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

Okullurda Zeytin Fiatları Açıklanacak
6. ORHANGAZİ ZEYTİN FESTİVALİ

KUTLANACAK

Bit Salgını Var
• İLKOKULLARDA GÖRÜLEN BİT TEMİZLİĞE 

DİKKAT ETMEMEKTEN İLERİ GELİYOR
£ ÖĞRETMENLER A KLİLERİ UYARDI :

“ÖĞRENCİLERİN HER GÜN SAÇ ve GİYSİLE-
• DR. CAHİT YORULMAZ :

“OKUL GİBİ TOPLU YAŞANAN YERLERDE 
BİT GÖRÜLÜNCE OKUL VEYA DERSLİK 
DEZENFEKTE EDİLMELİDİR"

RİNİ KONTROL EDİNİZ”
“BİT GÖRÜLEN ÖĞRENCİLERİ OKULA 
GÖNDERMEYİNİZ”

j| Öğemizdeki bazı ilkokul 
İ farda öğrencilerae bit gö- 
| rühnesi üzerine ilgililer 
I redferi uyararak öğrenci- 
| lajn temizliğine dikkat 
I etmelerini istediler.
H CfcuEarda bit görülme- 
I s üzerine öğretmenler

Î
bergün öğrencilerde bit 
kontrollerine başladı
lar. Yapılan açıklamadır 

-J iğrençlerdeki bitle- 
daha çok temizliğe

ren meydana geldiği. Top 
fa yaşanan yerlerde bit

hızla bulaşabile
ceği belirtildi, öğretmen
ler, anne ve babaların ço 
afcJanm okula gönderme 
den önce saçlarını kontrol 
etmelerini. ve sik bâr ta
rakla fırçalamalarını is- 

' tedjler. Başında bit görü
len öğrencilerin okula 
gönderilmemesi duyu 

Irukkı.

DOKTORUNUZ NE
I DİYOR ?

9 Okullarda son günlerde 
: bit görülmesi üzerine Azot 

Sanayi Müessese Doktoru 
, Cahit. Yoruimaz’dan bit 

hakkında açıklayıcı bilgi-

BALIKÇILAR KORDONDA AĞ ÖRME YASAĞI 
KALKSIN DİYORLAR

Rıhtımda balık ağı tamirinin yasaklanmasının yan
kılan devam ediyor. Küçük balıkçılar, “Belediye al
dığı karardan dönmezse zor durumda kalacağız, bi
zim kimseye zararımız yok. Hem bizler kordonun sü
tüyüz, her kıyı kasabasında balık ağlan kordonda o- 
nanlır.” dediler. Fotoğrafta ağ onaran balıkçılar gö
rülüyor. (Fotoğraf Gemlik KÖRFEZ : Hadi özsaym)

Ler aldık. Dr. Y’orulmaz 
bit konusunda şu bilgile
ri verdi :

“-Bit bir parazittir. Can
Iılarda yaşar, sıcak ve ru 
tubetlj yerleri sever. Bu 
yönden insanların saçlı do 
kıllarında yaşarlar. Yu
murtalarmı elbiselerin di
kiş yerlerine ve saç kök
lerine yerleştirip çoğalır
lar. Mikrobik olarak tifüs

BELEDİYE BAŞKANI
ANKARA’DAN DÖNDÜ

Belediye Başkam Hak
kı Çakır, geçtiğimiz haf
ta sonunda ani olarak git 
tiği Ankara’dan döndü. Ça 
krr, imar planlarının Ba- 
kanlık onayına sunulruğu 
nu söyledi.

Perşembe günü beledi
ye sorunlarını görüşmek 
üzere bir günlüğüne ani 
olarak Ankara’ya giden 
Belediye Başkanı Hakkı 
Çelksr, yaptığı temaslar 
konusunda şunları söyle

hastalığını insana iletirler. 
Parazit hayvan oldukla
rından kan ile beslenirler.

Bu hayvandan korun
mak için temizliğe dikkat 
etmelidir. Bit öldüren ilaç 
lardan yararlanılmalı, iç 
çamaşırlar mutlaka sabun 
lu su ile kaynatılarak yı
kanmalıdır. Parazit saç ve 
tüylü bölgelerde yerleşmiş 
ise bu bölgeler kesilerek 

di :
“-Belediye imar planı 

konusunda bazı önemli 
konulan görüşmek ve fır 
şattan yararlanarak Mali 
ye Gümrük Tekel Bakam 
Sayın Ahmet Kurtcebe 
Alptemuçin Beyi yeni gö
revinden dolayı kutlamak 
için bir günlüğüne Anka

Tuz
Fiatları
Yeniden
Ayarlandı

Kongresi 
Bugün

Belediye Encümeni al
dığı bir (kanarla tuz Batla 
nnı yeniden belirledi. Üçe 
nin Tekel den sonra tek 
tuz satıcısı Hilkmet Yıldı- 
nm’ın (Belediye ye başvu
rarak yeni tuz Batlarının 
•belirlenmesini istemesi 
üzerine geçtiğimiz hafta 
toplaman Beledye Encüme 
nj konuyu görüşerek ka
rara bağladı. Buna göre:

Ham tuzun toptan fiaıtı 
10.00 lira Ham tuz pera
kende fiaıtı 11.00 lira. Çe
kilmiş tuz toptan Batı 
13.00 lira. Çekilmiş tuz 
perakende Batı 14.00 lira 
oldu.

yakılmahdır. Yakmak zx/r 
ise saç ve kıl dipleri çok 
sık bir tarakla sürekli ta
ranmahdır. /

Okul gibi toplu yaşanan 
yerlerde bit görüldüğünde 
bu paraziti taşıyan tecrit 
edilmeli, parazitin bulaşa 
bileceği yerler ilaçlanma- 
lıdır. Bitten korunmak i- 
çin sık sık yıkanmak ge
reklidir.” 

ra’da bulundum. Sevine
rek söyliyebilirim ki; 
Gemlik imar plam İmar 
İskan ve Bayındırlık Ba
kanlığına gelmiş onay bek 
temektedir. Daha öncede 
belirttiğim gibi planlar en 
geç yıl başına kadar onay 
dan gelecektir. Bu süre 
önce olabilir, geç olmaz.”

MDP
İlçe

Yapılıyor
Milliyetçi Demokrasi 

Partisi Gemlik ilçe kong
resi bugün yapılacak.

MDP nin Hamidiye Ma 
hailesi, Akbank aralığında 
bulunan Peksert işhanın 
üçüncü katindaki lokalin
de yapılacak olan genel 
kurul toplantısına Bursa 
il örgütünden partililerin 
katılacağı öğrenildi.

Yönetim 'kurulu seçim
lerinin de yapılacağı genel 
kurul kongresinde eski il 
çe Başkam Mevlut Aksoy* 
un başkanlığa aday olmı- 
yacağı öğrenildi.

Zeytin taban ve tavan 
fiatlarmn açıklandığı Or 
hangazi Zeytin Festivali
nin 6. ısı önümüzdeki haf
ta pazartesi günü yapfta-

Ulu Önder 
Atatürk’ün Ölümünün 
46. Yıldönümünü 
Anma Programı 
Belli Oldu

Yurdumuzun kurtarıcı 
sı ve genç Cumhuriyeti
mizin kurucusu Ulu önder 
Mustafa Kemal Atatürk’ 
ün ölümünün 46. yılında, 
anma programı belirlendi, 

ilçe Kutlama Komite
since hazırlanan program 
gereği; 10 Kasım cumarte 
sisi günü saat 8.30 da Ata’ 
mn anıtına çelenkler ko
nacak, istiklal Marşı söy
lenecek. Saat 9.05 te Sun- 
ğipek Fabrikası’mn çala
cağı siren ile 2 dakikalık 
saygı 'duruşunda bulunu
lacak. Daha sonra Gemlik 
Lisesi Salonunda düzenle 
necek anma programı da 
vetlj ve öğrencilere sunu
lacak. Bu arada fabrika
larda da anma 'programla 
on düzenlenecek. Görevli 
öğretmenler de prog 
ramların hazrlanma 
sına yardımcı olacaklar. 
Aynı gün Halk Kütüphane 
sinde Atatürk konulu ki
tap sergisi açılacak. Sergi 
1'8 Ka sım gününe değin 
sürecek.

Gazinocular ve
Fırıncılar
Zam Kuyruğunda

İlçemizdeki firmalar 
ile kahvehane ve gazinocu 
lar belediye’ye başvura
rak zam istediler.

Fırıncıların belediye’ 
ye yaptıkları başvuruda; 
Bursa’da 480 gram ekme 
ğin 50 liradan satılmakta 
olduğu, maya, nakliye ve 
işçilik ücretlerinin arttığı 
m belirterek zam istemin 
de bulundular, öte yandan 
kahvehane ve gaz no iş
letmecileri de tüpgaz Bat
larıyla, işletme giderleri
nin arttığını belirterek 
zam talebinde bulundular. 

cak.
Zeytin Festivali Kutla

ma komitesinden yapılan 
açıklamada, festival île 
ilgili olarak tüm hazırlık
ların tamamlandığı, prog 
ramm saat 11 de istiklal 
Marşı ile açılacağı 'belir
tildi. İstiklal Marşını açı
lış konuşması, festival 
kervanının geçişi, folklor 
ekiplerin gösterileri ve 
zeytin teşvik yarışması 
sonuçlarının açıklanma 
sı izlîyecek. Bu amada zey 
tin taban ve tavan Batla 
rı açıklanacak.

Bakanlık Ruhsatlı

ZEYTİN

ÇİÇEĞİ

KOLONYASI

İMAL

EDİLDİ

İlçemizin en önemli ürü 
nü olan zeytinin, çiçeğinin 
kolonyası imal edildi.

Erkan Mutenan tarafın 
dan imalâtına başlanan 
ve Sağlk Sosyal Yardım 
Bakanlığı: dan ruhsatı alı 
nan Zeytin Çiçeği kolon
yasına! yurt düzeyinde 
pazarlanacağı belirtildi. 
Eczacı Erkan Mutenan, 
kolonya hakkında şuaları 
söyledi :

“-Zeytin bünyesinde bu 
lunan yağ arifleri ve trig 
hserit denen maddelerin 
özel kokulandırma ile ha
zırlanma sındın mey
dana gelmiştir. 19 Ekim 
1984 tarihinde Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı 
nin izinleriyle yapımı ve 
-atışına uygunluk veriL 
njiştjr. Zeytin Çiçeği ko
lonyası yurdumuzda ilk 
defa imal edilmiştir. Böl
gemizi, yurt çapında sem 
bolize edecektir. Çok kısa 
zamanda yurt düzeyinde 
pazaılanacıktır. Hal
kımız tarafindan beğenil© 
eeğini sanıyorum.”
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Değindik AVUKAT ALİ AKSOY
SÜREYYA 
BAYRAK

Gemlik Kooperatif konusunda geçmişte başarılı 
örnekler vermiş bir yer değil. Arkadaşlarımız eski 
örnekleri görerek, hakli olarak ürküyor;- Belediye 
destek sağlamaz, diğer yetkililer yardımcı olmaz ise 
vatandaş ne yapsın.

Uzunca bir aradan sonra “Gemlik İnsanlan”nın 
bu haftaki konuğu. Gemlik Küçük Sanayi Sitesi Ya
pı Kooperatifi başkanı sayın Süreyya Bayrak.

—Sayın Bayrak kooperatfe arsa bulma işi hangi 
safhada?

—Belediye ile olan boğuşmamız devam edi yor.

—Kullandığınız “boğuşma” deyimi pek sert, hay
rola.

__ Balkan Hakkı Çakır’ın ANAP saflarında aday 
olunca, “Siz.’n işiniz tamam, çözeceğiz.” 
diyordu, iktidar partis nin adayıydı. Bilgili, hece
li umardık. Hayli güzel rüyalar gördük. Hatta Hak
kı Bey esıki başkan Sahabettin Çamtay’m belediye 
bütçesin? sanıyı sitesine arsa temini i- 
çin ödenek koymasını istemişti...

—Peki seçildikten sonra saym Hakkı Çakır’ın 
ba konuda tutumu değişti mi ?

—Evet değişti. Daha üi'kdk, daha çekimser o’du. 
Sorunu artık aşanda bir dent g bi görüyor. Gerek 
kra isi gerek beledye meclis gurubu arkadaşları 
n.âalesaf aynı havadalar.

—Saym Bayrak siz i’çemizde SODEP’in kurucu 
lan binde oldunuz. Scnra “Hakkı abi” sevdasna 
ANAP’ı sevdiniz. Ümitlen d niz SODEPTıl r siz? ki- 

I şisel o'arak kırgın olabilirler. Fakat onların parti- 
i leri de sanatkârlardan yana ve kooperatiflere önem 
I veri'mesiri arar. İlçemi-deki SODEP’in ve bu parti 

nin meclis üyelerinin size karşı tutumu nası'dır? Ar
sa bulmanız için meclise bir önerge verdil?r mi ?

—Yok vermediler. Vcrecek'ıar'mi de sanmıyorum.

—Saym Bayrak, okurlarımıza biraz kendinizden 
I sözeder misiniz?

—1946’da Geml k’te doğdum, ilkokulu ve Orta’yı 
i ilçemizde okudum. Bursa Sanat O'kulu’nuın tarnıa-tes- 

viye 'bölümünü bitrdim. istanhul’ıdia Anadolu Mühen 
dişlikte okuyordum. Özel okuldu, yanda bıraktım. 
Askere g;ıttim. 1973’te Almam'a’ya gittim. Orada üç 
yıl montör olarak çalıştım. 1976’da yurda geri dö
nüp çocukluk arkadaşım ve mcslekdaşım Haşan Se- 
zer’le BAYSAN Torna Atelyesi’ni açtık. Evliyim', iki 
çocuğum var.

—BAYSAN neler yaptı?
—tikemizdeki ve Orhangazi’deki fabrika'ar kuru

lurken ve halen yan sanayi olarak hizmet verdik. 
Yetersiz dükkânlarda, yeterli destek- görmeden eko
nomiye canla başla katkıda bulunmağa çalışıyoruz.

----- Kooperatif ihtiyacı nasıl doğdu?
—İlçeye dağılmış elverişsiz dükkânlardan biz bık- 

ık. ilçe ' akı ve ’he’ndiye tiz’en faktı. Elverişli iş 
yerlerinde ve daha donanımlı çalışarak aşama yapT 
ma isteğimizden doğdu.

—İlçemizde kaç sanatkâr, var? Sizin kaç ortağınız 
var kooperat fte?

—ilçede 300 dolayında sanatkâr var. Ortak sayı
mız 100.

—Bu sayı neden az?

—Gemlik kooperatif konusunda geçmişte başarılı 
örnekler vermiş bir yer değil. Arkadaşlarımız eski
•r ekleri "örerek, hal lı olarak ürküyor. Be’ediye 

destek sağlamaz, diğer yetkililer yardımcı olmaz ise 
vathndaş ne yapsın.

—Kuruluş nasıl oldu?

—Sağlık Ocağı ruhsatlarımızı yenilemedi. Beledi
ye güçlük çıkarmağa başladı. Zamanın Belediye 
Başkanı Sahabettin Cantay, “dernek kurun” dedi. 
Valiliğe gittik, derdimizi anlattık, vilayetten koopera 
tif kurmamız önerildi. Devlet yardım ediyormuş, be 
tediye kooperatiflere yardım ediyormuş dediler... 
Böyle kalkıştık bu işe. 17 Haziran 1983’te kurduk.

—Sayın Hakkı Çakır’ın seçim beyannamesinde si
zin konunuz nasıl yer alıyordu?

—Şöyle yer almıştı : (Çilekeş esnaf ve sanatkâr
lara, en kısa zamanda günün şartlarına uygun sana

yi site; i yapılmasına çalışacağız.) deniyordu. ANAP 
ülke düzeyinde sanayi konusuna ağırlık verirken, sa
ym Turgut Özal dışa açılma ve ihracat amaçlarken, 
aynı partinin ilçemizdeki mensupları ve yöneticileri 
kendi konularına dahi sahip çıkmıyorlar...

—Saym Bayrak. Şunu söyleyebilir miyiz : Saym 
Hakkı Çakır sanayi sitesi konusunda biraz “çakır” 
çktı. ANAP Gemlik İlçe Başkanı Sayın Haşan Başa
ran bu konuda pek “başaran” bir kjşî değil.

—Yoook. Bu kadarını 'söyleyebilecek ndktaya he
nüz gelmiş değiliz. Ama bir ağırdan almaları var ya 
ni. Arsa istimlak ediniz, deyince renkleri gidiyor ne 
dense...

—Örneğin ne oluyor ?
—Belediye' bütçesi 150 milyon iken, kamulaştırma 

konusunda 300 milyon gerekli diye’ daha baştan işi 
yekuna sürüyorlar;

—Saym Bayrak, diş hekimi saym Sadi Ertür’ün 
sanayi bölgesinde arazisi var. Ve bu arkadaş ANAP’ 
tan belediye meclisi üyesi bugün. Aklınız kesiyor mu 
Sadi bey kendi taşınmazı aleyhine kamulaştırma ka
ran alacak?

—Konuya böyle bakanlar çok. Fakat Sadi Bey’le 
daha seçim öncesi konuııtum. Kend’ısi konu ilçerfin 
çok Önemli sorunudur. Ben karşı çıkmam, milletin 
ahun almam dedi bana.

—Peki Saym Süreyya Bayrak, imar planı neden 
gecikti? Hakkı Bey, yıl başına kadar gelecek diyor- 
du. Acaba yeniden bir müdahele mi olacak. ?

—B’z 'de bu 'konuyu merak, edip Ankara’ya gittik. 
Planda belediyenin görüşleri doğrultusunda bazı de
ğişiklikler yapılıyor.

—Sanayi bölgesinde bir değişiklik var mı? örne
ğin Sadi Beyin plan dışına çıkartılması gibi ?

—Hayır yok. Bilakis lehte düzenlemeler vaır. Ama 
yine de plan onaydan gelmeden kesin ıtârşey demek 
herhalde yanlış olur.

—Sanayi Bölgesinde kaç dönüm arsa aldınız ?

——Kooperatiflerin elinde bir miktar para, birikti. 
Amaçlananız yönünde kullanmak zoruncaydık. Yer. 
satıldığını duyduk, anlaşmaya vardık 2639 m2 lâk 
bir yer aldık.

—Gemlik halki konuya, nasıl bakıyor ?

—Destek olan da var.. Köstek olanı ıda-c... Ama. za 
man herşeyi gösterecek. En; yakın desteği Gendik 
Körfez Gazetesi, ve yazar olarak siz gösterdiniz. Or» 
talklarımız adına sîzlere teşekkür ederiz.

—Duyurmak istediğiniz birşey var mı ?

—Sağlık Ocağı, çalışma ruhsatlarının yenilenme 
sinde esnaf ve 'sanatkâr arkadaşlarımıza güçlük çi 
karlıyor. Bizim ruhsatlanınız her üç yılda bir yeni 
ler,ir. Benim şu anda yeni çalışma ruhsatım yok. 13 
Ocak’ta Kaymakamlığa ruhsat mı yenilemek için 
başvurdum. Kıymıikam Bey, Sağlık Ocağıma hava’e 
etti. En 82 kez Sağlık Ocağına gidip geldim. 
Belediye’ye 13.400 lira, makbuz karşılığı ruhsat pa 
rası ödedim. Ama yine de ruhsatım yek, üstelik Sağ, 
lık Ocağı ruhsat vermediği halde çalışm anı şikayet 
ediyor. Bazı arkadaşlarımıza “Hatır Gönülle” ruhsat 
verilmekte ise de “Sânayi Sitesi yapı’mcaya kadar” 
şa tıyla veriliyor. Gel gelelim Sanayi Sitesi işine 
tizimle birlikte conuz veren yok.

—Geleceği nasıl görüyorsunuz ?

—Biz bir kere 'bu yola'çıktık. DenSmizi' ve çözü
münün nasıl olacağını artık biliyoruz. Bu. sanayi si
tesine bizim ihtiyacmnz car, ilçemizin 
ihtiyacı var. Gemlik Belediyesini bu ilçede Sanayi 
Sitesi olmaması utancından biz kurtaracağız. Ortak- 
bu-ımızin bize .vardımcı olmaları, aidatlarını düzenli 
ödemeleri ve yetkililerden, bu soruna çözüm, kamı
şımda bizimle birlikte bıkmadan istekte bulunmaları 
dileğimizdir. Size tekrar teşekkür ederiz.

—Okurlar adına biz de teşekkür eder. Başarılar 
dileriz.

TÜRKİYE'DE İLK DEFA
MUTMAN

ZrYTİN ÇİÇEĞİ KOLONYASI 
Sağlık Sosyal Yardım Bakanlığı Tescilli 

Gemlik’in Geleneksel Orünü Zeytin Kolonyası İmal Edildi 
Şimdi Konuklarınıza Bizim Kokumuz Giyebileceğiniz Bir 

Kolonyayı Sunabilirsiniz.

* ECZANE * TOPTANCI * MARKET 
* BAKKALLARDAN İSRARLA 

ARAYINIZ

Siparişleriniz İçin : Tlf: 2972

İlân
Gemlik Belediye Başkanlığından

L Belediyemizde münhal bulunan Teknik hizmet 
ler sınıfına dahil Fen İşleri Müdürü Unvanı taşıyan 
kadroya 657 saydı Devlet Memurları yasasının 48 
nci maddesinde Genel ve Özel şartlara haiz müracat 
çılar arasından bir eleman alınacaktır.

2. Sınavlar 15. Kasım 1984 Perşembe günü saat 
14.00 de yazılı, keza yazdı sınavda başarı sağlayan 
lar 16 Kasım 1984 Cuma günü saat 14.00 de sözlü 
sınava tabi tutulacaklardır.

3- Genel ve Özel şartlar mesaî saatleri dâhilinde 
yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir. Şartlara haâ 
olan isteklilerden 2 adet fotoğraf, nufüs enzdam ve 
diploma örnekleri ve dilekçeleri ile birlikte sınav 
giriş formunu doldurmak ve giriş belgesi almak üze 
re 12 Kasım 1984 tarihine kadar şahsen nıüracatlan 
ilân olunur. 5 Kasım 1984

Hakkı Çakır
Gemlik Belediye Başkanı

(Basm)

Kongre İlânı
Armutlu Ortaokulu Yaptırma ve Koruma Der. Bşk.lığından

Derneğimizin yıllık olağan genel kurul toplantısı 
23. Kasımı 1984 Cuma günü Armutlu Atatürk Kültür 
Merkezinde saat 20.00 de yapılacaktır. Üyelerimize 
duyurulur.

Yönetim Kurulu
GÜNDEM:

1- Açılış ve yoklama
2- Divan oluşumu, Saygı Duruşu
3- Yönetim ve denetim kurulu raporlarının okun

ması
4- Raporların görüşülmesi ve aklanması
5- Yeni yönetim kurulu seçimi
6- Yeni denetleme kurulu seçimi
7- Dilekler ve istekler
8- Kapanış.

Teşekkür
OKULUMUZU ZİYARET EDEREK BtZLEIU 

ONURLANDIRAN ve OKULUMUZA YARDIMLAR 
DA BULUNAN ASKERİ VETERİNER ARAŞTIR
MA ENSTİTÜSÜ ve EĞİTİM MERKEZÎ KOMUTANI 
SAYIN NAMIK YURTIŞIK ve DİĞER KOMUTAN
LARINA YENİ GÖREl’LERtNDE BAŞARILAR 
DİLECaYLE TEŞEKKÜRLERİMİZİ SUN ARIZ.

Afi KAYA
Gemlik Gazi ilkokulu Müdürü

İSİM DÜZELTMESİ
Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesinin 984-447 esas 

984-454 karar sayılarıyla Devrim olan adım 
“AYDIN” olarak düzeltilmiştir.

Aydın Şahin velâyeti Babası
Avni ŞAHİN



Körfez’in Ölümü

Nerede DENİZ ANALARI ? Yüzgeçle
rinin kenarlarındaki dantelânısı süsleriz i, 
boncuk-boncuk oynatarak, gelinmişi süzü 
lideri nerede ? Küçük-biiyük organizma 
lar nerede ? Canlarım denizden alan, de
nerde bırakan plâktonlar nerede ? O plak 
tonlar ki denizin canlılığım koruyorlardı. 
Nerede yaşayan deniz’üuiz ? Ve nerede 
tillur sular ? Bu yoklan arıyor gözleri
miz.

Evet; GEMLİK’ten, KÖRFEZ’den söz- 
ediyonnn. öncelerden Körfez’e dalış yalış 
yapan martıların: yağlanma kirlenme dert 
leri yoktu. Korkusuzdular deniz hayvanla 
n. Ama, bugün öyle mi ? Yarm daha da 
temiz mi olacak KÖRFEZ ? İnsanlarımız 
iteniz ürünlerini yerken bile kuşku duyu
yorlar. Arada bir balık zehirlenmesi de 
olursa... Marmara’nın hâlâ canlılığını, gü
zelliğini yitirmeyen durgun sularının kir
lenmesi gözlerimiz önünde oluyor da biz- 
ler ses çıkarmıyorsak, zaman zaman KÖR 
EEZ’in koktuğunu duysak da ses çıkarını 
yarsak söylenecek sözümüz olamaz.

Körfez’in güneyinde kurulmuş sanayile 
rin artıklan da KÖRFEZ’e boşaltılırsa, 
ses çıkaran da olmazsa söyleyecek söz 
bulunamaz. Şevket Süreyya Aydemir Kör 
fez’in kirletilmemesi, kirlenmenin Körfezi 
ölüme götüreceğim çok dile getirm'şt’r, 
Cumhuriyet Gazetesinde. Ölesiye değin 
kendini Marmara Körf ezi'nin kirletilme-

meşine adayan Şevket Süreyya bugünleri 
yaşasaydı ne denli üzülürdü kimbilir.

Pis sularımızı denize akıtmadan arıta
cak kuruluşu bugün de anlamsız buluyor 
sak, Gemlik’te yaşamanın da anlamsızlığı 
çıkmaz mı ortaya. Zeytin beldesi olan 
Gemlik, yıllarca pis zeytin sularım denize 
akıtmıştır, bugün de akıtmaktadır. Adam 
iş yapacak, para kazanacak, karşılığında 
Körfez’in kirlenmesine aldırış edilmeye
cek. Gemlik önlerinde ‘İZMİR’ örneği ada 
cıklar oluştuğunda bu sorumluluk gelecek 
kuşakların sırtına mı yüklenecek ? Yaz 
günleri gazinolarda denizin pis kokusun
dan oturulamayacak günler de gelecektir. 
Güneydeki sanayi bölgelerini denetlemek, 
artıkların denize dökülmesini önlemek 
Gemlik’teki yetkililerin görevi olsa gerek.

Denizden ekmek yiyenler neden seslerini 
çıkarmazlar ? Göz göre göre, birlikte mi 
seyirci kalacağız KÖRFEZ’in ÖLÜMÜNE? 
Hep seyirci kaimmiş; uğraş verenlerin 
içine trübünlerden inen olmamıştır. Yavaş 
yavaş ölüme giden KöRFEZ’e sahip o'lma 
mn yollan aranmalı tüm yetkililerce.

Yıllar önce yazdığım bir yazıda balıkçı
lığı konu edinmiştim. Ana tema, KÖRFEZ 
balıkçılığı ve denizdi. O zaman; KÖRFEZ 
SULARI bu denlj kirlenme noktasına gel 
menıişti. Yazımı şöyle bitirmiştim.

“RASTGELE. Var mı birşeyler..!”

BATTA 3

İlân
Gemlik Belediyesi Başkanlığından

1-Belediye Su ve Otobüs işletmemizde görevdi memur ve işçilerimize aşağıdaki 
melbusatlar diktirilecek ve alınacaktır.

2- ihalesi 12. Kasım 1984 Pazartesi günü saat 14.- de Belediye encümeni huzu 
runda yapılacaktır.

3- Bu işle ilgili şartnameler mesai saatleri dahilinde Belediye Yazı işleri Müdür-
lüğünde görülebilir. 19.10.1984
Melbusat Miktarı Muhammen bedeli Muvakkat tem.
1- Memur ve işçi elbisesi 
Kumaşı dairece verilecek 
(Kışlık dikişi) 140 Takım 140x6500= 910.000 71 27.300 TL
2- Palto 69 adet 63x14.500= 1.000.500 TL 30.015 TL
3- Meşin gocuk 47 ” 47x22.500= 1.057.500 TL 3L725 Tl
4- Pardüsü 24 ” 24x13.000 = 312.000 TL 9.360 TL
5- Lastik Çizme 48 Çift 48x2500= 120.000 TL 3.600 n
6- tş Tulumu 24 adet 24x3600= 86.400 TL 2.592 TL

I MEYLİNİ j
| ETLİ EKMEK VE |

I Fİ KİN KEBABI AİLE SALONU |
| Siz Gemliklilerin Hizmetine Açıldığını Müjdeler.
| Gemlik'te İlk Defa Konya Usulü Etli Ekmek ve Fırın Kebabı J

Evlere, İş Yerlerine, Özel Günlerinize İtinalı Servisimiz Mevcuttur. |

| DOKTOR ZİYA KAYA BULVARI (İSKELE MEYDANI) 

| ASTARLIOĞLU APT. ALTI (FOTO ŞEN’İN ALTI) GEMLİK |

Firmalar Yeni Yıla
En Güzel Takvim ile Giriniz!

Takvimciliği
1985 Yılının Zengin

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

TÜRKİYENİNI 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.

ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEK İÇİN MÜESSESEMİZE GELMENİZ veya TELEFON ETMENİZ KAFİDİR.

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



80RUMLÜ MÜDÜR ve
SAHİBİ

KADRİ GÜLER
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KÖRFEZ
Dizgi ve Baskı

Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Saaayfl

Yönetim Yeri : Şirin Pamjı
Tel : 1797 - GEMLİK
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1. Fırınlı Ocak Kampanyasını 
Başarıyla Tamamlayan 

UZUNLAR Koli. $fi.
2. AYGAZ Fırınlı Ocuk Kampanyasını 

Başlanırını Müjdeler
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KOLL. ŞTI.
Gazhane Cad. No 19. GEMLİK

fi

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 9.6oo 9.6oo
1 Gözü Elk. Lüks 1 o.ooo lo.ooo
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GEMLİĞİN 
EN ESKİ MEŞHUR ŞEKERCİSİ

1 
ü 
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İSİM DÜZELTMESİ

îöi 
fi

Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesinin 1984-489 
esas 984-469 karar sayılarıyla Sebatin olan adım 
“SEBAHATTİN” olarak düzeltilmiştir.

«1

E

OĞULLARI TARAFINDAN 
ESKİ YERİNDE, YENİ BİNASINDA AÇILAN 

Sevim Şekerlemeleri (I) 
f'ZLERE YILLARIN KALİTE VE GÜVENCESİYLE 

ZENGİN ŞEKERLEME PASTA VE BAKLAVA ÇEŞİTLERİYLE 
HİZMET ETMEKTBN GURUR DUYAR.

TOPTAN SİPAR Ş ALINIR.

USTA ELLER
KURULUŞ : 1936

Çeşitlerimiz :

İS

li 
H
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Sebahattin ÇELEBİ

KATIP

Gemlik Nikâh Memurluğundan aldığım evlenme 
cüzdanımı kaybettim. Yenisini alacağımdan eskisi 
hükümsüzdür.

Kayhan Mah. 1 Nalu Cad. |

TLF : 3927 GEMLİK |
Hamide OLZINGAN

ö a

Mevlüt Şekeri 
Nikah Ş kerl 
«ızamık Şekeri 
Löbe Şekeri 
Kestane Şekeri 
İncir Şekeri

Helva

Şöbyet 
Havuç 
Saray Sarma 
Sarı Burma 
Bülbül Yuvası 
Cllber Dudağı 
Kuru Baklava 
Tereyağlı Cevizli Bak

İSTİKLÂL CADDESİ NO.

Fındıklı Lokum

Fıstıklı Lokum

Güllü Lokum

Sakızlı Lokum

Hindistan Cevizli Lok.

6

Limon Kolonya 

ve Çeşitleri 

Bulunur.

Yaş Pasta 

Kuru Pasta 

Siparişi Alınır.

GEMLİK

a 
fi 
H 
KM 
* 
S

KATIP
Bursa Trafik Şube Mü

dürlüğünden 28 Ocak 
1981 tarihinde almış oldu
ğum ağır vasıta ehliyetimi 
kaybettim. Hükümsüzdür.

Muhsin SEL

* ♦
* 
♦ 
# 
♦

SATILIK DAİRELER

fi

DÜZELTME
ikinci sayfada yayınla

nan Av. AH Aksc/y’un ya
zı başlığı “Gemlik insan
ları” yerine “Değindik” o 
larak çıkmıştır. Düzeltir 
özür dileriz.

♦
# 
♦ 
♦

115-110-96 m2 Ilıca Yolunda 90 
m2 Çukurbahçe Tütün Deposu yanında, 
Yeni Mahallede 120 m2 arra üstüne 60 
iîi2 iki katlı müstakil ev. Kumla Cad. 
92 m2 ev satılıktır.
TLF : 4280
Pazar Cd. Pak. Işhanı No. 11 Gemlik

* * * #
♦ * 
♦

#

******************
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8. S. Gemlik Körfezi
Yapı Kooperatifi Başkanlığından

14 Kasım 1984 Çarşamba günün
den itibaren Kooperatifimiz Gürle İş 
Ham (Noter yanı) No. 41 de sayın 
ortaklarımızın ve Gemlik*!ilerin hiz
metinde olacaktır.

Birlikte olmanın mutluluğu ile 
saygılar Sunarız.

Yönetim Kurulu

Orhangazi Zeytin Festivalinde Hatlar Açıklandı Ekmek

leylinde Taban 150
Tavan 350 Lira Oldu

6. Orhangazi Zeytin fes 
fvalinde 1984-85 ürünü 
jeytin Hatları açıklandı. 
Marmara Birlik Zeytin Ta 

Inm Satış Kooperatifleri 
Genel Müdürü İsmail Mi
nareci, yaptığı açıklamada 
Ganife tipi zeytinin 440 
adetinin 150 liradan, 220 
adetinin ise 350 liradan 
alınacağını söyledi.

Dün Orhangazi'de yapı 
ten “6, Zeytin Festivali” 
havanın bozuk olması ne
deniyle yağmur altında 
yapıldı. Fesitrvalin açılı
şında konuşan Marmara 
Birlik Tarım Satış Koope
ratifler Birliği Genel Mü
dürü İsmail Minareci, bu 
yil Birük'e yaklaşık 100 
ten ton zeytin alınacağım 
ve ortaklara yaklaşık 8-10 
milyar lira ödeneceğini 
Söyledi. Depo sıkmtrları 
nhumhğmı bildiren Genel 
Müdür Minareci, erik, bu 
ruşuk ve kızıl zeytin alm- 
nnyacağmı, kaliteli zeytin 
dde etmek için beresiz, 
de toplanan ürünleri ter- 

; dh edeceklerini bildirdi. 
I Zeytin ahm muhabirlik 
I datemird kanırdıklarını 
। da gözlerine ekliyen Mi

nareci, “İki yıl içinde zey 
tinler tamamen memurla 
nmn tarafından ahna- 
cakttr’’ dedi

TABAN TAVAN 
FİATLARI

Konuşmasında zeytin 
ghtiüerinin gittikçe yük- 
Beldiğînı söyleyen Marma 
m Birik Genel Müdürü, 
"üreticinin gelir seviyesi
ni yükselteceğiz. Bu bizim 
görevimizdir. Zeytin fiat- 
bnmn tesbitinde ülkenin 
tkonomik durumunu, dış 
fiyua hatlarını göz önün 
de tuttuk. Hükümetin mü 
dahale alımlannı ve bölge 
ler arasındaki gelir dağı
tanlarını dikkate aldık. 
Küçük taneli zeytinde ka- 
ttrajı 440 tanede tuttuk. 
Sabç zor olan küçük tane 
H zeytinleri depolarımıza 
toynak İstemiyoruz.”

Komşrnıasında zeytin 
toton ve tavan fiatiamnı 

<4 açıklayan Minareci, söz 
Itotai Şöyle bitirdi j

“•Blrtiğlmize bağlı koo
peratiflerde yöresel zey- 
te tiplerine göre flat ve- 
rtm.'|tir. Taban ve tavan 
totian (öyledir :

1984 - 1985 Zeytin Barem Hatları
Trakya Tipi Zeytin Edincik ve Erdek Tipi 390 99 180 99 300 99 . 270 ”

240 Tane 290 lira (Su Tipi) 220 tane 250 lira 380 99 190 99 290 99 280 ”
420 ” 120 ” 400 ” 120 ” 370 99 200 99 280 99 290 ”

Yalova Tipi Zeytin Gemlik Tipi Zeytin 360 99 210 99 270 99 300 ”
240 Tane 320 lira 440 tane 150 lira 350 99 220 99 260 310 ”
420 ” 150 ” 430 ” 155 ” 340 99 230 99 250 99 320 ”

Kayısı Tipi Zeytin 420 ” 160 ” 330 99 240 99 240 99 330 ”

220 Tane 210 lira 410 ” 165 ” 320 99 250 99 230 340 ”

320 ” 150 ” 400 ” 175 ” 310 99 
1 . 260 99 220 850 ”

UMURBEY BELEDİYESİ 
YENİ BİR 
OTOBÜSE KAVUŞTU
Umfiirbey Belediyesi 

Ejeçftiğiiz hafta içinde ye 
nj bir otobüsü hizmete 
soktu.

Sah günü hizmete gi
ren otobüs için kurban 
kesl^L Tütende İkonu 
şan Belediye Başikanjı 
Hüseyin Karpat, kasaba 
da beş tane otobüsün top 
1u taşımacılık görevini

MDP İLÇE 
BAŞKANLIĞINA 
HÜSAMETTİN KÜLEY 
SEÇİLDİ

Geçtiğimiz hafta yapı
lan MDP ilçe kongresinde 
üçe başkanlığına emekli 
Sunğipek Fabrikası sosyal 
Hizmetler şefi Hüsamet
tin Küley seçildi.

Kongrede konuşan eski 
Üçe Başkam Mevlut Ak- 
soy, başkanlığa aday ol- 
rmyacağvu ancak bunun 
görevden kaçmak olmadı
ğım Söyledi. Aksoy, konuş 
masında şunları söyledi :

“-Partimiz yerel ve ge
nel seçimlere ilçemizde iyi 
bir kadro ile var gücüyle 
çalıştı. Ancak alınan so
nuç yeterli olmadı. Bunu 
geneldeki durum etkiledi. 
İİ0B başkanlığına aday ol 

üstlendiğini, yeni alman 
302 tipi Mercedes marka 
otobüs ile hizmetlerin da 
ha yaygınlaşacağım söyle 
di. Karpat şöyle konuştu:

“-Belediye otobüsleri 
ile 1984 yılı Ekim ayı so
nuna göre 319 bin büyük 
yolcu, 36 bin öğrenci ta
şınmıştır. Bunlardan top

mıyacağım. Bu bir hizmet 
yarışıdır görevden kaçım 
yorum. Yönetim kurulun 
da göreve talibim.” dedi.

Daha sonra yapılan se
çimlerde ilçe başkanlığına 
MDP Genel Başkam Cev
det Sumap’m kardeşi
nin dünürü olan Hüsamet 
tin Küley seçildi.

ANAP İlçe Kongresi 
25 Kasım’da Yapılıyor

Köy v« Merkez delege 
«çimlerini tamamlıyan Gem
lik Anap İlçe örgütü seçim
lerinin 25 Kasım günü yapı-

Devamı S. 4 de 

lam 11 milyon 232 bin li
ra gelir elde edilmiştir. 
Öte yandan sosyal günler 
için de belediyemiz otobüs 
leri kiraya verilmiştir. Ye 
ni otobüsümüzü 18 milyon 
liraya aldık. 1985 bütçesi 
ne koyduğumuz ödenek 
ile bir yeni otobüs daha 
alacağız” dedi.

Atatürk Ölümünün 46. Yılında
Törenlerle Anıldı

Ulu önder Atatürk 

ölümünün 46. yıldönü-

münde düzenlenen tören 
ferle anıldı.

ilçemizdeki Anma 

programj asat 8.45 de 

Atatürk arntı önünde 

başladı. İstiklâl Marşının 

söylenmesi ve saat 9.05 
te bayrakların yarıya in 

dirilmesinden sonra say 

gı duruşunda bulunuldu. 
Dalıa sonra anıta çelenk 
ler kondu

Pnogramin ikinci bö
lümünde Gemlik Lisesin 
de hazırlanan Anma

Av. Osman 
Bahşişoğlu 
Vefat Etti
ilçemiz Avukatların

dan Osman Bahşişoğlu 
vefat etti.

ilçemizde yargıçlık yap 
ttktan sonra başka ilçele
re atanan Osman Bahşiş
oğlu, emekli olduktan son 
ra Gemljk’e yerleşmiş ve 
avukatlık yapmağa başla 
tnışu.

Kalp rahatsızlığı olan 
Bahşişoğlu, tedavi görmek 
için gittiği Ankara’da öl
dü. Bahşişoğlu bugün öğ- 
.e namazında toprağa ve
rilecek.

programı yapıldı, öte 

yandan tüm okullarda

Ata’mn ölümünün 46. yıldönümünü anma törenin 
de Kortej saygı duruşunda görülüyor. G. Körfez

50 Lira Oldu
Belediye encümeni al

dığı kararla ekmek flat- 
kanm yemden ayarlardı.

Geçtiğimiz hafta fim 
işleticilerinin zam istım- 
Lerini görüşen Belediye 
Encümeni nakliye, işet
tik ücretlerindeki artış
larını göz önüne alarak 
daha önce 430 gramı 40 
liradan satılan ekmekle
rin gramajını 90 gram 
arttırarak 50 liradan sa 
tılmasına karar verdi.

Belediye Başkanı Hak 
ki Çakır, komşu ilçeler
de ve Bursa’da en ucuz 
elemek satan ilçelerden 
birinin Gemlik olduğunu, 
fiatlan verirken halkı 
düşürdüklerini söyledi.

Öte yarJclan Sakatlat 
Şatlarında da yüzde on 
oranında zam yapıldı.

520 gr. akmak 50 lira olda

ve fabrikalarda Atatürk 

aym saatte anıldı.
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“Bugün Türkiye'de herkes kendi sıkarı
na uygun kapıdan aynı parolayı verip 
geçiyor : ATATÜRK.

Devlet fikrini sömürmek için klikleşmiş, 
hattâ çeteleşmiş siyaset gruplan;

—ATATÜRK, diyorlar.
Ekonomik rezaletlerin göbektaşında 

göbek atanlar haykırıyorlar;
-ATATÜRK
Partizanına Kaymakam dövdüren cehen 

nemlik bir adam kürsüden; ATATÜRK, 
diye bağırıyor.

ATATÜRK diye diye halkın nafakası
na, sömürücü hortumlar uzatılıyor. ATA
TÜRK diye diye ağalar saltanatının du
varları yükseltiliyor. Ve ATATÜRK diye 
diye ihanet ediliyor. Kendi kısmetlerini 
bir şey düşmeyeceğini sananlar, toplumun 
ilerleyişini engeller ve belirli engeller için 
de kendi hesaplarına uygun çıkar havuz
lan yaratırlar.

O zaman ressamın elindeki fırça salla
nır, âlimin karşısına baskı amaçları çı 
kar ve düşünür zindanı boylar.

“24 yıldanberi halkçılık ve devletçilik 
hedefleriniyitirmiş boşbir kavram olarak 
karşımıza çıkar.

Kurtuluşta şehit olanlar yalnız düşman 
dan değil saraydan da intikam aldılar. 
Asırlardan beri başımıza sade veraset gü 
etiyle belâ kesilenlerden bizi kurtardınız. 
Geleceğimiz Afrikalı bir dadının büyüttüğü 
bin ve sultan elinde değildir. Şimdiki re 
isimiz siz ve Büyük Millet Meclisidir. Cum 
huriyet bir taht ise biz gençler onun seh 
pasıyız. Biz kırılmadıktan sonra, o düşme 
yecektir. ve üzerinde, her zaman yakışan 
oturacaktır.

Atatürk bu gençe şu yanıtı verir; “Bu 
sözlerinizle bütün memleket gencine tercti 
man oldunuz.”

“Külhan beyler” başıbozuklar...
“Hain ahlâksızlar, vatansızlar, alçaklar.” 

Kimler bunlar ?
Anadolu’da bir Kurtuluş Savaşı açmış

kişiler... Emperyalist devletlerle, onların 
aracı Yunanhlar’la, iç düşmanlarla, binbir B 
yokluk içinde çarpışan subaylar, komutan 
lar, paşalar, aydınlar, efeler,, köylüler, 
emekçiler, hepsi hepsi.. Hain alçak alçak 
onların gözünde... Niye İngiliz korumasını 
benimsediler, padişaha karşı geldiler diye 
Mustafa Kemal Paşa komutasındaki 16.
Kolordu 6-7 Ağustos 1916 da Muş’u Bit
lis’i Ruslar’dan geri almıştı. Bu utkusu’ 
ndan ötürü Mustafa Kemal Paşa altın kı
lıçlı madalya ile ödüllendirilmiştir.

“Çanakkale, Sakarya, 30 Ağustos bazı 
farına göre Atatürk, bir ırkçı, bir Turan 
cı imiş. İnönü ise komünistleri işbaşına 
getirip Türkçüleri ezmiş “ATATÜRK”, 
Türkiye’si gericilerin şeriatçıların ülkesi 
değildir.

“Halkçılık, sosyoloji bakımından bizim 
hükümetimizi ifade etmek gerekirse 
“HALK HÜKÜMETİ” deriz sosyal meslek 
bakımından da düşündüğümüz zaman, 
biz hayatım, istiklâlini kurmak için çalı
şan emekçileriz, zavallı bir halkız ! Mahi 
yetimizi bilelim. Kurtuluş için çalışan ve 
çalışmaya mecbur olan bir halkız!.. Biz 
bu hakkımızı korumak, istiklâlimizi emin 
bulundurabilmek için bütiinlüğümüzce 
bizi mahvetmek isteyen emperyalizme 
karşı millî topluluğumuzca savaşmayı ca
iz gören bir mesleği takip eden insanlarız”

Atatürk’ün ilkeleri için de :
1. Antiemperyalizm, yani istiklâlcilik. 

Kayıtsız şartsız istiklâl.
2. Yabancı sermaye imtiyaz ve kontrolle
rine karşı İktisadî istiklâl prensibi.

3. Halk egemenliği.
4. Millî-Ulusal rejim.
Bugünkü toprak bütünlüğüne dayanan 

Vatan anlayışı.
Alıntılar : Oktay Akbal’in yaşadımı ad 

Iı iki yapıtından, VARLIK Yayınevinin 
Atatürkçülük Nedir adlı yapıttan alınmış 
tır.

İlân
Gemlik Belediye Başkanlığından

1- İlçemiz Orhaniye, Yeni mahalle ve Kayhan mahalleleri muhtelif sokaklarında 
kaldırım inşaatı yaptırılacaktır.

2- İşin keşif bedeli 14.990.400 Tl. olup geçici teminatı 449.712 Tl. dir.
3- İhale 23. Kasım 1984 Cuma günü saat 15 de Belediye Başkanlığı odasında 

yapılacaktır.
4- ihaleye girmek isteyenlerin 3 gün evvelinden müracaatla yeterlik belgesi 

almaları için müracaatları şarttır.
5- Bu işe ait keşif ve şartnameler Belediyemiz Fen İşlerinde görülebilir.
6- İştirakçilerin Ticaret Odası belgesi ve müteahhitlik karnesin} ibraz etmeleri 

iarllır.
7- Posta ile yapılacak müracaatlardaki gecikmeler dikkate alınmaz. 7.11.1984

(Basın)

I TÜRKİYE'DE İLK DEFA

| MUTMAN zavTiN flfEâi kolonyam 

Piyasayı Sunulmuştur. Denediniz mi?

/ Tlf : Fob, : 2972 — Gtmlık x

İLÂNEN TEBLİGAT 
GENLİK İCRA MEMURLUĞUNDAN

İmi 983/297 T.

Alacaklı ; Ahmet Cin
Vekilleri ; Avukat Erol Durukan - İlhan Daraltan - Burra
Borçla ; Hüseyin Deuaircan
Kerdonboyu Caddesi Kavaklı Sokak. No. 9/B Büyükçekmeee - İstanbul
Borç Miktarı : 1.534.010 lira alacak ve masraflar
Yukarıda yazılı borcunuzdan dolayı hacizli bulanan aşağıdaki gayriaaeakuina 

açık arttırma ilânında belirtilen gayri menkulünüz satışa arzedilmiftir.
Adresiniz meçhul bulunduğundan ve bundan önceki tebligatlarında ilânen ya

pılmış olduğundan aşağıdaki gayra menkulün açık arttırma ilanı 7201 aayıh Tebligat 
Kanunun 28 nci maddesi gereğince ilânen tebliğ olunur. 12.11.1984

İcra Memuru

Gayrimenkulun Açıkarttırma İlânı 
Gemlik İcra Memurluğundan

Dosya No. 983/297 T.

Satılmasına karar verEen gayrimenkul ün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı :
Gemlik Tapu Sicilinin pafta : 10, sahife : 17-1599 ve parsel : 1486 da kayıttı 

Gemlik Kurşunlu Köyü Karabağlar mevkiinde kâin 2938 m 2 miktarlı ve bilirkişi 
tarafından 2.000.000.- (ikimilyon) lira kıymet takdir edilen zeytinlik açık artır 
ma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

Satış Şartlan :

1. Satış 8. 1. 1985 Salı günü saat 9.30 dan 9.50 e kadar Gemlik İcra Dairesinde 
açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 75 
ni ve rüçhanh alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarım geçmek 
şartir ile ihale olunur. Böyle bir bedelle ahcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü 
baki kalmak şartiyle 18. 1. 1985 Cuma günü aynı yerde ve aynı saatlerde de ikin 
ci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanh alacaklıların alacağını ve 
sataş masraflarını geçmesi şartiyle en çok artırana ihale olunur.

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

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

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

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

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve miinderecatmı kabul etmiş 
sayılacaksan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 983-297 T. sayılı dosya numarasiyle 
memurluğumuza başvurmaları ilân olunur.

İLÂN
Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğundan

1984-12

Mustafa Angm Korutürk ile Kapsan Ticaret ve Sanayi Adi Komandit Şirketi
nin hissedarı bulundukları ve Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesinin 23.1.1984 ta
rih 1983-378 esas 1984-24 karar sayılı ilamı ile satışına karar verilen Gemlik 
Kurşunlu Köyü Damya mevkiinde kain 10 pafta, 545 parsel sajılı 1475 m2 mjk 
tanndaki tarla 1.475.000.- lira muhammen bedel ile bir ay müddetle açık arttırma 
ya çıkarılmıştır.

Birinci açık arttırma 14.12.1984 Cuma günü saat 10.00 dan 10.15e kadar Gemlik 
Sallı Hukuk Mahkemesi kaleminde yapıla cağından isteklilerin taşınmazın muham
men değerinin 9/o 10u nisbetinde pey akçeleri ile birlikte müracaatsan bu günde 
taşınmazın muhammen bedelinin 9io 75 i dolmadığı takdirde en son arttıranın taah 
hüdü baki kalmak şarti ile ihale 10 gün daha uzatılarak ikinci açık arttırma 24.12 
1984 Pazartesi günü saat 10.00 dan 10.15e kadar Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi 
kaleminde tekrar müzayede olunarak en çok arttırana ihalenin yapılacağı, şartna 
menin ilan tarihinden itibaren herkese açık bulunduğu, irtifak hakkı olanlar üe 
alacaklıların bir hak ve itirazları varsa iddialarım 15 gün içinde ellerinde mevcut 
evrakı müsbiteleri ile birlikte satış memurluğuna müracaatları, aksi halde haklan 
tabi sicili ile sabit olmadıkça para paylaştınllmasından hariç, bırakılacakları w bel 
li günde ihaleye iştirak edenlerin ihale şartnamesini okumuş, lüzumlu bilgiyi al
mış ve bunlan aynen kabul etmiş sayılacakları, ferağ, tellaliye, damga resmi aba
ya, ait olmak üzere keyfiyet ilan olunur, mevkiinde kain 32 pafta, 1354 parsel sa-
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Muratoba Köyü Avcılar Derneği Tüzüğü
Derneğin Adı ve Merkezi :
Madde 1. Derneğin Adı Muratoba Köyü Avcılar

Derneği ve merkezî Gemlik’tir.
Derneğin Amacı :
Madde 2. Derneğin Amacı :
a) Köy avcılarım teknik esaslara göre ilerletmek
b) Av sporuna meraklı olanları bir araya topla

yarak, topluluk bağı ve sevgisini birlikte çalışmak 
hevesini artırmak

e) Gençlerin avcılıkta ve atıcılıkta nıeharetlerini

Adı ve Soyadı Tabiyeti Mesleği ve.Sanatı ikametgahı

1. Mustafa Kozpınar T.C. Çiftçi Muratoba Köyü Gemlik
2. Abdullah Bağış T.C. Şoför Muratoba Köyü Gemlik
3. Ömer Çoşkun T.C. Çiftçi Muratoba Köyü Gemlik
4. Alaattin Başaran T.C. Çiftçi Muratoba Köyü Gemlik
5. Y. İzzettin Başaran T.C. Çiftçi Muratoba Köyü Gemlik
6. Ahmet Fındıklı T.C. Çiftçi Muratoba Köyü Gemlik
7. Haşan Başaran T.C. Çiftçi Muratoba Köyü Gemlik
8. Abdullatif Korkmaz T.C. Çiftçi Muratoba Köyü Gemlik
9. Metin Aydın T.C. Çiftçi Muratoba Köyü Gendik
10. Ahmet Baysal T.C. Çiftçi Muratoba Köyü Gemlik
11, Emruliah Duran T.C. Çiftçi Muratoba Köyü Gendik

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. a maddesinde belirtilen hususlar ye
rine getirilmek kaydı üe kamu görevlileri de üye ola- 
bilirier.

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

Türk Vatandaşı olmayanların demeklere üye ola
bilmeleri içbı 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 
sonueu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorun
dadır.

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

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

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

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

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

maca zarar verici hareket edenler,
b) Aidatını, tebliğe rağmen 15gün içinde mazeret 

siz olarak ödemeyenler yönetim karnin karan ile 
üyelikten çıkardırlar. Dernekten çıkarılanların top 
lanacak ilk genel kurula itiraz haklan vardır. Ge 
nel kurul karan kesindir. Demekten çıkan veya 
çıkarılanlar, önceden demeğe yaptıkları yardım 
ve aidatları geri istiyemezler.

c- Demek içinde huzursuzluk çıkaranlar uygunsuz 
davranışta bulunanlar

d- Av yasasına, merkez av komisyonu kararma 
uymayanlar.

Madde : 10- Demek genel kurulu demeğe kayıttı 
asil üyelerden varsa şubelerin temsilci üyelerinden 
teşekkül eder. Genel kurulun toplantı gününden bir 
ay öncesine kadar aidatlarını ödemeyenler, toplantı 
nisabında göz önüne alınmaz ve oy kullanamazlar. 
Aidatım ödemeyen asil üyelerle fahri üyeler dinle 
ytet olarak toplantıya katılabilir dilek ve temenni 
de bulunabilirler. Demek tüzüğünün gazetede ya 

ve bilgisini yükseltmek için müsabakalar tertiplemek 
d) Muzir hayvanlan ihtilafı için sürek avlan 

tertiplemek
e) Nesli azalan hayvanların üretimine ve korun

masına sağlamak için gereklj tedbirleri almak
f)Av köpeklerinin cinsini İslah etmek
g) Derneğimizin siyasetle hiçbir ilgisi yoktur

Dernek Kurucuları :
Madde 3. Demeğin Kurucuları Şunlardır : 

yınlandığı tarihi takiben 6 ay içinde ilk genel ku 
rul toplantısını yapar.

Genel Kurul :
a) Her iki yılda Mart 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 
sa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulu
nan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh 
Hukuk Hakimi duruşma yaparak detmek üyeleri ara 
smdan üç kişilik bir heyeti genel kurulu» toplantıya 
çağırmakla görevlendirir.

Genel Kural 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. ilk toplantı günü ile 2. toplantı günü arasında 
bir haftadan az zaman bırakılmaz. Toplantının ya 
pdacağı gün ve saat, yeri ile toplantı gündemi top 
lantı gününden en az 15 gün önce mahallin 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 
takılma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde 
genel , kurul toplantısı yapılması zorunludur. Üyeler 
2. toplantıya 1. fıkrada belirtilen esaslara göre ye 
niden çağırılır ve toplantı 2. fıkra esaslarına göre 
mahallin en büyük mülki amirliğine duyurulur. Ge 
nel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bıralala 
maz. Genel kurul toplantıları dernek merkezinin 
bulunduğu yerde yapılır.

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

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

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

Genel kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca 
düzenlenen listedeki adlan kargışına 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 üe 
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 
vekii^ ve yeteri kadar katip seçilir. Topantimn yö
netimi genel kurul divan caşkanina aittir. Katipler 
toplantı tutanağım düzenler ve başkanla birlikte 
imzalarlar.

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

Genel karalan 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 ve Denetim Kuralları :

Madde 15- Yönetim kurulu 10 asıl 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 çağırılması zorunludur. Toplantı günleri kurulun 
ca tesbit edilir, ilk toplantı en yaşlı üyenin başkan 
lığında yapılır ve üyeler arasında görev bölümü «ğ 
karara bağlanır. Toplantı günleri kurulca tesbit edi 
lir. Toplantılar salt çoğunluk aranır. Mevcudun salt 
çocuğluğu ile karar verilir. Üst üste üç veya yılda 
on toplantıya mazeretsiz veya mazereti olmaksızın 
katılmayan üyeler kurul üyeliğinden çekilmiş sayı
lır. Buna dair karan ilgisine süre verilerek savun
ması alındıktan sonra yönetim kurulu verir.

Madde 16- Yönetim kurulu üye sayısı boşalanların 
sebebi ile yerlerine getirilmesinden sonra üye tam 
sayısının yarısından aşağı düşerse genel kurul mev
cut yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu 
tarafından bir ay içinde fop'antıya çağrılır çağrnun 
yapılması halinde dernek üyelerinden lirinin baş 
vurması üzere mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruş
ma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç 
kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görev
lendirir .

Madde 17- Yönetim kurulu aşağıdaki görevleri 
yerine getirir :

1- Derneği temsil etmek veya bu hususta üyelerden 
birkaçına yetki vermek.

2- Derneğin şubelerinin açılmasını kararlaştırmak. 
Ve şube kurucularına yetki vermek.

3- Derneğin gelir gider ile ilgili işlemlerini yap
mak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak ge 
nel kurula sunmak.

4- Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine 
kabulü halinde bunları on gün içinde mahallin en bü 
yük mülki amirine bildirmek. Mevzuatın kendisine 
verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

5- Dernek genel kurulunun kararlarını yerine ge
tirmek.

6- Nesli azalmış veya ilçemiz hudutlarında nesli 
kalmamış av hayvanlarının ilçe av komisyonunun 
vasıtasıyla yasak etme, yeni dımızl k getirmek. İlgi 
fi makamlar nezdinde temasa geçmek.

7- İlçe ve av komisyonuna yapılacak, teklifleri ha 
zırlamak bunarm tahakkukuna çalışmak

8- Avcılık av malzemesi av silahlan ve av köpek
leri hakkınd a üyeleri aydınlatmak için konferanslar 
tertiplemek.

9- 3167 saydı kara avcılığı kanununa ve bu kana 
na göre çıkan av komisyonu karar anna aykin ha- 
rette bulunanlar hakkında yapılacak ihbar veye res 
inen müşahede üzerine salahiyetli makamların ve 
kanun hükümleri tatbikini tayin etmek.

Madde 18- Denetleme kurulu : üç asil üç yedek 
üj’eden teşkil edimek üzere genel kurulca seçilir. Bu 
kurul derneğin hesaplarım ve çalışmalarını devamlı

Devamı Srij-fa 4 te
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Muratoba Köyü Avcılar Derneği Tüzüğü
denetler. Asgari altı ayda bir hazırlayacağı raporla 
n yönetim kuruluna veya toplandığında genel kuru 
la sunar. Ayrıca üyeleri dernek çalışmalarım kuru 
lun hakkmdaki ihbarları üzerine de rapor hazırlaya 
rak gereğini yapar. Yönetim kurulu her türlü hesap 
ve işlem dosyalarım talebinde denetleme kuruluna, 
göstermeye mecburdur. Denetim kurulu denetleme 
lerde zorluk çıkardığı taktirde denetleme kurulu za 
bıtla, tesbit eder ve genel kurulu toplantıya çağrıl
masını sağlar. Suç teşkil eden hususları tesbiti halin 
de durumu ilgili makamlara iletir. Denetleme kuru 
lu vaslfesin, layikiyle yapmaması halinde uğrayan 
cağı zararlardan aynı yönetim kurulu üyesi gibi 
sorumludur.

Madde 19- Genel kurulca yapılan seçimi izleyen 
yedi gün içinde yönetim kurulu başkam tarafından 
sayılan organlara seçilen asıl ve yedek üyelerin ad 
ve soyadları, baba adı, doğum yeri, tarihleri, mes 
tekleri ve ikametgahları dernek merkezine bulundu 
ğu en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirir.

Madde 20- Üyeler girişte 1500 Tl. giriş aidatı ve 
yılda biııikiyiiz Tl. yönetim kurulunun tesbit edece 
ği üye aidatı öderler. Miktar yıllık olarak verilebile 
ceği gibi aylık taksitle de ödeyebilir, ödeme şekli 
zamana üyenin talebide göz önüne alınarak yönetim 
kurulunca tesbit edilir. Yayılan bu tesbit her üye 
kayıt defterine işlenir.

Tüzük Değişikliği :
Madde 21- Derneğin tüzüğü genel kurulca iştirak 

eden üyelerin üçte ikisinin çoğunluğu ile de 
ğiştirilir. Yapılan değişiklik kuruluştaki usule göre 
ilan ettirilerek kesinlik kazanır.

Dernek Gelirleri :
Madde 22- Derneğin Gelirleri Şunlardır :
1- Giriş ve üye aidatı
2- Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango 

lar, t alo, eğlence, temsil, konser, spor yarışmaları 
konferanslar gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

3- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler 
Bağışlar veya yardımlar.
5. Yardım toplama hakkmdaki mevzuat hükümle 

rine uygun olarak toplanacak bağışlar ve yardımlar 
derneğin dış ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişilerden 
veya diğer kuruluşlardan yardım alması için iç İşle 

ri Bakanlığının iznine bağlıdır.
Madde 23- Derneğin Muratoba Köyünden başka 

şubesi yoktur.
Tutulacak Defterler :
Madde 24- Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar
1- üye kayıt defteri : Derneğe girişlerin kimlikle 

rî, derneğe giriş tarihleri aylık ve yıllık aidatlar bu 
deftere yazdır.

2- Karar defteri : Yönetim kurullarının kararla 
nnın kararlan üye numara sırasıyla bu deftere ya 
zılır ve kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır

3- Gelen ve giden evrak defteri : Dernek namma 
gelen ve giden evrak tarih numara sırasıyla bu def 
tere kayıt olur.

4- Gelir ve gider defteri : Dernek namına alman 
bütün paralann ve harcanan paraların da verildikle 
ri bu defterde gösterilir.

5. Bütçe ve kesin hesap bilanço defteri : Bütçe 
ve kesin hesaplar işlenir.

6- Demirbaş defteri : Derneğin demirbaş eşyaları 
vu deftere işlenir. Bu sayılan defterler noterden tas 
tikli olması zorunludur.

Madde 25- Dernek gelirler, alındı belgesiyle fu* 
toplanır ve giderleri harcama belgesiyle yapılır. Bu 
belgelerin saklama süresi özel kanunlarda belirtilen 
daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak 
üzere beş yıldır dernek gelirlerinin alınmasında kul 
tanıtacak alındı belgesi Maliye Bakanlığınca bastın 
hr derneğin talebi üzerine otuz gün içersinde belge 
ler verilmez ise kanundaki usule göre dernekçe bas 
tırılır ve mahallin en büyük mülki amirliğine onay 
tattırılarak bağış ve aidat kabulünde kullanılır.

Adı ve Soyadı Tabiyeti Mesleği ikametğahı
Ahmet Fındıklı Başkan T.C. Şoför Muratoba Köyü
Ahmet Baysal 2. Başkan T.C. Çiftçi Muratoba Köyü
Ahmet Fırat Muhasip T.C. Çiftçi Muratoba Köyü
Niyazi Sukuşu Veznedar T.C. Çiftçi Muratoba Köyü
Alattin Başaran Sekreter T.C. Çiftçi Muratoba Köyü
Mehmet Fırat Üye T.C. Çiftçi Muratoba Köyü
Ömer Coşkun üye T.C. Çiftçi Muratoba Köyü
Mustafa özdemir Üye T.C. Çiftçi Muratoba Köyü
Ali Bayrak Üye T.C. Çiftçi Muratoba Köyü
Ali Bilgiç Üye T.C. Çiftçi Muratoba Köyü

Dernek adına gazete dergi gibi şeyler bastırılıp 
bunlar karşılığı para veya başkaca yardım toplanmaj

Taşınmaz mal edinme :
Madde 26- Dernek amacım gerçekleştirmek için 

satın alma yoluyla taşınmaz mal edinebilir ve bunla 
n hibe ve terk edebilir. Kamu yararına çalışma ka 
ran aldıktan sonra ikametgahı ile amaç ve faliyet 
leri için gerekli olanlardan başka mala sahip ola 
maz. Derneğe satın alman veya bağış vasiyet yoluy 
la derneğe intikal eden mallar dernek adına tapuya 
tesçilinden itibaren üç ay içinde tç İşleri Bakanlığı 
na bildirilir.

Lokal açma :
Madde 27- Dernek merkezi bulunduğu yerde ma 

hallin en büyük mülk, amirliğine irin almak ve ka 
nunlara aylan olmamak şartıyle lokal açıp çalıştırır

Derneğin feshi ve mal varlığının tasfiyesi :
Madde 28- Genel kurulun derneğin feshine karar 

alabilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma 
hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin temsilci 
üyeler dahil en az üçte ikisinin toplantıda hazır bu 
lunması gerekir ile toplantıda çoğunluk sağlanmama 
sı halinde üyeler usulüne uygun olarak ikinci top 
lantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye adedi 
ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Fesih 
halinde ilişkin karar toplantıda bulunan üyelerin üç 
te ikisi çoğunluğu ile alınır. Derneğin fesihi yöne 
tim kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en 
büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Madde 29- Fesih halinde derneğin menkul ve gay 
rimenkulü muhtarlığa verilir.

Simdik} idare Heyeti :

İlan
Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğundan

1984-16

Mesut Ateş, Zarife Ateş, Dursun Kamil, Ziya, Hülya Şahin’in hissedarı bulunduk 
lan ve Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesinin 25.10.1982 tarih 1982-228 esas 1982-375 
karar sayılı ilamı ile satışına karar verilen :

1- Gemlik Engürücük köyü, Gölc/va mevkiinde kam 31 pafta, 1335 parsel sayılı 
7110 m2 miktarındaki zeytinlik 1.000.000.- lira muhammen bedelle,

r
2- Gemlik Engürücük köyü, Gölova mevkiinde kain 32 pafta, 1353 parsel sayı 

b 2440 m2 miktarındaki zeytinlik 1.250.000.- lira muhammen bedelle,

8- Gem’ik Engürücük köyü, Gölova mevkiinde kain 82 pafta, 1354 parsel sa
yılı 17040 m2 miktarındaki zeytinlik 6.000.000.- lira muhammen bedelle ilan tari
hinden itibaren bir ay müddetle açık arttırmaya çıkarılmışlardır.

Birinci açık artırma 18.1.1985 Cuma günü birinci maddede yazılı olan taşınmaz 
saat 10.00 dan 10.15e kadar, ikinci maddede yazık olan taşınmaz saat 10.30 dan 
10.45e kadar, üçüncü maddede yazılı olan taşınmaz saat 11.00 den 11.15e kadar 
Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi kaleminde yapılacağından isteklilerin taşınmazla
rın muhammen bedellerinin •/• 10u nisbetinde pey akçeleri ile birlikte müracaatları 
ve bu günde taşınmazların muhammen bedellerinin yüzde yetmişteşi ve masraf
ları dolmadığı takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak kaydı ile ihale 10 
gün daha uzatılarak ikinci açık arttırma 28.1.1985 Pazartesi günü birinci madde 
de yazılı olan taşınmaz saat. 10.00 dan 10.15e kadar, ikinci maddede yazdı olan 
taşınmaz saat 10.30 dan 10.45e kadar, üçüncü maddede yazık olan taşınmaz saat 
11.00 den 11.15e kadar, Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi kaleminde tekrar mü
zayede olunarak en çok arttırana ihalenin yayılacağı1, şartnamenin ilan tarihinden 
itibaren herkeze açık bulunduğunu, İrtifak hakkı olanlar ile diğer alakadarların bir 
Mir ve itirazları varsa iddialarım 15 gtin içinde evrakı müsbiteleri ile birlikte mü 
racaatlan, aksi halde haklan tapu sicilli ile sabit olmadıkça para paylaştırılmasın 
dan hariç bırakılacakları, ve belli günde ihaleye İştirak edenler ihale şartnamesini 
okumuş, lüzumlu hilgiyl atmış ve tunları aynen kabul etmiş sayılacakları, ferrağ 
üzere keyfiyet ilan olunur.

İlân
Gemlik Belediye Başkanlığından

1- Belediyemizce Tibd Oteli yanında derenin ka
patılması ile yaptırılan 7 adet balık satış dükkanı 
açık artırma suretiyle kiraya verilecektir.

2- Açık artırma 26.11.1984 tarihinde saat 15.00 
de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- Dükkanların Muhammen Bed. ve Geç. Tem.

olup Mali ve İdari şartname mesaj saatleri dahilin
de Hesap İşleri Müdürlüğünde görülebilir.

t Hakkı Çakır
f Basın) Belediye Başkanı

1. Nolu dükkan 30.000.-TL. 900,-TL
2. Nolu dükkan 25.000.-TL 750.-TL
3. Nolu dükkan 20.000.-TL 600.-TL
4. Nolu dükkan 20.000.-TL 600.-TL
5. Nolu dükkan 15.000.-TL 450.-TL
6. Nolu dükkan 15.000.-TL. 450.-TL
7. Nolu dükkan 25.000.-TL 750.-TL

ANAP İlçe Kongresi 
25 Kasım’da Yapılıyor 
locağı açıklanda.

Asap ilçe Safkanı Ha
şan Başaran konuyla İlgili 
olarak yaptığı açıklamada, 
seçim tarihinin genel mer
kezce belirlendiğini söyledi.

1 Sahibinden Gem- ( 
1 İlk Çukurbahçe Uzun • 

1 Sekak’ta her iki cep- ( 
> hesl yola bakan 80 m2 ■ 
1 kullanım alanı olan çift I 
» balkonlu daire ACİLEN * 
1 satılıktır.

(Müracaat :

Müteahhit Ali Ay 
f Tlf : 1172 Gemlik f

GEMLİK KÖRFEZ
HAFTALIK SİYASİ GAZETE

Rarnti ilânlar tek sütun santimi 300 TL
İcra ve Mahkeme Utulan sütun santim! 100 TL
Kayıp UAntan 500 TL
Teşekkür ve doğum ilânları eantkni 75 TL
Kongre Uâritarı 2000 TL
Koop. Kongre ilânlan 2500 TL
Sürekli özel ilânlar pazarlıkta ehmr.

Altı ayhk 
Yıllık

ABONE
650 TL

1300 TL

Düzeltme : 2. sayfadaki Belediye ilanının 1. edde- 
rinde Osmaniye Mah. yazılmamışta* Düzeltir, özür 
djtarta.
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Kiralık 
125 Tonluk 

Müstakil 
Zeytin Havuzu

Mtraeaat : Sami Taraş 
Tlf : Geca 1106 Gtsdia : 2010

Belediye Başkanı İkinci Basın Toplantısını Yaptı

Hakkı Çakır 
“Politik Çekişmelere
Girmeyeceği!”
♦ Bılediye'Başkanı 7.5 Aylık Dönemdeki Çalışmalarını Anlattı 
* SOOEP'Iİ Belediye Meclis Üyelerini Suçlayan Çakır,

"Çalışmalarımızdan Belde Halkı Memnun. Sodep’li Meclis 
İyeleri Huzursuz”

* 0760 M2 Parke, 8100 M2 Ocak Taşından 18868 M2 Yel Yaptık
* 3 Adet Daha Otobüs Satın Alınacak

Betafiye Başkam Hak-] L 
ta Çakır, ikinci basn top I 
lanıbsnı geçtiğimiz hafta 
Belediye Başkanlık telaşın ' 
da yaptı Hakkı Çatarim 
yazılı olarak basma dağıt ' 
tığı basm bülteninde; So- 
depl{ meclis üyelerinin ça 
temalardan İnaSTSUZ ol
duğunu iddia ett.

Belediye Başkanı 3kmcij| 
basm toplantısını halka l" 
açık olarak yaptı. Hazırla 
djğz basm bültenini oku
yan Çakır, daha sonra va 
ianriaşlarm ve basm men- ’ 
sıpiannin sorularını ce- • 
vajfadL

Belediye Başkam oku-ı 
dqğu basm bülteninde 15 • 
aylık dönemdeki belediye 
hianetjerir.i anlattı. Ko
nuşmasına “belediy, . po 
filika soknuyacağım” diye 
bağlayan Çatar, Sodep’li 
üyelere seslenerek : “Bu 
güne kadar mecfise verdi 
ğiniz önerilerde kendiniz
ce politika yapmaktan baş 
ka bir şey var mı’’ diye 
sordu. Daha sonra devam 
ederek; “hemen ifade ede 
yim kî yaptıkları basın 
toplantısında okuduk 
lan metinin sayfalarını 
ineeAediğnHzde yalnız polj 
tik çirkin oyanlar ve akıl 
lan sıra da tehditler var.” 
dedi.

Kısır politik çekişmele- 
ne gfcımjyecfkJerinj kavga 
dönemlerini hiç bir za
man başlatmıyarakâarı 
m Söyliyen Belediye Baş
kam Çakjr; “belde halkı
na bütün gücümle hizmet 
edeceğimi seçim beyaıma 
memde söylemiştim. Esa
mi SodepTn belediye mec 
ta grup haşkanmı bütün 
Oan^k’Kler g»y«t »yi Mür 
fer.” dfedj. Çakır, sfrderin» 

şöyle sürdürdü :
“-Tekrar ederim, mem 

eketimiân ve halkımızın 
kısır çekişmelere ve poli
tik ojunlara değil, hizme 
te, hem de şimdiye kadar 
yapılmayarak birikmiş 

Belediye Başkanı Hakkı Çakır, 2. Basın Toplantı
sında SODEP’ll Meclis Üyelerine çattı, hizmetlerini 
anlatı. ( Foto : G. Körfez )

pek çok hizmete ihtiyacı 
var. işte bu düşünce ile 
biz göreve geldiğimizde 
çalışmaya başladık. Çalış 
malarımızdan ve hizmetle 
rimizden belde sakinleri 
memnuniyetleri Sodep li 
meclis üyelerini huzursuz 
ettiğini gayet iyi biliyo
rum.’

Hafta Sonundaki Maça Taraftarlardan Destek İsteniyor

Gemlikspor Gençler
Şampiyonluğa Gidiyor

ilçemizi Bursa Gençler 
liginde başarı ile temsil e- 
den Gemlik Spor, bu hafta 
yapacağı karşılaşma ile 
şampiyon olup oiamiyaca 
ta belli olacak.

HİZMETLERİNİ 
ANLATIYOR

BeflteKfiye Başkam Halk
la Çakır, daha sonra 7.5 
ayüjk Sürede yaptığı hiz- 
mjetleri anlattı. Çatar, 
özetle şunları söyledi :

“-Hizmetlerin daha ve
rimli yürümesi için yeni 
kadrolar alındı. İmar Pla 
mnın kooperatiflerle ilgili 
bölümü getirilmiş ve koo
peratiflere inşaat ruhsatı 
verilmiştir. Şehir planı yıl 
sonuna kadar getirilecek
tir. Kanalizasyon ihalesi 
yapılmış çalışmalara baş-

Hafta Sonunda Bursa’ 
da, Bursa Güvenspor ile 
yapılacak karşılaşmayı 
Gemlik Spor Genç takımı
nın kazanması haljnde

Devamı S. 4 do 

lanmıştır, Nacaklı içme 
suyunu arıtma tesisleri 
yapımı için ihale yapılmış 
suyumuza Elmalı suyu ek 
lenmiştir. Su depolan ona 
rım görmüş, derelerin ıs
lahı için girişimde bulunup 
Çakaldere’yi temizlettik. 
Endüstri Meslek Lisesine 
124 öğrencinin alınmasını 
sağladık. Sahanın üst ze
minin ıslah içjn 4 milyon 
Kapalı sdyımma tesisleri 
için 2.5 milyon lira ödenek 
sağladık. Sporcuların ya
nında, olduk. Deplasman

Sorgu Halimliğince
Belediyede Görevli 8 Memur Tutuklandı

Gemlik Belediyesinde 
bir süredir sürdürülen de 
neıtl'emelerde içişleri Ba
kanlığına bağh “Mülkiye”

Fevziye Köyü Nakledilecekti 

Ata Mahallesindeki Konutlara 
Samsun’lular Yerleştiriliyor r— s.*<•

maçlarına otobüs sağla
dık. Orhaniye Mahallesine 
çocuk parkı yaptırdık. 2 
adet yeni temizlik aracı 
aldık, belediye araçlarım 
çoğalttık. Bursa’ya çalı
şan otobüs sayısını 6 ya 
çıkardık,bu sayı yeterli 
gelmiyeceği için 3 adet da 
ha otobüs satın almağa ka 
rar verdik. Bursa’da oku
yan öğrencileri okullara 
taşıdık. Osmaniye, Hami- 
diye mahallelerine 30 mil 
yon liralık yol yaptık. Bu 

Devamı S. 4 de 

müfettişlerince ortaya Çı
karılan yolsuzluk olayı 
ite ilgili olarak savcılığa 
gönderilen raporlarla ilgi

Tarifeler Dörüşültctk 
BELEDİYE 

MECLİSİ 
OLAĞANÜSTÜ 

TOPLANIYOR
Gemlik Belediye mecÇ- 

si perşembe günü olağan 
üstü toplanacak.

Geçtiğimiz hafta Çar
şamba günü toplanan be- 
tediye meclisi gündeminde 
bulunan tarife komisyonu 
raporlarını okumuş ve geç 
saatlere dek görüşmeler 
sünmüştü. Toplantıda Be
lediye gelir tarifeleri ile
Otobüs Su İşletmesi tari
felerinin görüşülmesi 2B-

Devamı S. 4 te

ESAT COŞKUN
İL DAİMİ ENCÜMEN
ÜYESİ OLDU

Yazısı S. 4te

İl Daimi Endi men üyosf
Esat Coşkun

.i soruşturma tamamlandı 
ve Sorgu Hakimliğinde 
yapılan duruşmada 8 Be-

Devamı S. 4 de
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KORUK YAZARLAR

İlkokul Çocuklarının Beslenmesi
Hoıırlayon Dlytlty»

Nazile özdemlr

İlkokul çağmda olan çocuklar sürekli büyüme ve 
gelişme içindedirler. Bu dönemde enerji harcaması 
vücut ölçüsünün birimi başına yetişkinlerden fazla
dır. Çocuklarda büyüme olayı önemli miktarda e- 
nerji gerektirir. Ayrıca yeni dokuların yapımı için 
daha fazla miktarda protein, mineral ve vitamin 
gereklidir. Bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için de 
çocukların tüketmeleri gereken yiyeceklerin iyi ka
liteli ve yeterli miktarda olmaları lazımdır. Yeter
siz ve dengesiz beslenme çocuklarda büyüme ve ge
lişme geriliğine, kansızlığa, diş çürüklerine, vitamin 
yetersizliği hastalıklarına yol açar.

Okul çağı çocuklarının başarılı olabilmesi, iyi 
sağlık şartları içinde dengeli ve yeterli beslenmele
rine bağlıdır. Dengeli ve yeterli beslenen çocuk 
kolayca güçlenir ve hastalıklara karşı direnç kaza
nır. Çocuklara beslenme ilkeleri ile beslenmenin bü
yüme ve sağhk arasındaki ilişkiler ve özellikle sa
bah kahvaltılarının önemi öğretilmelidir. Okulda 
kalma süresi uzun olduğu zaman aralarda besin 
değeri yüksek özel hazırlanmayı gerektirmeyen yi
yecekler verilmesi yerinde olur.

Sabah kahvaltısında süt, meyve suyu, çay verile
bilir. Beslenme alışkanlığı diş sağlığım da etkileye
ceğinden şekerli yiyecekler fazla alınmamalıdır. Ko
lalı içeceklerinde hjç bir besin değeri yo 
dece enerji sağlarlar. Bunların yerine süt, ayran, 
meyva, meyva sulan alınmalıdır. Bu gibi yiyecekle
rin hem besin değeri yüksektir. Hemded^mda- 
yanıklıhğmı artırırlar. Bu nedenlerle günde 2-3 
bardak süt veya yoğurt, 85 gr. et veya kuru bak- 
lagil, haftada da 3 kez birer adet yumurta alınma

lıdır. ... ı
7-12 yaş grubu çocukların günlük besin ihtiyaçla 

rmı karşılayacak örnek bir diyet :
Sabah 1 su bardağı süt veya meyve suyu
1 adet yumurta veya bunun yerine 1 kibrit ku

tusu kadar peynir, reçel, bal, pekmez gibi yiyecek 
terin birisinden 1 yemek kaşığı 1 tatlı kaşığı yağ 
veya onun yerine 10-15 adet zeytin 1-2 dilim ek 
mek.

öğle : 1 Tabağa yakın et veya kuru baklagil 
yemeği, 1 tabağa yalan sebze yemeği, 1 tabağa 
yakın tatlı, yaran dilim ekmek.

Akşam : 1 Tabağa yalan et veya kuru baklagil 
yemeği, pilav, makarna, börek gibi yiyeceklerin 
herhangi birisinden 1 tabağa yakın, 1 tabağa ya 
km salata, 1 dilim ekmek.

Sabah süt alınmadığı ise 1 su bardağı yoğurt 
akşam yemeğinde alınabilir. Ara öğünlerde meyva 
veya meyve suyu alınabilir.

İlân
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Bşk.lıgından

I ODAMIZ GEMLİK DOĞUMLU İKİ ÜNİVERSİ 
.TE ÖĞRENCİSİNE 1.1.1985 TARİHİNDEN İTİBA 
REN KARŞILIKSIZ BURS VERECEKTİR.

ÖZEL ŞARTNAME GEMLİK TİCARET ve SA 
NAYİ ODASI GENEL SEKRETERLİĞİNDEN GÖ 
RÜLEBtLİR.

İSTEKLİLERİN 15.12.1984 TARİHİNE KADAR 
MÜRACAATLARI İLAN OLUNUR.

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ
ODASI

YÖNETİM KURUL BAŞKANLIĞI

GEMLİK KÖRFEZ
HAFTALIK SİYASİ GAZETE

Raani ilânlar tek sütun santimi 300 TL.
İcra ve Malikane ilânları sütun santimi 100 TL.
Kayıp llânian 500 TL.
Teşekkür ve doğun ilânları MntSnl 75 TL.
Kongre ilânları 2000 TL.
Koop. Kongre llânian 2500 TL.
Sürakli özel ilânlar pazarlıkla ahmr.

Gazeteye verilen yazılar yayınlanan veya yaym- 
tanmamn geri verilmez.
Gazetemiz Basın Ahlâk Yasasına uyar.

âBONİ
Altı ayW 650 TL.
YıUık 1300 TL.

RS—ae»——aııı—i—

----- ^=$İİR KÖ$E$I 

BEN NEYİM?
Sararmış eski bir resim.. Hep söylenir bu satırlar
Her şiirde baş köşeye kurulur 6-9 hık
Benim bunu yazmaya bile sebebim yok esasta
Çünkü ne öyle soluk bir sesim, ne yüzüme bakan 

gözler var

Vapurlar gelir-geçer de haberim olmaz sahil evinde 
Bir düdük sesi... işte... hepsi okadar...
Beyoğlu varmış galiba... sarhoş dolaştığım 

akşamüstleri
Ve ben, bir ülkedeyim halay çekilen
Sokaklarında Yozgat'ın şehit babamın kan izleri...

Beni düşünen, seven, anan, biri olmadığına göre 
Ben belki bir örümceğim, belki hamamböceği, 

belki güve
Hep eski güzellikleri kemiren...
Belki hiçbirşey im sığmayan yere-göğe...

Marmara
Bölgesi’ndeki
Bağ-Kur
Oye Sayısı
425 Bini
Geçti
ANKARA (BYE) 'Bağ- 

Kur Genel Müdülüğü tana 
fundan hazırlanan istatis
tiklere göne, 67 ildeki il 
Müdürlükleri ve Ankara’ 
da Genel Müdürlük Mer 
kez Teşkilatı ile hizmet 
veren Bağ-Kur Genel Mü 
dürlüğü’nün 1 milyon 400 
binden fazla aktif sigorta 
ilsı bulunuyor. 12nci yılı 
m dolduran Bağ-Kur Ge
nel Müdürlüğü tarafın
dan şimdiye kadar 97 bin 
813 kişiye yaşlılık, 5 bin 
kişiye malullük, 55 bin 
'488 öten sigortalının eş ve 
çocuklarına da dul ve ye 
tim aylığı bağlandı.

Bağ-Kur Genel Müdür
lüğü tarafından hazıkla
nan ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı Basın 
Müşavirliği’nden 1 yapı 
lan açıklamaya göre, böl
gede Bağ-Kurte kayıtlı 
esnaf ve sanatkâr sayısı 
fazla olan il İstanbul.

Marmara Bölgesi aynı 
zamanda ülkemizin coğ
rafi bölgeleri arasında 
Bağ-Kur üyesi sayısı en 
fazla olan bölgeyi teşkil 
ediyor.

Marmara Bölgesâ’nde 
en az Bağ-Kur üyesi bulu 
nan il ise Bilecik. Bölge
deki illerin Bağ-Kur üye 
sayesi şu şekilde sıralanı
yor î 
iHer Üye Saytsı
İstanbul 228.922
Bursa 56.508
Balıkesir 32.379
Edime 15.919
Çanakkale 14.269
Bilecik 1 6.310
Adapazarı 22.053
Kocaeli 17.673

(Sarılmak) varmış, nasıl olur diye düşünüyorum
Kollarım iki sarkık halat gibidir benim
Ya öpüşmek bilmiyorum, yemin ederim kî
Böyle mj diye, dudaklarımı ellerimin üstüne 

sürterim

Ben yaşıyor muyum, ölüm-ü mü yaşatıyorum 
Orkestralar, güller, ağaçlar var, hatta insanlar 
Omuzlarında, taşıyan bir cenazeyi
Ben neyim, bir kalem mi kağıt arayan

Bir pencere mi, Cahit Sıtkı'nın aklına gelmeyen 
Rakı şişesi mi balık yüzdiiremeyen Orhan Velinin
Bir piç mi, doğumla ölümün gayrimeşru 

çiftleşmesinden

BEN NEYİM... BEN NEYİM.... 
Onu bırgün bir an bir mahşer 
Mutlak öğreneceğim.....

Nahit ÖVÜNÇ

Gayrimenkulun Açık Artırma İlânı 
Gemlik İcra Memurluğundan

Dosya No : 1984-343 T.

Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve kıymetleri yazıh mallar 
satışa çıkarılmıştır.

Birinci artırma 10.12.1984 günü saat 9.40 ile 9.50 de Gemlik iskele Meyda 
mu da yapılacaktır ve o günü kıymetlerinin %75 ine istekli bulunmadığı takdirde 

11.12.1984 günü aynı yer ve saatte 2. artırma yapılarak en ç</k fiat verene sat 
ılacağı ve satış şartnamenin icra dosya smdan görülebileceği, masrafı verildiği 
takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği, fazla bilgi almak iste 
yenlerin yukarıda yazıh dosya numarasıyla icra memurluğuna başvurmaları ilân 
olunur.

İhaleye katılanlardan muhammen kıymetinin %10 njsbetmde teminat alınacaktır.
Muhammen kıymeti Adedi Cinsi (Mahiyeti ve önemli nitelikleri)
Lira Krş.

50.000 00 1 16 FH 474 plakah feka taunus marka
münübüsten çevrilme 963 model faal kam 

(İdİf. K. 114-1,~ \ yönet
Yönetmelik örnek No. : 25

MEVLANA

iKmiNmısımuıımmıı^ııı ■ —- >
TÜRKİYE’DE İLK DEFA

MU TM AN Z1YTİN ÇİÇEĞİ KOLONYASI
■ ‘ VPiyasaya Sunulmuştur. Denediniz mi?
K S■ TH : Fab. : 2972 - Gmllk
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j etli ekmek ve i 
(FIRIN KEBABI AİLE SALONU j 

< Siz Gemliklilerin Hizmetine Devam Ediyor.
| Gemlik’te İlk Defa Konya Usulü Etli Ekmek ve Fırın Kebabı
| Evlere, İş Yerlerine, Özel Günlerinize İtinalı Servisimiz Mevcuttur. )
। DOKTOR ZİYA KAYA BULVARI (İSKELE MEYDANI) 

| ASTARLI OĞLU APT. ALTI (FOTO ŞEN’İN ALTI) GEMLİK j



Çocuğum

‘ -Neden ağlıyorsun çocuğum ? Ananı 
babam uğrular mı götürdü ? güzel kirpik 
ferinden damlayan yaşlar, denizler doî- 
iursa; güzel kirpiklerin yürekler delse ne 

k yatır ? Güzel çocuğum ! Anan, ANADO 
bj U’*nun en güçlü hemi de en çalışkan ka 

’ tadarından biri değü mİ ? Sırtma yiikV 
J Igtaİ, gülerek-sekerek inildem eden taşı 

’ tayı, senin jçin taşımayı, bir yüce görev
Emiştir. Gökten yağmurlar boşansa da, 
8H korkunç fırtınalar çıksa da, sana yok 
ta duyurmadan çocuğum; görevini yeri- 
je getirmenin sevinciyle, acılar ma sızda- 

ı tas merhem bulamasa da; seni yüreğine
Mvmorrm sevinci yeter ons.

Biliyorum, iş yıfc od yok ocak yok. 
\ karşındakiler bu kış kıyamet gününde, 

çoraplar, paltolar içindeyken, senin ayak 
hm »lak. tabanların üşüyor biliyorum. 
0 denfi onurlusun ki çocuğum, aç kalma 
p. çıplak kalmayı, onurunla eş tutmay 
joğlerân. Toplum katlarında, okulda, so- 
fctata ezilen sertsin. Senin de sana uygun 
tir dünyan olsun istesin, bırakmazlar ki.
seni, anam babam, beyler-paşalar. 
sjz bu beylere paşalara gereksiniz 
ğum.
, Yüreğinde fırtınalar kopsa da;

Sen 
çocu-

senin
iğrencin çocuğum, fırtınaları, tayfunları 
yenecek güçtedir. O koca yürekle bir gün

di yolunda daha da güzel günlerde yaşa
manın büyüklüğünde, çınarlarca dallanıp 
kol salacaksın. Her bîr kolun, ülkenin bir 
yöresinde iş yapacak, kalkınma masalla
rının papucunu dama atarak; gerçek kal 
kumanın yollarını sen açacaksın. Bu va
tan, bu ulus, birgiin gelecek ulusal bilinç 
yolunda daha da güçlenecektir. Çocukları 
na güvenemeyen, onlan dışlayan ulusların 
aldanış içinde olduklarını; aldatanları, 
aldatılanları sen yola getirecek;
yurdun güvenilir sahibi sen olacaksın ço
cuğum !

Zaman içinde geçmişi değerlendirir
ken; sorunlar bilincinde daha da netleşe
cektir. Sen havaya şimdikiler gibi soyut 
daireler çizmeyeceksin. İnsanları kötü, 
karanlık kavramlar dizgesinden sen kur
taracaksın. Dostuna dost, düşmanına da 
ha da yatan olmayı yeğleyerek, kuşaklar 
arası barışı seni getireceksin. Somut kav
ramları bellekler oturtmak senin görevin 
olacak çocuğum. Giderek DÜNYA BAR1- 
ŞI*na gönül verenleri, çevrene seni toplaya 
cak; yurtta-diinyada, barış senin barışçıl 
bağrından fışkıracaktır.

Toprakta, fabrikada, kömür ocakların
da çalışan, gidilemeyen dağ köylerinde, o 
köylerdeki çocuklar da senin; DÜNYA’ya 
sığmayan yüreğinin çarpıntıları var.

Evet çocuğum ! Bunları da unutma...

Gayrimenkulun Açıkarttırma İlâm 
Gemlik İcra Memurluğundan

Daıyı TU. >81/509 T.

SıtıİKuma kuu verilen (ayrimeakalüı ciasi, kıymeti, adedi «vssfı :
Gemlik Tapa elcilinin 21 10.976 tarik vs pafta: 4 sahifs ; 993 vs panel t 1059 

da kayıtlı Gemlik Gençali köyü köy içi Mevkiiade İtlin 156 Metrekare miktarlı ak 
çap avlulu evia 4/12 hissesi (4/12 kinaye biliş kişi tsrıfıniaa 150.000. Ura kıymet 
takdir edilmiştir.) «Çık artırma ırstlyls satışa çıkarılmıştır.

Satıç şartları :
1- Satış 8/1/1985 Sah günü taat 10.34 den 10.50 • kadar C—Irk İcra Dairssiads 
açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin adilen kıymetin %T5 ai 
ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mumuna va satış maar afları sı geçmek şar 
tı ila ihale olunur Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa an çok arttıraaıa taahhüdü ba 
ki kalmak şartiyle 18/1/1985 Cuma gtiatt ayna yerde va aynı eaatlerde da ikinci 
arttırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada da rüçhanlı alacaklıları* alacağını ve satış 
masraflarını geçmesi şartiyle en çok arttırana ihale olunur.

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

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

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

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

6- Satışa iştirak edenlerim şartnameyi görmüş ve miinderacatını kabul etmiş sayı
lacakları başkaca bilgi almak iıtiycnleria 483/509 Talimat sayılı dosya numarasıyla 
memurluğumuza başvurmaları ilin olunur

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

leri de dahildir.

Firmalar Yeni Yıla
En Güzel Takvim ile Giriniz!

Takvimciliği Gemlik’te İşyerlerine Sokan Müessesemiz, 
1985 Yılının Zengin Çeşitleri ile Sîzlere 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.

ÇEŞİTLERİMİZ! GÖRMEK İÇİN MÜESSESİMİZE GELMENİZ veya TELEFON ETMENİZ KAFİDİR.

KÖRFEZ MATBAACILIK ■ Gazhan Cad. Ali Şirin Pasajı 45/A Tlf: 1797-3233
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Yönetim Yeri : Şirin Pasajı 
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Dizgi ve Baskı

Körfez M&tbaaohk ve Ambalaj Ssasyi

GEMLİK KÖRFEZ 20 KASIM 1984 a&mı
Belediyede Görevli 8 Memur Tutuklandı

Kediye memuru tuttiklana 
rak cezaevine gönderildi.

Gemlik B:(lediyasdnm 
1981-82-83 yıllarına ait 
çalışmalarını denette 
ineğe gelen Bakanlık mü
fettişleri, Ağustos ayı so 
nundan beri yaptıkları 
denetlemelerde yolsuz 
tük yapıldığını ortaya çı
kartmış ve başta Hesap 
tşleri Müdürü Şevket 
özenli ile tahakkuk me
murinin Ali Yabatu, Ah
met Aşçı, mutemetler Ha 
san Gedik, Necdet Kmay’ 
a işten el çektirimişti 

öğJrenücSğîne göne 
Belediye Hesap tşleri 
taklarda tahrifat yapa
rak zimmetine para geçir 
miş, belediyenin çeşitli kı 
sanlarındaki görevlüe 
rin imzalarını tak’ât ederek

gerçek dışı ödemeler yap
mış. Müfettişlerin sapta
dıklar zimmete geçirilen 
para miktarı 5 milyon 214 
lira olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili 'dosyala
rını tamamlayan “Müfet
tişler” geçtiğimiz hafta 
soruşturma dosyalarını 
ilçe Savçıhğma göndendi
ler. Savcılıkça yapılan so 
ruştuımadan sonra suç 
delilleriyle birlikte beş 
görevin ve Fen İşlerinde 
görevli Teknisyenler Ha
şan Kayan, Yavuz Tosun 
ile bir süre önce görevin
den istifa eden eskü Fen 
İşleri. Müdürü inş. Müh. 
Nazım Karagöz Sorgu Ha 
kimliğine sevkedildiler. 
Dosyaları înceliyen Sorgu 
Yargıcı Hulisi Coşkun 9

görevlinin tutuklan
masına karar verdi. Mah
kemece tuttiklanan görev 
lüer Gemilik cezaevine 
kondular. Yolsuzluk ola
yıyla ilgili dosyaların Bur 
sa Ağır Ceza Mahkemesi
ne gönderildiği öğrenildi.

SERBEST BIRAKILDILAR

Bugün aldığımız habere 
habere göre Sorgu Hakim 
kğince tutulkilarçıp cezaevi 
ne gönderilen Belediye 
Fen işleri östtci Müdürü 
Nazım Karagöz, Fen İşle 
iri Teknisyenleri Haşan 
Kayhan ve Yavuz Tosun 
bir üst mahkemeye yaptık 
lan müracaatla serbest 
bırakıldılar. Üç görevlinin 
davasına dışarıdan bakıla 
cak.

i MUTMAN
I ZEYTİNÇİÇEGİ VE LİMON KOLONYALARI
OflE $ ECZAN # MARKET < BAKKAL
AD * PARFÜMERİ MAĞAZALARINDA
BSATISA SUNULMUŞTUR. DENEDİNİZ Mİ?

YAKINLARINIZA GÜZEL BİR ARMAĞAN MI
DÜŞÜNÜYORSUNUZ?

MUTMAN KOLONYALARI
J® ALINIZ.
|| TLF: 2972 - GEMLİK ra
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Hakkı Çakır
“Politik Çekişmelere
Girmeyeceğiz”
mahallelerde yolsuz sokak 
kalmıyacaktır. Bu işler i- 
çin 9768 m2 parke 9100 
m2 ocak taşından yol yap 
tırdık. 23 Kasım günü ya 
pjacak ihale ile Osmaniye 
Mahallesinin yol sorunu 
kalmıyacaktır. Halka ucuz 
kömür sağladık. Gecekon 
dolarda Tapu Tahsis Bel
gesi sahiplerine verilecek
tir. Çalışmalar sürmekte- 
fir."

İlçeyi bir haistahaneye 
kavuşturmak için dernek

kurduklarını, Sağlık Oca
ğına ve Verem Savaş Dis
panserine doktor sağladık 
lannı söyleyen Belediye 
Başkanı Hakkı Çaktır : 
“ Orhangazi Caddesi ve 
Krom Sokak’taki yolsuz
luk olayı biz ortaya çıkar 
dik. Konuyu kapatmayıp 
idari ve teknik makamla 
ra bildirdik. Fen işlerinde 
görevli işçinin yolsuzluğu 
nu biz ortaya çıkardık ve 
adli makamlara bildirdik.” 
dedi.

BELEDİYE MECLİSİ
man darlığı nedeniyle ta
mamlanamamış, bu neden 
ite meclis başkan tarafın
dan perşembe günü ola
ğanüstü toplantıya çağrıl 
n\ıştxr.

Perşembe günü yapıla

cak Belediye meclis top
lantısında Belediye ye ailt 
binaların kiralan saptara 
cak, öte yandan otobüs 
fiatlan yeniden ayarlana
cak, su Hatları ida yeni
den belirlenecek.

BEHLİKSPOR GENÇLER
Şampiyonluk garantilene- 
cek. Gemlik Spor Kuübü 
Başkam Seyhan Aydm, 
hafta sonunda yapılacak 
karşkışma için Gemlik'ti 
sporseverleri Bursa'ya da 
vet etti. Aydm, şunları söy 
tedi :

"—Gemlikli taraftar

lar, Gençlerimize moral 
verip yanlarmda olurlarsa 
başaranız kesin olacaktır. 
Kulübümüz Lokali önünde 
ücretsiz yolcu taşıyacak
lardır. Gemlik’li sporsever 
terin bizi yanız bıraknuya 
<‘«ğına inanıyoruz.,,

Gazeteniz Demlik Körfez’i 
Okuyunuz, Okutunuz 

Abone Olunuz.

Esat Coşkun 
İl Daimi Encümen 
Üyesi Oldu

ilçemiz Anavatan Par
tisi il Genel Meclis üyesi 
Esat Coşkun İl Daimi En 
dümen üyeliğine seçildi.

H Genel Meclisinin dün 
yapılan toplantısında gün 
dem gereği görevleri, do
lan Daimi Encümen üye
likleri için yapılan seçim
lerde Esat Coşkun (Gem
lik) Cevat Ağırbaş (Mer
kez), Zekj Seytmen (Kara 
cabey), Nizamettin Yıl- 
maz (İnfegöl) seçildiler.

X

Gemlik ve ümurbey 
Belediyelerinin 
Otobüsleri
İstanbul’da
Kaza Yaptı

Geçtiğimiz hafta İstan
bul’a bakıma gi den Gem
lik Ve Umurbey Belediye 
terine ait yeni otobüsler 
kaza yaptılar.

öğrenildiğine göre; Oto 
mamsan firmasından sattın 
alınan 302 tipj Mercedes 
Otobüsler ilk bakamlarını 
yaptırmak üzere İstanbul’ 
a giderken, Boğaz köprü
sü girişinde, Gemlik Bele 
diyestne ait otobüsün önü 
ne ani olanak bâr kamyo
nun çıkması kazaya ne
den oldu. Gemlik Belediye 
sj otobüsünü izleyen Umur 
bey Belediyesine ait oto
büste Gemlik Belediyesi 
otobüsüne arkadan çarp
tı.

Kazada can kaybı olma 
d». Belediye yetkilileri ka 
2a ile ilgili soruşturmayı 
sürdürüyor.

Ata Mahallesindeki
Yıllandır bir yılan hika 

yerine dönen Ata Mahal- 
lesinde İmar İskan Bakan 
lığı Afet İşleri. Genel Mü
dürlüğünce yaptırılan 
77 konut, sonunda Sam
sun’da yaptiırpilmıakta olan 
baraj sahasında kalacak 
bir köy halkıma verildi.

öğrenildiğine göre Ev
lerle ilgili kuralar Bakan
lıkta çekileli ve konut sa
hipleri yeni yerleşim yer
lerini görmek için ilçemi
ze geldiler. Bu arada Be
lediyeyi de ziyaret ede
rek, kendilerine otobüs 
■tahsis edilmesini istediler.

ÖYKÜ UZUN
Bilindiği gibi Ata Ma

hallesinde yaptiınlan ko
nutlar erezyon nedeniyle 
kaymakta olan Fevziye 
Köyünün bu alana nakle 
dilmesi için Afet İşleri Ge 
nel Müdürlüğünce yaptı
rılmıştı. Ancak Köylüle
rin önce bir bölümü bu 
konutlara yerleşmek iste
memiş,110 Hane olan köy 
den 77 hanesi Gemlik’e 
nakli kabul etti. Ancak 
nakli kabul etmişti 1960 
İl yıllarda Tapu ve Ka
dastrosu tamamanan. Fev 
tiye Köyü arazisine 
TG. Ziraat Bankası Gem
lik Şubesine yatinlimiş.ara 
dan yıllar geçmesine kar
gın Gemlik’e göçü kabulle 
nen 77 ailenin konutları
na başlanamamıştır. Ge
çen zaman köylülerin aley 
hine işlemesi nedeniyle pa 
ra değer kaybetmiş bu ara 
Ha konutların yapımına 
başlanmıştır. Konutları 
frapan müteahhitin binala 
jı düzgün yapmaması ne 
İleniyle kısa süre sonra 
yapılarda çatlamalar, ak
malar ve bozulmalar gö
rülmeğe başlamıştı.

Fevziye Köylülerinin 
20 yıl önceki istimlak de
ğeri ile bugünkü para de 
ğerinin sıfıra indiğmibelir 
iterek, arazilerine yeniden 
değer konmasını istemesi 
Çizerine köylüler ile Bakan 
jbk araşında anlaşmazlık 
çıkınca yapımı biten ancak

Konutlara Samsunlular Yerleştiriliyor
bu arada kutlanılma 
dan oturulmaz hale gelen 
77 konut, Samsun’da yapı 
mjna başlanan baraj saha 
sınlda kalan bîr köyle ve
rildi. Bu arada oturula
maz durumundaki konut

lar yeniden ihale edilerek 
90 milyon TL 'keşif bedelle 
ihale edildi. Şimdi Gemlik 
in yeni hemşerileri konut 
lannın tamamlanma 
sun bekliyorlar.

TEŞEKKÜR
Ani rahatsızlığı nebsnlyle aramızdan 

ebediyen ayrılan ailemiz büyüğü, sevgi* 
II babamız, kardeşimiz İyi ve dürüst İnsan

AV. OSMAN BAH$I$OĞLU nun

cenazesine bizzat katılan, telefon ve 
telgrafla, çelenk göndererek acımızı pay
laşan değerli eş, dost ve tanıdıklara te
şekkürü borç biliriz.

Ailesi

İLÂN
Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanlığından
Kooperatifimiz hizmet binası altında bulunan 200 

ıh2 İlk zemin kat (13 m. cephe. 16 m. derinlik, 4 a. 
yükseklikte) kiraya verilecektir.

İsteklilerin keoperatifimize müracaatları ilân olunur

Adres : Gazhane Cad. No. Bila (Aygaz Bayii Karşısı) 
Tlf : 1185 — GEMLİK

GEMLİKSPOR KULÜBÜ 
BALIĞINDAN

6ENÇLERİMİZİH KADER HAÇINI TAYİN EDECEK DİAN 
Dü HAFTAKİ KARJIEAŞNADA BENLİK'Lİ FIITBDLSEVEREE- 
RİN NANEYİ DESTEKLERİNE İHTİYACIM2 YAL

SPORSEVERLER RENLİK’İN ADINI DD YIL DA DO-
! YDRNAR İSTİYORSANIZ HAFTA SONDADAKİ HACINIZA Dİ- j 

DEOEK OTOD0SLER SÎZLERİ DERLİYOR

GÜRLE HANDA HEMEN TESLİM 
KALORİFER VE ASANSÖRLÜ 12 AY 
VADELİ SATILIK BÜROLAR.
Mür. : Tlf : 4488 - 4949 GEMLİK
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20 LİRA KÖRFEZ Müstakil
Zeytin Havuzu

BELEDİYE MECLİSİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

SUYA YE OTOBÜSE ZAM ÖĞRETMENLER
GÜNÜ
KUTLANDI

• SUYUN TONU 40 LİRA OLDU • OTOBÜSLER 90 LİRA

Belediye Meclîsinin 
perşembe ğünü yapılan 

^»ğamiKtü toplantısında 
bu ve Otobüs batlarına 
zam yapıldı.
1985 yılı Belediye Otobüs, 

Su İşletmesi tarifelerinin 
karara bağlandığı top
lantıda, Sodepli üyeter-

yapılması karam ajljndı.
Belediye bütçesinde ba 

zı fasıllarda pattia kalma
ması (neden iylL> 'fasiHar 
arasında 7 milyon 294 
bin lira aktarımla yapıl
masının kabulünden son
ra Otobüs ve Su İşletme
sinin 2 milyon 386 bin li-

rahk aktarana istemi de 
kabul edildi.

Otobüs, Su i,'; İşletmesi 
tarifelerinin görüşüftme- 
sfcne komisyon raporu
nun okunmasıyla başlan 
dı. Daha sonra tek tek 
tarifeler ele alınarak tar
tışıldı.

ZAMLAR

GELİYOR

fflk olarak meskenler
de su sorunu ele alındı ve 
geçen yıl 10 tona kadar 
m3’ü 25 lira olan suyun 
40 liraya çıkarılması ka- 
rarlaştinldı. ' Kullanım

ıraktan 10 tondan 15 to
na yükseltildi. Su fiatla- 
mnn kademeye göre yük 
seltümesi kararlaştırıldı.

Belediye Meclisinin 
aldığı karara göne su ve 
Otobüs İşletmesinin 1985 
yılı tarifeleri şöyle ola
cak :

<Aı Mrter Atanjrk'uB 
nntı ırııanAp «m»

martesi günü saat 1OJD

nünde toplanan Bge öğ
retmenleri, Atatürk Anı

W 1e, Anap’lı üyeler arasıtn- 
V da yer yer tartışmalar 
î oHu.

Meclis gündeminde es 
ki tutanakların ckırnma- 
Undan ) sonra Belediye'ye 
ait işyeri kiralarının art- 
tnünıası konusu görii- 
£üdü. Meclıae Sunulan

I raporda işlerlerinde o- 
turan kiracıların çok dü
şük kira ödedikleri belfir- 
tfldt İşyerlerinde kirala- 
im ortalama 2500 lira 

j okluğu açıklandı. i iYapı- 
ıi|r lan görüşmelerden sonra 
"' hukuken •/<> 30

dan fazla kira artışımın o 
lanaksız bulunması nede
niyle Belediye’ye aat iş- 

* yerlerinde % 30
®1 oranımda kira artışı|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(kullarda *
A Aşı Kampanyası

Başlatıldı
Merkez Sağlık Ocağı ta 

tafradan okullarda koru 
yucu sağlık aşılarına baş-

f Sağlık Ocağı Tabiilerin 
’] den alınan bilgilere göre 
J tik, Orffia ve Lfise br'nd 

: sınıf öğrencilerine uygu
_X-,- D. S. 4 te

ANAP İLÇE 

Başa 
İlçe

Anavatan Partisi Gem
lik İlçe Örgütü 1. olağan 
genel kurul toplantısı ön
ceki gün yapılcÇı. Kotnıgre- 
deki seçâmJterde parti baş
kanlığına Haşam Başaran 
yemden seçildi. Yönetim 
Kurulu üyeliklerini de Ba 
şara’nm listesi kazandı.

Pazar günü Atlas Sine- 
masında yapılan Anava
tan İlçe Kongresine Anap 
Bunsa Parlamenterlerin 
den Fahir Sabuniş, Mem- 
duh Gökçen, Ertuğrul Ün 
lu île 11 Başkanı Hüsa
mettin öğiinç ve il .yöne
tim kurulu üyeleriyle par
tili delegeler katLbdılar.

Divan Başkanlığını Par 
Lementer Metmdüh Gökçen, 
2. başlka.Tihğvrn İlhan Kaft- 
lıyanlar, yazmanlıkları, 
CoŞkun Düzensever, Haluk 
Oktay ve Ahmet özgüneş’ 
in yaptığı genel kurul top 
lantistoda çalışma raporu 
mi parti başkam Ha-

KONGRESİ YAPILDI 

ran Yeniden 
Başkanı Seçildi

şunda buknckâar ve gü
nün aatamta t Aıjlıfttıı 
konuşma yaptılar.

Aynı gece Anot SosyC 
TeMrieri »tinini mrU öğ
retmenler Geçeri düzen- 
tendi, öğretmenter «gece
de doyasıya eğleofler.

YILIN 
ÖĞRETMEN!

Haşan Başaran
” Güvene Lâyık olmağa 
çalışacağız. „

ANAP ilçe Başkanlığına seçilen Haşan Başaran 
gazetemize yaptığı yazılı açıklamada, seçimlere iki 
fcrte ile gidilmesinin bir ayrılık olmadığını, denıok 
muinin gereği olduğunu befirtti ve ’Bo bir hizmet 
yaradır.” dedi.

Başaran, partililerin hizmeti kendilerine verdiği» 
iri belirterek; gösterilen güven ve ilgiye şükran 
borçluyuz. İlçemize ve değerli hemşehrilerimize hiz 
metin en iyiMmi vererek gösterdikleri ilgi ve güve 
ne layik olmaya çalınacağız dedi.

san Başattan okudu. Başa 
ran, çalışma raporunda, 
yapıülan hizmetleri ve se
çimlerde kazanılan başa
rıları anlattı. Çalışma ra
porunun aklanmasından 
sonra Genel Yönetim Ku
rulu üyesi parlementfâr Fa 
hür Safbuniş Söz aldı. Sa-
buniş, konuşmasında par
tinin kuruluşu ve seçim
lerdeki başariDanmı anlat
tıktan sonra kendilerini 
bekliyen zorluklardan söz 
ederek, ilkelerinin, açlık 
yoksullukla mücadele et
mek olduğunu belirterek
“bunun için uyguladığı
mız ekonUmik politikadan

ödiin vermeden devam edi 
yoruz. Bu politikanın alte 
natifi yoktur” dedi. Sana
yide yapı değişikliğine baş 
Radıklarını, dış pazarların 
istediği gibi bir ekonomik 
model ürettikleri'rii söyle
yen Sabuniş, partileri çev 
resinde şer kuvvetlerin

içten partiyi çökertmek 
istediklerini söyledi. “Par 
ti içinde dört eğilim mev
ttir sözünün artık kuBa- 
nılmayacağuu bunu son 
genel yönetim kurulu top 
lan tısında genel başknnfa- 
nmn açıklıkla dile getirdi

D. t. 4 te

öğretmenler gecesin
de bu ytj ueçâpi kurul te 
rafından ilçede yılın öğ
retmeni Şetrit O- 
mal UknOoUhı Müdür Yar 
danası Tuncay Bukıt'ı» 
seçildiği açridüntk. Bulut 
yaptığı konuşmada; öğ-

I. I. 4 w

Sodep ilçe Başkanı ve Belediye Meclis üyeleri
Mutman ve Buluk
Belediye Başkanının Sözlerine Cevap Verdiler

Geçtiğimiz günlerde ba
sın toplantısı düzenleyerek

KONGREDEN NOTLAR
Kadri GÜLER

^Anavatan Partisi ilçemiz kongresi görkemli par
ti kongrelerinin yapıldığı Atlas Sinemasında düzen
lendi. 400 delegeden 324 kişi katıldı. Son günlerin 
25-30 kişili genel kurul toplantılarına karşın ilgi yük 
sekti. Bu iktidar partisi olmanın avantajı olsa...

♦Kongrede SODEP, MDP ilçe Başikanlan üe izle 
yiciler arasında eski AP üçe Başkam Av. Aydın 
Erenoğlu ve Avni Malgıl'ı görebildik.

♦ Anap kongresine ilginin büyük olmasının tek 
nedeni sayılabilecek olayların binde yönetime iki Es 
tenin aday olmasıydı. Görebildiğimiz kadanyla par
tiye ağırlığını koymak isteyenlerin bir kanadım oluş 
turan Encümen üyesi Sadi Eriür ve ekibi idi. Karşı 
kanadı oluşturanlar ise; Belediye Başkanı, Hakkı 
Çakır, İl Dainij Encümen üyesi Esat Coşkun ve Ha 
san Başaran ekibi idi. Şimdi uslara takılan bir sora 
var. Başkan ve Encümen üyesi karşı iki üste için 
mücadele verdiler. Bu mücadele belediye çalışmala
rında noktalanacak mı (!) Yoksa sürecek mi ? Baş 
kan Çakır, tek liste ile kongreye gidilmesi için çaba 
harcadım ama olmadı diyor. Sadi Ertür listesinde 
Başkan adayı kardeşi Selçuk Ertür, yönetim kurahı 
üyeleri ise Haşan Başaran ile birlikte çalışmış dört

Devamı S. 2 de

SODEP’l; Betediye Meclis 
üyelerini politika yapmak
la suçlayan Belediye Baş
kam Hakkı Çakır’a Sodep 
îlçe Başkaıp Erkan Mut- 
man ve Belediye Meclis 
Grup sözcüsü Necdet BU- 
iuk cevap verdüer.

Gazetemize yazılı demeç 
gönderen Mutman. Buluk 
Belediye Başkamın eleştir 
diler. Erkan Mutman yap
tığı açıklamada : “ tlçe hal 
kmm çıkarlarını koruyan 
Belediye Meclisindeki arka 
dallarımızı politika yap
makla suçlamak politika 
yapmaktır » dedi 
SODEPTilerin har zaman 
partiler arasında diakjga

hazır olduğunu söyleyen 
Mutman, belediye medüi 
grubunun her belediye 
meclis toplantis öoces 
toplanıp görüşmelere haztr 
tikli girdiğini ve üçe yan- 
nna önergeler haartadık- 
larim söykyerek şöyte Bo»- 
nuştu :

“-SODEP Grubu mer^e 
te lokomaflf güçtür, fMr 
üretirler, yanlan mraaar

D. 8. 4 ta

SODEF lloe ••dnı
Erkaa M utman

ZEYTİN ALİM
KAMPAAYASI BAŞLADI

72 nokı zeytin Koupen 
tifi köy ve nzesteeade aey- 
tm alkntarn baştettı

Kooperatif fepButto 
den akkğrnız gö
re ;Gaxük mertaer Bçede 
abmtor ana günü başlr. 
dt Kooperatifle * ıı j tbıj

toşk getirdi. Köylerde ise 
aİKTÜsra baştanov 
îfegarr bu yri flk kez ü- 
naabey. K. Kur.
la. CSbatK Kuşunla, Kov 
tuL Ştfâtyundu w Demir- 
(aş KqyİLitoJe ahnrihnn 
memurlarca, öbür mertez 
kesik ise muhabirterce 
atan yapttecağUB söyiadi

tfVHKJ
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KONGREDEN NOTLAR
yönetim kurulu Üyeler} idi...!

♦Kongrede bayan aradı gözlerimiz. îlk sırada 
Belediye meclisi üyesi Zeynep Dmcer vardı bayanları 
temsile».. Gerisi hep erkek.

•Anap ilçe kongresinde en faal üyelerden bin 
Icjındi biliyor musunuz ? Yerel seçimlerde Halkçı 
Parti Yönetim Kurulu üyesi görevinde bulunan ve 
o sıralar Turgut Özal’ın politikasını yerden yere vu
ran, bu nedenle de günlerce sesleri kısılan Ali öztürk.

öztürk, hiç nefes almaksızın koşturup durdu. Belki 
de bu hareketiyle “sadakaV’mm derecesini gösteriyor 
du. Bir ara sordum. Sayın öztürk, Hayırlı olsun Ka
sım trasferi misiniz? diye. Hayır Eylül diye cevapla 
dı.

<Başkan adayları kendilerini tanıtımken Başaran 
tutuktu. Heyecanlıydı. Belki ilk kongresii olduğun
dan. Selçuk Ertür ise hazırlıklı ve soğuk 'kanlıydı.

•Sdnuçta çarıklılarla mekteplilerin desteklediği 
üste, 80 e karşın 179 oyla fark yaptı. Böylece Aap 
içinde gücün hangi ellerde olduğu kanıtlandı, 
dı.

İLÂN
Gemlik Azot Sanayii TA.Ş.’nin Kamyon Park 

Sahasında mevcut bulunan şoför dinlenme lokalinin 
İşletilmesi için ihaleye çıkarılmıştır. Son teklir ver 
me tarihi 20.12.1984 olup, ihale şartlan Müdürlü
ğümüz Pazarlama ve Satış Şefliğinden temin edile 
bilinir.

Çatı Kaplattırılacaktır
S.S. Bağ-Kur Sigortalıları Gemlik Toplu İş Yeri 

Yapı Kooperatifi Başkanlığından
KOOPERATİFİMİZİN YALOVA YOLU ÜZE

Rİ, KARAYOLLARI GEMLİK ŞANTİYESİ BİTİ 
ŞİĞİ ve UMURBE Y ALTI MEVKİİNDE HALEN 
KURULMAKTA OLAN KÜÇÜK SANAYİ SİTEMİ 
ZİN KABA İNŞAATLARI BİTMEKTE OLUP, 
TAKRİBEN 6000 m2 LİR ÇATI KISMI İNŞA 
ETTİRİLİP (KAPLATTIRILACAKTIR.

BU İŞ İÇİN YETERLİ MALZEME KOOPERA
TİF TARAFINDAN MAHALLİNDE TEMİN EDİ
LECEKTİR. ÇATI % 30 MEYİLLİ OLUP, DIŞ 
CEPHE 80 cm. TUĞLA DUV AR ÖRGÜLÜ OLA
CAKTIR BU KONU İLE İLGİLENECEK MÜTE
AHHİT YAHUT TAŞORANLARIN TEKLİFLE
RİNİ KAPALI ZARFLA ENGEÇ 15.12.1984 GÜNÜ 
AKŞAMINA KADAR AŞĞIDAKİ ADRESE TE
LİM ETMELERİ veyahut POSTA İLE GÖNDER
MELERİ İLAN OLUNUR.

BU TARİHTEN SONRA MÜRACAATLAR 
KABUL EDİLMEYECEKTİR KOOPERATİFİMİZ 
İŞİ VERİP VERMEMEKTE, YAHUT EN UYGUN 
FİATI TEKLİF EDENE VERMEKTE SERBEST
TİK. t.

* NOT ; TEKLİFLERDE, ÇALIŞTIRILACAK 
İŞÇİ ÜCRETLERİNİN SİGORTA PRİMİ ve 
VERGİLERİNİN TEKLİF VERENE AİT OLMAK 
ÜZERE, YAHUT KOOPERATİFE AİT OLMASI 
HALİNDE İKİ AYRI FİAT BİLDİRİLMESİ BİL 
HASSA ÖNEMLİDİR.

ADRES : Osmaniye Mah. Pazar Caddesi No. 4
GEMLİK

KAYIP

Gemik Nofıis Memurluğundan aldığım Nufüs 
cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

Turgut SOLMAZLAR

Yakınlarınıza Sunacağınız En Güzel Hediye
MUTMAN ZEYTİN ÇİÇEĞİ

KOLONYASI ALDINIZ MI?
lir merı-T-r*

"Öğretmenler Bönü” nedeniyle düzenlenen Lise ve Ortaokullar arası şiir yarış
masında dereceye giren öğrencilerin şiirlerini yayınlıyoruz.

SÎZSİNİZ ÖĞRETMENİM ÖÖRETMENlM BİLGİ PINARIM BENİM

Bilgi dağarcığımız,

Mutluluk kaynağımız, 
En büyük varlığımız, 
Sîzsiniz öğretmenim.

Doğru yolu gösteren, 
Başarıya sevk eden, 
Bu kadar emek veren, 
Sizsiniz öğretmenim.

İlk gün elimden tutan 
Göz yaşımı durduran 
Bana sevgiyle bakan 
Sîzdiniz öğretmenim.

Sevginiz, bilginizle, 
İlginiz övgünüzle 
Bu günlere eriştik 
Ne mutlu ki bîzlerv.

Verdiğiniz emeği 
Duyduğunuz ereği, 
isteğiniz her şeyi 
Başardık öğretmenim.

O günleri andıkça 
Gözlerim yaşarıyor 
Oysa sizi andıkça 
Kalbim sevgi doluyor.

İnci ÇETİNAVCI 
8-G 451

Gemlik İlköğretim Okulu

GÜRLE HANDA HEMEN TESLİM KALORİ
FER ve ASANSÖRLÜ 12 AY VADELİ SATILIK 

BÜROLAR
T. EMLÂK KREDİ BANKASI FERDİ KONUT 

KREDİSİ 2 MİLYON 250 BİN TL. İLE BİTMİŞ 
DURUMDA SATILIK DAİRELER

ERKULLAR
Tel: 4488 - 4949 GEMLİK I

——«I

I MEVLAHA I i 1
I ETLİ EKMEK VE I

1 FIRIN KEBABI AİLE SALONU I
| ... ।
■ ■Siz Gemliklilerin Hizmetine Devam Ediyor. 
b . • s

Gemlik’te İlk Defa Konya Usulü Etli Ekmek ve Fırın Kebabı I■ i

Evlere, İş Yerlerine, Özel Günlerinize İtinalı Servisimiz Mevcuttur.
a .. «j DOKTOR ZİYA KAYA BULVARI (İSKELE MEYDANI) 
I ASTARLI OĞLU APT. ALTI (FOTO ŞEN’İN ALTI) GEMLİK ■
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Gümüş dere durmaz akar,
Akar da gider
Uğrar duraklarına bilginin
Saçar, saçar da gider.

Ahumda tomurcuklanan ter,
Simgesidir geleneğimizin
Örüyor beni bilgi ağından koza misali 
örer, örer de gider.

insanlığın süt anası derler ona
Doyuncaya kadar verir sütünün tamamım
Bıkmadan usanmadan
Emzirir, emzirir de gider.

Babamsın diyorum yetmiyor
Ananısın diyorum yine yetmiyor

Sana bir ad bulamıyorum öğretmenim 
Düşündürür, düşündürür de gider.

Mumu misal etmişler
Aydınlatır etrafım, tüketir demişler 
Sen ! tükenmezsin kî öğretmenim 
Aydınlatır ! aydınlatır da gider

Eğitim seferberliği
Yine ilân edildi sende
Gideceksin karanlıklar üstüne 

öğretmenim
Birlik beraberlik ilkesinde 
Koşar, koşar da gider.

Sevginin yücesini verirken
Titrer sesin, dolar gözün
•‘Yolunda olmalıyız” dersin
‘Yolundayız Atam”
Yolunda der, der de gider.

Ayşegül Dursun
No : 224 2-C

Satılık
TÜPÜ YENİ DEĞİŞMİŞ 

SİYAH BEYAZ 61 EKRAN TV.
SATILIKTIR.

Tlf. 1787 - 3233 — GEMLİK

Kiralık 

ZEYTİN DEPOSU

ELEKTRİK vs SUYU 

MEVCUT 130 TONLUK 

MÜSTAKİL

Tlf. 1074 Gemlik

Kayhan Mah. 1 Nolu Cad.

GEMLİK

SNMv csRIB sM^V N^^MB
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Mustafa Necati

“Birgüu Büyük Millet Meclisi karşısında 
kerbangi bk millî eğitini bakam zorunlu 
eğrenim çağında bulunan çocuklarımızın 
hepsini okutmakta olduğunu söylemek 
■atiuhığuna kavuşursa, o zaman Cumhu
riyet ilköğretimde çizmiş olduğu ereğe 
nmiK olacaktır. Bu mutlu ardılımı şimdi 
de gözlerimin karşısında görüyorum. De
mek efendiler: bu ereği uzakta gönnüyo- 
nuu._"

Bunlar, söyleyen Mustafa Necati'dir. 
Cumhuriyet Tarîhi’nin ilk millî eğitim ba
kam. Mustafa Necati öğretmenlik yalnız 
hiîgî değil bir beceri bir sanattır. Derken 
eğletmenin toplumdaki yerini de belirli- 
yordu. Mustafa Necati, ilköğretimde kal- 
kmmayı erek seçmişti kendisine. Bu baba 
esn sevgi dolu insan ulusal kalkınmanın 
eğitimle okumakla olacağına parmak ba- 
sjordu.

“Devrim. Türk Ulusunu son yüzyıllarda 
■geri braknuş olan kurumlan yıkarak yer

lerine ulusun en yüksek uygarlık gerekle- 
rjne göre ilerlemesini sağlayacak kurum
lan köymüş olmaktır. Derken, kalkının?.-

§Bn İBrakmş kuramların tutsaklığından 
kurtarmayı amaçhycrdu. Halkçılığımız, 
bu dünyanın hiçbir yaldızı ile pas tutmaya 
eaknr. derken de ne denli halktan yana 
ulustan yana olduğunu vurguluyordu.

“Mustafa Necati’nin Devrime sağlam i- 
nancı. Mustafa Kemal'e Kemaiciliğe, bu
günkü deyimiyle ATATÜRK’çülüğe büyük

öğretmenine toz kondurulmasını iste
mez. ‘İRFAN ORDUSU’nun tek üyesine

| dokunulmasına da karşı çıkan bir büyük B 
| insandı, Mustafa Necati. Ulusal eğitimimi- ! 
' ze ilk harcı atan, ilk taşı koyan büyük I 
| önder, büyük bir insandı. Köyü kalkındır- I 
i mak için, önce eğitim gerektiğini bilen ko- I 
ca usta köy okullarının önemli olduğunun I 
da bilincindeydi, öncelikle köy çocuklan- 

' ııuı eğitimi-öğretlmi önemliydi O’nun için 
Köyün kakmnıası, uyanması sonraya bıra
kılamazdı. Her alanda kalkınma köylerden 
başlatılmalıydı. Yüreği, inşan sevgisiyle 

' dolu Mustafa Necati öğretmenine bağlı ol- 
jduğu denli; savaşlarda yoğrulmuş olan de- 
I neyimli kişiliğiyle kısa anda Türk Millî e- 
iğitiminde önemli atılmılar yaparak, yitiri
len zamanı kazanmaya çatışan; kadrounu 

I buna hazırlayan ilk millî eğitim bakam ol- 
ı inakla her an anılacaktır.

O hastalığma aldırmayarak kültür ala- 
pandîsit ameliyatında ulusu için canim ve 
ren kişidir. İsmet İnönü onun için şöyle 
meşini bilir vefalı dostunu kaybetti.” Der- 
diyecektir :

“Devrim, Türk Ulusunu son yüzyıllarda 
geri bırakmış olan kurumlan yıkarak yer
lerine ulusun en yüksek uygarlık gerekle
rine göre ilerlemesini sağlayacak kurum
lan koymuş olmaktır.”

••Halkçılığımız bu dünyanın hiçbir yal- B
din ile pas tutmayan bir cevherini, 
her temasına girmiş olan, yürekten

onun
sev

luklann tüm yurdu doldurduğu o yıllarda 
(teşrini kadrosunun ön sırasında bulunan 
pek az kişilerden biriydi"

I meşini bilir vefah dsotunu kaybetti. Der
ken, gerçeği vurguluyordu.

Alıntılar; M. Rauf İnan’ın Mustafa Ne- 
jcati yapıtından

İLAH
Gemlik Sulk Hukuk Mahkemesi Satış Memurlusundan

1984-27 Sataş

Dursun Kaya Erdem ve diğer mirasçıları hissedarı bulundukları ve Gemlik 
Sulh Hukuk Mahkemesinin 16.4.1984 tarih 1982-339 esas 1984-153 karar sayı 
iı ilamı ile satılmasına karar verilen Gemlik Umumurbey Köyü Köyîçi mevkiin 
de kain tapunun 7 pafta, 846 parsel sayısında kayıtlı üzerinde iki katlı ev ve ar 
ka avusunda bir zeytin deposu bulunan taşınmaz L455.000- hra mnammen be- 
bedelle ilan tarihinden itibaren bir ay müddetle açık arttırmaya çıkartılmıştır.

Birinci açık arttırma 28.12.1984 Cuma günü saat 11.00 den 11.15 e kadar 
Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi kaleminde yapılacağından isteklilerin taşınmazın 
muhammen değerinin % 10 u nisbetjnde pey akçeleri ile birlikte müracaatları 
bu günde taşınmazın muhammen bedelinin •/• 75 i dolmadığı takdirde en son 
arttıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile ihale 10 gün daha uzatılarak îkîncî 
açık arttırma 7.1.1985 Pazartesi günü saat 11.00 den 11.15 e kadar Gemlik 
Sulh Hukuk Mahkemesi kaleminde tekrar müzayede olunarak en çok arttırana 
ihalenin yapılacağı, şartnamenin ilan ihalenin yapılacağı, şartnamenin ilan 
tarihinden itbaren herkeze açık bulunduğu, irtifa hakkı olanlar île alacaklıların 
bir hak ve itirazları varsa iddialarını 15 gün içinde ellerinde mevcut evrakı 
ınüslıiteleri ile birlikte sataş memurluğuna müracaatları, aksi halde hakları tapu 
sicili jle sabit olmadıkça para paylaştın] masından hariç bırakılacaktın ve belli 
günde ihaleye iştirak edenlerin ihale şartnamesini okumuş, lüzumlu bilgiyi al 
mış ve aynen kabul etmiş sayılacakları, ferağ, tellaliye, damga resmi alıcıya ait 
olmak üzere keyfiyet ilan olunur.

* 
BUTİK 85 İ

Her Yaşa ve Bedene Uygun Üstün Kalite 
# Cazip Fiatlarla en Güzel Model 

....Triko ve Tuhafiye Çeşitleriyle Pazartesi Günü * 
# Hizmetinizdedir.

BALIKPAZARI 2 NOLU CD. RIFAT MİNARE PASAJI #
NO. 1 GEMLİK*

*

* 
* *
*

* 
♦
*
♦
* 
$
*

I Firmalar Yeni Yıla | 
I En Güzel Takvim ile Giriniz! j

a
Takvimciliği Gemlik te İşyerlerine Sokan Müessesemiz, 

1985 Yılının Zengin Çeşitleri ile Sîzlere Hizmet Etmekten Gurur Duyar. 
...

I TÜRKİYENİN EN LÜKS TAKVİMLERİNİ HAZIRLAYAN ' . ... j
FİRMALARLA ÇALINIYORUZ. |

i ; '! ' , ... ■. -S

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 veya TELEFON ETMENİZ KAFİDİR.

İ
| KÖRFEZ MATBAACILIK Gazhane Cad. Âli Şirin Pasajı 45/A Tlf: 1797-3233 £
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IDfagi ve Basta
Körleş Ma—a—k vs lariıalaj W—yti

MD—İZ—H—M—IMr

L Dünyanın En Değerli ve Yüce Mesleğini Yürüten, Başöğretmen ATATÜRK’ün 
F İlkeleri Işığında Türk Gençliğini Aydınlatan Saygıdeğer Tüm Öğretmenlerimizin “24 
। Kasım Öğretmenler Günü’nü Candan Kutlar, Saygılar Sunarız. sodep 
■ SOSYAL »BMOKRASİ PARTİSİ

Gemlik İlçe Yösetlm Kurulu

ımiBiımıomımBiRiniEmmmmımımmgmş

GEMLİKLİYİM DİYENLERİN | 
ÖGÜNECEĞİ BİR KOLONYA I
YARATTIK |
GEMLİK'TEN i
KONUKLARINIZA I
KOLONYA SUNUYORUZ I
MUTMAN |
ZEYTİN ÇİÇEĞİ |

TÜRKİYE’DE İLK DEFA

Seveceksiniz
* Eczane ♦ Market ♦ Bakkal

Ferahlatan 
Bir Serinlik 

Ohh... 
Diyebileceğiniz 

Bir Koku

a ■

MUTMAN LİMON ,r

Deneyiniz
* Parfümeri Mağazalarında

inMnnnBKnBMnMnnBnınaMnBBflmnniHHannBMBmBHn
Mutmıa ve Buluk’ıın Açıklaması

hr. üçe Başkanı «tarak 
batim ve partililerimizin 
meclis grubumuza güveni 
Mfc tamdır, çahş- 
aaalirtu saygıyla alkışlı
yor ve destekliyoruz. Ya
salardan bahsetmek Sayın 
Çalar'a göre partizanlık 
oluyor ise bir diyeceğimiz 
yoktur. SODEP’liler ucuz 
kahramanlık peşinde değil 
Isrdir."

BULUK TTN 
AÇIKLAMASI 

öte yandan ayna knmiy 
ta flgfll olarak yazılı açtic- 
lama yapan SODEP Bcüe> 
Oya Mada Grübu BaŞkam 
Necdet Butak’da Belediye 
Başkarunm açtklamala 
•anı üzüntü ile okuduğunu 
tafafterSk, “Halkımıza ver 
■tiş dMuğanras «izleri ye- 
rine getirerek kamu ve 
beldeye hizmet içeren {•- 
W—M—ı yavn» Mr 

görüş ve düşünceyle “poli 
tıka yapıyorlar diye nitel 
yen belediye baştanımıza 
üzerine parmak bastığ imiz 
bjrçok noktada müfettiş
lerce ve savcığa intikal 
etmiş olması nedeniyle ,® 
yasalara olan Kaygımızdan 
ötürü davalar sonuçlanın 
caya değin cevap vermiye 
ceğiz. Bu sürenin bitiminde 
belgeleriyle önerileri
mizi kamuoyuna duyura
cağız. Sayın balkanımız, 
bu açıklım alan okuduğu 
yaman oturduğu koltuktın 
başı tavana vuracak” 
dedi

Buluk, belediye başka 
n«un basın toplantısında 
şahsıyla ilgili sözlerine ce
vap verirken de şunian 
söyledi :

“-Bu İfadeleri kullanan 
kişinin bldiğini namuslu 
bir İmha gibi eprita—■ 

gerekir. Yoksa modası geç 
miş yöntemlerle zihinler
de istifam yaratmak iste
mesi ayıptır. Otuşbeş yıh 
aşkın toplumsal yaşamım 
içinde beni onurlandıran- 
lann destekleriyle yaptı
ğım hizmetler ve temsil 
görevimi saygı değer Gem 
ük’liler çok iyi bilirler. 
Kimseye verilemiyecek 
hesabım yoktur. Canlı 
meffalardan görüş alarak 
ve de kendilerini unuta
rak fazilet yarışına katıl
mamalarım öneririm.”

Nscdsl Buluk

Anap İlçe longrsi

Yapıldı
ğinj söyttven Sabuniş” ar 
tık dört görifc değil Aaava 
tan görüşü miKılltuı” 
An®. . ’

SEÇİMLKR 
YAPILIYOR

Seçimleıne geçjMiğinde 
parti başlkıanltdkliarma ve 
yönetim kurulu üyıel Öderi 
— fid IMt—jtı aday «Hu
ğu açıklandı. Başkan aday 
Udanna esfld başkan Har

B—ı yendrifa, otdt 
işletmecisi ve iktisatçı Sel 
djg Eflür aday oMufar. 
Yapıbn ANAP
İlçe Başfkanlığı’na Haşan 
Başaran 197 oy otantik 
yeniden başkan seçüirfcen 
Oktay Ertütr SO oy oâdı Yö 
netim Kurulu üyeliklerine 
ise ; Neodett Çırpan, Nuret 
İtin Ava, Basan Seter ve 
Bedri Akbai seçikltar . îl 
dek^geTftJrtVıi Başamn 
Ijşterinta hazırladığı 26 İd 
M ta—M<

ÖJretmenler 6ûnö
Hk yaşan—n 

da akhğl en büyük ödü
lün- olduğunu, duygu 
larman sözcüklerle anlat
manın olanaksa bulundu
ğunu söyledi

Jö&netirnenler geçesin 
de emekliye ayrılmış öğ
retmenlere alt ve arma
ğanlar vesttdi.

Açı Kampanyası
l—aağa başlanan aşriaran 
hafta içinde tritiriknesi 
ptaninnrtı

İlkokullara Karma, or
ta ve Mse birtocj sntf öğ
rencilerine tetanos aşı uy 
galaa— tMgün baştan 
rtı tlgiHler, öte yandan ev 
tanta de aşı kampanyası 
rn başlattıldannı hemşire 
w «Mer v—gjda kam 
panyamn sürdürecekle

Katırlı Köyü Kooperatifi 
Tavan Fiatı
10 Lira Daha Yüksek

Katırh Köyü Kalkuma 
Kooperatifi bu yılkj zeytta 
taban fiatnu 150 Ijra sap
tarken, tavanı 360 Era ola 
rak belirtedi.

Kooperatif Başkam Hu 
üsi Bayrak’tan akhğsnE 
bâlgjlere göre 220 taret 
zeytin 360 liradan. 440 ta 
nefi zeytin 150 liradan iş
lem görecek. Kampanya 
1 Aralık günü başlayacak

Gazeteniz 

Gemlik Körfezi 
Okunuz. Okutunuz 

Abone Olunuz
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