, gelir gider hesaplarının ince
lenmesi,
5- Aynı yıllara ait denetçi hesaplarının incelenmesi
6- Denetçilerin ve yönetim kurulunun ibrası
7- Yönetim ve denetim kurulunun yedekleri ile 
beraber yeniden seçilmesi,
8- Gelecek yılın kadro, bütçe ve iş programının gö
rüşülmesi, 
9- Kapanış.

KOMPLE APARTMAN SATIN ALINACAKTIR

En az 6 daireli komple apartman aranıyor.

Müracaat : Tlf. : 1053

*****$****

Hakimiyet
HÜRRİYET ve 
CUMHURİYET
Gazetelerinde İlan ve 
Reklâm İşleriniz İçin
Emrinizdeyiz.
*£*%***#*♦

PEPSİ COLA
KIZILAY TABİÎ SODASI 
TAMER MEYVE SULARI 

FRUKO GAZOZ ve 

SCWEPPES MAMULLERİ 
GemliVlilerin Emrindedir.

Süleyman gürhan 
(Mmm CA Tlf s 35/4 G/mlIk

umumi

FAZLI fEKERCI
)K DUVAR KAĞIDI, PANO ve POLSTER YAPIMI

BİLUMUM YAĞLI BOYA ve BADANA İŞLERİ 

KARTONPİYER ve TÜM ALÇI İŞLERİ

)K PLASTİK LAMBİRİ, TAVAN ve TABAN KAROLARI

X SERAMİK, FAYANS ve ÇİNİ İŞLERİ

M ZEVKE GÖRE ŞÖMİNE İŞLERİ

)K DEKOR ve TAMİR İŞLERİ

■K TECRÜBELİ ELEMANLARLA GARANTİ VERİLEREK YAPILIR

Tlf: 1830 dan
Belediye Fırını Yem Sümer Sok. No. 1/A GEMLİK

■

■

Çocuklar Başkandan
Futbol Oynayacak
Yer İstediler

Kayhan Mahalesjndeld 1 
küçük çocüküiar Belediye ’ 
Başkanı Hakkı Çakırdan ı 
futbol sahası istediler.

Geçtiğimiz hafta içinde I 
Belediye Başkam Hakkı 
Çakır’ı makamında ziya 
ret eden yedi küçük iko- 
ku öğrencisi kencUarine 1 
top oynayacak futbol sa I 
hası verilmesini isteriler. İ

Kordonda futbol oyna- | 
malarına Zabıta memurla- 1 
ranın izin vermediğim âiy- ' 
leyen küçükler şöyle ko- j 
muştular :

“Sayın Başkanınnz Hz 
nerede futbol oynasak ko
vuluyoruz. Mahalle arala
rında bize uygun bir saha 
gösterin bizde gidip fut 
o'lumuzu orada oynayalım”

Belediye Başkam Hak
kı Çakır, küçük öğrenâ- 
ler.n isteklerini yerine 
getireceklerini, bunun içân 
özel trr şahsa ait arsanın 
düzeltilerek kendilerine en 
kısa zamanda 'saha olarak 
verileceğini söyledi.

Küçüklerin “direkleri
ni de yaptırırmısnıız ?” öö 
züne Başkan Çakır, “Arsa 
birim bizim değil âz şim
dilik taşlarla idare edersi
niz” oldu.

Küçükler Başkan Halk . 
kı Çakır’ın yarandan mem 
nun ayrıldılar.

İSİM TAHSİSİ

Gemik Asliye Hukuk 
Mahkemesinin 984-355 
esas 984-354 karar sayıla 
n ile Faruk Aşçı olan a- 
dım, Ömer Faruk olarak 
düzeltimiştlr.

Duyurulur.

Ömer Faruk Aşçı

ADRES
DEĞİŞİKLİĞİ

Demeğimizin aşağıda
ki adrese taşındığım duyu
ruruz.

Altıntaş Canın
Yaptırma ve 
Kuran Kursu 
Yaşatma Derneği

MEVLANA
ETLİ EKMEK VE

FIKIN KEBABI AİLE SALONU
Siz Gemliklilerin Hizmetine Açıldığını Müjdeler.

Gemlik’te İlk Defa Konya Usulü Etli Ekmek ve Fırın Kebabı
Evlere, İş Yerlerine, Özel Günlerinize İtinalı Servisimiz Mevcuttur.
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Adres : Hamidiye Mah.
Dereboyu 108 Gemlik

KAYIP

16 AV 429 nota araba
nım arka plakasını kay
bettim

Hükümsüzdür.

Mustafa Başsoy

SATILIK DÜKKAN i

Kordon Boyunda Uğur ]
Apt. Altı çift

Mür. : İst

Gemlik

cepheli

: 1615071
1614814 i

1243 1

KİRALIK DAİRE 
ARANIYOR

İstik 
vey£ 

lüks

Kordon Boyunda 
lâl Caddesinde 
de kiraya verilecekfi n fi
denize yalan nıahallder- 
daire aranıyor.

Müracaat : Gazctrmh 
Tlf : 1797

*»*♦**♦♦*♦

DOKTOR ZİYA KAYA BULVARI (İSKELE MEYDANI) 
ASTARLIOÖLU APT. ALTI (FOTO ŞEN’İN ALTI) GEMLİK
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SORUMLU MUDUR ve
S AHÎBt

KADRİ GÜLER

gemUk

KÖRFEZ
Yönetim Yeri : Şirin Pasajı 

Tel: 1797 - GEMLİK

Dizgi ve Baskı
Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi
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ULUSAL VİDEO
GEMLİK BAYİİ

CEYLAN VİDEO
r&H-J 84-85 Sezonunun Süper Filmlerini Sunar 

önümüzdeki Günlerde Sunacağımız Filmler
&
B

it

ii

TÜRK FİLMLERİ TİYATRO OYUNLARI MÜZİKALLER TÜRKÇE DUBLAJLI 
FİLMLER, ORIaDİREK ŞABAN

Kemal Sunal
YAS*K DUYGULAR

■ Olşen Buhlkogıu
BİR YUDUM SEVGİ 
kadir inanır
KÖREBE
Türkan Şoray
UTANIYORUM

| Ferdi Tayfur 
TaÇS Z <R LİÇE

j Ahu Tugba
, DAMGA 

Tarık Akan
| Yaprak özdeıniroğlu
1 SEV VETER

Müslûm Güraes
A. Cansev

SADE VATANDAŞ
ŞVAYK
HİTLERE KARŞI
Şener Şen - Ahmet Gülhan
OĞLUM ÇİÇEK AÇTI 
AH Poyrazoğlu 
korhan Abay

ELVEDA GENÇLİK
Nejat Uygur
Sevda Ferdağ

HÜSNÜ KURUNTU
Gazanfer özcan 
Gönül Ülkü 

AŞK DEDİĞİN
NEDİR Kİ?
Hadi Çaman - Füsun önal

BÜYÜK KABARE
AJda Pek kan-Zeki Alasya 
Metin Akpınar
KAN ve GÜL 
Nükhet Duru

BAHAR KONSERLERİ 
Ferdi özbeğen

TÜRKÜ TÜRKÜ 
TÜRKİYEM
Belkıs Akkale 

GÜLDEŞTE 
KONSERLERİ 
Ahmet Ozhan 

ÇÖPÇATAN’ın FENDİ. 
Ayfer Feray - Hümeyra

DENİZ KURDU
Anthony Quinn 
Rlta Hayworth

MUTLU GÜNLER
Sllvester Stailone 
Perry K ing

ÖLÜM KÖPEKLERİ
Linda Gray 
David Mocallum

SİLAHLI DİLBER
Ursûla Andress
Maro Porel

ÇÖL KARTALI
Peter Strauss 
rina Aumont

ggi felsfMü SîIHi tESiSil

YABANCI MÜZİK 
ŞOVLARI 

BROODVVAY’DEN 
SEVGİLERLE 
FOLİBERJER 
GECELERİ 
İTALYA'DAN MÜZİK 
AMERİKA’DAN 
MÜZİK ÖDÜLLERİ 
DANS ŞAMPİYONASI 
LONDON 
MUSIC-HALL 
EĞLENCE EKSPRESİ 
SÜPER ŞARKILAR 
SÜPER SANATÇILAR

ÇOCUK FİLMLERİ 
(TÜRKÇE SÖZLÜ)

HEİDI (Heıdı) 
Jean Siınnıons
Maximilian Shell (konulu)
GÜNEŞ ŞARKISI 
(Song of The South) 
I.uana Patten
Boby Driscoll 
GÜLLİVER’İN 
SEYAHATLERİ
(Gülliver s Travels) 
Çizgi Resim 
KLASİK
PERİ MASALLARI

ALT YAZILI FİLMLER
ŞAHİN
OU ver Reed

ŞEYTANIN İZİNDE
Jacque1ine Blsset 
Curd Jurg

BİR AŞK HİKAYESİ
GİBİ 
Victoria Principal 
Gfl Gerard 

suç
1-2 Froncessa Arnis

suç 
3-4 Froneessa Amls

NEŞELİ KUKLALAR 
(Müzikal çocuk oyunu) 
Adile Naşit- Ayşen Gruda 
Ahmet Gülhan - Emel Sayın

YILDIRIM 
1:2 William 
YILDIRIM 
3-4 William

EKİP
Shatner 
EKİP
Shatner
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L fırınlı Ocuk Kumpanyasını 
Başnrıyla Tamamlayan 

UZUNLAR Koli. $ti
2* AY6AZ Fırınlı Ocak Kampanyasını 

Bnşlallığım Müjdeler
F E Ş 1 N E t A T I N A

10 AY TAKSİTLE AYGAZ FIRINLI OCAKLAR

OCC*-

Tlf : 1295 -1461,

UZUNLAR
KOLL. $Tİ»

Gazhane Cad. No 19. GEMLİK
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Tipi Peşin Vade
Standart F2 8.000 7.000
Lüks F3 10.000 9.700
Elektrikli F4 11.5oo 1o.5oo
1 Gözü Elk. F5 8.000 7.2oo
Turbo Fırın 9.600 9.6oo
1 Gözü Elk. Lüks lo.ooo 1 o.ooo
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KÖRFEZ

HAFTALIK StTABİ O A Z ■ T ■ |

KURULUŞ : 16 HAZİRAN 1973

Satılık Daire
Hamldiye Mahallesi KÖRFEZ Apt. 

25/12 Noiu Deniz manzaralı daire 
sahibi eliyle satılıktır.

116 mİ. I B&yOk »ölen, 3 oda, klmir 
kalortfarl, MVrolo re »»eok «alo

MI,. Ttf : G0n4B« 147» - «<c« IM7 
Telrfenle oronme*ı rlee olecer.

VAKAN 2

Belediyede Yolsuzluk
BELEDİYK 
BAŞKANI 
ANKARA'DAN 
DÖNDÜ
İmar Plânı

* Beş Kişi Görevden Uzaklaştırıldı * Evraklarda Tahrifat Yapılmış
* 1980-81-82-83-84 Yıllarındaki Evraklarda Yapılan İncelemede

5 Milyonu Aşan Açık Çıktı
* Hesap İşleri Müdürü Özenli ‘'Suçlu Benim”

Ganfik Belediyesinde 
ıfanettenelerim sür
düren îç t§feq Bakanlığı
na bağlı “Mülkiye" müfet 
tişJeri. 1980-81-82-83 yıfia 
ana ait muhasebe 'kayıtla 
anda 5 milyon 214 bin Ti 
yoisuziık yapıldığını tes
te ederek, olaylara adı 
karışan beş görevliyi açı
ğa aldL

ftj aydır belediyede nor 
DdBl denetlemelerini sürdü

kı Çakır tarafından yapıl 
dt

Başkanın Açıklaması
Belediye Başkam Hakkı 

Çakır, müfett'şlerin 1981 
-82-83 yıllı denetimlerini 
yapmak üzere geldîklerinî 
ancak, 1984 yılına ait ka
yıtların da incelenmesini 
kendilerinin istediğini bil 
dindi. Çakır şunları söyle

ren Bakanlık müfettişleri 
Muhasebe kayıtlarını ince 
terken 1980-81-82- ve 83 
yıllan evraklarında “tah 
rifat” yapıldığını tesbît 
ettiler. İncelemelerini bü 
yük bir titizlikle sürdüren 
müfettişler, geçtiğimiz haf 
ta Çarşamba günü Beledi 
ye Hesap İşleri Müdürü 
Şevket özenli, Su İşletme 
â Teknisyeni Ahmet 
Aşa, Muhasip Haşan Ge-

SODEP*I<t ÜÇ ÜYE

Meclîs Kararının
İptali İçin
Valiye Başvurdu

dik, Muhasip Neclet Kmay 
Bektrik Teknisyeni Ali 
Yabatu’yu süresiz olarak 
işten ej çektirdi. Belediye 
Hesap İşleri Müdürü Şev
ket özeriK’mn raporlu ol
ması nedeniyle, duyuru 
din Bdledıye Başkam Hak

SODEP’H üç belediye 
meclis üyesi, belediye mec 
tisinin son kararının ipta 
li için Vali Zökayi Gümüş 
diş’e başvurdu.

SODEP h meclis üyele 
ri Mustafa Küçüksipahi, 
Necdet Buluk ve Fikri 

GÖRÜLMEDİK kaza DEKAN AKÇAYLI 
KAZA GEÇİRDİ

Gemlik çıkışındaki trafik kazannda üç öğ- 
ratlaı görevlisi şan* eseri elamdan kurtuldular. ( Foto 
Hadi özseyın )

di :

“— Müfettişler Anka
ra’dan hafta başı olması 
nedeniyle dönmediler. Biz 
kendilerinden 1984 jı'ına 
ait muhasebe kayıtları
nın da incelenmesini iste
dik. Bizim dönemimizde 
bile evraklarda “tahrifat” 
yapılarak zimmete para 
geçirilmiş, sahte evrak dü 

merciler tarafından imza 
lanan bir dilekçe, geçtiği
miz hafta içinde Bursa 
Valisi Zekayi Gümüşdiş’e 
sunuldu. Dilekçede Gemlik 
Belediye meclisinin 11 E- 
kim 1984 günlü toplantı 
sinda alınan kararın 1580

Uludağ Üniversitesi 1- 
darl ve İktisadi Bilimler Fa

kültesi Dekanı Prof. Nur
han Akçaylı ve İki öğretim 

görevlisi dün ilçemiz çıkı
şında trafik kazası geçirdi
ler.

İst. İktisat Fakültesi 

öğretim İyesi Deç Erel 
Üçdsl’ın kullandığı 34 U 

0005 plakalı özel oto ile 

İstanbul'dan Burse’ya gi
den görevliler Kuruçeşme 

mevkiinde '* Direksiyon ki
litlenmesinden ” leytlnlik- 
lere uçtu. Kszada Dekan 

Akçaylı ve öğretim görev
lisi Durmuş Dündar yara
lanarak Uludağ Üniversi

tesi Tıp Fakültesinde bskı 
ma alındılar.

Kazadan Doç. Erel Üç- 

dal hafif yaralarla kurtuldu 

zenlenmiş, başkalarına ait 
imzaiar atılmıştır. Olay 

belediyemiz açısından çok 
üzücüdür. Müfettişle
rin gelmesini bekliyoruz. 
Elimizdeki tahrifat yapıl 
mış evrakları kendilerine 
vereceğiz. Gerekli işlemler 
sürdürülmektedir. Hak 
h haksız soruşturmada 
ortaya çıkacaktır.’ deldi.

Sayılı Belediye Kanunu 
nun 57 ve59. maddelerini 
çiğnemekte olduğunu, SO 
DEP’li üyelerce sunulan 
11 maddelik önergenin 
gündemde bulunması 
na karşın görüştürülmeme 
Sinin yasalara aykırı oldu 
ğu ve kararın iptal edil 
meşini, gerektiği belirtili 
yor, kararın Danıştaya 
gönderilmesi isteniyor.

29 Ekim Günü

Sodep Yemek 
Düzenliyor

Sosyal Demokrasi Parti 
si Gemlik örgütü Cumhurj 
yet Bayramının 61. kuru
luş yıldönümünde yemek 
düzenledi

SODEP İlçe Başkanı 
Erkan Mutman dan aldığı 
mrz bilgilere göre, yeme 
ğe Genel Merkezden Prof. 
Cahit Talaş, Cezmi Kar
tal, Muzaffer Saraç ve 
Mustafa Timisa katılacak.

Milton Restaurant’ta 
yapılacak olan yemek bi
letleri 2 bin liradan satışa 
çıkarıldı.

SUÇU KABUL 
EDİYORUM

-T- Öte yanan dün sabah 
Belediye’ye 'gelip görevde 
ki arkadaşlarıyla konuşan 
Hesap İşleri Müdürü 
Şevket özenli’nin tüm su 
çu kabullendiği ve bu ko
nuda müfettişlere ifade 
vereceğini söylediği öğre
nildi.

Küçük Kumla
PTT Santralı vs
Sosyal Tesislerinin 
Temeli Bugün Atılıyor

Gemlik Körfezinde tüm 

yerleşim biirfiHertain tele
fon gerelksümmini karşıla 

yacak olan 'Küçük Kumla 

PTT telökomilikasyon ve 

sosyali telsâısleırinin temeli 
bugün Bunsa Valisii Zekai 
Gümüşdiş tarafından atı
lacak.

816 m2 lük bir alana 

kurulacak olan tesisler 

yalklaşık 500 milyon Kira
ya çıkacak. Tesislerin ta
mamlanması ve devreye 

girmesiyle Gemlik körfe
zinde otomatik telefon sı 
kınlısı ortadan kalkacak.

kısa... kısa...
Milliyetçi Demokrasi 

Partisi Gemlik İlçe Kong
resi 6 Kanm 1984 g&e* 
yapılacak.

İlçemize tahsis edi
len 4900 toa kömürün 
gelmesiyle aıraya giren 
yurttaşlar kışlık yaka» 
«aklarını almağa başla
dılar. Yapılan açıklama
da Orhaneli kömürünün 
tonunun 5410 lira oldu
ğu ve aıraya girmek is- 
tiyaalerin Halk Bsnkaaı- 
na para yatırması gerek 
tlği bildirildi.

Yılbaşına Kadar Gelecek
Belediye Başkanı Hak

kı Çaklr, ilçe sorunlarını 
görüşmek için gittiği An
kara’dan döndfl.

Belediye Başkanı Hak
kı Çakır yanında Beledi
ye Encümen Üyesi Müh. 
Rahmi Şengül olduğu hal
de, geçtiğimiz Perşembe 
günü Ankara’da, İlçe 1- 
mar planı hakkında ilgi
lilerle görüşmelerde bu
lundu. imar planının Ba
kanlık ve İller Bankası 
yetkililerince İncelenmekte 
olduğunu söyleyen Hakkı 
Çakır, Ankara’daki te
masları hakkında şu bil
gileri verdi :

•'-İller Bankası ve I- 
mar Bakanlığı yetkilile
riyle yaptığımız görüşme
lerde planın yeni yıldan 
önce onaydan çıkacağı 
sözünü aldık. Bu nedenle 
uzun zamandır devam e- 
den plan sorunu tama
men ortadan kalkacaktır.

Belediyemiz Fen işle
rinin İhtiyacı olan 1 adet 
100 lük Dodge aldık. Bu
gün belediyemiz eleman
larına teslim edilecektir. 
Öte yandan belediyemize 
1 adet makina mühendisi, 
2 tamirci ve 1 idari amir 
atama İzinlerini elden al
dık ve valilik onayına 
sunduk.” dedi.

Necdet Buluk 
Kooperatif 
Müdürlüklerinden 
Ayrıldı

Günaydın ve Körfez 
Yapı Kooperatifleri Mü
dürü Necdet Buiuk’un gö
revinden ayrıldığı öğre
nildi.

Buiuk’un kooperatif 
başkanlığına gönderdiği 
ayrılma dilekçesinde koo
peratif bünyelerinde hissi 
ve marezl hastalıklar al
masını neden göstererek 
İlk genel kurula kadar 
görevine ara verdiğini be
lirtti.

Bulok’un mektubunun 
istifa mahiyetinde olmadı
ğını belirten kooperatif 
yöneticileri, olayın kişisel 
düşüncelerin yansıması o- 
lablieceğlnl, konunun bu
gün açığa kavuşacağını 
söylediler.

öle yandan koapera- 
tlf denetçisi İnan Tamer’in 
de görevinden istifa ettiği 
öğrenildi.
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Değindik AVUKAT ALİ AKSOY

GÖKOVA’YI
Gökova Körfez; değJ] sadece Ege’nin tüm dünya

nın en güzel yerlerinden liri. Masmavi deniri, ve 
rinı'i ovaları ve çam ormanlarıyla “tevatür güzel” 
bir yer. “Göı^ de öl”, değil, “gör de yaşa” türün
den bir yer bu Gökova...

Daha Osmanh zamanında bu körfezi önce “gâvur 
lar” keşfeder. Yakın çevredeki tarihsel zenginlikle 
rl yağmalar. Gökova’yı “bizim İçin” ilk keşfeden 
Ha’ikaı'.ıas Balıkçisı’dır. Hani şu, (İstiklal Mahke 
me’erj liraz paldtr-kü’dür adam yargılavip ceza 
veriyor.) Diye yardığı için Bodrum’a sürgün edilen 
Cevat Şakin... O’nun ve arkadaşları Azı*a Erhat ve 
Satahatth Eyübcğlu'nun başlattığı “Mavi Ycdcu 
luk’lar... Zaman’a ören, Muğ.’a, Marmaris ve Bod 
rum’un kazandığı turistik çekiçilik.. Hep Gökova’ 
mn hatırınedır.

Günümüzde Gökova’nın hatırına onuriu bir mü
cadele veriliyor. Bu güzelim körfez öldürülmesin 
diye yöre ha kı 45 bin imza ve 30 metre dilekçe 
ile Ankara yollarına düşüyor. ANAP’h yerel po- 
litlkacı ari, o yöı'edeki belediye başkanlan Gökova 
Köıfezi’ne yapılmak istenen “termik santrala” kar
şı çıkıyor. Konu başbakana, cumhurbaşkanına gö
türüldü.

Kamuoyu ve tasın, “milli biri k ve beraber
likle” santralın yer seçimine karşı çıkarken, farklı 
dünya görüşü sahipleri, -sağcı da solcu da olsalar- 
bu konuda ağızbirliği yapiyori : Gökova Körfezi’ne 
termik santral yapılmamalı...

Ve Sayın Turgut özal, kesti attı geçen gün : 
Hayır yapılacak!

Neymiş? Folcnya’nm bize borcu vaıhniş. Daha 
önce borcun?, karşılık Soma ve Yatağan termik 
sant.allarını yapmış. Bir tane de Gökova’ya yapa
caklar. Çevrede kömür yatakları var. 24 yıl yeter. 
Santral yılda 860 bin ton kül, -“tül” de
ğil kül, yağacak çevreye. Bacasından yı’da 98.280 
ton kükürt dioksit gazı savuracak... “Mis gibi” kü
kürt dicks t! Ve santral bir saat içinde denizden 
çekeceği 60 ton suyu, “soğutma suyu” olarak kulla
nıp, 7-8 derece Ts nmış baliy’e yeniden denize pom
palayacak, Gökova’nm eflâtun sularına.... Nokta 
dergisinin sı/n sayısında var bu bilgiler.

ÖLDÜRMEK
Ve ey Türk halkı, deniliyor, bu santralin üre4 e 

ceği enerjiye aldanma. Ürettiğinden çok daha fazla 
“değerleri” öldürecektir. Çünkü Gökova yalnız bi 
ze değil, henüz doğmamış bebelerimize dahi ema 
nettir. Hiç bozmadan korumamız gereken bir ema 
net !

# * #

Gemlik körfezinin sonl8 yılda nasıl kirlendiğine 
tanık olmuş bir k'şiyim. Gökova’ya termik santral 
yap.İmasını doğru bulmayanlarla beraberim. Her 
şey bitmiş değildir. Bu projenin “yer seçimi” yeni 
den gözden geçirilmeli ve Gökova katledilmemeli.

Sayın başbakan, “Bilen bilmeyen konuşuyor. Ba 
casına duman tutacak filtre takacağız” diyor... O 
fitre takma masallarını biliriz biz. Gemlik halkı 
da çok iyi bilir...

Gemlik Körfezi’nin ölmesine yardımcı olan Sun- 
ğipek fabrikasının, Azot Sanayi Gübre fabrikasının 
bacalarında var (!) o fitreler. Ne havayı kirleti
yor (!) bu fabrikalar, ne denizi (!).

Orhangazi’ye her gidişimde döküm fabrikası “Dök 
taş”in, kaliteli çelik üreten “Asilçelik” fabrikasının 
çevreyi ne yapar görmek istemlisiniz ? Topraklan 
taş ! Kum ve demir tozundan oluşan “döküm tozu” 
çevreyi ne yapar görmek istemlisiniz ı Toprakları 
verimden düşen Orhangazi köylülerini dinlemek 
ister misiniz ? Orhangazi uzak değil...

$ $ #
Gökova’ya yapılacak termik santrala tepkiler 

haklıdır. Dileriz başka bir yer seçilir. Seçilmez 
ise yapılacak santralın duvarına “bu yeri Turgut 
özal buldu” plaketi konulmalıdır. Tarihe şan 
olsun...

Bunca tepkiye rahmen yer tercihinde ısrar yan
lıştır. Sanayi uğruna doğayı bozmak, güzellikleri 
katletmek gerekmez. Gemlik’te yaşayan kişiler 
olarak bu tür hatalı tercihlerin sonuçlarına yakın
dan tanıkiz.

İzmit Körfezi, Gemilik Körfezi ve Bandırma Kör- 
fezj öldü. Sıra şimdi Gökova’da mı ? özal iktidarı 
tarihe “Gökova’yı öldüren” iktidar olarak mı geçe
cek acaba ? Bakalım, göreceğiz ?

İLAN
Milliyetçi Demokrasi Partisi 
Gemlik İlçe Başkanlığından

Partimizin olağan genel kurul toplantısı 6 Kaş'ın 
1984 Sah günü saat IO.00 da Hamidiye mahallesi 
Bora sokak Peksert Lşhanı 3. kattaki merkez bina
mızda yapılacaktır.

Ekseriyet temin edilemediği taktirde tüzük gere
ği 1 saat tehir edilerek aynı gün saat ILoo de 
mevcut üyelerle yapılması ve aşağıda yazılı gün- 
demin görüşülmesi kararlaştırılmıştır.

Saym üye ve delegelerimizin nüfus cüzdaataa 
ile birlikte kongremize katılmaları önemle rica 
olunur.

M.D.P. GEMLİK İLÇE BAŞKANLIĞI

GÜNDEM:
1- Açılış
2- Yoklama
3- Başkanlık divanı seçimi
4. Saygı duruşu
5- Hesap inceleme komisyonu seçimi (3 kişi) 

okunması 
müzakeresi 
raporunun okunması ve

ibrası

ve dilekler
ilanı

’ 6- Faaliyet raporunun
7- Faaliyet raporunun
8- Hesap komisyonu 

müzakeresi
9- Yönetim kurulunun

10- Seçimler
11- Siyasi konuşmalar
12- Seçim sonuçlarının
13- Kapanış

Kongre İlânı
Sunğipek Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği

nin olağan yıllık genel kurul toplantısı 11.11.1984 
Pazar günü saat I6.0O da Sunğipek Fabrikası Ye 
mek salonunda yapılacaktır.

Ekseriyet temin edilemediği taktirde 18.11.1984 
Pazar günü aynı yer ve aynı saatte yapılacağını 
saym üyelerimize duyurulur.

YÖNETİM KURULU 
GÜNDEM:

1- Açılış
2- Kongre divanı seçimi
3- Faaliyet ve hesap raporları ile muTakaba he 

yeti raporlarının okunması
4- Denetim ve murakabe heyeti raporlarının 

müzakeresi ve ibrası
5. Dilek ve temenniler
6- Yeni yönetim kurulu ile murakabe heyetiniz 

seçimi ve kapanış.

İLÂN 
GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- ilçemiz Orhaniye, Yenimahalle ve Kayhan mahallelerinin muhtelif sokak 
lanndı k ililirim irşaatı yaptın!'çaktır.

2- İşin keşif bedeli 14.990.400 TL. o’up geçici teminatı 449.712 TL. dir.
3- İhale 7.11.1984 Çarşamba günü saat 15.00 de Belediye Başkanlığı odasında 

yapılacaktır.
4. iha’eye girmek fsteye~lerin 5.11.1984 Pazartesi akşanrna kadar yeterlilik 

belgesi alma’arı İçin müracaatları şarttır.
5- Bu işe a't keşif ve şartnameler Belediyemiz Fen işlerinde görülebilir.
6- iştira kçlerin T çare t Odası belgesi ve müteahhit! k karnesin] ibraz etmele

ri şarttır. Yeterlilik belgesi alanların tekliflerini bir saat evvelden vermeleri 
şarttır.

7- Posta ile yapı’acık müracaatlar kabul olunmaz.
8e i an olunur.

(Basın) İ. Hakkı ÇAKIR
Belediye Başkanı

jiiiiıi
SAYIN GEMLİK’LİLER

| TÜRKMEN JE JLHEIK7JHKİ1K |
YENİ KADROSUYLA HİZMETİNİZDEDİR. L

ŞAHLAN MARKA ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ $ATI$ VB 
TAMİR SERVİSİ g|

ELEKTRİK TESİSAT VE TAMİR İRERİ YAPILIR.

I SÜLEYMAN TÜRKMEN ■
TLF î 4457 DEN PAZAR CAD. NO. 22/A GEMLİK H

| İLÂH ı!
J Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri
J Birliği Genel Müdürlüğünden
t Birliğimize bağlı Gemlik, Mudanya, Orhangazi ve İznik Kooperatiflerinde J 
t 1984-1985 zeytin alım kampanyasında alım süresince ça’iştırilmak üzere aşağı J 
i da belirtilen şart’arı taşıyan Erkek eleman alınacaktır.
( İstek ilerin bir dilekçe ve dört adet vesikalık fotoğrafla birlikte |ien geç (1 
< 25.10.1984 tarihine kadar1 İnönü Caddesi İnegöl Çarşısı Kat: 4 Bursa adresindeki
t Genel Müdürlüğümüze şahsen müracaat fan rica olunur. ।1

! İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

I 1- Enaz İlkokul mezunu olmak
1 2- Zeytin konusunda bilgi sahibi o’mak ı
• 3- Görevlendirilecek yerieride çalışmaya mani hali olmamak
I 4- Kefalet veya teminat verebilmek

I 5LARMAKA
| ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

«Mail tali.....  ■ I

PRPSİ COLA
KIZILAY TABİİ SODASI 

TAMİK MEYVE SULARI 

FRUKO GAZOZ 
SCWEPPBS MAMULLERİ 

Gttmlik'lilerin E m timdedir.

SÜLEYMAN GÜRHAN
Cazhoaa Cd. Tlf t 3SM G»m//k

( Satılık Daire i
| 13Q M2 SATILIK DAİRE I

| Mür. : Yaprak Emlak Tlf : 1271 GEMLİK ।
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izlenimler

«o
Eylül ayı biraz soğuk yaptıysa

yoksula ısınma masrafı çıkarmadı 
Haralar böyle günlük-güneşlik

da, 
pek

sürece 
ekmek 
İki ton 
ik| t°n

yoksulun yüzü 
kış günlerinde 
odun (32) bin 
odun (32) bin

gülecek. 
yoksulun

gittiği 
Ateşle 

aradığı
Hra eder ki; orta» 
lira eder ki; orta-

taşıma suyla değirmeni döndürmeye ça
lışanlar çoğunlukta Sah günleri, pazar 
bitiminde atılmış çürük-çarik sebzeleri 
meyveleri çamurların içinden toplayanla 
n bakan gözler görür. Gemlik’teki orta- 
alt kesim böyle yaşıyor, parasal zorluk
lar insanımızı çöplüklere çamurlara so-

ıfakj ortanın altındaki, belirli geliri olan 
lar için iyi bir gösterge olamaz. Gemlik’ 
teki yoksul yurttaş; çöplüklerden, bahçe 
kıyılarından yakacak arar olursa şimdi
den. Gemlik’te yaşamış, saçını sakamı 
Gemlik için ağartmış, Yanar Dayı’nın 
bacasından kış rüzgârlarının girdiği 
günler de olacaktır. Öte yandan, Hamidj 
ye Mahallesi’ndekî beş çocuklu Zehra 
Teyze de aynı zorluklara gözleri nemle
nerek göğüs gerecektir.

Ne yapmalı, nasıl çözüm bulmalı ? Söz 
de demokrasilerde yaşanırken, belediye 
başkanla rı olaylara siyasi açıdan bakı- 
yordular. Şeker, yakacak, pirinç gibi 
tüketime dayalı maddeleri dağıtıyor; 
koltuklarım ellerinde tutmaya çalışıyor
lardı. (Bazıları bu gibilerin dışında) 
Bunu hepimiz biliriz. Taşıma suyla değir 
men dönmez dense de; bugün Gemlik’te

kuyor.
Gemlik, 

ken, siyasi 
bir anlamı 
lak kocası

yoksuüuna yardımlar yapılır- 
havaya büründürmenin bugün 
olmamalı. Hace? Teyze, yata- S 
zor durumdalarsa, ne yapıla-

cağı kendiliğinden çıkar ortaya. Gemlik’ 
i insanlarıyla büftünleştiremezsek sorun
ların çözümü de uzayacaktır.

Belediyemiz, köşe-kenaıj- uzak-yakm 
bakmaksızın öncelikli mahallelerden baş 
latmahdır hizmetleri. Bugüne değin göze 
görünür bir şey göremedik. Bizim göre
mediğimiz hizmetler götürüldüyse, bu 
köşede onlart da yazmak; kamuya du
yurmak görevimizdir.

Gemlik’te yaşayan, geçimi için tırnak
larıyla geçimlerini sağlamaya çalışan; 
GEMLİK İNSANLARI’da unutulma

sın.

SANLI URFA i
I Kebap, Lahmacun ve i 
I Pide Salonumuz i

OJE JSdEJLİtiK’T E
M ]L JL ıi

I T Ü İR İK t Y E 9 15 E 
YİLİLİLIİK

HİZMETİYLE GURURLUDUR.
USTALARIMIZ TECRÜBELİ 

SERVİSİMİZ TEMİZ VE İTİNALIDIR.
77 KEBAP, 10 PİDE, 2 LAHMACUN ÇEŞİDİYLE 

Jğ ŞİMDİ DAHA GURURLUYUZ.

GÜNLERE, NİŞAN VE DÜĞÜNLERE, ÖZEL DAVETLERE
r| SERVİSİMİZ MEVCUTTUR.
Ü 40 KİŞİLİK AİLE SALONUMUZLA SAYIN GEMLİK VE p ÖZEL KONUKLARIMIZIN HİZMETİNDEYİZ.B SAYGILARIMIZLA

URFALILAR

d t,f:2582H Önemli Not: Şubemiz Yoktur.
ADRES: İskele Meydanı Hükümet Yanı GEMLİK

şşliü _ ______ ____ _ ________Ss|i

İlânen Tebligat 
Ödeme Emri 

Gemlik İcra Memurluğundan
ESAS : 984-670

Alacaklı : Belhan Balcı
Vekili : Avukat Fehmi Kararan- Gemlik
Borçlu : Güner Canatar Hamidiye mahallesi Gazhane Caddesi Gürçay

Apartmanı Gemlik

Borç Miktari : 133.000.- lira alacak ve ayrıca icra masrafları ile icra vekil 
ücreti ve takip tarihinden itibaren kanuni faizinin ödenmesi

Takip müstenidi : Adi takip (49 örnek nolu ödeme emri)

Yukarıda yazdı borcunuzdan dolayı hakkınızda yapılan takip üzerine adresi 
nize gönderilen ödeme emri, adresinizden ayrıldığınız gerekçesi île PTT ce bilâ 
tebliğ memuriyetimize iade edilmiş, yaptırılan zabıta tahkikatı neticesinde tebli
gata esas adresiniz tesbit edilememiştir.

Adresiniz tesbit edilemediğinden işbu ödeme emrinin 7201 sayılı tebligat Ka
nununun 28 nci maddesine tevfikan ilânen yapılmasına karar verilmiştir.

fabu ödeme emrinin ilâm tarihinden itibaren borcu ve takip masraflarım 
kanuni (7) güne (10) gün ilâvesi suretiyle (17) gün içinde ödemeniz, borcun ta
mamına veya bir kısmına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itira
zınız varsa, takip konusu edilen senet altındaki imza size ait değilse yine bu 
(17) gön içinde ve açıkça bildirmeniz, aksi halde bu senedin sizden sadır ol
muş sayılacağı, imzayı reddettiğiniz takdirde merci önünde yapılacak duruşmada 
hazır bulunmanız, buna uymazsanız vaki itirazınızın muvakkaten kaldırılacağı, 
senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine kanuni müd 
defe (10) gün ilâvesi suretiyle (17) gün içinde bildirmediğiniz takdiıde aym 
müddet içinde 74 ncü madde gereğince maltycyanında bulunmanız, aksi hailde 
hapisle tazyik olacağınız, hiç mal beyanında bu'unmaz veya hakikate aykin be
yanda bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız, borçu ödemez veya itiraz edil 
mezse cebri icraya devam edileceği takibe itiraz ettiğiniz takdirde itirazla birlikte 
tebliğ giderlerini ödemeniz, aksi halde itiraz etmemiş sayılacağınız ilânen ihtar 
ve tebjiğ olunur. Gemlik İcra Memuru

22.10.1984 Abdurrahman Çelik

KAYHAN MAH. İNCİRLİ SOKAK
I 15 NO.DAKİ BAHÇELİ AHŞAP EV H 

SATILIKTIR.
I Mömcosi ; Tlf ; 4016 GEMLİK 9
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GEMLİK KÖRFEZİ 
OKUYUNUZ, OKUTUNUZ, 

ABONE ÖLÜNÜZ 
#*$$$**#«##

KONGRE İLÂNI

Gemlik Camilerim Yaptırma ve Yaşatma Deme 
ğinin olağan yıllık genel kurul toplantısı 11.11.1984 
Pazar günü saat 20.30 da Akbank aralığı Bora so 
kak Peksert İşham dernek lokalinde yapılacaktır.

Ekseriyet temin edilmediği taktirde 18.11.1984 
Pazar günü aynı yer ve aym saatte yapılacağın 
dan sayın üyelerimize duyurulur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

1- Açılış
2- Kongre divam seçimi
3- Fâaliyet ve hesap raporları île murakabe 

heyeti raporlarının okunması
4- Denetim ve murakabe heyeti raporlarının 

müzakeresi ve ibrası
5- Dilek ve temenniler
6- Yeni yönetim kurulu ile murakabe heyetinin 

seçimi ve kapanış.

Hakimiyet 
HÜRRİYET ve 
CUMHURİYET 
Gazetelerinde İlan ve 
Reklâm İşleriniz İçin 
Emrinizdeyiz.

Gemlik Körfez Gazetesi 
Tlf: 1797
**£$»**»*♦

Deterjan Sanayi

* Tuz Ruhu

*

Sıvı 
Arap Sabunu 

Akü Asidi v® 
Akü Suyu nu Sayın Halkımızın hikmetine

sunduğumuzu önemle duyururuz.

İstiklâl Cad. Fırın Sok. No : 4 tll : 1091 Gemlik
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I MEVLANA ■:
| ETLİ EKMEK. VE § ■ 
I FIMN KEBABI AİLE SALONU i "

ü

Siz Gemliklilerin Hizmetine Açıldığını Müjdeler.
Gemlik’te İlk Defa Konya Usulü Etli Ekmek ve Fırın Kebabı 

Evlere, İş Yerlerine, Özel Günlerinize İtinalı Servisimiz Mevcuttur.

SAYIN GEMLİK’LİLERİN AÇILIŞIMIZA GÖSTERDİĞİ 
İLGİYE SONSUZ ŞÜKRANLARIMIZI SUNARIZ.

DOKTOR ZİYA KAYA BULVARI (İSKELE MEYDANI) 
ASTARLI OĞLU APT. ALTI (FOTO ŞEN’İN ALTI) GEMLİK

oooooo; oooooo;

ÇAG DEKORASYON
FAZLI ŞEKERCİ

M DUVAR KAĞIDI, PANO ve POLSTER YAPIMI

M BİLUMUM YAĞU BOYA ve BADANA İŞLERİ

M KARTONPİYER ve TÛNİ ALÇI İŞLERİ

M PLASTİK LAMBİRİ, TAVAN ve TABAN KAROLARI

SERAMİK, FAYANS ve ÇİNİ İŞLERİ

M ZEVKE GÖRE ŞÖMİNE İŞLERİ

M DEKOR ve TAMİR İŞLERİ

M TECRÜBELİ ELEMANLARLA GARANTİ VERİLEREK YAPILIR

Tlf: 1830 dan
Belediye Fırını Yeni Sümer Sok. No. 1/A GEMLİK

)OOOOOO$ŞB®0 OOCOOO£M)£ OOOOOOOOOOOOS^9 OOOOOO»*» OO OOOOMMMp OCOOOO»e^ OOOOOO »»g000300 OOOOOO!

1. Fırınlı Ocak Kampanyasını 
Başarıyla Tamamlayan 

UZUNLAR Koli. $11.
2. AYGAZ Fırınlı Ocak Kampanyasını 

Başlattığını Müjdeler
1O AY TAKSİTLE AYGAZ FIRINLI OCAKLAR

Şimdi

Tlf: 1295 -1461

UZUNLAR

Gazhane Cad. No. 19 GEMLİK

ooooooı

Alın, Kârlı Çıkın

Tipi____________ Peşin Vade
Standart F2 8.000 7.000
Lüks F3_________ 10.000 9.700
Elektrikli F4 11.5oo 1o,5oo
1 Gözü Eik. F5 8.000 7.2oo
Turbo Fırın 9.6oo 9.6oo
1 Gözü Eik. Lüks 1 o.ooo lo.ooo
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Firmalar Yeni Yıla 
En Güzel Takvim ile Giriniz!

Takvimciliği Gemlik’te İşyerlerine Sokan Müessesemiz, 
1985 Yılının Zengin Çeşitleri ile Sizlere Hizmet Etmekten Gurur Duyar.

TÜRKİYENİN EN LÜKS TAKVİMLERİNİ HAZIRLAYAN 
FİRMALARLA ÇALIŞIYORUZ.

4 ve 5 Renkli Kuşe Kağıt Baskılı 100’e Yakın Zengin Çeşite 
2 Renk Firma Reklamınızı En Uygun Fiatla Biz Basıyor, 

Takvimlerinizi Hazırlıyoruz.

ÇEŞfTLERtMtZt GÖRMEK İÇİN MÜESSESEMtZE GELMENİZ veya TELEFON ETMENİZ KAFİDİR.

KÖRFEZ MATBAACILIK Gazime Cad. Ali Şirin Pasajı 45/A Tlf: 1797-3233

İLÂN
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Halka Tanzim sat'şı amacıy a Yalova Orman işlet 
me Müdürlüğü tarafından Belediyemize tahsis edi 
ten 1500 ster odunun r.akliyesi ve kesim işi yaptırı 
lacaktar.

Nak'iye ve Kesim işi ile ilgili tek’iflerin en g°Ç 
25.10.1984 tarih, saat 14.C0’e kadar Hesap işleri 
Müdür üğüne kapalı zarf olarak verilmesi .rica 
olunur.

İlgili şartname mesai saatleri içinde Hesap İşleri 
Müdürlüğünde görüebilir.

Kesilecek odun miktari : 1500 ster
Çekilecek yerler ve miktar an :
Narlı Çayın : 800 ster
Dan Dereden : 251 ster
Karapınar : 500 ster
Kalan Miktar : 449 ster B. Kum’a, Karaca’i ve 

Haydariye rampalarından çekilecektir.
(Basın)

İLÂN
GEMLİK MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN

İlçemiz, Engürücük Köyünün Acımık Eşmeler 
mevkiinde kâin ve tapunun 13-15-23 pafta, 1971 
parsel roetrde, Arsa vatftoda 2080 m2. ntlrtnrmda 
mülkiyeti Hâzineye ait taşınmaz m?.l Açık Teklf 
Usulü Ue satılacaktır.

Bu işe ait şartname mesai saat'eri dahili- d' 
Gemlik Malmüdürlüğünden temin edllebîir.

iha’e, Gemlik Malmüdü lüiünde toplanacak komis 
yon huzurunda 26.10.1984 Cuma günü, saat 11.00 
de Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

Taşınmaz mam muhammen 1 edeli 1.352.000.- 
(BİRMİLYON ÜÇ YÜZ ELLİİKİBİN) lira olup, geçi 
ci teminatı 40.560.- liradır. PTT ile müracaatar ka 
bul edilmez.

Bu işe ta İpli olanların teminat makbuz’arı 
He birlikte 26.10.1984 Cuma günü, saat 11.00 de 
komisyona müracaat etmeleri ilân ounur.

(Basın)

AÇIK TEŞEKKÜR

Mahallemizin sorunlarıyla yakınen ilgilenen 
ve çözümü için her türlü gayreti esirgemiyen 
başta Sayın Belediye Başkanınız

HAKKI ÇAKIR’a
Belediye Meclisinin Sayın üyelerine, Osmaniye 
Mahallesi sakinleri adına sansuz şükran ve 
teşekkürlerimizi arzederim.

Osmaniye Mahallesi Muhtarı
AHMET HAMDI 

HOCAOĞLU

KAT KALORİFERİ!
BİZİM İŞİMİZ |

Ge’lin SİMTEL Sizi’de

* ÜCRETSİZ PROJE
|R 6 GÜNDE TESLİM 
$ Ödemede kolaylik 
üb ÜSTÜN SERVİS HİZMETİ 
# GERÇEK SERVİS GARANTİSİ 
n DEVAMLI YAKIT TEMİNİ

SİMTEL YETKİLİ SERVİSİ 

AK-EL MÜHENDİSLİK ve TİCARET 
KAYHAN MAH. 1 NOLU CAD. GEMLİK

İSİM DÜZELTMESİ

Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesinin 184/520 E- 
aas, 984,459 Karar sayıları İle Rical alarak yazılsa 
adım Reoal olarak düzeltilmiştir. Duyurulur.

Recal Çil

KAYHAN MAH. İNCİRLİ SOKAK 
15 NO.DAKİ BAHÇELİ AHŞAP EV 

SATILIKTIR.

Müracaat : Tlf4018 GEMLİ-K

OOOOOOOOCOOOOOOOOOOODOOOOOOOOOOOOOOOOOOGOOOO

I GEMLİK KÖRFEZİ |

OKUYUNUZ, OKUTUNUZ, ABONE ULUNUZ
8 dİ
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îşte Gemlik!

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

m
BOL KARTLI HAFTA

Karşılaşmalarda
8 Sarı 2 Kırmızı Kart Çıktı

Ha<& OZAAYTN

! Gem’ik, bir ilçedir. Bir ilçedir amma, 
nasıl bir ilçedir ? Bu soruyu yanıt’ayabl 
mek, Geın?ik’in anatomisini çıkarmak de
mektir. Ne var Gemlik’in anatomisinde 
diyenler çıkabilir. Gerçekten, *çten Gem- 
flk’e aşıksak; İlçenin güzelleşmesini, daha 
modern olmasını istiyorsak, bu ş'rm İlçe
yi kalkındırma yarışında neden bir payı 
mu ohnasın. Bugüne dek “ADAM SENDE 
CİLİK" yapmanın, ne suya ne sabuna 
dokunmanın bir yaran görüldü mü ?

Gem'ik’te yeni bir yönetim işbaşmda 
dır. Bu yönetim, Gemlik’in sorunlarını 
çözmek durumundadır, bugüne değin so 
mut ömek'ere rastlamasak da ümitleri 
nıizi de yitirmedik. Bugünlerde sulanınız 
kesimiyor; kesilmediği gibi de temizlene 
rek geliyor evlerimize “Bir etimiz yağda, 
bir e.inıiz balda olacak değil ya.

Yakınmaya gelince ... Temizlikten yana 
yayayız sanırım. Halkın oturduğu, günü 
geçirdiği gazinolar, aşevleri : GemEk Be 
lediyesi'nin konuk ağırlama yerleridir, 
ilçeye gelenler, buralardan bakaran Gem 
'ik'e. Bu, konuk ağırlama yerlerinden ba
kıldığında, gözler belediye kapısına daya 
nır. ‘27’ yıl oldu, Gemlik’teyim. Gemlik’in 
temiziik. takim-denetim yönünden altın

yıl ar yaşadığı dönemleri hep biliriz. Hal- 3 
kın ağzında “ iş bitiren belediye başkan- E 
larmın adlan bugün de dolaşır. Eğer, bu 
güne dek Gemlik Belediye yönetiminde, 
etkinliklerini duyuruyorsa, bu eski baş 
kanlar ; bir eksik ik duyulduğundandir.

Sokaklar caddeler, “KÖSTEBEK YU
VASI’’ na dönmüş ; hele akşamlan sulan 
dığmda, çukurlara dolan sular yolunuzu 
değiştirmeğe neden olur. Bu küçük gölcük 
erden yakınırsak, uyan görevimizi yap
maktan neden kaçınalım ? “ Biz seçtik, 
cnlar yapsınlar ” demekle yükü attığımı
zı sanıyorsak ; yanılgı içine düşmüşüz- 
dür. Göze görünen, görünmeyen yerler o- 
larak da ayıramayız Gemlik’i. Yönetim
lerin ge'işleri, çok iddialı olursa, veri 
len sözlerin yerine getirilmesi için 
ne güne dek beklenecek. Kenar semtlerde 
arka sokaklarda pislikten geçilmiyor. Bu
rada bizlere de görevler düşüyor. Neden 
arabanın geçiş saatlerinden önce ; kova-
lara torbalarla çöp'erimizi istediğimiz 
re dökeriz. Kim evinin içine pisliğini

ye- 
dö

ker.
Biz ; 

Gemlik 
mıdır ?

Gemlik’te oturanların, temiz bir
görmemiz, özlemlerimizin dışında 
Birazda kendimize baksak !

Bor usan Güvenspor : o 
Belediyespor : i

Geçtiğimiz hafta sahamızda oynanan gençler ligi karşılaşmalarında Borusan 
spor rakibi Belediyespor karşısında sahadan 1-0 yenik ayrıldı.

Her iki yanda atak oynayan Belediyespor 67. dakikada Hamza’mn gofiiyie 
galibiyeti kazandı.

Bol kartlı geçen karşılaşmada R</rusan spor'dan özcan, AtduTah, Eşref ve Fahri 
Belediyespor’dan Şerif san kart gördüler. Eşref daha sonra kırmızı kart görerek 
oyun dışı ka’dı.

Kadir Tecimoğlu (xxx), Tahsin Çapın (xxx), Rıdvan Özdemir (xxx) hakem üç 
lüsünün yönettiği karşılaşmaya takımlar şu kadrolarıyla çıktı.

BORUSANSPOR : Fatih (xx), İlhan (xx), Halil (xx), Abdullah (xx), Mehmet 
(xxx), Yüksel (xx), Ali (xx), Mustafa (xx), özcan (xx), Eşref (x), 
(xx), Fahri (xx).
BELEDİYESPOR : Adnan (xx), Rasim(xx), Hüseyin (xx), Mustafa (xx), Alper 
(xxx), Fedaî (xx), Murtazar (xxx), Hamza (xxx), Cengiz (xxx), M. Ali (xx). 
Talip (xx), Şerif (xxx).

Gemlikspor: 2
Maliyespor : 1

Gayrimenkuliin Açık Arttırma İlânı 
Gemlik İcra Memurluğundan

DOSYA NO : 982-638

Bir borçtan dolayı ipotekli olup :
Satılmasına karar verilen gayrimenku lün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı :
Gemlik Tapu sicilinin 14.3.1980 tarih ve pafta : 40, ada : 166, sahife : 2723 ve 

parsel : 11 de kayıtlı Gemlik Hamidiye Mahallesi İstiklâl Caddesi mevkiinde kâin 
881,57 metrekare miktarlı arsa üzerine inşa edilen meskenlerden 16-388 arsa pay 
b ve bilirkişi tarafından 6.000.000. (altı milyon) lira kıymet takdir edi'en dördün 
cii kattaki bağımsız holüm (13) nohı oturulur vaziyette bulunan mesken açık 
artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

Satış Şartlan :

1- Satış 20.11.1984 Sah günü saat 11.00 den 11.20 e kadar Gemlik İcra Dairesin 
de açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin 
*lı 75 nj ve rüçhanh alacak’ılar varsa alacaktan mecmuunu ve satış masrafla 
rmı geçmek şartı ile ihale olunur Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıra 
nın taahhüdü baki kalmak şartıyle 30.11.1984 Cuma günü aynı yerde ve aynı 
saatlerde de ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanh alacaklı 
lann alacağını ve satış masraflarını geçmesi şartiyle en çok artırana ihale olunur

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

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

4-Satıj bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanunu
nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir İki ihale anamdaki farktan ve yüzde 10 
tihden aha ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendi- 
hrlnden tahsil edilecektir.

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

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameji görmüş ve nıünderecatmı kabul etmiş 
•yılacakları başkaca bilgi a mak isteyen lerin 982-638 sayılı dosya numarasâyle 
memurluğumuza başvurmaları ilân olunur

(lc.İf.K.126) İcra Memuru
(+)llglliler tabirine irtifak hakkı sahip

teri de dahildir.

Gençler liginde oynanan bir diğer karşılaşmada Gemlikspor rakibi Maliyespor’u 
ikinci yanda attığı gollerle 2-1 yendi.

Karşı&aşmada Veysel rakibine sert hareketten ötürü kırmızı kart görerek oyun 
dışı kaldı. Daha sonra Gemlikspor’dan Emin ve Maliyespor'dan Kenan penaltıla 
n gole çeviremediler. Aynca Gemlikspor’dan Durmuş, Maliyespdr’dan Mustafa 2 
ve Mümin san kart gördüler.

Karşılaşmanın gollerini 4. dakikada Cemil, 19. dakikada Emin, 57. dakikada «CS 
Özcan kaydetti.

Tahsin Çapı’mn (xkc), orta hakemlik yaptığı karşılaşmada Kadir Tecimoğlu 
(xxx), Rıdvan Özdemir (xxx) yan hakemlik görevlerinde bulundular.

Takımlar sahaya şu kadrolarıyla çıktı lâr.
GEMLİKSPOR : Savaş (xx), Kazım (xx), Murat (xx), Turgay (xxx), ümit 

(xxx), Metin (xxx), Veysel (xx), Mehmet (xx),özcan (xxx), Durmuş fxxx), İlker 
(xxx), Emin (xxx).

MALİYESPOR : Suat (xx), Yüksel (xx), Semih (xx), Mustafa 1 (xx), Er 
dinç (xx),Kenan (xx), Taner (xx), Mustafa 2 (xx), Cebrail (xx). Mümin (xx), 
Cemil (xxx), Ergim fxxx), Rıdvan (xxx).

I Alsı»
| Kimya ve Mamulleri

* Çamaşır Suyu
< * Tıu Ruhu
I ♦ Krem Deterjan
| ♦ Sm »

(♦ Arap Sabunu 
Akü Asidi

< m Akü Suyu’nu Sayın Halkımızın hizmetine
i sunduğumuzu önemle duyururuz.
I İstiklâl Cad. Fırın Sok. No : 4 tli : 1091 Gemlik
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DUYURU
BALIKÇILAR DERNEĞİ BAŞKANİNDAN

SAYIN KÜÇÜK BALIK MÜSTAHSİLİ ÜYELERİMİZ ve SAYIN BALIK KO
MİSYONCULAR
DERNEĞİMİZİN KURULUŞU OLAN 1958 YILINDAN BUGÜNE KADAR 
DERNEĞİMİZ NE BİR SİYASİ KURULUŞUN KUKLASI OLMUŞ ve NEDE Sİ
YASİ OLAYA KARIŞMIŞTIR, YALNIZCA MESLEKİ SORUNLARIMIZI İLGİLİ 
MAKAMLARI İLETİP ÇÖZÜMLER GETİRMİŞTİR DERNEĞİMİZ O KA
DAR YÜCELMİŞTİRKİ TÜRKİYE’MİZİN BALIKÇILIĞI KONUSUNDA ANKA
RA’NIN DÜZENLEMİŞ OLDUĞU SEMİNER ve TOPLANTILARIN BAŞ DAVET 
LİSİ DURUMUNA GELMİŞTİR.

Bu DURUMUN YARATILMASININ BAŞLICA NEDENİ BİRLİK ve BERA
BERLİKLE SAĞLANMIŞTIR. ÜZÜLEREK İFADE EDEYİMKİ 1984 YILININ 
BAŞINDAN BERİ KÜÇÜK BALIKÇI MÜSTAHSİL ÜYELERİMİZİN AİDAT 
ve TEBERRUSU OLAN BALIK SATIŞLARINDAN KESİLEN »/o 1 KURUŞUN 
KABZIMALLAR TARAFINDAN KESİLMEDİĞİ SAPTANMIŞTIR, BU % 11 SİZ 
ÜYELERİMİZ KENDİLERİNİZ KESTİR MİYOPSANIZ NEDENİNİ YÖNETİME 
AÇIKÇA BİLDİRİNİZ. HABERİMİZ YOK İSE KABZIMALLARINIZI İKAZ 
EDİNİZ. YÖNETİM VAZİFE YAPMIYORSA OLAĞAN KONGREYE GİDERİZ 
KİŞİLERE KIZIYORSANIZ GEREĞİ YAPILABİLİR. DERNEĞİMİZ TÜM BA
LIKÇININ ESERİDİR. DERNEK YÖNETİÇİLERİ DEĞİŞEBİLİR. FAKAT GEM
LİK BALIKÇILAR DERNEĞİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ YAŞADIKÇA YAŞA- 
YACAKTIR. SAYGILARIMLA.

Başkan
HÜSEYİN DİNÇ

Buluk “Anap’lılar Suç İşliyor”
demde bulunduğunu an 
cak, başkanın önergeleri 
görüşmecini önlediği 
ni,1580 sayılı yasanın 57 
île 59 maddeler ne aykırı 
da vTanıi dığmı ve suç iş 
lendiğinj söyledi.

“-Son meclis topantı 
sında sunduğumuz üç 
önemli önerge (biri istik 
lâl caddesi ka dirim ve 
üzerine kaplanan karola 
ny'a, diğeri Nacaklı suyu 
nun kaptajımn yasalara 
aykırı olarak keşif, met 
raj ve şartnamesiz olarak 
temizletilmesi ve gerekil 
istinatların İnşası, işin bi 
(irilmesinden sonra ilan 
edilerek müteaYiriine 
»erilme girişimleri) gün 
miiş ve konuşmalar tuta 
nağa geçir'lnrş’ir. Buna 
rahmen, Başkanın “biz 
herşeyi ktıfına uydur 
duk” görüş ve önerisiyle 
konunun gündeme gir 
memiş kabu’ edilmesi, 
yasaların ne kadar açık 
çı çiğnendiğinin delildir.

Olaylar hakkında a- 
çıklamalonnı sürdüren Bu
luk, tretuvarlarm koro dö
şem» binin meçi s üyesi 
Süleyman Yığıt’e verildi-

Hakimiyet ve 
HÜRRİYET
Gazetelerinde İlan ve 
Reklâm İşleriniz İçin 
Emrinizdeyiz.
demlik Körfez Gazetesi 
Tlf: 1717
PEPSİCOLA ve Çeşitleri

$chweppe«
Şimdi Gemlik’le

finJMMM M. dOrfuj r•••/«

ğlnl, İkinci olayda ise Na
caklı suyunun temizleme 
İşinin yine yasalar çiğne
nerek Belediye Başkanı 
Vekili Bilal Kara’ya yap
tırıldığını söyledi. “Temiz
leme İşinin gayrıresml ke
yif İle bu işin İki milyon 
liraya yaptırılabileceği 
uygunluğuna varılmış, içi 
kabul etmesi sonucu bu iş 
Bilal Kara’ya verilmiştir.” 
dedi. İş bitiminden sonra 
ödemede güçlüklerin çe
kildiğini söyllyen Buluk, 
“Bu durumda yasalara 
uydurulması yoluna gidil
miştir ve bir emanet ko
misyonu oluşturulmuştur. 
Masa başında keşifler ya
pılmış, sözde maliyet tes
hiline gidilmiştir." Uzun 
uzun verilen işin safhala
rını anlatan Necdet Bu
luk, daha sonra temizle
me İşinde çalıştırılan Eder 
ve traktörden ne kadar 
para alındığını sordu

Basın toplantısının so
nunda Belediyenin 6 aylık 
çahşmalannında görülen 
hata, kusur ve yolsuzluk
ları sıral>yan Sodep Bele
diye Meclisi Grup Sözcüsü 
Necdet Buluk, belediyece 
satın olman yol parke 
faşlarının, her kamyonda 
2500 ptrke taşı gelmesine 
karşın 3 bin adet teslim 
alındığını ve fiş kesildiği
ni söyledi Buluk, “Tesli
matı alan işçi emekliye 
sevk edilmiş, onun amiri 
Fen İşleri Yetkilileri hak 
kında herhangi bir İşlem 
yapılmamıştır. İşin fatura
sı İşçiye ödelllmlştlr.” dedi. 
Buluk, İlçede İmar plan
larının uygulanmadığını 
da söyllyerek “Planların 
bazılarında İmara kapalı 
olan yerler bazılarında 
açık olarak gözükmekte
dir. Buradaki cürelkarha- 
ne davranışlar yeni plana 
da sıçramıştır,” şeklinde 
konuştu.

Necdet Buluk, doğru 
bulmadıkları hallerde mec
lisi terk ederek olayları 
protesto edeceklerini ve 
mecliste ölüp bilenleri ka
muya ve en yüksek yer
lere duyuracaklarını söy
ledi.

, Belediye Başkanı Hak
kı Çakır’ın açıklamaları
nı önümüzdeki hafta ya
ymayacağız.

CUMHURİYET BAYRAMI
cak, gecede ışuklandınte. 
cak.

Bayram 28 Ekim 1984 
Pazar günü saat 13.00 de 
be’ediyenin yapacağı 3 pa 
re top atışıyla başlayacak 
ve ilçedeki fabrikalar iki 
dakika süreyle siren çala 
cak Bu arada okullar Ata 
türk anıtına çelenk koya 
rak istiklal Marşı eşliğin 
de göndere bayrak çeküle 
rek saygı duruşunda bulu 
nuacak. Saat 10/5 c’e 
Kaymakam, Garnizon Ko 
mutanı ve Belediye B Şka 
m tören alanına gelerek 
askeri birliklerin, öğrenci 
Herin, gençlerin ve halkın 
bayramını kutlayacak]an 
Daha sonra Ortaokul, lise 
ve İlkokul öğrencileri şilir 
ler okuyacak, Kız Meslek 
Lisesi Halk oyunları ok bi 
ve Gemlik Lisesi K hç Kal 
kan ekib, gösteriler yapa 
cak. Tören resmi geçitle 
son bulacak.

ET FİATURI YENİOEH
Belediye Encümeni 

nin aldığı karara göre 
yeni et fiatflan şöyle oldu:

Kuzu 950 lira, Koyun 
Pirzo’ıa 850 lira, Dana ke 
mikli 800 lira, Sığır-Dana 
Kıyma 900 Ura, Dana-Sı 
ğu- Kemiksiz Kuşbaşı 950 
lira, Büftök 1050 Ura, Bon 
f de 1250 lira.

I SANLI URFA | 
! Kebap, Lahmacun ve 
i Pide Salonumuz |

GEMLİK’TE 
YILLIK 

TÜRKİYE’DE 
YILLIK

I HİZMETİYLE GURURLUDUR. -
USTALARIMIZ TECRÜBELİ

H SERVİSİMİZ TEMİZ VE İTİNALIDIR.
Sg 77 KEBAP, 10 PİDE, 2 LAHMACUN ÇEŞİDİYLE
H ŞİMDİ DAHA GURURLUYUZ.
g GÜNLERE, NİSAN VE DÜĞÜNLERE, ÖZEL DAVETLERE 
g SERVİSİMİZ MEVCUTTUR.
İl 40 KİŞİLİK AİLE SALONUMUZLA SAYIN GEMLİK VE
|| ÖZEL KONUKLARIMIZIN HİZMETİNDEYİZ.
5 SAYGILARIMIZLA

URFALILAR
g tlf: 2582
g| Önemli Not: Şubemiz Yoktur.

ADRES: İskele Meydanı Hükümet Yanı DEMLİK

H ■ Sayın Gemlikliler §
i TÜRKMEN ELEKTRİK |

YENİ KADROSUYLA HİZMETİNİZDEDİR. |

ŞAHLAN MARKA ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SATIS VE 
g TAMİR SERVİSİ

Elektrik tesisat ve tamir İsleri yapilir

| SÜLEYMAN TÜRKMEN I
j TLF : 4457 DEN PAZAR CAD. NO. 22/A GEMLİK

M M
* KUMU YOLU * 
X CUMHURİYET MAH. X X XX HUY APT. X
$ KALORİFERLİ £
$ SATILIK DAİRE £ 
M MMüracaat t
M Gemlik Tlf: 2735 M 
M Bursa Tlf : 15748 M 
M M

PRENSES 
KIRTASİYE VE 

OYUNCAK 
MAĞAZASI’NA 

UĞRADINIZ MI?

% *

* Satılık Daire g
fi 130 M2 SATILIK DAİRE
S Mür. : Yaprak Emlak Tlf : 1271 GEMLİK »

J

dtfcR££££*£&*£&* 
ÇALIŞACAK BAYAN ARANIYOR 

fi BÜRODA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
M DAKTİLO BİLEN VE MUHASEBE M

YARDIMCILIĞI YAPABİLECEK g
J 1 BAYAN ARANIYOR. *

Müracaat : İR KULLAR İnşaat AŞ. 
g İMlklIl Cad. GOrlalIlar Han
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Hakimiyet ve 
HÜRRİYET
Gazetelerimle İlan ve Reklâm 
İşleriniz İçin Emrinizdeyiz.
Gemlik Körfez Gazetesi
Uf: 1707

Toplu Konut Fonu İşliyor

112 Kişiye Ferdi 
Konut Kredisi Çıktı

Kıyma 900 Lira Oldu
Belediye encümen^ aldı 

ğı bir kararla kıyma fiat 
Karim 850 liradan 900 lira 
!ya çıkandı.

Belediye başkam Hakkı 
Çakir’dan aldığımız bilgi 
tere göre daha önce 850 
liraya satiflmakta olan

■ağır kıyması bundan böy 
te, sığir-dana kıyması tâ 
çiminde 50 hra zamh 900 
liradan satılacaktır. Bçfe 
diye Başkanı Çakır, et fi 
atlarında 50 liralık bir ar 
tiş kaydedildiğini söyledi.

* İlk Krediyi TEK İşçisi Aldı * Kredi ile Bir Ay İçinde Konut Satın Alınması Gerekiyor
* 47 Kişinin Paraları Hazır * Hazır Konut Bulunamıyor

Toplu Konut Fonundan 
yararlanarak Ferdi kredi 
gin Türkiye Emlak Kredi 
Bankasına başvuran 112 
tdşarr. istemlerinin kabul 
öfflıfiği büdirildL

Gsnâk T. Emlak Kredi
Bankası Müdürü Mehmet 
mdmn'dan aldığı 
imz bögBere göre; bininci 
partide O-8O m2 Hk konut 
larâan edinmek için 1 mü 
yun 750 bin. firahk kredi 
isteminde bulunan 47 kişi 
mn istemleri uygun görül 
dü ve ödeme emirleri gel 
4. 80-100 m2 fik konutlar 
dan edinmek jçin kredi 
istemindi bulunan 65 kişi 
rnr. istemferinir. de uygun 
bulunduğunu söyliyen 
banka müdürü. Yıldırım 
şu açklamayı yaptı.

“-Birinci gruba giren 
ietek sahiplerinden ilk 
kez TEK işçisi Şahap Ay 
dm’a 1 milydn 750 tin 
iralık kredisi dün teslim 
edilmiştir. Diğer 46 İstek 
tiye duyuru yaptık. Bu 
hafta krdil eri dağıtılacak 
Ör. Bunların yanmda, jkin 
ei gruptan kredi istemin 

GENEL HAYVAN SAYIMI KONULU 
SEMİNER DÜZENLENDİ

CUw hayvamcibğırnn sorundan 
rrm sağhkh çözümü için Başbakanlık 
htattatik Enstitüsünce başlatılan Genel 
Hayvan Sayımı uygulamasına ilçemizde

de başlandı. Geçen hafta Salı günü üçe 
Kaymakamı Mehmet Güler, Vet. Hekim 
Ferit Badcmci, Ziraat Yük. Müh. Sezer

D. S. 4 de

de bulunan 65 kişinin is 
temleri de uygun bulun 
muş, ancak ödeme emirle 
ri gelmemiştir. ödeme em

Ticaret ve Sanayi Odası Borsaya Cevap Verdi

“ 774 Sayılı Yemeklik
Zeytin Standartına Uyulsun”
Ticaret ve Sanay^ Odası 

Medâsj geçtiğimiz hafta 
Ticaret Borsasmdan gön 
derilen Zeytin Standar- 
tıyla ilgili önerileri görüş 
tü. Bortaya yazılan cevap
ta 774 sayılı Yemeklik 
ieytin Standartma uyul 
masını istedi.

Ticaret ve Sanayi Oda 
sı Yönetim Kurulu Başka 
m Tevfik Solaksubaşı’dan 
aldığımız bilgilere göre, 
Borsa’dan gelen yazı Oda 
meclisi ve komisyonda gö 
rüşüldü ve Ekim 1969 yi 
lında Türk Standartlan 
Endüstrisi tarafından ha 
zırlanan 774 TS numaralı 

rinin bu günlerde çıkma 
sim bekliyoruz.”

Kredileri çıkan istekli 
terin bir ay içinde koşul

Yemdkffik Zeytin standar 
tı’nm tüm ihtiyaca cevap 
vereceğini, bu standarta

İLK KEZ KUTLANACAK

YENİŞEHİR BİBER ŞENLİĞİ 
HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Dünya pazarlarında a- 
ranan biber çeşitlerini ye
tiştiren Yenişehir’de, ilk 
kez “ 1. Biber Şenliği ” 
düzenlendi. Şenlikle ilgili 
hazırlıklar hızla sürdürü
lüyor.

Yenişehir biberini Tür
kiye’de tanıtmak, biber 

larma uygun konutu bu 
kıp satm almasa, ve banka 
■ya ipotek etmesi gereki 
yor.

uyulmasının sorunu halle 
deceğini belirtti.

üreticisinin malim değer
lendirmek ve çiftçiyi ka- 
liteii biber yetiştirmeye 
teşvik etmek amaayOa “1. 
Biber Şenliği” düzenledik 
ferini açıklayan îlçe Kay
makamı ve Tertip Komite 
si Başkanı Fikret Kasap- 
oğlu

“— Yenişehir’de son 
yıllarda biber üretimi yo
ğun bir şekilde sürmekte
dir. Dünya pazarlarında 
aranan Yenişehir biberi
ni satm almak için ihracat 
çı firmalar adeta yarış
maktadır. Geçen yıl üreti 
len 2 milyon kilo biber 
dünyanın çeşitli ülkeleri
ne ihraç edilmiştir. ” de
fi.

Yenişehir 1. Biber Şen
liğinde biber yetiştirme ya 
nşı yer alırken “Şenlik 
Güzeli” seçilecek.

DÜZELTME
Geçen haftaki sayımız 

da Askeri Veteriner Araş 
turma Enstitüsü ve Eğitim 
Merkezi Komutanlığına 
atanan Namık Nami Yurt 
ışık’ın adı yanlışlıkla 
“Fehmi Yurtişık” öterek 
yazılmıştır. Düzeltir özür 
dileriz.

Belediye Meclisi İkinci Toplantısını
Perşembe Günü Yapıyor

ÜÇ OTOBÜS
DAHA ALINIYOR

Belediye Meclisinin geç 
fiğimiz hafta yapılan ola 
ğan toplantısında üç yeni 
otobüs daha alınmasına 
kanar verildi.

Çarşamba günü topla 
nsun belediye meclilsfi, gün 
demindeki maddeden gö 
rOftO. Belediye ile Otobüs 
işletmesine Ski adet yeni 
otobüs alınmasına tiler 
Bankasından 38 milyon 
Uma kredi temini karar 
verildi. Öte yandan, bete 
diyenin elinde bulunan iki 
adet eski otobüsün satıla 
rak, yerime yenli bâr oto 
büs daha alınması görü 
şüffldü ve teklif kabul edil 
fi.

BeJediye’ye İdari işler 
Amiri ile Temizlik işleri 
Amfiri kadrolarının açıl 
ması ö£in yapılan görüşme 
terde, görüş benimsene 
rek iç işleri Bakanlığına 
yazı yazılmasına karar 
verildi.

SODEPTj üyelerin mec 
lise sunduğu 11 önlerini 
Perşembe günü yapılacak

Askeri Veteriner
Araştırma Enstitüsüne 
Atamalar Yapıldı

Gemlik Askeri Veteri 
ner Araştırma Enstitüsü 
ve Eğitim merkezine Er 
kan Başkanlığına ve Okul 
ter ve kurslar Komutanîı 
ğma yeni atamalar yapıl 
dı.

liflilerden öğrerukfiği 
ne göre Erkan Başkanlığı 
na Kıdemli Albay Vehbi 
Derehoğu. Okul ve Kurs 
lar Komutanlığına da Yar 
bay Utku Kamburoğîu 
getirildi 

toplantıda ele alınması ka 
rarlaştirüdı.

ORMAN KAMPI
(Belediye Meclisine ge 

tiriHen bir öneride de Etdun 
öğrenemedi ğiz bir kişinin 
Bursa yollu üzerinde bulu 
nam orman kampı sahası 
na Turistlik bîr tesis kur 
ma isteği dilekçesi okun 
du. Teklifte 20 yıl işletme 
karşılığında tesislerin Be 
lediye’ye devredilmese ve 
20 yıl Karalanması önarSi 
yor.

Konu önümüzdeki mec 
lîs toplantısında efe alma 
oak.

Belediye Başkanı 
Ankara’dan 
Umutla Döndü 

İmar Planı
Yıl Sonuna
Kadar
Çıkarılacak

Geçtiğimiz hafta Anka 
ra’dan dönen belediye 
Başkanı Hakkı Çakır, yap 
tığı temaslardan sonra 
umutla döndö.

Gazetemize; Ankara ge
zisi konusunda açöâama 
da bulunan BetecSye Baş 
kam Hakla Çakır, imar 
planı üfe ilgîh çahşmala. 
rm hangi safhada okluğu 
mu inceDefiğint belirterek 
şunları söyledi :

“-Dçemfadn imar pİMB 
plancı tarafmdaD tiler 
RankAun» iade efihnİŞ

Devanı SL 4 At
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= $IİR KÖJESH

Yokluğun Demir İskeleti Köle Gibi

İl â n
Gemlik Belediye Başkanlığından

Sular günün her saati bulutların göğün rengini aZır 
Manzaraar örtük saç yumaklarından onun
Deniz mağaraları gibi dalg nlığun, bek’er albatrosları 
San benekli gözlerde I enim mavilerim da'galamr 
Kopmasıdır giin-lat sı kristal avizeyi tutan kordJnun.

Umudumu bağlayan bu gönlü, 

Sevgilimin yanma uçarım derim

Ruhuma yerleşen sevgili gülü, 

Zeync/p, hep sana vermek isterim,

Yokluğun demir iske’ctine giydiririm dik damlalarla 
Öpemediğhn dudaklarda gittikçe eksilir çağrılışlarım 
Mahşerde dünya'ar kuracak sevdadır yüreğimin içi 
Nekadar isterdim vedâri. tınıl'rını timsahlara atmak, 

oysa
Yalnız denizlerde dcğF ki berrin ayrılışlarım..

1, rıılndiy» mi rıh münhal L ulunan Teknik bizm t 
ler sınıfına dahil Fen İşleri Müdürü Unvanı taşıyan 
kadroya 657 sayılı Dev’et Memurları yasasının 48 
ncj maddesinde Genel ve Özel şartlara h:ic müracat 
çı’ar arasından bir eleman alınacaktır.

2. Sınavlar 15. Ekim 1984 Pazartesi günü saat 
14.00 de yazılı, keza yazılı sınavda haşan sağlayan 
lar 17. Ekim 1984 Çarşamba günü saat 14.00 de söz 
lü sınava tabi tutulacaklardır.

Irmaklar, Çağlar seslenir, yerde 

Yükselsem yıldızlara çıksam göklere 

Öperken O güzel sevcHeeğfme 

Alıp göğsüme koymak isterim

Yanıbaşımda gecckuşurun çığlığı, üç libre muin 
Ben cennetin yan aydınlığında gibi, onun karan 

lığında
Ne bilenen, ne görünen yerde, sessiz sedasız ölmüş 

olurum
Sallanan e’ bir yıldızdan, beş parmağında bfeş

elveda açar
İsteksiz gülüşleridir şebnem, herblrinin uçuk yapra

ğında

3. Genel ve özel şartlar mesa j saatleri daM nde 
yazı işler. Müdürlüğünde görülebilir. Şartlara haiz 
olan isteklilerden 2 adet fotoğraf, nufüs cüzdanı ve 
diploma örnekleri ve dilekçeleri ile birlikte s'nav 
giriş formunu doldurmak ve giriş belgesi almak ÜZ3 
re 12. Ekim 1984 tarihine kadar şahsep müacatkr

Ne yakan sevgi nede Aşklar
O tath gözler O bakışlar 

Samanyolundaki renkli geceler 

Mavi göklere onunla uçmak isterim,

ilân olunur. 1 Ekim 1981

Hakkı Çakır
Gamlık 8-Hediye Başkent

< Basın)

Yanıbaş’mda geçekuşunun çığ’ığı, 3 libre mum 
Sere er mi, g ’nler mİ, geceler mi kararsız 
Ne görünen ne bilinen yerde sessiz sedasız ölmüş 

o'urum
Aldanış her zaman ümide mars olduğum 
Sedef kakmalı çok eski bir tavladır zarsız....

Yaprak yaprak dökülsem önüne, 

Yalvarıp kapansam dizerine

Gündüz kapısında gece yambaşında 

Hep kölesi bile olmak isterim..
Genel Kurul İlânı

Nahit ÖVÜNÇ
Paşa YILDIRIM

Sınırlı Sorumlu Çimtaş Gemlik Fabrikaa Mensin) 
lan Tüketim Kooperatifinin Kuruluş Genel EijıriL 
toplantısı, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 26 
Ekim 1984 Cumagünü saat 14.00 de Çimtaş Gem ik 
Fabrikası toplantı salonunda yapılacaktır.

Duyundur.

Iİ11M1İİİ
G Ü N D E M :

im

Alsan
Kimya ve Mamulleri

* Tuz Ruhu
♦ Krem Deterjan

♦ Sıvı
♦ Arap Sabunu

»

Akü Asidi ve
Akü Suyu'nu Sayın Halkımızın hizmetine

sunduğumuzu önemle duyururuz»
İstiklâl Cad. Fırın Sok. No : 4 tlf : lÖftl Gemlik

GEMLİK KÖRFEZ
HAFTALIK SİYASİ GAZETE

Resmi ilânlar tek sütun santimi 300 TL.
İcra ve Mahkeme ilânları sütun santimi 100 TL-
Kayıp İlânları
Teşekkür ve doğum ilânları santimi
Kongre İlânları
Koop. Kongre ilânları
Sürekli özel ilânlar pazarlıkla alınır.

500 TL.

2000 TL.
2500 TL.

KAYIP

I

Bursa Trafik Şube
sinden almış olduğum 
28886 mtu 18JL-1974 tn- 
rihb ağır vasata ehliyetimi 
kaybettim. Yenksint alhca- 
ğumdaın eskisi hükümsüz
dür.

Osman Korun

Kiralık Büro
Gürle İş Hem 1. katta 

telefonlu veya telefonauz
büro

Mûr. 
Tlf :

kiralıktır.

: Nedim Sıralı
23841 Azet T.A.Ş.

2.
3.

Açılış
Saygı Duruşu
Divan Kurulu seçimi
Kuruluş faaliyet raporu okunması

5. Kuruluş hesap raporu okunması ve görüşiihnea
6. Yönetim kurulu asil ve yedek üye seçimi
7. Denetim kurulu asil ve yedek, üye seçimi
8. Dilek ve temenniler
9. Kapanış.

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri 
Birliği Genel Müdürlüğünden

Birliğimize bağlı Gemlik, Mudanya .Orhangazi ve İznik Kooperatiflerine 1984- 
1985 zeytin alım kampanyasında a’ım sür esince çalıştırılmak üzere aşağıda şartlan 
taşıyan erkek eleman alınacaktır.

İsteklilerden bir dilekçe ve dört adet vesikalık fotoğrafla birlikte engeç 20.10. 
1984 tarihine kadar İnönü Caddesi^ İnegöl Çarşısı Kat : 4 Bursa adresindeki Genel 
Müdürlüğümüze şahsen müracaatları rica olunur.

İsteklilerde aranacak şartlar :

1. Askerliğini yapmış olmak
2. Enaz Ortaokul mezunu olmak
3. Zeytin konusunda bilgi sahibi olmak
4. Görevlendirilecek yerlerde çalışmaya mani hali olmamak
5. Kefalet veya teminat verebilmek

Sayın Gemlik’liier
AZİM TİCARET Y»ni Açmış Olduğu ZEYTİN MARKETİ» HumHa^r.

Altı a yİ A
Yıllık

«50 TU
1300 TU

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

GEMLİK KÖRFEZİ
OKUYUNUZ, OKUTUNUZ, 

ABONE ÖLÜNÜZ

I F77ETLİ ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI
TURŞU ÇEŞİTLERİ
TABE DOMATM VS BİBER SALÇASI ÇEŞJZLKRİ 

SAÇ VE KEPEKLER İÇİN EV SABUNU BULUNUR

Isikl&l Ciddisi No. 53 - BENLİK Tlf: 1305



Atatürk Ne Zaman Öldü?..

G«oç Türkiye Cumhuriyeti; tutucu, yo 
barlığa dönüşmüş; kafaları bilimsel konu 
lan tartışmaya açık oynayanların. ağır 

toplarına hedef gösteriliyor. Uygarlık gü 
atşinden korkanlar, Lâik Türkiye’de; Lâ 
jfcSği benimsememenin yollarım açıyorlar. 
Öncelikle (kız-erkek) gençleri saflarına 
çekerek; Türk Gençliğini tutucu bir kafa 
ppisma götürmeyi yeğliyorlar. Türkiye 
Cumhuriyeti Çanakkale’lerden, Sakarya’ 
Urdan Duınlupmar'lardan süzü'erek gel 
niştir. O günlerde de yobaz, bilimin işi 
ğmdan korkan kafa; dinsel saptılar içinde 
Genç Türkiye’de yeretmek eğilimindeydi 
1925 yılında. Doğu illerimizde bir şeyh Sa 
it türedi. Bu ilerdeki insanları kardı ra 
rak Cunıhuriyet’e yönelik bir ayaklanma 
yı başlatmıştı.

Cumhuriyet Tarihi ne bakıldığında uygar 
hğta yd'unu seçmiş yönetime karşı duran, 
tür yobaza daha rastlanır. Bu kişi de ken 
in, peygamber olarak tanıtmaya varan; 
uygarlığa karşı, yönetimlere kafa tutat î 
îen, yönetimler o’ndan ‘medet’ ummaları 
na değin inanılan bu kişi 1950 yıllarında 
Cunıhuriyet’e karşıydı. Yönetim, dinsel 
kökenli olacak, mollalarla ATATÜRK düş 
manan elele vereceklerdi. Kayseri’de 
Cumhuriyete yönelik bir yobaz ayaklan 
ması da amacına ulaşamıyacaktı. Türki 
ye, şehler denişler tekkeler memleketi 
olamayacaktı. (Birde bugüne bakalım.)

Bugün “DEVRİM” sözcüğü bir umacı 

gibi geliyor olmasına karşın yerini koru 
yor. Bunun yerine İNKILÂP deniyorsa 
bu bir geri dönüştür dilde. Diller, kuralla 
rııu koyarlarken, yenileşme yo larını seçer 
ken, halka kulak verirler. Dilbilimciler, 
halkın konuştuğu dile bakarlar. Biz, arap- 
ca, farşça sözcük'erle ; ilkokuda, ortao- g 
kulda, Lisede okuyan çocuklarımıza iyilik 
yapmış olmuyoruz. Hani “ Dilimiz yaban 
cı diller boyunduruğundan” kurtulacaktı. 
Bu, ATATÜRK’ün taa başlarda belirledi
ği “ilke” değil miydi ? Bazı tutucu kişile 
rin sözlerine bakarak, dilimizi dalla, türk- 
çe daha bilimsel sözcüklerle donatmayı 
nasıl akıl edemiyorlar ? Bir ulusun dili 
yem sözcüklere de açık olmalıdır De
yimler, terimler, Türkçe kurallara göre 
sözcüklerde yerlerini almalıdır. Yazımı; 
Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun sözleriy 
le noktaTıydrüm :

“ Eğer ruhumuzdaki devrim heyecanı 
henüz tamamiyie sönmemişse tıpkı Ata 
türk gibi gerçeği dosdoğru söylemeliyiz.

‘ATATÜRK, 1950’lerde ilk arapça ezan 
okunduğu zaman birinci defa, Atatürk 
yolunda yürüyenlere “ inkılâp ” yobazla
rı dendiği zaman ikinci defa Atatürk arap 
harfleri Ee kitap yazıp yayınlamağa baş
ladığı zaman üçüncü defa, Atatürk, her 
cami duvarı dibinde bir sübyan mektebi a 
açıldığı vakit dördüncü defa ölmüştür. ” ■

SPOR... SPOR... SPOR... SPOR... ŞPQR... «POR...

FİLAMENTSPOR : O
İZNİKSPOR ; O 

Hadi ÖZSATIN

Geçtiğimiz Pazar günü sahamızda oyna 
nan Filamentspor İznikspor karşılaşması 
golsüz sonuçlandı.

Bugüne kadar oynamış olduğu karşılaş 
mada puan alamayan Filamentspor güçlü 
rakibi karşısında iyi bir savunma yaptı. 
Golsüz biten karşılaşma sonunda Filament 
spor ilk puanım sahamızda almış oldu.

Metin Çelik (xxx), Mttcettin Topçu 
(xxx), Yener Polat (xxx) hakem üçlüsü 
nün yönettiği karşılaşmaya takımlar şu 
kadroları ile çıktılar.

UMURSPOR TAVLA
ŞAMPİYANOSU
SONUÇLANDI

Umurspor’un gelenek 
bel olarak düzenlediği tay 
la turnuvasının İkincisi 
sonuçlandı.

Kalabalık bir üye yarış 
inamların katıldığı
turnuvada dereceye giren

lere çeşitli giyim eşyalan 
verildi.

Müsabakalar sonunda 
Ali Dirsek birinci Mehmet 
Atoüey ikinciliği, Zekî Cen 
giz üçüncülüğü, alırken 
Halil Bilgin İse beşinci

SAYFA*

FİLAMENTSPOR : îfeta (xx), İsmail 
(xx), Adil (xk), Sümer (xx), Sabahattin 
(xx), İsmail (zxx), NeasJ (xx). Mttat 
(xxx), Haşan (xx), Erbaa (xxx), Ahmet 
(xxx)

İZNİKSPOR : Murat (xx), Mehmet 
fxx), Oktay (xx), Vacip (xxx), Recep 
(xx), K. Nihat (xxx), İlhan (xx), B. Ni 
hat (xx), İbrahim (xxx), Cranlnttfa 
(xxx), İslam (xxx).

oldular.
Konu hnlrtnafl^ Ur açık 

lama yapan organize ko 
mitesi, bu tür sosyal faali 
yetleri fırsat buldukça 
düzenleyeeeildarttl he 
lirttiler.

Tlf: 1797-3233

Firmalar Yeai Yıla
Ea Güzel Takvim ile Giriniz!

Takvimciliği
1985 Yılının Zengin

Gemlik’te İşyerlerine Sokan Müessesemiz,
Çeşitleri ile Sizlere Hizmet Etmekten Gurur Duyar.

TÜRKİYENİN EN LÜKS TAKVİMLERİNİ HAZIRLAYAN 
FİRMALARLA ÇALINIYORUZ.

4 ve 5 Renkli Kuşe Kağıt Baskılı 100’e Yakın Zengin Çeşite 
2 Renk Firma Reklamınızı En Uygun Fiatla Biz Basıyor, 

Takvimlerinizi Hazırlıyoruz.

ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEK İÇİN MÜESSESİMİZE GELMENİZ vey» TELEFON ETMENİZ KAFİDİR.

KÖRFEZ MATBAACILIK GazhaneCad. Ali Şirin Pasajı 45/A
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tgemCik ?

KÖRFEZ
Yönetim Yeri : Şirin Pasajı 

Tel : 1797 - GEMLİK

Dizgi ve Baskı
Körfez Matbaacılık ve Amh

| MEYLİNİ ■
H İS
| ETLİ EKMEK VE i
B Fİ KIN KEBABI AİLE SALONU i
B (İÇKİSİZ) B
B Konyah Mehmet üsta’nın Nefis Konya Usulü Etli Ekmek ve H S Fırın Kebabını İlk Kez Gemliklilere Yakında Sunacağımızı Müjdeleriz. ® 
SHergün Saat 24.00 Kadar Etli Ekmek ve Fırın Kebabı ™ 

Her Sabah Nefis İşkembe Çorbası ffi

Pek Yakında

B DOKTOR Z'YA KAYA BULVARI (İSKELE MEYDANI) g ASTARLIOĞLU APT. ALTI (FOTO ŞEN’İN ALTI) GEMLİK g

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCX»OOOOOOOOOOOOCOOOOOCX>öOOQOCOO«>OQcvooCMto

I ŞANLI URF1
Kebap, Lahmacun ve 

| Pide Salonumuz
GEMLİK’TE 

fla YILLIK 
TÜ RKtYE’DEI dlıS YILLIKI HİZMETİYLE GURURLUDUR. ]

USTALARIMIZ TECRÜBELİ
S SERVİSİMİZ TEMİZ VE İTİNALIDIR.

77 KEBAP, 10 PİDE, 2 LAHMACUN ÇEŞİDİYLE 
ŞİMDİ DAHA GURURLUYUZ.

GÜNLERE, NİSAN VE DÜĞÜNLERE, ÖZEL DAVETLERE 
8 SERVİSİMİZ MEVCUTTUR.

40 KİŞİLİK AİLE SALONUMUZLA SAYIN GEMLİK VE 
ÖZEL KONUKLARIMIZIN HİZMETİNDEYİZ.

| SAYGILARIMIZLA
| URFALILAR
<3000OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOC GOOOOOOOOOOO OOCO OOOOOOOOaS

Umurspor’da 212 Genç Spor Yapıyor
BAŞARILI ÖĞRENCİLERİN KIRTASİYE İHTİYAÇLARINI
KÜLÜP KARŞILIYOR

Umurbey’i amal ör kü 
mede temsil eden Umur 
spor’da 212 Hsanslı futbol 
basketbol ,masa ter.isi, 
voleybol, hentbol, güreş, 
boks, atletizm, yüzme ve 
bisiklet dallarında faliyet 
gösteriyor.

Konu hakkında bir açık 
lama yapan kulüp yetki 
fileri, sporcuların tümü 
nün öğrenci olduğunu ve 
bunların büyük bir bönü 
münün yüksek öğretim 
gördüğünü belirterek şöy

te dediler :
“-Kulübümüzde şu an 

da 212 genç, spor yapmak 
tadır. Bu sporcuların bü 
yük bir bölümü yüksek 
öğrenim görmekte, öğre 
timlerinde başan’ı olan 
öğrencilerin kırtasiye ihti 
yaçbrını hululümüz kar 
şı’amaktadır. Külü 
bümüzde çeşitli branşlar 
da Kulüp, Okul ve aile 
çerçevesi içinde spor 
yapmaktayız.’’ dediler.

Genel Hayvan Sayımı Konulu 
Seminer DOzenlendi

Okçu, Ziraat Odası Bgk. Haşan Anol 
dan oluşan ilçe Sayım Komitesi fconuy 
la Halli olarak Halk Kütüphanesinde 
Köy Muhtarları ve Mahal'e Muhtarları 
na semin:r ver r.k sayımın nasıl yapı 
lacağmı anlattılar.
31 Ara ık 1984 tarihine kadar İlçemiz 

deki hay an sayırr.ı iki aşamada biliri 
iecek. Fotoğrafta Komite üyelerj ve 
Muhtaıkr görülüyor.

ÇALIfACAK BAYAN ARANIYOR 
BÜRODA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
DAKTİLO BİLEN VE MUHASEBE 
YARDIMCILIĞI YAPABİLECEK

1 BAYAN ARANIYOR.

MdlrscMt » IRKULLAR lnf««t A.$.
letlklAl C»d. Güvleliler Hen GEMLİK

I DİKKAT |
{ SAYIN GEMLİKTİLER i
I KIŞ YAKLAŞIYOR ODUN VE KÖMÜR I

( SOBALARINIZIN TUĞLALARINI >
J EMRE AYGAZ TAMİR ATÖLYESİNDE ?
| YAPTIRABİLİRSİNİZ |

ÎAUER — DEMİR DÖKÜM - KOR GÜREL — ÇANCI | 
SİMTAS - >AKİR ZÜMRE — KUZİNE SABALARINA ?

S TÜĞLA DÖ>ENİR. EVLERE SERVİS YAPILIR. J

| NECATİ EMRE j
| Demirtubagı Mah. Şehit Cemal Sok. No. 23 G E M LI K |

w*. «w» w» ****

İmar Planı
Yıl Sonuna Kadar 
Çıkarılacak

DÜĞÜN SAHİPLERİNE MÜJDE 

DAVETİYEDE UCUZLUK 
HAFTASI DEVAM EDİYOR

Türkiye’nin en ünlü markaları elan

İPEK ' ATEŞ 
TİCARET - YASEMİN

ULUDAĞ
Davetiyelerinin zengin çeşitleri ile kizmıtinizdeyiz.

GELİN GÖRÜŞELİM
1 SAATTİ DAVETİYENİZ HAZIR.

KÖRFEZ BASIMEVİ

tir. Bu aşamada, İTer 
Bankası, panı Bakanlık 
yetkUTeriyle birlikte ince 
temektedirler. Daire amir 
teriyle yaptığımız görüş 
melerde planın bütOnûei* 
yıl sonuna kadar mutlaka 
bitirilerek Bakanlıkça 
onaylanacağım «özünü 
verdiler. Bu baknnâaa 
umutluyum.”

Belediye Başkam Hat 
kı Çakır, Belediyede boş 
bulunan Fen îşleri Müdür 
lüğü kadrosu için. Ltw 
v e İskan Bakanlığında 
atama emrini elden aidi?, 
m da açıkladı.

KUKLA TULU
I CUMHURİYET HAB. '

UZAY APT.
< KALURİFEBli

SATILIK DAİRE jl 

f Müracaat :
( Gemlik Tlf : 2735 11 
| Bursa Tlf ı 15745 jj 

^^wrww****'**

PRENSES 
KIRTASİYE VE

OYUNCAK 
MAĞAZASI’NA

UĞRADINIZ Mil
^*^»^^* ******
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Hakimiyet ve 
HÜRRİYET
Gazellerinde İlan ve Reklâm 
İşleriniz İçin Emrinizdeyiz.
Gemlik Körfez Gazetesi
Tlf: 1797

Ticaret Borsası 
Kotasyon Listesi 
Belli Oldu

Vali Hisartepe Mahallesinde İnceleme Yaptı
GEMLİK YENİ BİR 
İLKOKULA KAVUŞUYOR

* Tescil İşlemlerine Başlanıyor
* Standartlaşma İçin Geniş Kapsamlı Araştırma Yapılıyor
* Kayıtlar Hızlandırılıyor

Gemlik Ticaret Borsa 
a resmen ealşmala mı 
başladı. Bu arada Kotas 
yom tabî mallardan ah 
nacak trscH ücretleri ta 
kanlıktan onay lana 
rak geldi.

Genlik Ticaret Borsa si 

tin Standartlzasyonu Yö 
netmenliğj çıkarılacak 
bundan tüm ürefci ve tii 
keticj yarar görecektir. ”

Sanayi ve Ticaret Ba 
kanlığı 29 Eylül 1984 gü 
nü kota edilmiş maddeler 
ve bunların en az miktar 

lan ve alınacak tescil ta 
rifesini onaylıyarak Bor 
sa Başkanlığına bildirdi. 
Buna göre : Eksper ücre 
ti %O1, Analiz raporu üc 
reti ®/oOl, ardiye ve muha 
faza ücreti %O1, korniş 

yoncu, simsar, ajan mua 
mele ücreti 0/oOl, Borsa 
tescil ücreti %O1, diğer 
hizmetler karşılığı bin K 
ra, fatura ve müstahsil 
makbuzu onaylan %01 
Hra olarak kabul edildi.

Bursa Valisi Zek i Gü 
müşdiş, Hharteps mahai 
leşinde incelemelerde bu 
lundu ve ivedil kle bir Uk 
okul yapılacağım açıkla 
dl.

Geçtiği mi? hafta ilçemi 
ze gelen Bursa Valisi Ze 
kai Gümüşdiş, 11 Genel 
Meclisj üyeleri Esat Coş 
kun ve Hüseyin Aydır.er 
ile Hisartepe mahallesin 
ne yaptırılmak istenen 
ilkokul için 1,5 dönümlük 
arsa bağışlayan İsmail 
Narh adlı yurttaşın ve İş 
Si Yapı Kooperatifince ay 
nlan arsayı yerinde ince 
ledi. Burada bir açıklama 
yapan Vali Gümüşdiş, Hi 
sartepe ilkokulunun 1985 
yılı proğramına alınması 
ııın düşünüldüğünü, ancık 
konunun ivediliğini gör 

dükten sonra ilkokul içm 
hemen çalşmalara taşla 
nacağım söyledi.

öte yanan arsa bağışın 
da bulanan İsmail Narlı 
adlı yurttaş bağışla ilgili 
devir işlemlerine dün baş 
Udi.

KATIKLI KÖYÜ 
ZİYARETİ

Valj Zekai Gümüşdiş, 
daha sonra Katırh Köyü 
ne geçerek yapımı devam 
etmekte olan Köy Konağı 
ve Kooperatif binasında 
incelemelerde bulundu. Va 
li Gümüşdiş’in Köy Kona 
ğinın tamamlanması için 
12 milyon liralık ek öde 
nek yardımım 1985 yılı 
bütçesine koyduracağı ko 
nusunda muhtar Ha .an 
Ertunç’a söz verdi.

yöneticileri. geetgirrû 
pazar günü Sunğipek Fa1? 
rikası yazlık bahçesinde 
tanışma yemeği düzenledi 
Temeğe Bursa Vali Yar 
dlmcısı Halit TokuTug L 
Orhan Kırlı, Gemlik Kay 
makamı Mehmet Güler, 
tlçe Savcı Yardımcısı 
Mevltrt Aydın, Emekli Ce 
neral Orhan öncül, Ceza 
Yargıcı HUisi Coşkun 
Hukuk Yargıcı Necati Ko 
ca, Mal Müdürü Burhan 
Tireci, Sunğipek ve A~ot 
Fabrikaları Müessese 
Jfüdü-leri, Bursa Bo sa 
temsilcisi He davetliler ha 
ar bulundular.

Yemekte konuşan Bor
la Yönetim Kurulu Baş
kam Kasan Dfllioğlu B?r- 
samn ihtiyaçtan doğduğu 
İD, 40 milyon kişinin bu 
hizmetten yararlanacağı
nı belirtirken şöyle konuş 
ta :

" Marmara Birlik dişin 
da zejtln alım ve satımı 
Gemlik’te yapılmaktadır. 
Yanj yaklaşık 50-00 mil
yon kilo zeytinin rbm-sı 
tanı ilçemizde gerçekleşi
yor. Borso’nm kurulmam 
bo bakımdan çok önemi 
İr Bunun için zeytin sa 
adaıtzMyonu çahşma'aıı 
na başladık. Ticaret Oda- 
n. Ziraat Odası, Ziraat Mü 
hendisliği, Marmara Birlik 
Genel Müdürlüğü, 72 nohı 
Zeytin Kooperat.fi’ne gön 
fepdiğjınfz yazılar la,«tan- 
daetizasyon konusunda grt 
dillerini sorduk. Bu çalış 
atalar Mter bitmez “Zey-

Anavatan Partisinin
1. Kuruluş Yıldönümü
Kutlandı

Anavatan Partisi Gem 
Hk örgütü 1. yıldönümü 
törenlerle kutladı.

Anavatan Partisi İlçe 
Başkam Haşan Başaran, 
Belediye Başkam Hakkı 
Çakır, il Genel Meclis üye 
leri ve Belediye Meclisi 
üyeleriyle, partilJer, geç 
tiğimiz hafta Çarşamba 
günü saat 13.00 de Ata 
türk anıtına çelenk koya 
rak saygı duruşunla bu 
lundular. Aynı gece Tibel 
Hotel havuz başında Ana 
Vatan İl Başkam Hüsa 
mettin öğüç ve yönetim 
kurulu üyelerinin de katıl 
dığı bir yemek verildi.

Askeri Veteriner 
Araştırma Enstitüsü ve 
Eğitim Merkezi 
Komutanlığına 
Kıdemli Albay 
Fehmi Yurtışık Atandı

Gemlik Askeri Veteri 
ner araştırma Enstitüsü 
ve Eğitim Merkep Komu 
tanhğina Kıdemli A'bay 
Fehmi Yurtışık atandı.

D. S. 4 da

Yemekte konuşan Ana 
Vatan Partisi İlçe Başka 
m Haşan Başaran, partile 
rinin birinq kuruluş yildö 
nümü nedeniyle biraraya 
geldiklerini belirtti ve 
şunları söyledi :

Devamı S. 4 de

300 Tercihli Telefon
Dağıtılıyor

Gemlik PIT si otama 
tik santralına eklenen bin 
lık ilaveden ayrılan 400 
tercihli sıranın 300 ü, ye 
niden dağıtılacak.

ilgililerden aldığımız 
bilgilere göre; 1977 yUm 
dan 1979 yılına kadar sı 
rada bulunan 700 aboneye

Devamı S. 4 te

Gemlik Hastahanesi
Yaptırma Derneği 
Kurucuları Belli Oldu

ilçemizi bir hastahane 
ye kavuşturmak için ku 
rul.ın “Gemlik Hastaha 
ne Yaptırma ve Yaşatma 
Derneği*' kuru ulan belli

Devamı 8. 4 te

Halkçı Parti İlçe Kongresi Yapıldı

MUSTAFA ÖZALP YENİDEN 
HP İLÇE BAŞKANI SEÇİLDİ
Halkçı Parti Gemlik II 

çe örgütünün genel kurul 
kongresinde Mustafa öz 
alp yeniden ilçe başkanlı 
gına seçildi.

İstiklâl caddesinde Halk 
çı Parti Lokalinde g çtği 
miz hafta cumartesi günü 
yapılan genel kurul top 
lantlsına HP. milletvekili 
Mehmet Azizoğiu, HP. 
Bursa İl Başkam 
Av. Vedat Atabey, İl Yö 
netim Kurulu üyesi Av. 
İsmail Eren, Mehmet De 
mirsay ve Halit Demiıöz 
ile partililer katıldı.

Kongrenin açılışında 
konuşan HP. İl Başkan* 
Vefen Vedat Atabey, ülke 
sorunlarının her geçen 
gün azalacağı ra arttığım, 
halkın fakirleştiğini beFr 
terek özetle şunları söyle 
di :

“-tllke de sorurlar dağ 
gibi büyürken, İktidar 
bunlara çözüm arayacağı 
na muhalefetten kaçmak 
tadır. Meclisten milli ko 
nular kaçırılmakta, tır 
tişmalar engellenmek 
tedir. İktidar mufa'efetin 
her otumla girişimini en 
gellemektedir. Son AF D 
Kongresinin aldığı karar 
meclisten kaçırılmış tar 
tişılnıaya bile sokulma 
mtştır. Hükümetin devam 
zam politikasıyla ekonu 
miyi kurtarmak mümkün 

değildir. Gönül isterki uy 
gulanan politika ülke ger 
çeklerine uysun. Ancak 
bugüne kadar çıkmazın 
daha da artacağını göster 
inektedir.” Hükümetin dış

HP İlçe Başkanı Özalp önümüzdeki günlerde bir koa
lisyon hükümetine ertak olabileceklerini söyledi.

HAFTAYA BAKIŞ

Okul Sorunu
Kadri Qûltr

üzün zamandır köşe yazılarına ara verdikten son 
ra yeniden yazmak zor oluyor. Yerel gazetede, gün 
cel jıırt olaylarım yazmak bir bakıma kolaya kaç 
mak oluyor. Birim asıl görevimiz; ilçemizle ilgili so 
tunlarımıza edilebilmek. Bunu yapabildiğimizde 
gazetecilik görevini de yapmış sayarız kendimizi 
bir bokuna,.

Devamı S. 2 de

ekonomik politikasını La 
eleştiren Atabek, t özle A
ne şöyle devam etti :

“-Hükümet dış satımı 
özendiriyor ancak dış sa

Devamı S. 4 de
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Haftaya Bakt$ Satılık

Baştarafı Sayfa 1 do ....

Geçtiğimiz haftalarla uçeae gözleri ğirniz olaylar 
geçiyor gözlerimin önünden bir bir. önce ilk ve o'rta 
nerecelj okullar açıldı. Sonra Endüstri Meslek Lisesi 
ne başvuru çok* cidu diye deme s: Savları kondu. Bu, 
birçok veliyi ve öğrenciyi üzdü. Ardından balıkçıla 

I n ve balık tüketenleri ikilendiren bir konu. Algar 
na. Gözülbna binnnft'ar.. mâhkfim4&i; birde 
apartmanların üst katlarına hiç çıkmayan susuzlu 
ğumuz vardı görebildiğimiz. r . J j

İLKOKUL SOFUNU

Üç» mizde eğitim deyince önce okul geliyor uslara, '! 
ardu: Jan öğrenci, öğıttnıen, kitajy vel'i araç gereç 
v.b.. Bu yazımda okul scrdnunp biraz değinmek is 
tane ilkokulumuz bulunmaktadır^ Bun&râan normal* 
tyonnn. Bilindiği gibi merkezde - Azot (İişüifla -’ 
öğretim yapanı kalfnad bu yıli. Tilriı ckulhrda öğ 

İletim İkili.. Gemlik’in hızlı gelişen nüfusuna’ oranla 
6'₺'ktlİ!rfi ne kûtiar aüFolduğunu bir yolunuz düşerse ıf 
dershanelere girip görebilirsiniz. İlçe nüfusunun hız 
la arttığı Osmaniye ve Hamidiye Mahalleleridne aci 
len yen] ilkokullara gereksinim duyulmaktadır. 40 
ile 60 kişilik santiarda, öğretmenler, öğrencilerine 
ne kadar yararlı olmaktadır? Bîr şûrada ÜÇ 
oturduğu, öğrencilerin ter ve nefes kokularıyla 4>iv 1 

i , hoş olan Görthaneler; gidip görün,. Başta sayın j 
kaymakanrnuz olmak üzere, etklğ ve yetkili kişile J 
xi okul yaptırma kampanyası başlatmaya davet edi 
yorum. Bu konu Bence ilçenin en önemli sorûnıidur I 

( Endüstri Meslek Lisesi yakınlarına yaptırılacak bfif i 
iRtfbkul, Gazi likokulutfun yükünü haKfietec^k, öğ ‘ 
retim kalitesini yükseltecektir. Yine Osmaniye Ma- 

i hailesinde, mezarük alfana yaptırılacak yenj bir J 
i ilkokul, 11 Eylül ilkokulu’nun kalabalığını normale । 
j dönüştürecektir. Çocukların, oyun sorununu çözüm I 

ledim sanmak yanılgıdır. Okul, ojftm alanıyla bir bil 
tündür. İlçemizde, bu görnıenıezlikttûığclfrriyör. ‘ 
Şehit Ctemâl İkokuhrdarıcık'bnfoojhin bahçesine sa»1 i 
h iptir. Atatürk İlkokulu’nun4’enf binası, çocukluğu i 
muzun p canım bahçesini hovardaca, küçülttü. Şimdi ı 
şıra Gazi İlkokulunda.. Buraya, geçtiğimiz ay, beş 1 
derslikli ek bina ihalesi yapıldı. Tabiî yan bahçedeki ]“ 
oyun alanına. Namık Kemal ilkekulu’nu söylemeye; ,, 
gerek yok.. Konutlar arasında sıkışmış bir okul ve ! 
öğrenci başına 1 m2 ılü-meyen bahçesi..

İlköğretimi zorunlu kılan bir anayasamız var.Okul 
yapmak devletin görevi. Ancak kurulacak dernekler I 
le halkınla katkısı ile Gemlik’in ilkokul sorununa ' 
hemen çözüm aramak herkezin görevidir; Tabii baş rJ [, 

i tfcrkayi|ilyörieticilerknizin. ■ >;iil adil lon nnu lıia 

3tci<(ri %)aler * 

ca gıb üunı.. v-.uibiaju------- vjizbg imauıUiK ab adjt

Gemlik Ticaret Borsa® Başkanlığından
8990 .^h kanunun 2967sayılı kafflr nla değfşffr 92 ve 57. maddesi gereğince 

Gemlik Ticaret Borsası tarafından hazirlanan kote edilmiş maddelerin en az mik
tarları Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 21.9.1984 gün 84-311 sayıh emayı ile uy 

gına görülmüştür.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 24.9.19&4 tarih 640.2-64 sayılı yazılan ile 

onaylanmış listelerin aynen ilan edilmesine;

ONAYLI KOTASYÖN : Arpa 100 kg. Buğday 100 kg. Çavdar 100 kg. Çeltik 100 
100 kg. Çavdar 100 100 kg. Çeltik 100 kg» dan ICO kg. mvir 100 kg. p’rinç 
100 kg. yulaf lÖOkğ. afph kirmâsı 1Ö0 kg. buğday kepeği 100 kg. buğday unu 
144 kg. bakla 100 kg. börülce 100 kg. burçak 100 kg. fiğ 100 kg. fasulye 100 
kg. mercimek 100 kg. nohut 100 kg. ayçiçeği yağı 50 kg. zeytin yağı 50 kg. 
margarinler JS0 kg. pirina yağı 180 kg.; sabun 100 kg, krema 50 kg. sadeyağ 14i 
kg. tereyâğ 17 kg. zeytin 100 kg. etle* k. baş : 16 kg. b. baş 50 kg. pastırma 
50 kg. salam 25 kg. sucuk 50 kg. pejTii rler kaşar peyniri 17 kg. mahahç 17 kg. 
beyaz peynir 17 kg. lor 17 kg. tuJÇn'/200tSkgr höhserve 320 kg. canlı hayvan b. 
baş 50 kg. k. baş 13 kg. DERİLER : B. baş (manda, malak, sığır, dana) 50 

kg. K. baş (koyun, kuzu, keçi oğlak) 5 adet.

Haşan DİLLİOĞLU

Yönetim Kurulu Başkanı

w v
BAJSACLICI
Emekti T>üğÖ©rteral :Or»h©ın Onp-ül'ün 

ü dSpleH 4WühtöH4tt*V İ<hsan

KAMER ÖNCÜL
hakkın rahmetine kavuşmuştur Kederli 

ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

ALEMDARLAR Ltd. Şii.

3 J ı H

Kayhan Mah. 
Çeşme Sok. köşe 
başı 55 Notu 3 kat
lı ahşap ev satılıktır.

Mör. : Şahabettin Cen’ay 
Tlf : 1676

DİKKAT
Şarap Sevealerı 

Müjde

PtaDAt kuz
Salon 500 -
MHir 1B
Pala 200
Şampanya 5U
Vişne 009 '

GAKA3 TEKEL SAMİ

BA^SACLICI
Emekli Tuğgerveral Orhan Önçül’ün 

eşleri iyi insan

KAMER ÖNCÜL
s hfekkSh fraleiîjnfetjlhe .kavuşmuştur. Kadödi 

ailesine ve yakınlarına başsağlığı, met-
i huma tanrıdan rahmet dileriz.

Gemlik '.Suqgipek Fabrikası .
Personeli

Şadlık Benöi Tİ.

Kongre İlânı
Gemlik Din Görevlileri Derneğinin Gene] 

Kurul top’anısı 20 Ekim 1984 Cumartesi 
günü saatli,00 de İstiklâl Caddesi Bora 
s .kak Peksert tşhanı kat 3 no. 8 Gemlik 
adresindeki lokalinde yapılacağından üye 
terimizin teşrifleri ilan olunur.

YÖNETİM KÜltULU 
GÜNDEM:

1. Açılış
2. Kongre başkanı ve katiplerin seçimi
3. Faaliyet ve murakabe heyeti raporla 

rının okunması
4, Tenkit, dilek ve temenniler
5. Yönetim kurulunun ibrası
6. Yen] yönetim kurulu ve murakabe ,1 

heyetinin seçimi J
7. Kapanış

Kimya ve Mamulleri

* Tuz Ruhu
»Kvem Deterjan

'^♦.Sıvi\
Afap Sabunun r

su:

Aiığc'MieH' Akü Asidi fe
’A^kü‘Süyu’ıiu Sâym Oalkitijızın hizmetine 

nduğumutu ÖBemle d uyurupo«.
îstikIâîCad.3Fırın Sok. No : 4 tlf : 1091 Gemlik

144 I
GEMLİK ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN

!DÖSYA NO F9ğ»^19e
Gemlik tttfetaıdS

kain, Kuzeyi çnlıbk \t! 'orintthHr, Glhnre^ fsiMH: tçöz 
^tfnflği, Rfltı.M Mıı^fa'Bahiiy^'rc^tinlîğt Ye ■'Do 
ğtiflj fsrtırt ’f^z'zeytihlttrlerj 'hiöttfeltâ

çili talep edildiğinden iş bu yer hakkında 
buluîfMMaritı ‘8 içinde mahkememize müracatian 
ilan olunun.

TBLîTOOÎ FOTOBAÇARAN

Piyango çskiljşinds 
kulübümüzde kalan.51-ak
ran renkli-Blabükund mar
ka Tv. 6 Ekim 1S.84 Ca- 
martesl.çjÜRÜ sast 1^.00 
da K. “Kurrilaspor l'ulübû 
lokalinde açık artırma Oa 
satılacaktır. Duyurulur

X. 'Kurfflaspor 
Krflabö'Yl*.

.Gutla.is Hanı 1 katta 
telefonlu veya. talafonsiB 
büro kiralıktır.

Mür^ :■ Nedim-Sıralı 
TJf z .23841 Azot TA 5-

fi Gazeteni? 1
Gemlik Kinfez’i 

Okuyunuz, Okutunuz, 
Abone1 Olunuz, 

SiKBMIlSBBliaiilSIlIRBflHHiiiMlfiOKB^
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Arttık parayn-pıılsaa kalmak mıdır ? bazı le bakmaktalırlar. Bu, az gelişmiş ülke '• 
*üsgürtoğün tadım çıkarıyorum” der I lerde sık sık görülen, olağan sayılan ■:

Un «gürlüğün, ueuıene kuş Iolduğunu da olgudur.
h- m» ? Bir keı, delik çep’.e insan kendini ispatlamak için çeşitli 

te jere vanlaımyaeağınrn bilincinde olan yöntemlere yönel'r. Sakal, şalvar, başa do • 
belki gölgelerde ç*anr özgürlüğün ; lak neyi çözecektir. Yaşanılan ülkenin, kal • 

tota (!) »öylesi özgürlük ‘memşme’M kmmasma katkısı ne olacaktır ? Oysa, 1 
Hle haram eder insana. Bir düşünün; kar yanılan ülkenin kalkınmasına dinamik j 

ptataunşane’ sizde delik bir cep. Ne ya 
farsam ? Yolun ortasına mı, kaldırım 
henarua mı edersiniz edeceğinizi? Öyley 
ı», cepte para »yokken, özgürlük; dağların 
atılında bir düştür.

Ekonomik özgürlüğün yoksa, yıllarca 
y^dığuun günüdür. El yanında gündelik 
çilik ederek, ekonomik özgürlüğe kavuşa 
eağtet düşleyenlerin varsayım durağı'nda 
teklemekten başka umutları yoktur. Dü 
*M» özgürlüğünden, parasal özgürlüğü 
lyıranayız. i kişide birbirinin tamamlayın 
tete tasan, birşeyler öğrenmek için okuya 
*Hr. Bilgisini genişletmek; düşünmeyi 
Üjreunek için okuyacaktır. Parasal özgür 
kğfrıahaayan tesan. bu olanaktan yoksun 
w katacaktır 7 UehaJfit’in çukuruna mı 
dökecektir ? Çoğunca böyle olmaktadır, 
ihtişim araçları, ne denli güçlü ottur 
lana olsunlar halk’a okuyamarmşa ses’e 
maayorlarsa; bu araçlar insanın belleğin 
te; jeredlci, düşünmeye götürücü Her bı 
ıskamıyoılarsa, halk’a, .topluma dönü’- ça 
lıyndan ynk । demektir. Bu da toplumda 
«kinlikler ini -kamuya duyura mamanm *ra- 

I tetuıhklarmin giderilemediği gere ;ğiylç

Bûktalamr,
L Refiklerden söz dirilerinden korkulan 
Ki ilkede 4 düşünce özgürlüğünden söz e 
üenûyorsa, o ülke n^ntermm bilme öğt» 
tame özgürlükleri yok demektir Bu olgu 
yu, geri kalmış ülkelerde bugün de görehj 
liriz. İnsan e^pğrnin hakkım vermeyen

' güçler yoluyla gidilirse, sorunlar çözüme • 
kısa yoldan sağlıklı olarak ulaşır. Çevre ■ 
din algılananlar da dağarcığa atılarak bir I 
bileşime gidilemezse o ülke bulunduğu $| 
konumda gerilemeğe itmiştir kendini.
Bu bir çeşit kaybolmadır, özgür düşünce 
belleklerde yetmelilir. Yasaklar çözüm I 
olamaz, ülkeler; geçmişte yaşanmışTari bir İ 
daha yaşamak istemiyorlar, öyleyse umut | 

tohumlarım yeşerterek, insan gücünü ulu fl 
-sal doğrultularda yurt yararına yönelik g 
değerlendirmenin yararı olacaktır.

Bugün, okuh giden çocuğumuza bağla i 
mıssak büyük umutları, birşey bek’ediği I 
mizdend’r. Onun, bizim ulaşamadığımız | 
basamaklara tırmanmasını istediğinizden 1 

dir. Oğlumuzun kızımızın iyibjr öğrenim w 
görmesi, öteden buyana içimizdeki güdüle | 
rin emhlerine uyulmasırd n baş’za şey { 
olamaz, içimizdeki hırs çocuğun k'şisel 
özgürlüğüne, veıiml 'iğine bir etkidik 
getirmese de bunu yapmak zorunda görü 
4* z bendimizi. Yarının üreticisi, eğiti 
c’si, saygın bir insan olmasını öngörür; o 
yolda eğittiğimizi sanırız. Oysa yanlışlar

. yanılgılar, sonradan gelecektir.
Çocuklarımızı gerçeklere, kar-ılaşable 

çekleri güçlüklere de alıştırmamız kaçı 
nılmazdır. Şunu unutmayalım; özgür- or 
tamda görerek, deneyerek, kendini bulama 
yançocuklarımız, özgür düşünceyi yaygın 
laştiramk; k-ilille: ini bulacakları ,pç:ş;p 
dan bakalım geleceğe.

«•aea*»*«**e**eee****«****«<Hi**|ı
SPOR... SPOR... SPOR... SPOR... SPOR... SPOR...

GENÇLER LİGİ
DEVAM EDİYOR

üofl teSAYtN

Geçtiğimiz pazar günü sahamızda oyna nan Gençler Kgi İte 11 »1 ııımda üçe 

takımlarımızdan Borusanspor rakibi Bar barosspor Se 1-1 berabere kalırken Umur 

spor Alacahirka karşılaşması ise golsüz bitti.
Her iki karşılaşmada iyi bir futbolun gözlendiği şu sonuçlar ahndL

BORUSANSPOR : 1 BARBAROSSPOR : 1

Haftanın ilk karşılaşması olan Borusan spor Barbarasspor müsabakteB 1-1 ben 

bere sonuçlandı. Her iki takımında iyi bir mücadele verdiği karşılaşmanın 15. daki 
kasında Recai topu Bonısanspor’un ağlan na gönderdi. Daha sonra Borusanspor'daa 

Fikret 84. dakikada durumu eşitleyen golü attı.
Cahit Geyik (xx?O, Cavit Yılmaz (xxx), Eraydm Uysal (xxx) hakem üçlüsünü* 

yönettiği karşılaşmaya takımlar şu kadrJ lanyla çıktılar.

BORUSANSPOR : Fatih (xx), Aflepı (x?)t Halil fxx), Abdullah (xx), Mehmet 
(xx), Cemalettln (xx), AH 1 (xxx), Ali 2 (xx), Şevki (xxx), Mustafa (xx), Fikret 
(xxx).

BARBAROSSPOR : Mesut (xx), Bay-ram (xx), Ahmet (xx), İbrahim (xx),Zq> 
ki (xxx), Recai (xxx), Recep (xx), Hane- fi (xx), Aydın (xxx), Suat (xxx), Mesut 
(xx), Emir ,(xx).

UMURSPOR : 0 ALACAHİRKA : 0

Haftanın ikinci karşılaşması olan U murspor-Alacahirka maçı ise 0-0 berabe

re sonuçlandı.
Her iki takımında iyi ve mücadeleci o-yunu takımlarına galibiyet getirmedi.
Cavi Yılmaz (xxx), Cahit Geyik (xxx) Eraydm Uysal (xxx) hakem üçlüsünün 

yönettiği karşılaşmaya takımlar şu kadrolarıyla çıktılar.

UMURSPOR : Yaşar (xx); Osman (xx), Emin (xx), Hakan (xx), Süleyman 
,(xx), K. Ahmet (^x), Mustafa (xx), Cem (xx), B. Ahmet (xx), İsmail (xx), Meh

met fxxx), Ali (xx), Uevat (xx?).

ALACAHİRKA î Er0İ (xx), Tahsin (xx), Erkan (xx), Atilla (xx), Recep 

(xx), Erdem (xx), Ahmet (xxx), Şenol (xx), Erdoğan (xx), Harun (xx), Şükrü 

(■xx), Yücel {xxx).

flımolaf Yeni Yıla 
En Güzel Takvim ile Giziniz!

Takvimciliği Gemlik’te İşyerlerine Sokan Müessesemiz, 
1985 Yılısın Zengin Çeşitleri ile Sîzlere Hizmet Etmekten Gurur Duyar.

TÜRKİYENİN EN LÜKS TAKVİMLERİNİ HAZIRLAYAN 
FİRMALARLA ÇALINIYORUZ.

4 ve 5 Renkli Kuşe Kağıt Baskılı 100’e Yakın Zengin Çeşite
2 Renk firma Reklamınızı En Uygun Fiatla Biz Basıyor, 

Takvimlerinizi Hazırlıyoruz.
ÇEŞlniKİM’IZİ'GÖRMEK İÇİN MÜESSESEMİZE GELMENİZ veya TELEFON ETMENİZ Ktffelfi.

KÖRFEZ MATBAACILIK Gazha^C^d. Ali^kin Pasajı>45/A Tlf • 1797-323?
:SBnsa«aBMiBKB«aBaBMıBBUBBBaBaKBa3SaHmaaaısanfMi.MUPBaBBBBBBBaBBB



GEMUK KÖRFEZ 2 EKİM 1984

gemLik

KÖRFEZ

■tr«,mTn«rs<
Yönetim Yeri : Şirin Pasajı z

Tel: 1797 - GEMLİK

Dizgi ve Basla
1 Körfez Matbaacıh k ve Ambalaj Sanayii ■

UgEfiS&SSZ&SÎ 3B5«E2MI2e^sr»«İ|F

ŞATTA 4

MEVLANA !

m

ETLİ EKMEK VE 
FIKIN KEBABI AİLE SALONU 

< İÇKİSİZ )
Konyalı 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

ve ile Çay Bahçesi
Milton Restaurant

S

man 

RESTAURANT

YAZ SEZONU SÜRESİNCE
SAYIN GEMLİK’LİLERİN GÖSTERMİŞ OLDUKLARI 

SICAK İLGİYE SONSUZ TEŞEKKÜR EDER, 
SAYGILAR SUNAR.

ORHAN ÖNCÜL’ÜN EŞİ 
VEFAT Eül
sî günü gecesi anî olarak 
rahatsızlanarak hastı 
haneye kaldırıldı. Yapılan 
tüm müdahalelere karşı 
Kamer öncül kurtarılanı! 
yarak öldü. Kamel öncül’ 
ün cenazesi, dün Çarşı 
camiine getirildi ve kılı 
nan cenaze namazından 
sonra Gemlik’te toprağa 
verildi.

Bir süre önce emekliye 
ayrılan Asker; Veteriner 
Araştırma Enstitüsü ve 
Eğitim Merkez; Komutanı 
Tuğ General Orhan ön 
cül’ün eşi Kamer öncül 
önceki gece anı olarak ve 
fat etti.

Yüksek tansiyon ve şe 
ker hastası olduğu öğren! 
ten Kamer öncül, pazarte 
al günü ilçemizde toprağa 
WfldL

SAYIN GEMLİKLİLER

BAŞSAĞLIĞI
Emekli Tuğgeneral Orhan Öncül’ün 

eşi hanımefendi insan

KAMER ÖNCÜL*ün
ani ölümü nedeniyle kederli ailesine ve 

yakınlarına başsağlığı, dilerim.

Kadri GÜLER

Askeri Veteriner Araştırma Enstitüsü 
ve Eğitim Merkezi Komutanlığına 
Kıdemli Albay Fehmi Yurtışık Atandı

Tuğ General Orhan ön 
' cül’ün Ağustos ajanda 
emekli olmasından sonra, 
boş durumda bulunan Gar 
nizon komutanlığına Bio 
kimya uzmanı Kıdemli 
Albay Fehmi Yurtışık

300 Tercihli
Telefon
Dağıtılıyor

dağıtımı yapılan telefon 
ların tümünün ba 1 n'isı 
mn yapıldığı belirtildi, 
öte yandan PTT Genel 
Müdürlüğünden gelen 
bir emirle, 400 tercihli 
telefonun 300 tanesinin 
daha sırada bulunan va 
tandaşlardan şebrkele 
ri uygun olana verileceği 
bildirildi. İlgil terden sıra 
sı gelen abonelerin Ekim 
ve Kasım aylarınla tesbit 
lerinin yapılacağım açık 
ladüar.

getirildi. Kıdemli Albay 
Fehnij Yurtışık, yeni gö 
revini devraldı ve dün 
personel i2e tanışma kok 
teyli düzenledi.

YURTIŞIK K DİDİK

Kıd. Alb. Fehmi Yurt 
ışık Samsun’da doğdu. 
1960 yıl nda Asken Vete 
riner Fakültesini bitirdi. 
Bio'.dmya dalında ihtisas 
yaptı.

Yurt içi görevin} Mer 
zifon, Amasya, DamalHu 
dut taburu, 1 yıl Gemlik 
Askerî Veteriner Enstitü 
sü, Akedemi aslstanhğ 
(3 yıl), AR-GE (Araştır 
ma Geliştirme) Daire 
Başkanlığı Bio Kimya Uz 
manlığı, Savunma Sanayi 
ve Teknoloji Hizmetler 
Daire Başkanlığı Şartna 
me Şube Müdürlüğü yap 
tı. 1 Ekim 1981 günün 
den bağlıyarak da Gemlik 
Askeri Veteriner Araştır 
ma Enstitüsü ve Eğitim 
Merkezi Komutanbğı gö 
revine getirildi.

Mustafa Özal Yeniden 
HP İlçe Başkanı Seçildi 
tunda sağlana döviz, he 
sapsızca, ülke çıkarlarına 
uymayan bir şekilde gerek 
siz mal ve hizmet için kul 
tanılıyor. Ülke geçen her 
gön biraz daha fakjtfcy 
yor. Türk lirasının sürek 
li değer yitirmesi ve borç 
larumzm sürekli artan— 
bunun göstergesidir.”

Ülkenin karamama 
le yönetilemiyeceğmi de 
belirten Vedat Atabek, 
iktidarın demokrasiyi ge 
liştiricj hiç bir çalışma 
yapmadığını baskı yasa 
lanna sıkı sıkıya bagh 
kaldığım söyledi

Kongreye çalışmalar 
konusunda rapor sunan 
Halkçı Parti ilçe Başkam 
Mustafa Özalp millet eki 
li ve yerel seçimlerdeki 
çalışmalarını anlattık 
tan sonra partisin, kendi 
terini sosyal demokrat 
sanan bazı kişilerin öy 
vermediklerini ve Anap’ı 
desteklediklerini söy 
ledi. İktidarın altametifi 
Halkçı Partidir» diyen 
Mustafa Özlap sözlerini 
şöyle bitirdi.

“-Kendi içlerinde zaman 
zaman büyük huzursuz 
luklar çıkan Anap'tan 20 
kişinin ayrılmasıyla yann 
koalisyon ortağı olmamız 
mümkündür Bu nedenle 
bundan sonraki çalışma!» 
nmizı bu yönde değerlen 
dirmeliyiz.’

Daha sonra yapılan se 
çimlerde Halkçı Parti İlçe 
Başkanlığına Mustafa 
Özalp, yönetim kurula 
üyeliklerini ise :

Arif Ayar, Hıdır Tun 
cel, Mehmet Gül, ilhan 
Ertem, İsmail Güney, Nü 
rettin Birlik, Ali Ş611 
diler.

Gemlik Hastahanesı Kurdurma Derneği
Kurucuları Belli Oldu

KIŞ YAKLAŞIYOR ODUN VE KÖMÜR 
SOBALARINIZIN TUĞLALARINI 

EMRE AYGAZ TAMİR ATÖLYESİNDE 
YAPTIRABİLİRSİNİZ

AUER - DEMİR DÖKÜM - KOR GÜREL — ÇANCI 
SİMTAf - SAKIR ZÜMRE — KUZİNE SABALARINA 

TÜĞLA DÖŞENİR, EVLERE SERVİS YAPILIR.

NECATİ EMRE
Demlrsuba$ı Mah. Şahit Cemal Sok. No. 23 GEMLİK

| SAYIN ANNE ve BABALAR OKULLAR AÇILDI j

Çocuklarınızın ihtiyacı Olan Zengin Kırtasiye Çeşitlerimizle Okul Sezonunu Açtık |
PRENSES KIRTASİYE VE OYUNCAK MAĞAZASIJ Kayhan Mah. 1 Nolu Cad. (Dr. Sayflnln Altı) GEMLİK |

oldu.
Bir süreden beri kuru 

luş çılşm~lan devam e- 
den Hastahane Yaptırma 
ve Yaşatma Derneği ku

Anavatan
Partisinin
“Ku rulı^nınnwijwı bu 

yana geçen kısa zamanda 
birlikte olduk, hep birlik 
te, hizmet vermek için 
çalıştık. Çeşitti güçlükle 
re karşı mücadele ittik, 
bundan sonra da mücade 
’e edeceğiz. Sîzlerle birlik 
te çalışmaktan mutluyum. 
Birlikten kuvvet doğar 
sözünü hiçbir zaman unuı 
mayalım. Bu çerçeve için 
de çalışmalarımızı sürdür 
meliyiz.”

ruculan şu kişilerden ohı 
şuyor.

Hakkı Çakır (Gemlik 
BeL Bşk.), Orhan öncü 
(Emekli Tuğ General), 
özdemir Güleser (Sağlık 
Ocakları Bşk. Profesör), 
Şükrü özuçueu (Em. Ge 
neral ve Borusan Fab.Ge 
nel MüL Yar.), Hüseyin 
Karpat (Umurbey BeL 
Bşk.), Abdullah Aslan 
(K. Kumla BeL Bşk.). 
Vedat Çırpan (Marmara 
Birlik Yön. Kur. üyesi), 
Emin Tuğra! (72 nolu 
Zeytin Koop. Md.), Ter 
fik Solaksubaşı Ticaret 
Odası Başkam), Erdoğan 
Bırutçuoğiu (T coır), 
Nermin Güner (ev hanı 
mı-iktisatçı), Mehmet 
Turgut (Tüccar Sanayi 
d), Teoman Ekim (Ava 
kat)..
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