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Olgunlaşan Zeytinler Toplanıyor

leylin Alımlorıno
Başlandı

1985 Yılı Bütçe Görüşmeleri Yapılacak

Belediye 
Meclisi
Olağanüstü

Gemlik merkez ve Iköy- 
terînde zeytin alım 'kam
panyasına 72 nolu Zeytin 
Tarım Satış Kooperatifin 
ce başlandı.

Kooperatif ilgililerinden 
aldığımız bilgilere göne; 
Gemlik Merkezinde alımla 
ra geçtiğimiz hafta cuma 
günü, kasaba ve köylerde 
İse 29 Kasım günü başlan 
dı. Atımların her gün daha 
da arttığını belirten ügiliipr 
“Günde ortalama 70 ton 
ürün alıyoruz” dediler.

SAATLER DEĞİŞİYOR

Yeni Fen İşleri Müdürü 
Görevine Başladı

Belediye Balık Satış
Dükkanları Kiraya Verildi

1 Nolu Dükkan 116 Bin 700 Liraya Kiralandı.

Zeytin alım kampanya
sının başlangıcında, alım- 
[larm saat 8.oo ile I6.00 

■arasında yapıldığını söyli- 
■ yen ilgililer, bugün erken 
t alım uygulamasını başlat- 

tıklarını bildirdiler. Ürteti- 
' çilerin işlerinden kalmama 

lan için saat O7.oo de ko
operatif deposunda görev 
ti memurlarca atımlara 
başlanacağı ve atımların 
saat 18.ooe dek sürdürüle 

ceği belirtildi. Kızıl, çürük» 
küçük taneli ve bereli zey 
tinlerin kooperatife getiril 
memesini isteyen ilgililer, 
üreticilerden zeytinin ol
gunlaşmasını ve Olgunla
şan zeytinlerin İde usulüne 
uygun toplanmasını istedi 
Her.

Kampanyanın açılışın
dan bugüne kadar 212 bin 
ton zeytin alındığını dia 
açıklayan 'ilgililer, hafta 
^sonunda bu ralkkamm üç 
katma çıkabileceğini Söyle 

diler.
72 nolU Zeytin Tarım 

Satış Kooperatifi; ilçe 
merkezi olmak üzere; K. 
Kumla, B. Kumla, Karaca 
ali, Narlı, Fıstıklı, Armu- 
lu, Kapaklı, Şahinyurdu, 
Cihatlı, Umurbey, Murat 
oba, Katarlı, Hamidiye, 
Fevziye, Yenîköy, Adliye, 
Engürücük, Kurtul, Genç 
ali, Kurşunlu, Demirbaş, 
Seç Köy İde zeytin alımlan 
on sürdürüyor.

Toplanıyor
Belediye meclisi cuma 

günü olağanüstü olarak 
toplancak. 1

Belediye Başkanı Hakkı 
Çakır’dan aldığımız bilgi
lere göre, 1985 yılı bütçe 
görüşmelerinin ele alına

Uğur Mumcu Katılıyor
Sosyal Demokrasi Nedir ? ve 
Değil dir Konulu Panel Düzenleniyor
SODEP ti örgütü tara

fından “Sosyal Demokrasi 
Nedir ? Ne değildir?” ko 
nulu panel düzenlendi. 1

Ünlü Yazar ve Araştır
macı Uğur Mumcu ve SO 
DEP Genel Başkan Yardım 

cağı toplantıda Belediye 
gelirleri ve giderleri sapta 
nacak. Aynca İmar Pla
nında yapılacak bazı ilave 
ierle ilgili olarak meclis 
karan alnacak.

.’cısı Atillâ Sav’m konuşma 
cı olarak katılacağı panel 
22 Aralık 1984 günü Bur
sa Uzunoğlu Düğün Salo
nunda yapılacak. Aynı 
gece Taylant Gazinosunda 
dayanışma gecesi düzenle 
necek.

Belediye Fen İşleri Mü 
dürü kış. Müh. Nazım Ka 
ragöz’ün istifasıyla boş 
bulunan kadroya atanan 
tnş. Müh. Erol Şener gö
revine başladı.

'Belediye Fen îşleri Mü
dürlüğü kadrosunun açık 
bulunması nedeniyle bir 
süreden beri işler aksama 
ğa başlamıştı. Bu arada 
yapılan iki sınavda da bu 
göreve tek aday olan tnş. 
Müh. Erol Şener’in sınav
ları kazanmasıyla göreve 
atanmıştı. Gerekli işlemle 
teri tamamlayan Erol Şe
ner dün görevine başladı.

EROL ŞENER 
KİMDİR ?

1942 yılında Gemlik’te 
doğdu. İstanbul Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisini bitirdi.

Mısır’a 210 Ton
Elma İhraç Ediliyor

Umanımızdan Mısır'a 
210 ton ehna ihraç edili
yor.

üçe girişindeki Balıkçı 
Barınağına yanaşmış bu
lunan IRGI adlı gemiye 
yüklenmeye başhyan el
malar Bursa’da bulunan 
ihracatçı firma Dostaş’ 
tan getiriliyor

îlk görevine Sunğipek 
Fabrikası Viskon Tevsi ve 
Su izale hattında sorumlu 
olarak çalıştı. Daha sonra 
sıra ile :

Bolu Çimento Fab. Kont 
rol Müh. Herekte Çimento 
Fab. Emanet Şantiye Şe
fi, Pmarhisar Çimento Sa 
nayi Kontrol Âmini, Yoz
gat Çimento Fab. inşaat 
Müd. Adıyaman Çimento 
Fab. Şantiye Şefi, Adıya
man Belediyesi Fen îşleri 
Müdürlüğünde bulundu.

Kahvehane ve Gazinolarda

Çaya 5 Lira 
Zam Yapıldı

Belediye encümeni ön
ceki hafta aldığı kararla 
çay ve kahve fiatlannı 
beşer lira arttırdı.

Kahvehane ve gazino iş 
leticilerinin zam istemleri 
ni görüşen belediye encü
meni, daha önce gazinolar 
da 20 lira ol an çay f iatla- 
nni 25 liraya, kahve fiat- 
larmı 40 lirdan 45 liraya 
çıkarırken; kahvehaneler 
deki ©ay fiatlannı dal5 li 
radan 20 liraya yükseltti. 
KahvehanblerdekA kahve 
fiatlan ise 35 liradan 40 
liraya Çtictı.

Belediyece Çarşı dere
cinin denize aktığı yerde 
dere üzeri kapatılarak 
yaptırılan yedi adet balık 
satış mağazası geçtiğimiz 
hafta belediye encümenin 
de açık arttırma ile kiraya 
verildi.

Tibel otel tarafında bu-

Tofaş Otomobil Fabrikası 
1984 Yılının 10 Aylık 
Döneminde 547 Otomobil 
İhraç Etti

Ankara (BYE) Bursa’ 
da kurulu bulunan TOFAŞ 
otomobil fabrikası, bu yil 
10 aylık döneminde çeşit
li ülkelere 547 adet otomo 
bil ihraç etti. Sözfconusu 
Fabrika yetkililerinden <a- 
hnan bilgiye göre; 10 ay 
da gerçekleştirilen 547 
otomobillik ihracatla, fab 
rikanın kuruluşundan bu 
yana gerçekleştirilen top
lam ihracat ıda 7421 adede 
ulaştı. Aynı yetkililer, bu 
yılın 10 aylık döneminde 
gerçekleştirilen ihraca 
•tın 53 adedini Kartal, 142 
adedili Şahin, 329 adedini 
Doğan ve 23 adedini de 
Serçe tipi otomobilin mey 
dana getirdiğini bildirdi
ler.

TOFAŞ, Mısır, Kıbrıs, 
Suudi Arabistan ve Libya’ 
ya otomobil ilıraç ediyor. 

lunan 1 tniolu dükkan iki 
balık satıcısının çekfişme- 
şi sonucu 116 bin 700 lira 
dan Haşan Erim tarafın
dan kiralandı. öbür dük- 
kanlhr ortalama 25-30 bjn 
liradan kiracı buldu.

Yedi balık satjş mağaza 
sı şu fiatlaria kiralandı.

1 nolu dükkan Haşan 
Erim 116.700 lira, 2 nolu 
dükkan Ferudun Erdoğan 
30.500 lira, 3 nolu dükkan 
Vahitt Kurtiş 32.000 lira, 
4 nolu dükkan Safi Kur
tiş 24.000 İfilra, 5 nolu dük 
kan Ahmet Erdost 16.000 
lira, 6 nolu dükkan Su 
Ürünleri Koop. 15.100 
lira, 7 nolu dükkan Akif 
Yasa 37.000 hra.

Av. OSMAH BAHŞİŞOÖlü'NUN 
DAVALARINI Av. ALİ AKSOY 
SONUÇLANDIRACAK

Bir süre önce ölen Bur
sa Barosu Avukatlarından 
Osman Bahşişoğlu’nun 
devam etmekte olan dam
larının Av. Ali Aksoy ta
rafından sonuçlandırıl 
ması kararlaştırıldı.

Bursa Barosu, Barolar 
Yasasının 42. maddesine 
dayanarak verdiği kararla 
'ölen Osman Bahşişoğlu’ 
nun davalarına Av. Ali 
Aksoy’un bakmasına ka
rar verdi.

Yeni Bir Geçim Kaynağı 
Amatör Balıkçılık 
Meslek Oldu

Amatör balıkçılık para kazandıran bir meslek 
olmağa başladı.

Son yıllarda hayat pahalılığının hızla artması ama 
tör balıkçılıktı sayısında çoğalmalara neden oldu.

Gemlik girişindeki Babk çı Barınağında iskelede ve 
kordon kavlıklarında yüzlerce amatör balıkçı gece 
gündüz .balık yakalıya rak geçimlerine katkıda 
bulunuyorlar. Sandallı amatör balıkçılar kıyı ama 
türlerinden kıymetli batık yakalama şanslarının faz 
la olması nedeniyle daha kazançlılar. Fotoğrafta Gem 
lik girişinde balık yakalayan amatörler görülüyor.



GEMLİK KÖRFEZ 4 ARALIK 1984

HAFTANIN KONUSU: türk kabinina siyasi
HAKLARIN VERİLİ}!

Türk Kadınına “Seçme ve Seçilme” hakkının veril
melinin 50. yılı nedeniyle Gemlik Kız Meslek Lisesi öğ
rencileri arasında düzenlenen düz yazı w şiir yarışma
sında derece alan yapıtları yayınlıyoruz.

TÜRKKADINI
Vaktiyle bir ülke vardı. Bu ülke padişahlıkla 

yönetiliyordu. Bu padişah yalnızca kendisini düşü
nür, halkıyla, ülkesiyle ilgilenmezdi. Bu ü.ke o ka
dar güzeldi ki, boğazlan, denizleri, gölleriyle bütün 
ülkelerden apayrı bir özelliğe sahipti. Bu yüzden 
de herkesin gözü bu ülkedeydi.

Fakat bu iiıke o kadar güzel olmasına rağmen 
medeniyetten yoksundu. Diğer ülkeler medeniyette 
harikalar yaratırken, bu iûkcdeki insanlar yalnızca 
kendilerini düşünür, medeniyete günah damgası vu 
ranlar, uygar olmayı asla düşünemezlerdi. Çünkü 
onlara yol gösteren yoktu.

Öyleki, buradaki kadınların sesi, sedası çıkmaz, 
kafes arkasında yaşarlardı. Çarşaf giyter, yüzünü 
öcü gibi peçeyle sarar, sözünü dinletemez, seçme , 
ve seçilme hakkından yoksun bir durumdaydı. Hat 
ta kadınlar o kadar çaresizdi ki, koca'an bir değil ; 
bir çok kadın ile evlenir, üç defa boş ol dendiğin 
de-boşanmış sayılırdı. Bir yere gittiklerinde adam 
önden kadm arkadan yürürdü. Kısacası kadın öv 
den dışarı çıkmaz, yemek pişirir, çocuklarına bakar, ■' 
çamaşır yıkardı. Diğer ülkeler tarafından bu ne ka - 
dar doğal gözükmese de, onlar tarafından doğal 
sayılırdı.

Fakat bu böyle devam edemezdi. Çünkü kadının 
değeri git gide düşüyor, hatta kadınlar bir eşya gl ■ 
bi alınıp satılıyordu. Bu olaylar böyle devam'eder- , 
ken, Türk’ün babası, en büyük Türk çıkıp Cumhuri
yeti ilan etti, bu ülkeyi çağdaş medeniyet seviyesi 
ne yükseltip, yeni atdımlarda bulundu. Bu arada, 
en önemlisi, 5 Kasim 1934’de Türk Kadınına seç' 
en önemlisi, 5 Kasım 1934’de Türk Kadınına seç ' 
me ve seçilme hakkı tanıyıp, on’an medeniyetin 
kucağına bıraktı. Bir sözünde de Türk kadınına . 
şöyle seslendi. “Ey Türk kadını, sen ayaklar altuı 
meye lâyıksın.” 
da ezilmeye değil, omuzlar üstünde göklere yüksel

Bize bu kadar önem veren ve bizi Çağdaş millet 
ferin kadınıyla bir düzeye getiren Ulu önder’e bu 
mutlu günde şükranlarımızı sunuyor, izinden ayrıl
mayacağımızı bir kez daha haykırıyoruz.

Tülây TURGUT
No. 45 4-A 

Kız Meslek Lisesi

KADIN
Savaş öncesi {kadınların bantı karaydı, 
Ne seçilme, ne seçme haklan vardı.
Bu çıkarılmış kötü bir yasaydı, 
Böyle bir yasayı yıkmak gerekir. 
Kadınlar karaya bürünmüş, 
Yüzü kara peçeyle örtülmüş, 
Böyle bir yasayı yıkmak gerekir. 
Kadın bir şeye kanşsa eşi kızardı, 
Yabancıyla konuşsa, çevre horlardı. 
Ama kadın evinde bîr anaydı, 
Böyle bir yasayı yıkmak gerekir.
Her zaman kadın haksız, erkek hak'ıydı, 
Kızlar evlat sayılmaz, her şeyden yoksundu. 
Neden böyle bir haksızlık yapılırdı ?
Böyle bir yasayı yıkmak gerekir. 
Mustafa Kemal yeter dedi halana, 
Kadınlara ne bu yaptığınız haksızlık 
Sanki kadınlar sizin için kakmalık. 
Bu böyle süremez dedi, sözünde durdu. 
Kadınlar da nihayet hak'anna kavuştu. 
Atatürk’ün elini öpmek gerekir.
Haklar verilmeliydi kadına,
Medeni Kanun denmeliydi adına, 
Şimdi istediğini yapabilirdi kadın, 
Çünkü süremezdi bu zûlümlü akın, 
Kadm çalışmaya başladı, 
Bütçeye artık onun da katkısı' vardı. 
Mutlu şimdi kadınımız.
Atatük’ün elini öpmek gerekir.

Ayşegül GÜL 
4-A No. 88

Gemlik Kız Meslek Lisesi

jim köşesi

Çünkü Ben Öğretmenin
ilk günü, bugün öğretmenliğimin
Aman tanrım ne kadar heyecanlıyım.
Annem de yok elimden tutacak 
Ah ne kadar yalnızım.

Hayır ! Yalnız değilim, 
Onlar var, ışıl ışıl bakan gözler. 
“Bize bilgi, ver” diyen 
“Bize yaşamayı öğret” diyen göz’er.

Götüreceğim sizi ilim dünyasına;
Götüreceğim sizi gerçekler dünyasına, 

Tanıştıracağım sizi Mustafa Kemal’le 
öğreteceğim size yürümesini Onun izinde,

Tutacağım ufak ellerinizden, 
Çıkaracağım karanlıklar içinden 
Aydınlatacağım sizi ki aydınlansın dünya 
Feda edeceğim kendimi sîzlerin uğruna, 
Çünkü ben öğretmenim.

özden AKINLAR 
11-A

öğretmen "konulu 'şiir yarışmasında Liselerarası 

■şiir bl incisi

I ŞAHLIK ARAZİ 1 
| Gemlik Azot ve BP 3 

| Yolu Girişi
I Kavşağında Yola I 
| Cepheli 2600 m2 | 
I içinde Zeytin Fidanı j 
। Bulunan Arazi j 
I Satılıktır J ■ T| »Müracaat: Telefon: 1709

Saat: 12.00-1330 - TI8.00<00 Arası GEMLİK |
«rar mu* mif i w

awm——ı—um mm w—n
IIÂ N

Kayhan *Mfh. 1 Nb1u*t«d. 

GEMLİK

Gemlik Azot Sanayii T.A.Ş.’nin Kamyon Park 
Sahasmda mevcut bulunan şoför dinlenme lokalinin 
İşletilmesi için ihaleye çıkarılmıştır. Sön tekTîr ver 
me tarihi 20.12.1984 ölüp, ihale şartları Müdürlü
ğümüz Pazarlama ve Satış Şefliğinden temin “fectBe 
bilinir.

MMBMİMimiBaflaMIBBM»

Satılık Daire J
İstiklâl Caddesi Ana Yolda Gemlç Apt. 80 | 

m2 Bitmiş Vaziyette Daire Satılıktır. A

Müracaat : Tlf : 2684 J
Gemlç Apt. Daire’14 demlik ff|

Öğretmenim
Büyüyorum.

Tanımalıyım dünyayı, 

Doğruyu, yanlıştan, 

İyiyi kötüden ayırmalıyım, 

insanların mutluluğu için. 

Daha güzel yarınlar için, 

Birşeyler yapmalıyım.

Çok şey öğrenmem gerek, 

Başarabilmem için bunları

'İşte öğretmenim;

Sen sağlayabilirsin bütün bunları. 

Alfabeden başladın öğretmeye 

Daha ne çok şeyler Öğreteceksin, 

Yarınlar bizim eserimiz olacak'ania, 

Biz sizin eseriniyiz sevgi’i öğretmenim.

Aysel YENÎGÜN 
410 4-A

ŞehitCemal İlkokulu

MiSSMOSn
Kiralık 

ZEYTİN DEPOSU

ELEKTRİK vs SUYU 

MEVCUT 1-30 TONLUK 

MÜSTAKİL

Tlf.*1074 Gemlik

■»■■■■anı

n

GEMLİK KÖRFEZ
i 1 HAFTALIK SİYASÎ GAZETE

ı Rcâani ilânlar tek sütun santimi -300 TL 
, tera ve Mahkeme ü&nlan »ütün nantknl 100 TL- 

F ı Kayıp ilûnlan
s , Teşekkür Ve döğum’ ilfinlan eantkni 
û l Kongre üâıüan 
s,; Koop. Kö^ğî^lianlıOûn 
js । Sürekü özed'JJânlar'pa^hkta ahnır.

500 TU
75 TL.

2000 TL.
2600 TL

c; ABONR
, ı Alhayhk
*; Yılhk

650 TL.
1300 TL

Gaaetpy» verilen yazılar yayıntennn vpya yay*- 
tanmamn geri verilmtt.
Oasatemiz Bamn Ahlâk Ynaaaana uyar. îj
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UMURSPOR’DAN HABERLER

Önl politikasına inanmak için, izlenen 
genel politikada somut veriler öne geçme 
tiydi. Oysa, Hükümet Başkam, bugünede- 
ğin; somutluk şöyle dursun, soyutun ne 
aduğunu da anlatamadı. “Biz vanz-biz 
yaparız demekle ; icratm içiden” göte- 
Fileriyle bol bol sabundan balonlar uçur
du. “Enflasyon Canavarının” kellesini

Bugün, Türkiye genelinde seçimi ezici 
yoğunlukla kazanmanın verdiği güçle; pi 
yasada darlıklardan bolluklar çoktan 
geçilmeliydi. Bunun nedeni yerel yönetim 
erin başında olanlara mı yüklenecek ? 
ı oksa Türkiye geneU.de her kesimin ye 
^ebüeceği pazarlar .mı kurulacak ? Buru 
ıçığa çıkarmak, hükümetin işi olmalı.

Para, çözüm olamıyor. Para piyasası
»ilerin gerisinde kalıyor.
İişle, paranın güçsüzlüğü yerini
■. Epey zaman da koruyacağa 
İkin, her uykudan uyanışında.

Başka 
koru- 

benzer. 
duvdu

ğu tek şey paranın deva'üe edildiğidir 
“Eyvah para yine düştü, neden şunu şu 
ou almadık” gerçeğiyle karşılışıyor,

Yiyecek yok; aş yok ocak yok, et yok ! 
aıcereyi kaynatacak güç yok. Pekiyi ne 
acak ? “ORTA DiREK”e efsanesi çok 
n bitti. Önceden, et giren “orta direkte" 
uranlar, bin liraya bir kTo kıymayı al 
ak için cüzdanım zorluyordu. Ya şimdi 
» olacak ? Evde horanta dokuz boğaz,

hepsi de babanın gözlerine bakıyor. Bir 
umut ışığı arıyorlar. Bir de plağın tersi 
var. Bu ters yüzde ekmeğini taştan çıkar 
inak için önüne ne tür iş konursa yap- 
nıazlık edemiyenler...

Kazanılan üç-beş kuruşla, alış veriş yol 
lannda yürünüyor umutla; özal ekonomi
sinin kamçısının şakırtısını sırtında duyan 
lar da çoğunlukta. Ne yapsın tüketici ? 
Çalsın mı, gözüne kestirdiklerinin önüne 
Çalsm mı, gözüne kestirdiklerinin önüne 
geçerek haraç alma yollarında mı bulun 
sun ? Bugün bulan bugün yiyen, bütün 
yollan deniyor. Çocuklarım kaldıramaya
cakları işlere koyarak; yaşamın diken’»’ 
karanlık yollarım açmağa çalışıyor. Haşan 
Göbel, köymüş önüne üç-beş muşmula, 
gelen geçenin gözlerine bakıyor. Bakıyor 
ama, soran da olmuyor. “Yahu kardeşim 
bir soran olsa” diye de . yakmıyor. İnsan, 
yaşamındaki yerini korumanın yollarını 
anyor, ama denetimsiz piyasa olanak ver 
miyor.

Halkın, sorunlarına bakarken çözümle
ri de birlikte götürmek gerekir, insanımız 
hükümetine güven duyabilsin; hükümetin 
rahatlık veren havasında, geleceğin daha 
iyi olacağına iyice inandırılsın. İster yerel 
yönetimler, ister genel yönetimler olsun, 
halkı yanma çekmeden; başardı olacakları 
kuşku götürür. Şimdiye dek başan grafi
ği, bize göre hep eğriler çizmiştir; zik-zak 
zik-zak.

Umurspor Genç Grubunda Şampiyon Oldu
Bursa Gençler liginde linçi grupta mücadele veren Umurbey Umurspor Genç 

takımı geçtiğimiz hafta deplasmanda Veledrom Dış sahasında Bursa’da oynadığı 
maçta rakibi Tahtakele Spor’u 2-1 yenerek grup Ederi oldu. Konu Jle ilgili bir 
açıklama yapan Umurspor Başkanı Tuğ-ran Selçuk, şunlan söyledi :

“Genç takımımı? disiplinli çalışmalarının meyvesini aidi. Grubunda yd®- olarak 
şampiyonluğun diğer adayı Ehnasbahçenin bu hafta sonunda oynayacağı maça 
göre baraj maçları oynayacağız. Çalışma-lanmıza aralıksız sürdürerek, Bursa gru 
bu maçlarına katılmak arzusundayız” dedi.

Umurspor Eşya Piyangosu Düzenledi
Umurbey Umurspor gençlik ve Spor Kulübü 19 Ocak 1985 Milli piyango teşki 

latnun çekilişine göre yapılacak olan çekilişte zengin hediye çeşitleri bu’unmaktadır. 
Biletlerin satış fiatı 150 Tl. dan Gemlikve Umurbey’de satılmaktadır. Piyango 
ile ilgili açıklama yapan Umurspor Basın sözcüsü Osman Aypek, şunlan söyledi :

Çekilişi işçii ve memur arkadaşlarımızı düşünerek, bilet Saflarını ucuz tuttuk” 
dedi.

Çekilişte bir adet Video, 56 ekran Renkli Ttlevizyon, tiradı aygaz, dikiş makinası, 
elektrik süpürgesi, 1 ton odun, duvar saati, demirdöküm soba, 5 adet kol saati, 
9 adet kışlık pantolonluk kumaş bulunmaktadır.

Umurbey Zeytincilik Futbol Turnuvası 
Devam Ediyor

Umurspor’un her yıl geleneksel olarak düzenlediği futbol turnuvası devam ediyor. 
Bu yıl 5 incisinin düzenlendiği organizedemaçlar iki grup üzerinden oynanmaktadır 
A grubunda Naylonteks, Kav Orman Sanayi, Sunğipek fabrikası, Orhangazi Do 
ğuş 80, Kumla Yalıspor B grubunda Karacaali Gençlik, Demirspor, Çimtaş, Kör 
fezspor ve Umurspor Tekaüt takımları mücadele etmektedirler.

Geçtiğimiz hafta oynanan maçlarda şuneticeler alındı.
Naylonteks 3 Kav Orman Sanayi O Çimtaş 1 Körfezspor 1

Karacaali 3 Umurspor Tekaüt 1 Kumla Yalıspor 4 Orhangazi Doğuş 80 2

Firmalar Yeni Yıla 
En Güzel Takvim ile Giriniz!

F3

■

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

m
N ■

TÜRKİYENİN EN LÜKS TAKVİMLERİNİ HAZIRLAYAN 
FİRMALARLA ÇALIŞIYORUZ.

i

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 MÜESSESEMiZE GELMENİZ veya TELEFON TEMENİZ KAFİDİR.

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

geneU.de
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Yönetim Yeri : Şirin Ptmjı

Tel: 1797 - GEMLİK

Dizgi ve Baskı
g Körfez Matbaacılık ve Ambalaj SaaajrH
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KATTA
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GEMLiK’LİYiM DİYENLERİN 
ÜGUNECEĞİ BİR KOLONYA 
YARATTIK 
GEMLİK’TEN 
KONUKLARINIZA 
KOLONYA SUNUYORUZ
MUTMAN
ZEYTİN ÇİÇEĞİ

ü ü ü ||jjj 
i 1

Ferahlatan
Bir Serinlik

Ohh...
Diyebileceğiniz 

Bir Koku
| MUTMAN LİMON"

n H Seveceksiniz
* Eczane * Market ♦ Bakkal

Deneyiniz
* Parfümeri Mağazalarında

■BHBMrasMmsmısraaımıg^msııusiBaııı^smııunnnuBnHMmsıaiMi
MBsrasasnBSBMaaiMiMaamrasmımafflin 
I SATILIK MÜSTAKİL YENİ BİNA I

Ilıca Caddesinde halen doğrama atelyesl olarak kul- H 
(andığımız 150 m2 tek katlı bina nakil dolayısıyla satılıktır. R 

Atelye, zeytin deposu, turşuhane olmaya müsaittir. I- s 
çlnde yazıhane, banyo, wc, mutfak bölümleri, su ve trlfeze ■ 

[ caryan mevcuttur. Her İki tarafı yoldur.
İsteklilerin saat lO.oo dan sonra 3808 nolu telefona O 

müracaatları . ,
YUSAN İNŞAAT KOLL. $Tİ.

saaaaoıaasa—ııaımın—Mffl—mi—i—m™

Gazeteniz 
Gemlik Körfezi 

Okunuz. Okutunuz 
Abone Olunuz

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

BÜROLAR
T. EMLAK KREDİ BANKASI FERDİ KONUT 

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

ERKULLAR
Tel: 4488 - 4949 GEMLİK

BUTİK
85

Her Yaşa Te Bedene 
Uygun Üstün Kalite

Cazip Fiatlarla en 
Güzel Model Triko 

ve Tuhafiye
Çeşitleriyle Açıldı

BALIKPAZARI 2 NOLU 
CD. RIFAT MİNARE 
PASAJI NO. 1

GEMLİK

MEVLANA
ETLİ EKMEK. VE 

Fİ KIN KEBABI AİLE SALONU
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) 
ASTARLIOâLU APT. ALTI (FOTO ŞEN’İN ALTI) GEMLİK

Satılık
TÜPÜ YENİ DEĞİŞMİŞ 

SİYAH BEYAZ 61 EKRAN TV.
SATILIKTIR.

Tlf. 1787 - 3233 — GEMLİK

Küşük Kumla Yalı Spor 
Başkanlığından

Küçük Kumla Yalıspor Kulübünün yıllık olağan 
gene] genel kurul toplantısı 6 Ocak 1985 Pazar günü 
mat 16.00 da KJKumla Çınara İti Gazinosunda yapıla 
çaktır. Üyelerimize önemle duyurulur.

î Yönetim Kurulu

GÜNDEM
1- Açılış ve yoklama
2- Raporların okunması
3- Raporların görüşülüp aklanması
4- Yönetim ve Denetim Kurulunun seçilmesi
5-1985 yriı bütçesinin görüşülüp kabul edilmesi
6- Dilekler, istekler
7- Kapanış
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Kiralık
125 Tonluk 

Müstakil 
Zeytin Havuzu

Mlraeaat : Sami Tara*
Tlf : Oeca 1106 Gtadla s 2«1«

* 72 Nolu Kooperatif 1 Milyon 100 Bin Kg. Zeytin Aldı
* üreticiler Hal’e Hücum Etti

ZEYTİN ILIMLARI
SODEP’lilerin Önergesiyle Yapılamayan Olağanüstü 
Belediye Meclis Toplantısı Yeniden Toplanacak

Çakır, 
“Olağanüstü

DEVAM EDİYOR
S

Bölgemizde zeytin top
lanması sürerken alanla
ra da 72 nolu kooperatif- 
çe ve tüccarJarca devam 
ediliyor.

Havaların ürünün top- 
ianmasma uygun olması 
nedeniyle, geçtiğimiz haf 
ta içinde üreticiler yoğun 
bir şekilde ze\T±n3erini 
toplamayı sürdürdüler

KOOPERATİF ÖNDE

Zeytin, ahmlamnca 72 
nolu Marmara Birlik Zey 
tjn Tarım Kredi Koopera
tifi önde gidiyor, tlçe mer. 
tez? ve köylerdeki ahmlar 
da. dün geceki duruma gö 
re; kooperatifçe ortaklar
dan 1 milyon 100 bin ki
lo zeytin alındığı öğrenil
di. ilgililer üçe merkezin
de zeytin ahnnrnn 180 ton 
!a önde gittiğini, merkezi 
120 ton üe Umıurbey’in iz 
fedîğini söylediler. Umur- 
tey’i ise; Yerriköy, Engü- 
rücük ve Muratoba izli
yor.

HALDE DURUM
Ahmlarda dün “zeytin 

hal” nrie çok hızlı bir gün 
yaşandı. Son yılların en 
kalabalık ve hareketli a- 
trn satımı yapıldı. İznik, 
Mudanya ve Orhangazi’ 
den Bçeraize gelen zeytin 
sabası üreticiler, ürünle
rini nakit patraya çevirmek 
için adeta hali ablukaya 
aldılar. Abralarda pek iş
tahlı görünmeyen tüccar, 
fjaüan yüksek bulurken 
zeytinini satmağa çalışan 
kö/iiler de fiatlan düşük 
buluyorlar.

Kendileriyle görüştü
ğümüz zeytin üreticileri, 
mailanrttzı kooperatife ne 
den vermiyor sunuz ? şek 
Sndf^î sorulanmzza genel 
Bkle ; “Eorçlnyuz, paraya 
'Jıtiyaamız var. Koopera- 
tiffn ne zaman para vere- 
ceğhş MhnediğiTnrz için 
I» yoln terdh ediyoruz.” 
yAünde yanıt verdiler. 
Zeytin üredcilerimn tüc
cara zeytin vermemizin 
bir nederÂyde kesintilerin 
Yazla ohrjawrndan ileri geli 
yw, Üreticiler “Kooperati 

fe zeytin verdiğimizde 9/o5 
stopaj, %5 kooperatif pa
yı, yardımlar gibi birçok 
kesjntî ile karşılaşıyoruz. 
Tüccara gittiğimizde Hat
ta anlaşıyoruz, paramızı 
cebimize koyup köyümü
ze dönüyoruz.” diyorlar.

Öte yandan görüştüğü

Zeytin elimlen hızla devam ederken dün Hal’de görülmemiş bir hareketlilik İzlendi. 
Satışlarda zeytin alan tüccar da memnun değildi, üretici köylü de.

Halde zeytin alan bir grup tüccar görülüyor.

Belediye Encümenince
1 KASAP 3 FIRIN 
HAKKINDA
KAPATILMA
KARARI
ALINDI

Belediye encümeni üçe 
mizdeki üç fırm île bir ka 
sap hakkında kapatma ce 
zası verdi.

Edinilen bilgilere göre 
Zabıta Memurlarınca yapı 
lan denetlemelerde eksik 
gramajlı dkmek sattığı 
saptanan üç fınn için ka 
patma cezası uygulama 
karan almdı. İlk fınn geç 
tiğfaniz hafta içinde üç gün 
süre ile kapatıldı, öbür iki 
fırının ayrı tarihlerde üç 
gün kapatılması hükme 
bağlandı, öte yandan yük 
sdk fiatla et sattığı sapta 
nan bir kasap da encümen 
ce kapatıldı.

müz bir tüccar şunları söy 
ledi :

“-HaMe büyük alıcı tüc 
carın olması köylünün ma 
İmin rezil olmasına sebep 
oluyor. Cebinde paran, var 
sa halde istediğin fiata, is 
tediğin kadar zeytin alabi 
lirsin.” Gazetemizin yaptı

Gemlik Gümrüğünde 25 Araç ve 
Eşyalar Satışa Çıkarılıyor

Gemlik Gümrük Müdür 
lüğünde terk edilmiş 18 
araçla Mudanya Gümrük 
Müdürlüğüne terk edilmiş 
8 araç cuma günü açık ant 
tırma ile satılıyor.

Volkan düğün salonun 
da yapılacak olan satış

Kanalizasyon Deşarj Çalışmaları
Sürdürülüyor

Gemlik Belediyesi Kana 
hzasyon deşarjı çalışmaları 
ilgili firma tarafından 
sürdürülüyor.

UJer Bankası tarafın 
dan bir süre önce ihalesi 
yapılan Gemlik Kanaljzas 
yon deşarjı çalışmaları Ha 
midiye Mahallesinde de 

ğı araştırmaya göne tüc
car ile üretici arasımda fi 
altlarda genellikle 20 lira 
ile 40 'Era arasında fark 
oluyor. Dün, zeytin halinde 
ahmlar saat 12.oo ye ka
dar sürdü. Bazı köylülerin 
mallarını geri götürdüğü 
gözlendi.

ille ilgili işlemler tamamlan 
dı. ilgililerden aldığımız 
bilgilere göne gümrükler 
de yakalanan çeşitli eşya 
Harla bin adet loto camı ve 
poîîetiiben adlı kimyasal 
madde de bulunmakta.

vam ediyor.
İlgililerden aldığımız 

bilgilere göre; Karsak de 
resinden denize uzatılacak 
1 km. uzunluğundaki künk 
lerle, ilçenin kanalizasyon 
lavı, toplama havuzların 
dan denize akıtılacak.

Toplantıda 
Bütçe
Görüşülecek” 
Dedi

Geçtiğimiz hatta yapı 
lan olağanüstü Belediye 
Meclis toplantısı, SODEP’ 
li üç üyenin verdiği öner 
genin görüşülmesiyle oy 
birliği ile ertelendi.

SODEP’li meclis üyeleri 
Necdet Buluk, Mustafa 
Küçüksiphayi ve Fikri Se 
(merciler, meclis toplantısı 
ran açılmasından sonra 
Başkanlığa sundukları ö 
nergede; Belediyeler Yasa 
sının 120. maddesine göre 
bütçe görüşmelerinin Ka
sım ayısda yapılacağının 
hükme bağlanldığmj, bu 
nun dışında olağanüstü 
toplantılarda bütçenin gö 
rüşülemiyeceğini bildi 
diyor ve yasaya uyıdmadı / 
ğı takdirde meclisin danış' 
tayca fes edilebileceğine j 
işaret ediliyor. SODEP’li 
öylelerin önergesi üzerine 
Söz alan Belediye Başkanı 
Hakkı Çakır, bir yanlışlı 
ğa meydan verilmemesi 
için, konuyu Vali Yardım 
çılanına ve komşu belediye 
lere telefonla sorduğunu 
bildirdi. Çatar, yaptığı ko 
nuşmada “konuya sağlık 
lı bir açıklama getirilmesi 
için Va ilik Hukuk İşleri 
Müdürlüğüne resmî yazı 
yazılmasını ve meclisin 
ertelenmesini istiyorum” 
dedi. SODEP’li üyeler, ya 
zılacak yazının açık olma 
sim ve VetKÜkleTi önerge 
nin de eklenmesini istedi 
ler. İsteklerin kabulünden 
sonra yapılan oylamayla 
meclis toplantısı ertelendi.

VALİ İLE GÖRÜŞME
Belediye Meclisinin top 

lananıaması üzerine, yazı 
lan resmi yazıyı aynı gün 
elden Bursa Valisi Zekai 
Gümüşdiş’e götüren Bele 
diye Başkanı Hakkı Çakır, 
gazetemize konuyla ilgili 
olarak şu açıklamayı yap 
ü :

“-Bir yanlışlığa yer ver 

memek ve meclis üyeleri 
arasında gereksiz sürtüşme 
yi önlemek için verilen ö 
nergeyi dikkate aldık ve 
geçtiğimiz hafta toplantı 
yı yapmadık. Aynı gün 
Sayın Bursa Valisi Zekai 
Gümiişdiş ile görüşerek 
konuyu aktardık. Kendile 
rinden olağanüstü toplan 
tada bütçe görüşmesine 
yapabileceğimize dair res 
mi yazı aldık. Meclisi Cu 
ma günü saat 14.oo de top 
lantıya çağıracağım. Bu 
toplantıda gündem daha 
da genişletilmiştir. Eski 
gündeme ek olarak gece 
kondu alanları ve toplu 
konut alanlarının tesbiti 
meclisçe karara bağ.ana 
çaktır.” dedi.

1580 Sayılı Belediye Ka 
nunu’nun 120. maddesi 
şöyle :

Bütçeninin Hazırlan 
ması.

Madde 120. 26.3.1945 
tarihli ve 4705 sayılı ka 
nunla değişik şekli. Beledi 
ye bütçesi, belediye başka 
nı tarafından hazırlanarak 
ilgili yılın Ey İtil ayı başın 
da encümene verilir. Encü 
men bütçeyi iki ay içinde 
incelemekle görevlidir. Ha 
zırlanan bütçe gerekçesiy 
le birikte başkan tarafın 
dan Kasım ayının birinci 
günü meclise verilir.

BURSA'NIH 100 KİMNE 
TELEFON BAĞLANACAK

ANKARA (BYE) Bur 
sa’nın 100 köyüne yıl so 
nuna kadar telefon bağla 
nacağı açıklandı. 1

Bursa PTT Başmüdür 
lüğü yetkililerinden alman 
bilgiye göre; Merkezde 18 
bin aboneye telefon dağıtı 
iacak. Yıl sonuna kadar 
telefon’u köy sayışımın 500 
ün üstüne çıkacağını belir 
ten yetkililer; şu ana ka 
dar Uludağ’a 250. İznik ve 
Gemlik’e bin. Orhaneii’ne 
de 3 bin hatlık telefon 
santralı kurulduğunu ifa 
de ettiler.
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M.ö. 6000 yılında Eski Mısırlılar tarafından tosa 
diifen keşf edilen ve tarihin akışı içersinde gelişme 
göstererek bugiin bir bilim ve sanayi dalı haline ge
len ekmek, günümüzde halkımızın vazgeçemediği bir 
gıda maddesi haline gelmiştir.

Yurdumuzda besinlerle alman enerjinin % 60 mı 
tahıllar teşkil etmektedir. Aynca günde alman pro
teinin yansına yakını yine tahıllardan sağlanmakta
dır. Türkiye’de ulusal düzeyde kişi başına yılda 150 
kg. civarında ekmek düşmektedir. Bu miktar yaşa
nılan yer ve düzeyine göre yılda kişi başına 110 ilâ 
185 kg. arasında değişmektedir. Şehirlerde yaşıyan 
halkın % 70 den faz'ası ekmeğini fırınlardan temin 
etmektedir. •/• 30 civarmda aile de ekmeklerini 
kendi yapmaktadır. Kırsal kesimde ise bunun tam 
tersidir.

Yaşantımızda önemli yeri olan tahıTann ve dola
yısıyla ekmeğin büyük ölçüde israf edildiğide bir 
gerçektir. Geleneklerine daha bağlı olan ve ekmeği 
daha kutsal kabul eden kırsal kesimde israf pek 
görülmemektedir.

Büyük şehirlerde özellikle toplu tüketim yerlerin
de (okullar, lokantalar, kamu kuruluşları, hastaha- 
neler v.s.) ekmek israfı büyük ekonomik kayıplara 
neden olmaktadır.

Yapılan bîr araştırmaya göre (M.P.M. Yayınlan 
214) Ankara Belediyesi sınırlan içerisinde bulunan 
kuramlarda, tüketime sunulan ekmek miktan için
de zaiyat esas alındığında, en çok zaiyatm % 14,5 
ile okullarda % 12,7 fle lokantalarda olduğu, ka
mu kuruluşlarında % 4,2 sanayi kuruluşlannda 
% 3,3 ve hastahanelerde % 2,1 olduğu tesbit edil
miştir.

Yapılan diğer bîr araştırmaya göre Ankara’da 
günde 15.000 adet ekmeğin zayi edildiği belirtilmek
tedir. Bunun günlük tutan 750.000 TL. aylık 
22.500.000 TL. yıllık îse 270.000.000 TL. bir değer

Türkiye’de Ekmek İsrafının 
Nedenleri ve Önleme Çareleri

Hazırlayan : Bülent ÖZKAYA 
Ziraat Yük. Müh.

tutmaktadır.
Türkiye’de yılda ekmek tüketimi yaklaşık 8 mil

yon tondur. Bunun yaklaşık 200-250 bin ton civa 
rında zaiyata gitmektedir. Bunun parasal değeri ise 
20-25.000.000.000. TL. civarmda bir yekûn tutmak 
tadır.

Bu kadar parasal kayba neden oflan ekmek israfı 
nın nedenleri ve önleme çareleri aşağıdaki şekilde 
özetlenebilir.
EKMEK İSRAFININ NEDENLERİ VE ÖNLEME 
ÇARELERİ ;

1. Kaliteli Ekmek İmali ile Ekmek İsrafuun ön
lenmesi :

Kalitesiz üretilen ekmek bünyesinde birçok hata
ları ihtiva edeceğinden yenmiyecek, atılacak, seve
rek yenmiyecek veya çabuk bayatlayarak tüketim
den uzaklaşarak israf olacaktır. Sadece iyi pişmedi
ğinden dolayı ekmek israfı % 10 civarındadır.

2. Ekmek Kalitesinin Yükseltilmesi ve Bayatlama 
nm Geciktirilmesi fle Ekmek israfının Önlenmesi :

Ekmek israfuun en büyük nedeni bayatlamadır. 
Bayatlama île ekmek israfının genel israftaki payı 
% 55 civarmdadır. Bayatlamayı geciktirici veya 
aza’tıcı tedbirler alınarak israf önlenebilir. Bu ted
birler şunlar olabilir.

a) Ekmekler ambalajlanarak satışa sunulursa ba
yatlama geciktirilebilir.

b) Ekmeğin aynı zamanda, besin değerini de ar

tıran katkı maddeleri katılarak bayatlama gecikti
rilebilir. (Bunlar, Malt unu, monovedj sakkasitler, 
sakkaroz, glikoz, patates unu, balık unu, enzim 
preperatian gibi katkı maddeleri olabilir.)
c) Ekmeklik unun protein miktan ve kalitesi yük 
seltilerek bayatlama geciktirilebilir.

3- Ekmek Gramajını Değiştirilerek Israfm 
Önlenmesi :

Ekmek gramajının fazla olmasından dolayı isra
fın genel israf içerisindeki payı ortalama % 30 
civarındadır. Tek tip ekmek yerine çeşitli gramajda 
ekmek üretimine müsaade edilmesi ve büyük ek
mekler dilimlenerek servise sunulmalıdır.

4- Eğitime Önem Vererek Ekmek israfının 
Önlenmesi :

Eğitim noksanlığı diğer israf nederleri içerisinde 
yer almakla birlikte ayn bir başlık olarak incelen 
mesi faydah görü’müştür.

a) Ekmek üreticileri bilgi, teknik, sağlık ve te
mizlik yönünden eğitime tabi tutulmalı.
b) Toplu beslenme yapan yerler, bilimsel esaslara 
göre işletilmelidir. Ekmek ihtiyaçları günlük olarak 
doğru tesbit edilmeli, rasydnlarda hububat ve ma
mulleri yer aldığında ekmek azaltihnah, ekmekler 
kapalı yerlerde bekletilmeli, dilimlenerek teiniz bir 
şekilde tüketime sunulmalıdır.

c) Tüketicinin eğitilmesi, Türkiye’de ekmek isra 
finin yüksek olduğu TV, Kadro ve basrn yoluyla 
tüketiciye duyunümah, okullarda öğrencilere bes
lenme ile ilgili bilgiler verimeli ısrafm fazla oldu
ğu okul ve işyerlerinde çalışanlar eğitilerek alış
kanlık kazandırılmalıdır.

5- Ekmek İsrafuun Diğer Nedenleri :
-Pazar günlerinde fırınların çalışmasına müsaade 

edilmeli.
-Üretim tüketim dengesi iyi ayarlanmalı.
-Ekmek dağıtımının düzgün ve sağlık’ı yapılmak.

Gemlik Azot Mühendisleri Derneği Ana Tüzüğü
DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ
Madde 1. Derneğin adı : Gemlik Azot Mühendisleri 
Derneğidir.
Madde 2. Derneğin Merkezî : Azot Sitesi 2 Nolu 
Misafirhane giriş katıdır.
DERNEĞİN AMACI :
Madde 3. Dernek aşağıda yazdı hizmetleri gerçekleş 
tirerek üyelerine faydalı olmayı amaçlar.

a) Kendi üyeleri arasında ve Azot Sanayii T.A.Ş. 
de görevli bütün mühendisler arasında sosyal ve 
kültürel ilişkiler kurmak, bilgi alış verişinde bulun 
mak, bu amaçla geziler düzenlemek, konferanslar 
ve seminerler tertiplemek, kurslar açmak, üyeleri
nin konferans, seminer ve kurslara katılmasını 
sağlamak, jş hayatında edinilmiş bilgi ve tecrübele
ri yayın yoluyla duyurmak amacıyla dergi, broşür 
veya kitap yayınlamak üzere üyelerine yabancı dil

1. Tamer Karamol’aoğlu Kim. Yük. Müh Azot Sitesi — Gemlik T. C.
2. Nazif Gencer Kim. Müh. Azot Sitesi — Gemlik T. C.
3. Cemil Yunmuş Kim. Müh. Azot Sitesi — Gemlik T. C.
4. Yusuf Üzmez Kim. Müh. Azot Sitesi — Gemlik T. C.
5. Nusret Göçtürk Kim. Müh. Azot Sitesi — Gemlik T. O.
6. Ruhi özkazanç Kim. Müh. Azot Sitesi — Gemlik T. c.
7. Hayrettin öztürk Kim. Müh. Azot Sitesi — Gemlik T. c.

DERNEĞE ÜYE OLMA ÜYELİKTEN ÇIKMA VE 
ÇIKARILMA :
Madde 5. Asil Üyeler : Azot Sanayii Gemlik işlet
melerinde çalışan mühendis, mimar ve kimyagar 
Unvanını taşıyan 18 yaşını bitirmiş bulunan kişiler 
asil üye olabilirler. Affa uğramış olsalar bile

a) Zimmet, İhtilas, irtikap rüşvet, hırsızlık, dolan 
dincilik, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, do'an- 
h iflas gibi yüz kızartıcı suçlar i'e istimal ve istih
lâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suç'an ve 
resmi ihale ve alım salamlara fesat karıştırma sırç 
tanndan biriyle mahkum olanlar.

b) Türk ceza kanununun ikinci kitabının birinci 
babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenme 
sini aleni olarak ta lirik etmek suçlarından biriyle 
olanlar.

e) Türk Ceza Kanununun 312 nci maddesinin i- 
khıri fıkrasında yazılı halkı sınıf, ırk, dil, mezhep 
veya bölge farklıfağı gözeterek kin ve düşmanlığı a- 

lerden makale, broşür, kitap tercüme ettirmek, yer
li ve yabancı mesleki dergilere abone olmak, kitap 
satın almak.

b) Üyeleri arasındaki dayanışmayı sağlamak ve 
ilişkileri artırmak amacıyla çeşitli sosyal ve sportif 
faaliyetlerde bulunmak.

c) üyelerinin her türlü toplu çıkarlarını ve hak
larını kanunî yollardan savunmak, üyelerine yardım 
cı olmak.

d) Ülkemizde mühendislik mesleğinin yerini Ve 
önemini tanıtmak, bu amaçla Türkiye’deki mühen
dislik dernekleri ve benzerî mesleki kuruluşlarla iş 
birliği yapmak, çeşitli bilim kuruluŞ’an ve bi
limsel çalışma yapan kuruluşlar, dokümantasyon 
merkezleri ve kütüphanelerle ilişkiler kurmak. 
DERNEĞİN KURUCULARI :
Madde 4. Derneğin kurucuları şunlardır.

çımça tahrik etme suçlarıyla aynı kanunun 316ncı 
317 ve 318 inci maddelerinde yazdı kalpazanlık 
suçlarından biriyle mahkum o’anlar

d) Türk ceza kanununun 536ncı maddesinin bi
rinci ikinci ve üçüncü fıkralarında yazdı fiillerle 
aynı kanunun 537nci maddesinin birinci, ikin
ci, üciincü ve dördüncü, beşinci fıkralarında yazdı 
fiilleri siyasi ve ideolojik amaçlarla işlemekten 
mahkum olan.’ar.

e) Herhangi bir suçtan dolayı ağır hapis veya 
taksirli suçlar hariç beş yıl ve daha fazla hapis 
cezasına mahkum o’anlar.

f) Azot Sanayi T.A.Ş. Gemlik fabrikalarında ça 
Itşmaj’an kamu hizmeti görevlileri ve Mühendis, 
Mimar ve Kimyager ünvaninı taşıyan Azot Sanayi 
Gemlik fabrikaları personeli ile milletvdrilleri üye 
olamazlar.

üyelik işleminin tamamlanabilmesi için :
a) örneğe uygun bjr beyanname doldurup imza

layarak yönetim kuruluna vermeleri
b) Beyanname veriş tarihinden itibaren bir ay 

içinde giriş aidatı ödemeleri gerekir
c) Yukarıda belirtilen Unvanlar dışında unvana 

sahip Olanlar ile ayn meslekten olanlar derneğe 
üye olamazlar

d) Üyelik için yapılan müracaatlar en çok otuz 
gün içinde üyeliği kabul veya isteğin reddi şeklin 
de yönetim kurulunca karara bağlanır ve sonuç 
müracaat sahibine yazı fle duyurulur

e) Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı var
dır üye tfyunu bizzat kullanabileceği gibi diğer bir 
üye aracıhğı i'e de kullanabilir. Her üye genel ku 
ralda en çok bir üyeyi temsil edebilir

Madde 6. Fahri üyeler : Azot Sanayi Gemlik 
işletmelerinden tayin ve emeklilik nedeniyle ayn 
lan asil üyeler fahri üyedirler. Fahri üyeler iste
dikleri takdirde aidat verebilirler. Fahri üyelerin 
oy hakkı yoktur, fahrî üyelik için ikamet şartı 
aranmaz

Madde 7- Dernekten çıkma ve çıkarılma : Hiç 
bir kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye 
kalmaya zorlanamaz, her üye istifa hakkma sahip 
tir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.

Üyelik işleminin sona erebilmesi için ■:
a) Dernekten çıkmak isteyen üye bir dilekçe ile 

yönetim kuruluna müracaat eder
b) Üç ay üst üste aidat ödemiyen üyelerin üye 

tikleri düşer, ancak yurt dışına görevli giden üye 
ler dönüşlerinde birikmiş aidatlarını öderler.

c) Dernek tüzüğü fle kanunda belirtilen yasakla 
ra aykın davranışta bulunanlar ve mühendislik 
mesleğinin itibarım zedeleyen nitelikte fiiller 
içinde bulunanlarm yönetim kurulu karan ile tiye 
tiklerine son verilir. Bu şekilde üyeliklerine son ve 
rilenler bir daha derneğe üye kabul edilmezler

d) Dernek üyesi iken işletmelerimizden emeklilik 
dışında herhangi bir nedenle aynlanlarm derneğe 
üye olma hakkını kaybedenlerin ve dernek tüzüğü 
ne aykın hareketlerinden dolayı üyeakten çıkardan 
lann üyelikleri sona erer

e) Yukarıda belirtilen durumlardan birinin tesbi 
ti halinde üyelik kaydı dernek yönetim kurulunca 
silinir

D. S. 3 ta
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Ne Olacak?

simi

' özal politikasının halk kesimine bakış | 
açısı giderek darlaşıyor. Türkiye’de enf as 
yon yüzde ellinin üstünde öldüğü bir or 
tamda “HALK” kesiminin, rahat olduğu 
ileri sürülemez; ya da Türkiye’nin genelin 
de, bir rahatlama getireceği de savlana- 
maz. Köprü gelirleri sat İsa da bu satışlar 
dan milyarlar kazamlsa da; bu milyarla 
nn nerelere yatırılacağı da önemli konu
lardan biridir.

Ayağın papucu, kıçında donu olmayan, 
Ahmet’ler, Hasan’lar onurlu bir yaşam 
düzeyine çıkarılacak ki; Türkiye sosyal 
adaletin sözü edile. Sayın özal’ın deyimiy 
te; “ORTA DİREK”, canlanmadan alun- 
S3 tunlarda rahatlama olamayacağı gün 
gibi ortadayken, yukarı katlara bakmanın 
tir anlamı olamaz. Yukardakinin yaşam 
düzeyiyle ortadakiıuu yaşam düzeyi; yu
karıya yakışır duruma getirilmeli ki, top
lumun yükünü omuzlayanlar azda olsa 
rahatlamış olsunlar.

Köprü getrlerinin satışından rahatlamış 
gprünen Özal bunu bir “referandum” ola 
rak görüyorsa bu bir aldanış, aldatıştır. 
Bugün, enflasyonun yüzde ellinin üstünde 
(fduğu gözönüne alınırsa, ezenle-ezilenin 
kimler olduğu çıkar ortaya. “Özal Ekono 
mis.”nin çarpıklığının, yakıcılığından koru 
n«eak kesim varsa ki var bu kesime eği- 
Hn otelidir. Bu kesim üreten kesimdir. Üre

ten keminin kışı-yazı yoktur. O günün her 
saatinde işinin başında; tar.asında sabanın 
pulluğun arkasındadır. Ne denli piyasadan 
yalansa da; yaşamak, doymak doyurmak 
için ayaktadır.

Bu kesimin de geleceğe dönük düşünce 
ieri pek iyimser değildir. Geleceğin ne ge 
t’receğî kuşkusuyla sürer, eker, biçer dö 
ğer. Bu alnından, nasırlı ellerinden öpüle
si kesimin yıkılışım görmek; tüm üretim 
a'an'annda bir hastalığın başladığının ilk 
son belirtileri de olamaz. Hükümetler; is
ter çoğunluk, ister azınlık hükiimet’eri ol 
sunlar, içlerinde çekişmelere, çelişkilere 
düştükleri gün, zararları kendilerine oldu 
ğundan daha çok topluma yansıyacaktır. 
Topluma yansıyan hu hastalık kısa yol
dan iyileştirilemezse; sağlıksız bir top&ım ı 
Oluşur ki önü alınamaz sorunlara neden 
olur.

Hükümet Başkam Sayın özal, “iş biti
rir” politikasıyla yarattığı çarpık ekono
mi politikasının da önüne geçemeyeceği 
gözlerden kaçmamakta. Bir yanda Yunan 
h’ların yarattığı olumsuz hava, bir yanda 
piyasanın tokat'an. Şimdi ne olacak ? Yu 
nanhyla gerginlik tonları giderek artar, 
içerde iyimser olmayan piyasa daha büyük 
boyutlara ulaşırsa ki öyle görünüyor. Ezen 
yakan-yıkan Özal Ekonomisi’nin boyutları 
nereye varır, şimdiden kestirilebilinir mi ?

I FIRIN KEBABI AİLE SALONU

Siz Gemliklilerin Hizmetine Devam Ediyor.
İ Gemlik’te İlk Defa Konya Usulü Etli Ekmek ve Fırın Kebabı
l Evlere, İş Yerlerine, Özel Gönlerinize İtinalı Servisimiz Mevcuttur.

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

«iSsı^

| SATILIK |

J Yalova Yolu Mlna Yağ Fabrikası s 
I yanı, yola 80 m2 cepheli 2900 rr>2 f 
2 arsa ile Askerlik Şubesi altında 9 1 
s dönüm, 300 ağacı aşkın zeytin a- 1 
I ğacı bulunan zeytinlik satılıktır. ■
| Müracaat : Gençağa Onal Tlf : 3704 }
| Blriket ve Kiremit İmalatçısı Gemlik |

^.^Ssss

SATILIK

• Belediye civarında 110 mİ 3 0- 
da I salona mevcut daire

s 1983 model Opal Çorsa fOm- 
rlikten yeni fekllmlf

I* Sony Video uzaktan kumandalı

* Grundlg Renkli T». 56 Ekran 
Stereo uzaktan kumandalı

MUr. : Tlf ı 1110 Gemlik

Gemlik Azot Mühendisleri Derneği Ana Tüzüğü
Madde 8- Derneğin Organları :
a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu 
c) Denetleme Kurulu 
Genel Kurul Kuruluş Şekli ve Toplanma Zamanı 
Madde 9- Kuruluşu : Derneğe kayıtlı asil üyeler 

den meydana gelir. Derneğin en yetkili organıdır
Madde 10- Kuruluş şelfi :
a) Tüzükte belli edilen zamanlarda olağan
b) Yönetim ve denetim kurulunun gerekli gör 

düğü hallerde veya üyelerden beşte birinin yazılı 
isteği üzerine olağan üstü toplanır.
o Genel kurul toplantıya yönetim 'kurulunca çağrılır 
d- Denetleme kurulunun veya dernek üye 
lortrdn beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim ku
rulu genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmaz 
M, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bakı
nan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh 
Hukuk Hakimi duruşma yaparak detmek üyeleri ara 
ısıdan Uç kişilik bdr heyeti genel kurulu» toplantıya 
çağmnakla görevlendirir.

Genel kurul bu suretle toplantıya çağrılır.
Madde 11- Toplantı zamanı
a- Olağan genel 'kurul toplantısı her yıl Nisan ayın 
da yapılır.
Madde 12- Çağrı Usulü : Genel kurula 
katılacak üyeler en ez on beş gün önceden günü, 
■«ti, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede İlan edil
mek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağında, ço- 
ğmltfc «ağlanmaması sebebi İle toplantı yapılamaz 
İse 2. toplantının hangi gün yapılacağı da belirti 
İr. İlk toplantı günü ile 2. toplantı günü arasında 
Ur haftadan az zaman bırakılmaz. Toplantının ya 
pılacağj gün ve saat, yeri ile toplantı gündemi top 
fanti gününden en az 15 gün önce mahallin en bü 
yük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Bu yazıya 
toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste de ekle 
»ir. Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa bu 
durum geri bırakılma sebepleri de belirtilmek sur© 
üyte toplantı ilanının yapıldığı gazeteye 2. bir ilah 
eriterek üyelere duyurular. 2. toplantının geri b< 

rakılma 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 bırakı’a 
maz.

Madde 13- Toplantı Yeri : Genel kurul Gemlik 
Azot sitesinde yapılır.

Madde 14- Toplantı yeter sayısı : Genel kurul, 
genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yan 
sından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa İkinci top
lantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu ikinci toplantı
ya katılan üye sayısı demek yönetim ve denetleme 
kurulları üye tam sayısı toplamının Md katindan az 
olamaz
Madde 15. Toplantının yapılış usulü
Dermek genel kurul toplantılaın ilamda beliıti 
ten ve mahallin enbüyük Mülki Amirliğine bildirilen 
gün saat ve yerde yapıla?

Genel kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca 
düze'i .lenen üstedeki adlan karşısına 'imza koyarak 
toplantı yerine girerler.

Toplantı için yeter sayının sağlandığı bir tuta
nakla tesbit edilir. Yönetim kurulu başkam veya 
görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi toplantı 
yı açar.

Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması 
toplantının ertelenmesini gerektirmez. Açılıştan son
ra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan bir başkan 
vekili ve yeteıl kadar katip seçilir. Toplantının yö 
netimi genel kurul divan başkanina aittir. Katipler 
toplantı tutanağım düzenler ve başkanla birlikte 
imzalarlar.

Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yöne
tim kuruluna verilir.

Madde 16- Toplantıda görüşülecek konular :

Devamı Haftaya

Kongre Duyurusu
Derneğimizin yılhk olağan genel kurul toplantısı 

27 Aralık 1984 Perşembe günü saat 12.oo de Tibel 
Hotel de yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.
Yönetjm Kurulu

GÜNDEM:
1- Açılış ve Saygı duruşu
2- Gelecek dönem Başkan ve Yönetim Kurulu 

seçimi.
3- 1985.86 Başkan seçimi.
4- Dilekler temenniler.

İlân
Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Derneği BşkJığından

Konu : Sicil Kaydı Hk.

Derneğimize kayıtlı bulunan tüm esnaf ve sanat- 
karlarunız. İlçemiz, Nahiyemiz ve köylerimizdeki es
naf ve sanatkârlarımız en geç 31.12.1984 tarihine 
kadar sicil kayıtlarını yaptırmak kanunen zorunlu
dur. Sieil kayıt yaptırmamış esnaf ve sanatkârları
mız hakkında kanunen soruşturma yapılacaktır. 
Biran evvel derneğimize gelerek sicil kayıtlarım 
yaptırmaları ilân olunur.

Dernek Başkam
Şükret SOLMAZ

İLÂN
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemize ait 16 HL 623 plaketi traktörün 
ruhsatı kaybolmuştur.

Yenisi alınacağından eskisinin hükmü yoktur.

L
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KÖRFEZ
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KÖRFEZ
ZEYTİNYAĞI FABKİKASI

SAYIN ZEYTİN ÜRETİCİSİNİN 

HİZMETİNE AÇILMIŞTIR.

Modern Makinalarla Donatılmış Olan 
Fabrikamızda Zeytinler Kırılmağa Giderken 

Sıcak Suyla Yıkanır ve Yağınız 
Filtre Edilir.

rı Mlna Yeğ Fab. | | Karayelleri Şan.

Yalova Yolu » Bursa Yelu

Gemlik’ten Dost ve Müşterilerinize 
En Güzel Yeni Yıl Armağanı

MUTMAN
ZEYTİN ÇİÇEĞİ KOLONYASI

TÜRKİYE’DE İLK DEFA

OOOOOOOOOOOOOOOOCOOO

MUTMAP^

LİMON KOLONYASIN
DENEDİNİZ MÜ - SEVECEKSİNİZ 

— ECZANE — MARKET - PARFÜMERİ VE 
BAKKALLARDA 

ISRARLA ARAYINIZ

Not: Yeni Yıl İçin ÖZel Eşantiyon Siparişleri Kabulüne Başlanmıştır

Tlf : 2972 Gemlik

HBI ISI 38 SESE ISEİHİ8 BBSffil 3S3İ9 ffiSiiH ifflSiİS 3333 HESSii 353 38■

Firmalar Yeni Yıla 
En Güzel Takvim ile Giriniz!

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

TÜRKİYENİN EN LÜKS TAKVİMLERİNİ HAZIRLAYAN 
FİRMALARLA ÇALIŞIYORUZ.

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

Takvimlerinizi Hazırlıyoruz.
ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEK İÇİN MÜESSESEMiZB GELMENİZ veya TELEFON ETMENİZ KAFİDİR. 

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

SBHB B3 BB B3^ ^33 1^33 ES 33 3338 E8HSBS BH BBS»



gemuik
■■ ■■ r» ______

KÖRFEZ
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KDBULUŞ : 16 H A Z1 1 AH 1373

tZALEt 
ŞÜYU SATIŞ

Gemlik Sulh Hukuk Mahke 
meşinin 1984.12 D. Kurşunluda 
denize nazır 1475 m2 üstü zey 
tin ağaçlı 24.12.1984 günü saat 
10 Se 10.15 ana satılacaktır.

BELEDİYE MECLİSİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

1985 Belediye Bütçesi
292 Milyon Lira
f İŞLETME BÜTÇESİ 204 MİLYONA BAĞLANDI
t YATIRIMLARA 82 MİLYON LİRA AYRILDI
t PAZARYERİ KAMULAŞTIRMASINA 10 MİLYON, RIHTIM YAPIMINA 15 MİLYON, YOL YAPIMINA 

25 MİLYON AYRILDI
* BELEDİYE BAŞKANI MAAŞI BRÜT 150 BİN LT OLDU
$ OTOBÜSLERE 10 LİRA YARDIM PARASI KONDU

Belediye Meefisj yaptığı ola
ğanüstü toplantısında 1985 ydı 
Belediye Bütçesini 292 milyon 
111 bin 860 Ijra Otobüs Su İs
tetmesi Bütçesini ise 204 mü- 
yon hra olarak kabul etti.

Geçtiğimiz hafta Cuma günü 
saat 14.oo de toplanan Beledi 
ye Meclisi, İmar Planında yapı 
tacak değişiklerle ilgili olarak 
Bayındırlık ve imar Bakanlığı
na sunulmak üzere bfr dizi de 
ğş-klik önergelerini görüştü. 
Belediye Başkam Hakkı Çakar, 
tarafından vermen bir önerge 
ele almanak görüşüldü ve yapı
lan tartışmalardan sonra İstik
lal Caddesinin 6 kat, Hükümet 
Caddesinin 5 kat, 1 ve 2 nolu 
Caddelerin 5 kat, Hisartepe ve 
Snğipek Fabrîkasmm güneyi 
4 kat olarak planda değiştiril
mesi üs pazar yerinin, Çarşı 
Deresinin solunda gösterilmesi, 
zeytin hali yerinin ise Orhanga 
a caddesindeki Belediye Su 
pompa istasyonuna aktan’ması, 
Ticaret ve tmıam Hatip Lisesi 
yerleri ile Orhaıûye Mahallesin 
deki pazar yerlerinin değiştiril
mesi kamdan görüşülerek ka
fam edildi. Gündemde bulunan 
Toplu Konut alanlarının tesbjti 
konusu, meclise sağlıklı bilgi 
verilmesi jçjn imar komisyonu
na haveie edildi. Yeni imar pla 
randa, yola bıraküan Tibel O- 
tei yarandaki konutların sahip
leri tarafından verilen dikkçe- 
rfn gündemdeki görüşmeleri sı 
ragmda, AnapHı üyeler arasın 
da anlaşmazlık çıktı. Yapılan 
tartışmalardan sonra Anap’lı 
üyeler Faik Durmaz ve Bur- 
hanettin Ydmaz’m karşı görüş
ten ve Sodep’li üyelerin deste
ği ile “Plan Hükümlerinin uygu 
Tanması” karan meclisçe benim 
«ndi.

Hastaharıe Yaptırma Deme
ği ve Gemlik Spor Kulübünce 
Belediye Otobüsterine 10 lira 
yardım eklenmesi konusu gün 
deme Yarthmın hıiktiksal 
yönden bjr safloncası bulunma 
ımn karşısında Hastahane Yap 
tama Demegirıe 9 lira, Gemlik 

Spor Kulübüne de 1 Hra pul 
karşılığı yardım toplanması ka 
rarlaştırjldı.

Gecekondu Bölgelerindeki 
Belediye arazilerinin “Konducu” 
lara m2 si 300 liradan terk e- 
dümesî ve ödemelerin taksitle 
yapılması kararlaştırıldı.

BÜTÇE GÖRÜŞÜLÜYOR
1985 yılı Belediye ve Otobüs 

işletmesi Bütçesi ile ilgili gün 
dem maddesinin görüşülmesine 
üyelerin oturuma ara vermesin 
den bir süre sonra başlandı. 
Bu arada SODEP’lî üyeler Baş 
kanlığa verdikleri önergede; 
Belediye bütçelerinin mevcut 
yasalar kapsamında Kasım ayın 
da yapılacak olağan toplantılar 
da görüşülmesini hükme bağla 
dığım, olağanüstü toplantılar
da bütçenin görüşülamiyeceği 
ni bildirdiler. SODEP’lii üyeler 
“Meclis asli görevini zamanın 
da yapmamıştır” tezini savun
dular. Belediye Başkam Hakkı 
Çakır, geçen toplantıdan sonra 
konunun Bursa Valisi Zekai Gü 
müşdtş’e götürdüklerini ve top 
lanttda bütçeyi görüşebilecekle 
rine dair bir yazı aldıklarını 
söyledi. Daha 'Sonra görüşmele 
re geçildi. Bütçe Komisyonun
ca hazırlanan rapor Okundu. 
Raporda “Bütçe Komisyonu 
meclice kabul edilen Tarife Ko 
misyonu raporu ve öbür gelir 
leri gözönünde tutarak ve aynı 
zamanda 1984 yılı bütçesi rak- 
kamlannı, tahakkuk ve tahsî 
îatı dikkate alınarak 1985 yılı 
bütçesini gerçek bir bütçe ha
line getirmeğe çalışmıştır.” 
deniliyordu. Komisyon, beş yıl
lık bir programın hazırlanması 
nı ve çalışmaların bu prog 
rama göre yürütülmesini öner 
di. Raporun sonunda “1985 yılı 
bütçesinin açık vermeyen bir 
bütçe haline getirilmesi için 
gelir ve giderlerde gerçek rak- 
kamların tesbitinde hassasiyet
le durulmuştur” dendi.

Yapılan görüşmelerden sonra 
Belediye Bütçesi 292 milyon 
111 bin 860 lira olarak kabul 

edildi. Bütçenin yatırım harca 
makim bölümünde kamulaştır
malara 10 m'ilyon, Yapı tesis 
ve onarım harcamalarına 74 
milyon 501 bön lira ayrıldı. Oto 
büs işletmesi Bütçesi 138 mü 
yon 200 bin hra, Su işletmesi

BAŞBAKAN OZAL 

“GEMLİK VEYA 
MUDANYA’YA 
LİMAN 
YAPILACAKTIR”

Geçtiğimiz hafta sonunda An
kara’da basın toplantısı düzenli

PSİKİYATRİK 
TEDAVİ GÖREN 
ÖĞRETMEN 
İNTİHAR ETTİ

Ruhi bunalım geçiren öğret
men Mustafa Dönmez(2) kendi 
ni balıkçı barınağından denize 
atarak intihar etti.

Geçtiğimiz hafta içinde, ilçe 
girişindeki Balıkçı Barınağı ya
kınlarında bazı yurttaşlar deniz 
de bir ceset göndülerve karaya 
çikardklaırmda genç bir erkek 
cesedi ile karşılaştılar. Duru
mun emniyete bildirilmesinden 
sonra Savcılık olaya el koydu. 
Ceset üzerinde yapılan araştır
mada ölenin Mustafa Dönmez 
adında bir öğretmen olduğu or 
taya çıktı. Mustafa Dönmez’in 
6 Aralık günü psikiyatri tedavi 
si gördüğü üzerinden çıkan Me
mur Sağlık Karnesinden anlaşıl 
dı.

Savcılkça yapılan araştırma
da genç, öğretmenin ruhi buna
lım sonucu intihar ettiği saptan
dı. Ceset Orhaneli’nden gelen 
Dönmez ailesine teslim edildi. 

bütçesi ise 66 milyon 042 lira 
olarak kabul edildi.

'Belediye BaŞkanhk maaşı 
125 bin lira brütten, 150 bin 
lira brüte yükseltildi. Belediye 
meclisi çalışmaları Cumartesi 
günü sona erdi.

yen Başbakan Turgut özal, bir 
gazetecinin sorusunu yanıtlar
ken । ihracatımızda büyük yer 
tutan Bursa’nın liman sorunu
nu çözmek için Gemlik veya Mu 
danya’ya liman yapılacaktır.” 
dedi.

Bursa ve Bandırma liman ka
pasitesi ve demiryolu yapımı ko 
nusunda ne gibi çalışmaların 
yapıldığım soran bir gazetecinin 
sorusuna yanıt veren Başbakan 
Özal, şöyle (konuştu :

“ Bursa ihracatımızda önem 
li bir yer tutmaktadır. Bayın
dırlık ve imar iskân Bakam hu 
konuda çalışmaları sürdürüyor. 
Gemlik veya Mudanya’da, han
gisi daha uygunsa bir liman, ya 
pılacaktır.” dedi.

NDP İlçe Başkanı Küley

” Vatandaş 1 Kg 
Peyniri Bin Lira 
ya yiyor,,

Yazış sayfa 3 de

Erdal
İnönü
Yarın 
Gemlike 
Geliyor

Sodep Genel Başkam Erdal 
İnönü’nün yaran ilçemizi âyuret 
edeceği öğrenildi.

Sodep Genel Merkezinden 
Gemlik ilçe örgütüne gönderi
len telgrafta, Genel Başkan Er 
dal İnönü’nün yaran saat 17.30 
öte 18.oo arasında Gemlik’te 
olacağı ve ilçe yöneticileriyle 
toplantı yapacağı öğrenildi.

Erdal İnönü’nün ilçede bir 
kahve sohbet toplantısı yapaca 
ğı daha sonra ise partililerle 
akşam yemeği yiyeceği öğrenil
di.

BURSA’DA PANEL

öte yardan; Sodep H örgü
tünün Bursa Uzunoğlu Düğün 
Salonunda cumartesi günü dü 
zemlenecek panelin hazırlıklan- 
mn tamamlandığı ve ıtoplasutıya 
katılacak konuşmacıların, kesin 
lük (kazandığı açıOdandı. Verilen 
bilgilere göre Panele konuşma
cı olarak Sodep Gen. Bşk. Yar. 
Atilla Sav, Ankara eşiti Bel. 
Bşk. Vedat Dalokay, îst fi Baş 
kam Koral Göymen ve merkez 
karar yön. kurulu üyesi Kemal 
filan katılacak.

öğrenildiğine göre, ünlü gaze 
teri ve araştırmacı Uğur Mum 
cu’nun İtalya’da televizyon prog 
ramına katıldığı için panele ka 
tilanuyacağı bildirildi.

Panel gecesi Taylantta dü
zenlenecek yemeğe İnönü'nün 
de katılacağı bildirücfi.

GÜMRÜK

SATIŞLARINDA 
16 MİLYON LİRA
TOPLANDI

Gemlik ve Mudanj'a Gümrük- 
lerinde bulunan araçlarm satışı 
geçtiğimiz hafta yapıldı.

Voflcan Düğün Salonunda Ol
ma günü j’apılan satışlarda Gem 
ük ve MuKfenya Gümrük Müdür 
lüğünde bulunan 25 araç 16 
tnüyon 828 bîn214 liraya saHl- 
dL Bu arada bazı yakalanmış 
kaçak eşyalara aha. çıkmadı.
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Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer 
alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır 
bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görü
şülmesi istenen konuların gündeme alınması zorun 
ludur.

Madde 17- Genel kurulun görev ve yetkileri :
Aşağıda yazdı hususlar genel kurulca görüşülüp 

karara bağlanır.
a) Dernek organlarının seçilmesi.
b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.
c) Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının 

görüşülmesi yönetim kurulunun ibra edilmesi.
d) Yönetim kurunca hazırlanan bütçenin görüşü 

lüp aynen veya değiştirerek kabul edilmesi.
o) Dernek için gerekli taşınmaz malların sam 

alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması 
hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.

f) Derneğin feshine karar vermek.
g) Mevzuatta ve tüzükte gösterilen diğer husus 

lan ifa etmek.
Madde 18- Karar alma : Genel kurulda kararlar 

toplantıda mevcut olan üyelerin oy çokluğu ile ah 
nır. Tüzük tadili ve derneğin feshi için toplantıda 
mevcut olan üyelerin üçte ikisinin oy birli 
ği şarttır.

Madde 19- Yönetim kurulu teşkili : Yönetim ku 
rulu beş asil ve beş yedek üyeden müteşekkil ol
mak üzere genel kurulca gizli oyla seçilir. Yönetim 
kurulu asil üyeleri aşağıdaki görevler için kendi 
arasında görev taksimi yapar. Asil üyelerden bo
şalma olduğu taktirde yedek üyelerin göreve çağ
rılması zorunludur.

' a) Başkan ; Derneğin her türlü idari işlerini yü 
rütür ve yönetim kuruluna başkanlık eder.

b) Başkan yardımcısı : Başkanın bulunmadığı 
zamanlarda onun görevini ifa eder, derneğin yazı 
işlerini görür ve yönetim kurulu tutanaklarını dü
zenler. Derneği bir yükümlülüğe bağlayan konular 
da başkanla birlikte imza eder.

e) Sayman : Derneğin bütün gelir gider hesapla 
rıyla meşgul olur. Bu hususta gerekli defterleri tu 
tar ve mali konularda başkan ile birlikte imzasını 
kullanır. Ayrıca derneğin bütün para işleriyle meş 
gul olur, gelir ve giderlere ait makbuz ve faturala 
n muhafaza eder.
. d) iki üye : Yukarıda adı geçen diğer üyelerle 
beraber yönetim kurulu toplantılarına iştirak eder 
gerekli tekliflerde bulunur ve karar verilirken oy
larım kotlanırlar.

Madde 20- Çalışma, görev ve yetkileri : Yöne 
tim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

a) Yönetim kurulu başkan veya başkan yardım 
cismin daveti üzerine toplantıya çağırılır.
' b) Yönetim kurulunun bir mesele hakkında ka 
rar verebilmesi için top’antıda en az başkan veya 
başkan yardımcısı ve iki üyenin hazır bulunması 
şarttır. Oyların eşitliği halinde başkanın tuttuğu 
taraf m oyu kabul edilir.

c) Birbirini takip eden üç toplantıya mazeretsiz 
olarak gelmeyen yönetim kurulu üyesi bu görevden 
çekilmiş sayılır.

d) Yönetim kurulu genel kurulu yıllık ve icabın 
da olağan üstü top’antıya davet eder, yıllık çalış
ma raporunu ve bilançoyu zamanında hazırlaya
rak genel kurulun tasvibine arz eder.

e) Yönetim kurulu, üyelerin dileklerini inceler 
ve bunların bir karara bağlanması için toplanır, 
önemli meseleler hakkında karar verirken demek 
üyeleri arasında anket yapılarak üyelerin görüş’eri- 
ni tesbite çalışır ve kararlarında bunu nazarı itiba
ra ahr.

f) Yönetim kurulu demeğin her türlü işlerini gö
rür ve kanuni defterlerini tutar.

Madde 21. Denetleme kunı’u teşkili : Denetleme 
kurulu genel kurulca gizli oyla seçilir ve 3 
asil, 8 yedek üyeden teşekkül eder, denet'eme ku 
rulu denetleme görevini tüzükte tesbit ed len esas 
ve usullere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla 
yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde 
yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula 
sunar.

Madde 22- Çahşma görev ve yetkileri :
Denetleme kurulu aşağıdaki hususları yerine 

getirir.
a) Yönetim kurula çalışmalarını dernekler karnı 

nu ve ana tüzük ve genel kurul kararlan çerçeve 
sjnde olup olmadığını.

b) Derneğin gelir ve gider işlerini usulüne uy 
gun yürütüp yürtitü’mediğini ve defterlerin doğru 
tutulup tutulmadığını devamlı suretle kontrol eder

Gemlik Azot Mühendisleri Derneği Ana Tüzüğü Geçen Haftadan Davam

c) Her altı ayda bir ve devre sonunda bu husus 
larda ve yönetim kurulu tarafından hazırlanacak 
yıllık çalışma raporu 0e bilanço hakkında bir ra 
por hazırlarlar.

d)Devre esnasında lüzum gördükleri takdirde 
genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak üzere 
yönetim kuruluna teklifte bulunurlar.

Madde 23- Seçimler :
Genel kurulda yalnız asil üyeler oy kul 

lanabilirler. Yönetim kuruluna seçilebilmek için 
Azot Sanayi A.Ş. Gemlik İşletmelerinde en az bir 
yıldır çalışıyor olmak şarttır. Demek organlarına 
yalnız asil üyeler seçilebilirler.

Madde 24- Tasnif kurulu :
Seçimler esnasında oyların tasnifini yapmak üze 

re aday gösterilerek açık oylama ile 3 kişilik tas 
nif kurulu seçilir.

Madde 25- Seçim Sıra ve Usulü :
a) Yönetim kurulunun beş üyesi gizli oyla aday 

gösterilerek seçilir.
b) Yönetim kurulu dışında kalan adaylardan en 

çoş oy alan üçü yedek üye olur.
o) Denetleme kurulunun üç üyesi adayı gizli oy

la seçilir. Seçilenlerin dışında kalan adaylar 
aldıkları oy sırasına göre yedek olurlar.

Madde 26. Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi : Se 
çimi takip eden yedi gün içinde yönetim kurulu 
başkanı tarafından yönetim ve denetleme kurulları
na seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, 
baba adlan, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve 
adresleri mahalli mülki amire yazdı olarak 
bildirilir.

Madde 27. Cezayı gerektiren tutum ve davranış 
lar :

a) Üyeler arasında birliği bozucu tutum ve dav
ranışlar,

b) Derneğe zarar verecek tutum ve davranışlar, 
c) Mühendislik meslek haysiyetine zarar verecek 

tutum ve davranışlar,
Madde 28- Sorumluluk : Yönetim kurulu, karar 

larmdan ve yaptığı işlerden dolayı yalnız genel ku
rula karşı sorumludur.

Madde 29- Demeğin Şubesi yoktur.
Madde 30- Kurullardan İstifa Durumu :
a) Yönetim kurulu başkam istifa ederse, başkan 

yardımcısı başkan olur. Birinci sıradaki yedek üye 
yönetim kuruluna girer ve yönetim kurulu üye
leri arasında yeniden görev taksimi yapılır.

b) Başkan yardımcısı istifa ederse, birinci sırada 
ki yedek üye yönetim kuruluna girer ve yönetim 
kurulu başkan hariç yeniden görev taksimi yapılır.

o) Yönetim kurulundan diğer herhangi bir üye 
istifa ederse birinci sıradaki yedek üye yönetim ku 
ruluna girer ve başkan ile başkan yardımcısı de
ğişmemek şartıyla diğer üyeler arasında yeniden 
görev taksimi yapılır.

d) Başkan ve başkan yardımcısı ikisi birden ve
ya yönetim kurulu üyelerinden üçü birden istifa 
ederse yönetim kurulu düşer. Genel kurul kalan 
yönetim kurulu tarafından bîr ay içinde toplantıya 
çağrılır.

Madde 31- Demeğin Gelirleri :
Derneğin gelirleri şunlardır. Yıllık 1200 Liradır.
a) Aylık aldat 100 TL. (YÜZ) liradır. Yıllık 

1200 Tl. liradır.
b) Her türlü bağış ve yardımlar.
c) Dernekçe tertip edilecek her türlü balo, eğ

lence, tiyatro, konser gibi faaliyetlerden elde edile 
gelirler.

d) Dergi ve diğer neşriyat satışlarından ve ilan 
lardan elde edilecek gelirler.

Madde 32- Derneğin gelirleri :
Demeğin parası ancak amaçlarının tahakkuku 

yolunda ve yönetim kurulunun karan ile sarf edi
lir.

Madde 33- Tüzük değişikliği :
Tüzük değişikliğine genel kurul karar verebilir. 

Değişiklik teklifi, yönetim kurulu veya üye’erden 
en az üçte birisi tarafından yapdabilir. Tüzük deği 
şikliği için kumla iştirak eden üyelerin en az üçte 
ikisinin oy birliği şarttır.

Madde 34- Demeğin feshi :
Genel kurul kararı ile olur. Demeğin feshi göriiş 

melerinin açılabilmesi için demek asil üye sayısı
nın üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır 
Çoğunluk temin edilemezse 14. maddede yazıldığı 
gibi üyeler tekrar toplantıya çağırılır. Bu çağın 
üzerine toplanacak üye sayısı ne olursa olsun fesih 
hususu görüşülerek fesih hakkmdaki kararlar ha-

D. 8.3 te

Kongre ilânı
Gemlik Körfezspor Kulübü Başkanlığından

Gemlik Körfezspor Kulübünün olağan genel 
kurul toplantısı 5 Ocak 1985 günü saat 14.00 te 
Balıkpazan Alemdar Sokak No. 3 de yapılacaktır.

Sayın üyelerimizin teşrifleri rica olunur.

Yönetim Kurulu
Gündem :

1-) Açılış
2-) Saygı duruşu
3-) Divan kurulu seçimi
4-) Kuruluş faaliyet raporunun okunması
5-) Kuruluş hesap rapora okunması ve görüşülmesi 
6-) Yönetim kurulu asil ve yedek üye seçimi
7-) Denetim kurulu asil ve yedek üye seçimi
8-) Dilek ve temenniler
9-) Kapanış.

KAYIP

Gemlik Nüfus Mgmnrtnğımflıu» jj. 
mş olduğum nüfus cüzdanımı kaybettim.

Yenisini alacağımdan eskisi hüküm
süzdür.

Behiç SEVİM

Soyadı Tashihi
Gemlik Asliye Hukuk Hekimi 10İnin 14. 12. 1984 

tarih ve 984/634 eses 884/660 karar sayıları İla Ay- 
dınlıoğlu elan aeyadım Aydıneğlu olarak dözeltllmlp- 
tlr. Duyurulur.

■ahattln Aydınoğlu

•İMLİK•ad.

Çimen Çiçekevi
Çiçekçilikte Güvenilir İsim

Yeni Yılda en gAıel armağan 
çiçektir.

Yılbaşı İçin ORKİDE alpari*- 
lerlnln kabullne başladık.

TLF ı 3927
Kayhan Mah. 1 Nolu
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Demokrasi’nin erdemleri, siyasi kadro 
ların; demokrasiye bakış açılan içinde 
değerlendirilir. Siyasi kadrolarm ilk an 
da; demokrasinin yumuşak beşiğine, pa 
muk ellerle yaklaşımları çoğunca çıkarcı 
düşünceler doğrultusundadır.

1945 den sonra, demokrasiye gidilen 
yolda Derlerken tökezlemeler olmuştur. 
Kadrolarm olumlu tutumları, tökezleme 
yi olduğunca atlatmayı başarabilmişler 
dir. 2. Dünya savaşının yatan alevleri 
içinde, bir ulusu savaş dışı bırakmak 
büyük siyaset yeteneğinden doğan tur 
kararlıktır. Bu kararlılık içinde demok 
rasinin kapılan açılmıştır.
1950 Seçimlerinde toplumu sarsan olay
lar, yönetimin yandaşlarım; koruyucu 
şemsiye altında toplamaya yönelik olum 
saz davranışları, insanımın üzmüştür. 
Partilerinden olmayanları, düşmanca dav 
tanışlara dek götürmüştür yönetim. Oy
sa, 1950 Kadrosu yansızlıkla, Türkiye’yi 
açmazlar dünyasına itilmesine neden ol
mayacaktı. Nedendi köy kahvelerinin ay 
nbnası ? Nedendi aynı köyde düşman 
kamplar yaratılması. Bu Olgu yönetimler 
ce bilinçli olarak gündemde tutuluyordu.

Türkiye, Osmajlh İmparatorluğunun; 
kalıntıları altında gücüyle, bilinçli kadro 
larm toplumcu tutumlarıyla bugünkü 
düzeye gelebilmiştir. Otuzdört yıl önce 
yasanan demokrasi olayından bir şey 
Ber ainak gerekmez mi ? Eskiye göre, 
dedir. Acaba demokrasi pastası’nin dilim 
terinden kimler yararlanıyor ? Eskiden 
yurdumuzun olanakları öğünecek düzey- 
‘MLİLU AZINLIK’ denilenlerin bugün 
demokrasiye bakış açılan nedir ?

Bugün de, aldatılmış insanlar giderek 
büyüyerek ATATÜRK TÜRKİYE'sini 
ters yönde etkileme eylemleri içindeler.

DEVRİMLERE ters düşen bu topfum; 
kadınlarımızı, erkeklerimizi kendi karan 
lık dünyalarına sürükleyerek “safları 
sıklaştıriyorlan Bugün, jkadml'arttnızm 
çoğunluğu bu “saflarda” çarşafın altın-1 
da eskiden olduğu gibi umacı kılığnu 
sürdürüyor. Bir avuç azınlıkça; kadınları 
miza erkeklerimize çengel atılması, Heri ' 
ye dönük aramasının ipuçları değil de 
nedir ?

Demokrasi erdemler dünyasıdır. Kişi
ler; demokrasinin enginliğinde geçmiş 
günlerin karanlığını unutur; o günlerin 
alışıldığıyla, demokrasinin hoşgörü ha
vasım bozama uğratmayı eylemleri için 
“mubah” sayarlar. Düşlenen, geriye gidiş 
için yöntemler arar, çriaş kapılarına sarı
lır. Bereliler, takkeliler, ne denli çoğa
lırsa; topluma egemenliklerinin o denli 
güç olacağının da bilincindedirler.

Demokrasiyi, ATATÜRK DEVRİM- 
LERİ’ni ötedenberi anlamak istemiyen- 
ler, demokrasinin toplumda yer etmesi
nin önünü almayı amaç edinmişlerdir. 
Sağcı-tutucu, demokrasiye ters düştüğü 
sürece; devlet kadrolarında yandaşlar bu
lacağı bilincindedir de. Bunlar, saf insan
larımızı kandırma yöntemlerini iyi bildik
lerinden aldatma hünerleri de epeyce ge
lişmiştir.

öncelikle, sağın içinde yer alanlar; saf 
insanlarımızı öne sürerek, tüm eylemleri 
bu insanları kalkan yaparak kendi yüzle
rini gizliyorlar. Tarihe bakılırsa; bu olgu 
çoğunca sağa dönük hükümetlerin za
manlarında gelişmiş büyümüşlerdir. Bu
gün, yarını hazırlayabilmek için ağlarını 
örüyorlar; yarın ne ola?

Gemlik Azot Mühendisleri Derneği Ana Tüzüğü

nr bulunan üyelerin üçte iki çc/ğunluğu ile alınır. 
Fesih karan yönetim kurulu tarafından 5 (beş) 
gün içinde mahalli mülki amirine yazı ile 
bildirilir.

Madde 35- Mal varlığının taşviye şekil : Fesih 
halinde derneğin her türlü mal ve parası Azot Sa 
nayi Gemlik İşletmelerinde bulunan Azot Çalışan
ları Çocuk bakım evi kurma ve yaşatma derneğine 
hediye edilecektir.

Madde 36- Gemlik Azot Mühendisleri derneği :

Hepsi T.C. vatandaşı olan ve 2. madde 2 de kim 
İlkleri ve açık adresleri yazdı kişiler tarafından 
10.7.1978 tarihinde kurulmuştur.

Madde 38- Bu tüzükte yer almayan hususlar 
İçin 4.10.1983 tarih ve 2098 sayılı kanun hükümle 
ri muteberdir.

Madde 38- iş bu tüzük 88 madde (otuzsekiz) 
den ibarettir.

Yönetim Kurulu :
Nazif GENCER Başkan
Cihangir BİNİCİ Başkan Yard.
Emin ÖZDEM1B Sekreter
Galjp KÜREKSİZ Muhasip
Erol İLHAN tiye
Hakkı BAHAR üye
İbrahim İÇÖZ Yye

8
8

8
8

— BİTTİ —

SATILIK MÜSTAKİL YENİ BİNA
İlıca Caddesinde halen doğrama atölyesi olarak kul- ' 

(andığımız 150 m2 tek katlı bina nakil dolayısıyla satılıktır.
Atelye, zeytin deposu, turşuhana olmaya müsaittir. I- ' 

çlnda yazıhane, banyo, vvc, mutfak bölümleri, su ve trlfeze 
ceryan mevcuttur. Her İki tarafı yoldur. ■

İsteklilerin saat 1*.oo dan sonra 3808 nolu telefona 
müracaatları .

YUSAN İNfAAT KOLL. JTl

~—itt an ırn eh o sı o irs — sn te un mı ana ■

| MEVLANA |
1 ETLİ EKMEK VE F1KIN I 
| KEBABI AİLE SALONU |

I Siz Gemliklilerin Hizmetine Devam Ediyor. I 
| Gemlik’te İlk Defa Konya Usulü Etli Ekmek ve Fırın Kebabı
I Evlere, İş Yerlerine, Özel Dünlerinize İtinalı Servisimiz Mevcuttur. I
I DOKTOR ZİYA KAYA BULVARI (İSKELE MEYDANI) 
| ASTARLI OĞLU APT. ALTI (FOTO ŞEN’İN ALTI) GEMLİK |

MDP İLÇE BALKANI KÜLEY
“1000 LİRAYA PEYNİR YİYORUZ.

tin Küley, gazetemize yaptığı 
raz, okuyoruz birçok belediye 
600 liradan peynir satıyor biz 
ise 1000 liradan peynir yiyo 
yazılı açıklamada belediye çalış 
malarım eleştirdi ve “duyuyo 
ruz” dedi.

İlçe başkanı seçilmesinden 
sonra ilk kez gazetemize açıkla 
ma yapan MDP ilçe BaMkar" 
Hüsamettin Küley, ilçenin ye 
re] konularını ele alarak şunla 
n söyledi :

MDP İlçe Başkam Hüsamet

göl oluyor. Dünyanın hiçbir 
yerinde sahiller garaj olmamış 
tır. Bizde Tır ve kamyon par 
kidir. Mahallelinin rahatsızlığı 
na aldıran yoktur. Birçok il ve 
ilçede belediyeler vatandaşa

“—Sorunlar gözler önünde 
kanalizasyon, su, elektrik ve 
yollar ilçemize bir yağmur yağ 
dığı zaman ana caddeler bile 
600 liradan peynir satarken bi 
zim belediyemiz uyuyor. Halk 
1000 liradan peynir yiyor*’

GEMLİK KÖRFEZ
HAFTALIK SİYASİ GAZETE

Resmi ilânlar tek sütun santimi 300 TL.
İcra ve Mahkeme ilânları sütun santimi 100 TL.
Kayıp ilânları
Teşekkür ve doğun ilânlan santfcni
Kongre İlânları
Koop. Kongre ilânlan
Sürekli özel ilânlar pazarlıkla ahnır.

▲İti eyiA 
Yıllık

▲ BONE

8 
8

8
8

500 TL.
75 TL 

2000 TL 
2600 TL

650 TL.
1300 TL

Gazeteye verilen yazılar yaymtenon veya yaym- 
tanmaan getri verilmez.
Gazetemiz Basın Ahlâk Yanaşma uyar.

SATILIK
Yalova Yolu Mlna Yağ Fabrikası 

yanı, yola 80 mî cepheli 1900 m2 

arsa İle Askerlik Şubesi altında 9 

dönüm, 300 ağacı aşkın zeytin e- 
ğacı bulunan zeytinlik satılıktır.

MOraoeat t Genşafi* önel Tlf : 3704
Birike! ve Kiremit İmalatçısı Gemlik

8
8

KONGRE İLÂNI
Çimtaş Spor Kulübünün olağan genel kurul top 

Jantısı 28 Aralık 1984 günü saat 15.oo de Fnhriks 
yemekhane salonunda yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

GÜNDEM: Yönetim Kurulu

1. Açılış ve saygı duruşu
2. Divan oluşumu
3. Yönetim kurulu faaliyet ve hesap raporunun 

okunması ve aklanması
4. Yeni yönetim ve denetim kurullarının asil ve 

yedek üyelerinin seçimi
5. Dilek ve istekler
6. Kapanış

DÜZELTME

Geçen hafta gazetemiz 3. sayfasında yayınlanan 
Kongre İlanında yazılmayan dernek adı Gemlik Eo 
tory Kulübü Derneği'dır. Duyurulur düzeltiriz.

Devren Satılık
Ilıca Caddesinde 

BB Nolu Bakkal dük
kanı faal vaziyette dav
ran eltiliktir.

HOLLAND FİLİM u 
VİDEO KULÜP

DOĞON ve CEMİYETLERDİ 
VİDEO FİLMİ ÇEKMEYİ 

BAŞLAMIŞTIR.

Mür ; 2172 Gemlik Mör . hm-1271 «emllk
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gemlik

KÖRFEZ
um <

KÖRFEZ
ZEYTİNYAĞI FA8KİKASI

SAYIN ZEYTİN ÜRETİCİSİNİN 
HİZMETİNE AÇILMIŞTIR.

Modern Makinalarla Donatılmış Olan 
Fabrikamızda Zeytinler Kırılmağa Giderken 

Sıcak Suyla Yıkanır ve Yağınız 
Filtre Edilir.

i 
ı
!

İ

I

Gemlik'ten Dost ve Müşterilerinize 
En Güzel Yeni Yıl Armağanı

MUTM
ZEYTİN ÇİÇEĞİ KOLONYASI 

TÜRKİYE’DE İLK DEFA

oo <w oo cx> eo oo oo oo oo oa

LİMON KOLONYASI’.
DENEDİNİZ Mil - IBVECEKSİNİZ

- ECZANE - MARKET - PARFÜMERİ VE 
BAKKALLARDA

ISRARLA ARAYINIZ

Not: Yeni Yıl İçin ÖZel Eşantiyon Siparişleri Kabulüne Başlanmıştır

Tlf : 2972 Gemlik

■B MB HBHS MERffi 9088 88^ MBBB H »

I Firmalar Yeni Yıla
I En Güzel Takvim ile Giriniz!

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

TÜRKİYENİN EN LÜKS TAKVİMLERİNİ HAZIRLAYAN 
FİRMALARLA ÇALIŞIYORUZ.

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

Takvimlerinizi Hazırlıyoruz.
ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEK İÇİN MÜESSESEMiZK GELMENİZ veya TELEFON ETMENİZ KAFİDİR.

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

iwiffıiBMmwiTMtTinMinımirrniînıiiiiıınnmınmFMiMmMiîMFTi!iBMMinm
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HAFTALIK SİYASİ GAZETE!

KURULUŞ : 1« HAZİRAN 197 8

TLF : 3927
Kayhsa Mb. 1 Nolu «d. «İMLİK

Sovyetlerden Gelecek Olan

Doğal Gaz Gemlik’e
Akıtılacak

Emekli Diplomat Mahzar Özkol 
Bursa’da Ölü Bulundu

Türkiye'nin enerji açı 
ğını kapatacak olan dev 
proje ?le Sovyetler Biri; 
ğinden İlçemize doğal gaz 
akıtılacak.

Batilı ülkelerden set ra 
Sovyetler Birliğinden do 
ğal gaz alacak olan Tür 
kjye, enerji açığım bu yol 
h kapatacak. 2010 yılında 
tamamlanması beklenen 
dev projenin devreye gir 
meşkle Sovyetler Birliği 
nüden döşenecek boru 
hattı île yılda 6 milyar 
metreküp doğal gaz ile iki 
hattan 1-2 milyar kilovat 
elektrik enerjisi alınacak.

DEV BORULAR 
GEMLİK’TE

1987 yümda devreye gi 
recek olan projenin Batdı 
ülkelere giden dev boru 
hattından adanacak bir ko 
lu Yoğugiavya üzerinden 
Türk Bulgar sınırına gele 
cek. Buradan Türk toprak 
sarma girecek olan doğal 
gaz boru hattı. Trakya’da

Öğretmen Konulu Yarışma Birincilerine

ARMAĞANLARI TÖRENLE DAĞITILDI
öğretmenler Günü re? 

denryl şijr, kompozisyon, 
resim ve afiş yarışmala 
nnda birincilik kazanan 
öğrencilere geçtiğimiz haf 
ta İlçe Kaymakamlık Ma 

ki Türk doğal gaz kaynak 
larıyla birleşecek ve Mar 
rnarmar denizinden Gem 
lik’e akıtılacak. İlçemizde 
kurulu bulunan Azot Sana 
yi Gübre Kompleksi Fab 
mikası ve öbür sanayi ku 
ruluşl arı enerji sorunu do 
ğal gaz ile Çözümleyecek.

Millyet Gazetesi yazarı

ALMANYA’DAN UCUZ ET GELİYOR
* KIYMA 750 LİRADAN

* PARÇA ET 850 LİRADAN SATILACAK

İlçemizde faaliyet göste 
ren Elif Ticaret Gıda Sa 
nayl A.Ş. tarafından Fede 
rai Almanya’dan 21 ton 
et ithal edildi.

Şirket Müdürü Kadir 
Sütlümden aldığımız bilgile 
re göre etlerin bugün Bur 
sa’ya gelmesi bekleniyor. 
Sütlü ,yaptığı açıklamada 
etlerin Et Sairi Ltd. firma 

kamında armağanları da 
ğıtıldı.

Törende konuşan İlçe 
Kaymakamı Mehmet Gü 
ter, öğrencilerden başarı 

Mehmet Ali Biırant ve Çe 
tin Emeç’in bildirdiğine 
göre : Sovyetler Birliği 
doğal boru hattının Türlti 
yelden geçecek bölümü 
için müteahhitlik görenini 
üsrtfenmıak 'istiyor. Bu ko 
nuda gerdkli olan dış kire 
diyı ide bulabilecekleri 
belirtiliyor.

'sı tarafından Bunsa Beledi 
yesi Tanzim Satış mağaza 
lan jle Geımlük’te aynı fir 
maya ait işyerinde satıla 
cağını söyledi.

BAŞKANIN 
AÇIKLAMASI

Belediye Başkanı Hakkı 
Çakır, ithal etler İkonusun 
da gazetemize yaptığı a 

lannın devamım istedi, 
öğrencilere armağcnia.’i 
Kaymakam, İlköğretim 
Müfettişleri ve Okul mü 
dünleri tarafından verildi.

Aynı kaynakların verdi 
ği habere göne 1987 yılın 
da borular 'tamamlandığın 
da ilk yıl 1.5 milyar m3 
1989 da 2.3 milyar ve 
1990 da 3 milyar m3 
doğal gaz. akıtılacak. Bu 
ralkkam 2010 yılında yılda 
6 milyar m3 e yüklseltile 
cek.

çiklamada şunları söyledi:

“—ithalatçı Firma yetki 
lilerj ucuz et getirecekleri 
ni ve gelen hayvanlara ait 
etlerin 2-3 yaşlarında 
olacağım belirttiler. Bize 
verdikleri bilgiye göre kıy 
ma 750 liradan, parça et 
850 liradan satılacaktır. 
Etler geldiğinde faturala 
nm incdiyeceğiz ve satı 
şa izin vereceğiz. Her kini 
halka ucuz ve sağlıklı gı 
da maddesi satarsa biz 
destekleriz.”

İthal etler konusunda 
bilgilerine başvurduğu 
muz Et San Ltd. Firması 
Sahibi Turgut Elyagut ise 
şunları söyledi :

“—Gelen etlerin satış 
organizasyonunu üst 
tendik. Elif Tic. A.Ş. tara 
tından bugün gelmesi bek 
lenen ithal etler, islâmi 
esaslara göre özel olarak 
kestirilmiştir. Sağlık konu 
sunda hiçbir şüpheye yer 
bıraknııyacak brigeleri 
mjz vardır. Halka ucuz et 
satmakla, yararlı olacağı 
mızı sanıyoruz."

öte yandan aynı ithalat 
cı firma tarafından önü 
müzdekî günlerde peynir 
getirileceği ve 600 liradan 
satılacağı açıklandı.

35 yıl çeşitli yerlerde 
diplomatlık yaptıktan son 
ra emekli olan ve Gemlik 
e yerleşen, Eski Kıbrıs 
Büyükelçisi M. Mahzar 
özkol, Bursa’da yeğeninin 
evinde ölü bulundu.

öğrenildiğinle göre Bur 
sa’ya giden Mahzar Özkol, 
yeğeni Ayla Keökin’in evi 
ne gitti. Geç saatlerde 
Gemlik’e gitmek üzere ev 
den ayrıldı. Ancak bir sü 
re sonra yaralı vaziyette 
eve geri geldi ve “Trafik 
kazasında . yaralandım. 
Bir şeyimyok.” dediği öğ 
remildi. Kendisinin doktor 
istemediğini, alkolle ve pa 
urukla kanlan temizleye 
ceğirti bildirdiğini söyliyen 
Ayla Keskin, dayısının da 
ha sonra yattığını bildir 
dj. Sabah uyandığında da 
yasınım ölüsüyle 'karşıla

Zeytin Üreticisine
50 Milyon Lira Dağıtılıyor

Zeytin paralarının ilk 
ödenmesine bugün başl'am 
yor. 72 nolu Marmara Bir 
İlk Zeytin Tarım Satış Ko 
operatifinie 50 milyon lira 
geldi.

Kooperatif yetkililerin 
den aldığırmz bilgilere gö 
re bugüne kadar koopera 
tifçe ortaklardan 1 mil 
yon 800 kg. zeytin alındı 
ğı bildiriliıkrn merkezde 
zeytin veren ortaklar 4 
Aralık tarihine kadar ver 
dilderi zeytinlerin karşılı 
ğı, köylerde ilse 10 Aralik 
gününe değin zeytin veren 
leıin paraları dağıtılacak.

ALDILAR YAVAŞ

Zeytin alim kampanya 
smm yıl sonun da kapana 
cağını söyliyen ilgililer, 
adımların beklenildiği gi 
bi gitmediğini ifade e 
diyorlar. Kampanya başın 
da yaklaşık 6 milyon kg. 
zeytin alınmasının tam 
min edildiğini bildiren 
ilgi] ler, gerçek ahmlann 
2 milyon 250 kg. kadar 
olacağını söylediler.

öbeyendan bu yıl piya 
şada tüccarın yüklü alım 

şan Ayla Kaska, dunumu 
polise bildirdi.

Pol s, şüpheli ölüm üze 
rine cesedi dün adli tıpa 
gönderdi. Adli tıp rapo 
cunda trafik kazasmm 
sabit olduğu ve boyun ke 
mikleririn kırıldığı öğre 
nildi.

Emekli', Diplomat Mah 
zar Özkol, İzmir’de topra 
ğa verilecek.

Emekli Diplomat 
Mahzar Özkol

iar yaptığı gözleniyor. Zey 
tin Tüccarları Kemal Kı 
hç, Cahit Durmaz, Cemal 
Öner, Osman Kostak, Tay 
lanlar Zeytincilik, stokla 
rmı doldurduğu belirtili 
yor.

Ayctm, Akhisar ve Ed 
remi t dolaylarında geçti 
ğimiz yıl zeytin olmaması 
nedeniyle tüm stokların 
eridiği ve Gemlik zeytini 
nin iyi alıcı bulması nede 
nlyle tüccarın bu yıl alm 
lara daha yüklü girdiği 
ifade ediliyor.

Ceza Yargıcı
Görevinden Ayrıldı
Gemlik Sulh Ceza Yar 

gia Huhtsl Coşkun göre 
xiden .ayrıldı.
lusi Coşkun geçtiğimiz haf

İlçemizde iki yü ir Sulh 
Ceza Yargıçlığı yapan Hu 
ta son kez duruşmaya çık 
ti.

Görevinden aarılan Yar 
gıç Coşkun serbest avukat 
hk yapacak.
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Küçük Kumla Spor Kulübü Derneği Ana Tüzüğü
Madde 1. Derneğin adı : Küçük Kumlaspor Kulü

bü derneğidir.
Madde 2. Derneğin merkezi : Küçük Kumla Körii
Madde 3. Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleş

tirmek için der-ekçe sürdürecek çalışma konula* xe 
çalışma biçimleri spor dallarında Küjiik Kumla genç 
ligine hizmet vermek sportif ’aal yetlerde bulunmak 
sporla ilgili eğitim ve eğretim, kürtürel faaliyet erde 
bulunmak ve bu hizmetleıin yerine gctrilmesi süre

Adı Soyadı Mesleği Tab’yeti Baba Adı D. Yeri vci Tarihi ikametgah Adres]

Emin Üre Ticaret T.C. Muhittin K. Kumla 1954 Küçük Kumla. Gem'ik

Eşref Ata Berber T.C. Kazım K. Kumla 1950 Küçük Kumla Gemlik

Hasın Yokuş Çiftçi T.C. Haşan K. Kumla 1949 Küçük Kumla Gemlik

İbrahim Ayvat Şoför T.C. İ. Hakla K. Kumla 1954 Küçük Kumla Gemlik
Adnan Taşkıran İşçi T.C. Ahmet K. Kumla 1950 Küçük Kumla Gemi li
Fahrettin Ceylan Mem ir T.C. Mehmet K. Kumla 1949 Küçük Kumla Gemlik
Nurettin Çet" Jfeîi T.C. Abdullah K. Kumla 1954 Küçük Kumla Gem ili
Ali Sezer İŞÇİ T.C. Zülfü K. Kumla 1949 Küçük Kumla GemLk
Erol Yıldıran. Tüccar T.C. , Cafer K. Kumla 1939 Küçült Kumla Gemlik
Füöü Alyüz SIa>rangoz T.C. Haşan K. Kumla 1932 Küçük Kumla Gemlik
Ha il Yörük Memur T.C. Süleyman Sarıhacılar 1953 Küçük Kumla Gemlik
Halil Efe ^çi T.C. Hüiseyîn K. Kumla 1948 Küçük Kumla Gemlik
AbduUah Işık İŞÇİ T.C. Mehmet K. Kumla 1941 Küçük Kumla Gemlik
Basan Uyar İŞÇİ T.C. İsmail K. Kumla 1932 Küçült Kumla Gemlik

Madde 5) Dernek amacını gerçekleştirmek için 
sürdürülecek çalışma kenulan ve çalışma biçim eri:

a) Belde gençliğinin sportif faa iyetlerde bulunma 
sim sağlamak.

b) Ülke sporuna katkıda bulunmak.
c) Belde genç iğine spor tesisleri ve malzemeleri 

sağlamak.
d) Belde gençliğini çeşitli spor konularında eği 

tim öğretim ve kültürel faaliyetlerde bulunmak
e) Hizmetler için gerekli edan büro eşyası ve 

teknik malzeme'eri temin etmek.
Madde 6) Derneğe üye olma şartlan :
Medeni hakan kullanma ehliyetine sahip 

ve onsekiz yaşnu bitirmiş bulunan herkes derneğe 
üye olabilir. Ancak, özel kanunlarında aksine hü
küm bulunmamak şartı ile 1.2908 sayılı kanunun 
4. maddesinin 1 numaralı bendinde gösterilenler
den :

a) Anayasa Mahkemesi üyeleri Anayasa Mahke
mesince

b) Yargıtay Üyeleri, Yargıtıy 1. Başkanlık Ku
rulunca

e) Danıştay Üyeleri, Danıştay Başkanlık Kuru
lunca

d) Sayıştay meslek mensuplan ile savcı ve yar- 
dımcı an Sayıştay daireler kurulunca

e) Hakim ve savcılar, Hakimler ve savcılar yük
sek kurulunun görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca 
verilen müsaade üzerine 2.2908 sayılı kanunun 4. 
maddesinde belirtilen diğer kamu hizmeti görevlile
ri ise ilgili bulundukları Bakanlıkça tesbit ve ilan 
edilen derneklere üye olabilirler. 3.2908 sayılı kamı 
nun 4. madresinin 2. fıkrasının (2) ve (3) numa
ralı bentlerinde, affa uğramış olsalar bile : Zimmet 
ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sah
tecilik, inancı kötüye kullanma dolaylı illaz gibi 
yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istiklal kaçakçılığı 
dışında kalan kaçakçılık suçları ve resmi ihale alım 
satımlarına fesat karıştırma, biriyle mahkum olan
lar T.C.K.’nun 2.1 kitabının 1. babanda yazı 
b suçlardan veya bu suçların işlenmesini aleni ola
rak tahrik etmek suçlarından bi'.i^le mahkum olan 
lar T.C.K.’nun 312. maddesinin 2. fıkrasında yazılı 
balkı, sınıf, ırk, din, meshep veya bölge farkl lığı 
göstererek kin ve düşmanlığı açıkça tahrik etme 
suçlarıyla aynı kanunun 316.317. ve 318. m .(idele
rinde yazılı kalpazanlık suçlarından biriyle mahkum 
olanalar, herhangi bir suçtan dolayı ağır hapis veya 
toksirli suçlar hariç 5 yıl veya daha fazla hapis 
cezasına mahkum olanlar ile diğer kanunların der
neklere üye olamayacaklarını belirttiği kişiler oıta 
okul ve öğretim öğrencileri dernek üyesi otlamazlar 
4.2908 aayıı kanunun 4. maddesinin 2. fıkrasının 
4 numaralı bendinde gösterilen T.C.K.’nun 5 6. 
maddesinin 1.2.8. fıkralarında yazılı fiillerle aynı 
kanunun 587. maddesinin L2.8 4 ve 5. fıkralarında 
yanlı fiillerle siyasi ve ideolojik amaçlarla i lo mek 

since tüm ihtiyaçları karşılamak.
. Derneğin temsil rengi Mav'-Beyazdır.
b. Derneğin sportif faaliyetlerdeki braş’aıı, Fut- 

t</I, Atletizm.
e. Dernekte kumar oynanmaz, içki içilmez ve s ya 

setle har ne suretle olursa o'sun uğraşı ma?.
Madde 4. Dernek kurucularının ad ve soyadları 

meslek ve sanatları ikametgah adresleri ve tabiyet 
Zeri 

ten mahkum olanlar bu bentte belirt im 5 ?sak sü
resince dernek üyesi olamazlar. Türk vatandaşı ol
mayanların üye olabilmeleri iç’n türk vatandaşla
rında aranan şartlardan başka, o yabancının Tür
kiye’de ikamet etme hakkına sahip olması da ge
rekmektedir. Fahri üyelik için ikamet şartı aran
maz dernek yönetim kurulu üyelik için yapılan mü
racaatları en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya 
isteğin reddi şeklini karara bağlayıp sonucunu mü
racaat sahibine yazıyla duyurmak zorundadır.

Madde 7) Üyelikten Çıkma ve Çıkarılmanın şart 
ve şekilleri : Öğrenci derneği üyesi iken öğrencilik 
sıfatı sona erenlerin 39. maddeye göre kamu hizme
ti görevlilerinden kurulan derneklerin üyesi iken 
o derneğin kurulduğu kamu kurum veya kurulu
şundan veya kamu hizmetinden emeklilik dışında 
herhangi bir nedenle aynlanlann demeklere üye 
olma hakkını kaybedenlerin ve demk tüzüğüne ay
kırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların 
kayıtlı bulundukarı derr eklerdeki üyelikleri softa 
erer. Yukarıda belirtilen durumlardan birin’n tesbiti 
halinde üyelik kaydı demek yönetim kurulunca 
silinir.

Madde 8) Üyelerin Haklan : Hiç kimse bir der
neğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorla
namaz her üye istifa hakkına sahiptir. Demek üye
leri eşit halılara sahiptir. Demek tüzüklerinde üye
ler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve meshep 
aile, zümre ve sınıf gözeten hükümler bulunamaz, 
ve tüzüğe eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık 
tanıyan hükümler konulamaz. Ancak, 4. maddede 
belirtilen kamu hizmeti görevlileri, 16. madde gere
ğince üye olabilecekleri demeklerin T.BJM.M. üye
leri, özel gelir kaynağı veya özel imkanları kanun
la sağlanmış olan, kamu yararına çalışan demekle
ri yönetim ve denetleme kurul'armda görev alamaz 
lar. Her üyenin genel kurulunda bir oy hakkı var
dır. Üye oyunu bizzat kullanabileceği diğer bir üye 
aracılığı ile de kullanabilir. Her üye genel kurulda 
en çok bir üyeyi temsil edebilir. Fahri üyeler iste
dikleri takdirde aidat verebllrler. Fahri üyele
rin oy hakkı yoktur.

Madde 9) Demek Genel Kurulunun Kuruluş şekli 
Bu dernekte 1. genel kurul 2. yönetim kurulu 3. de 
netleme kurulundan oluşur. Dernek tüzüğünün ga
zetede yayınlandığı günden itibaren 6 ay içinde ilk 
olağan genel kurul toplantısını yapar ve organları
nı tesbit eder.

Madde 10) Genel Kurul Toplanma Zamanı : 
1.) Genel kurul dernek tüzüğünde belü edilen za
manlarda olağan
2.) Yönetim veya denetim kumlunun gerekli gördü
ğü hallerde veya demek üyelerinden 1-5’inin yazdı 
isteği üzerine olağan üstü toplanılır. Olağan genel 
kurul toplantısı her yıl Ekim ajanda yapfır. Ola
ğan genel kurul toplantılarının en geç. iki yı'da bir 
yapılması zorunludur. Genel kurul toplantıya yöne
tim kurulunca, çağrılır. Denetleme kurulunun veya 
dernek üyelerinin 1-5’inin yazılı isteği üzerine yöne 
tim kumlu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa de- 

tim kurulu bir ay içinde tojlmfıya çağırmazsa de 
netleme kumlu veya toplantı isteğinde bulunan üye. 
lerden bitinin müracaatı üzerine mahalli suh hukuk 
hakimi duruşma yaparak demek üyeleri arasından 
üç kişilik bir heyeti genel kuıulu toplantıya çağır
makla görevlendirilir.

Madde 11) Çağrı Usulü :
Yönetim kurulu demek tüzüğüne göre genel kum
la katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler 
Genel kurula katılacak üyeler en az 15 gün önce
den günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bit gaze
tede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu 
çağrıda çoğunluk sağlanamazsa bu ve bu nedenle 
toplantı yapılmazsa 2. toplantının hangi gün yapı- 
laeağıda belirtilir, ilk toplantı günü ile 2. toplantı 
arasında bırakılacak zaman bir haftadan az ola
maz. Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile 
toplantı gündemi toplantı gününden en az 15 gün 
önce mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile 
bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyele
rin Ijstesi de eklenir.
Toplantı başka, bir sebeple geriye bırakılırsa bu du
rum geri bırakma sebebiyle birlikte toplantı ilanı- 
mn yapı dığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üye
lere duyurulur. 2. toplantının geriye bırakma tari
hinden jtlbaren en geç iki ay ve toplantı iki fıkra
nın esaslarına göre mahalli e» büyük mülkiye amir 
ligine duyurulur. Genel kurul toplantısı bir defadan 
fazla geri bırakılamaz.

Madde 12. Toplantı yeri, genel kurul toplantıları 
dernek merkezinin bulunduğu yerden başka yerde 
yapılamaz.

Madde 13) Toplantı Yeter Sayısı : Genel kuııi 
dernek tüzüğüne göre genel kurula kat ima hakkı 
bulunan üyelerin yansından bîr fazlasının katılma 
s-yla’toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlama? z- 
sa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz ancak bu i- 
kîncl toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim 
ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının 
iki katindan az olamaz.

Madde 14) Toplantının Yapılış Usulü : Demek 
genel kurul toplantıları planda belirtilen ve mahal
lin en büyük mülkiye amirliğine bildirilen gün ye 
saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak üye 
Her yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adlan 
karşılarına imza koyarak toplantı yerine girer e 
23. maddede belirtilen tam sayı sağlanmışsa du
rum bir tutanakla ve toplantı yönetim kuru’u veya 
görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri 
tarafından açılır. Hükümet komiserinin toplantıya 
gelmiş olması toplantının açılıştan sonra top’artıyı 
yönetmek üzere bir başkan yeteri kadar başkan 
vekili ile katip seçilir. Toplantının yönetimi genel 
kurul başkanma aittir. Katipler tcpYntı tutanağım 
düzenler ve-başkanla birlikte imzalarlar. Topantı 
sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuru
luna verilir.

Madde 15) Toplantıda Görüşülecek Koftular : 
Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan 
maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazırbulunan 
üyelerin en az bir bölü onbirj tarafından görüşül
mesi istenen konuların gündeme alınması zorunlu
dur

Madde 16) Genel Kurulun Görev ve Yetkileri :
Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp 

karara bağlanır.
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 gülüşü

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

ması mevcut taşınmaz mallarm satılması hususunda 
yönetim kuruluna yetki verilmesi.

6. Derneğin federasyona katılması veya ayn'mas*
7. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması 

yurt dşındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak 
katılması veya ayrılması.

8. Derneğin fes edilmesi
9. Mevzuata ve demek tüzüğünde genel kuralca 

yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getiril
mesi.

Madde 17) Yönetim Kurulu Teşkili ve Görevleri: 
Yönetim kurulu 7 asil ve 7 yedek üyeden ibarettir 
Genel kuralca gizli oyla seçilir. Asil üyeliklerden 
boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağ
rılması zorunludur. Yrönetim kurulu aşağıdaki hu
susları yerine getirir.

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

D. S. S te



,;kmuk körfez 25 aralik 1934

Körfez ölüyor!

Bu hafta Gemlik’ten giriyorum yazıya. 
Okullara gönderilen bîr genelgede, deniz 
kirliliği konu edilerek; MARMARA’nın 
nasıl temizleneceği önerilmiş. Gönderi'en 
yazıyı birlikte okuyalım;

“Mudanya ve Gemlik sahilinde körfez 
kirliliğine neden olan tesis ve konutlara 
alt atık suların arıtılmadan direkt olarak 
denize boşaltıhnamasma.”
Gemlik İlçesine bağlı Armutlu buca 
gına kadar sahil şeridinde, tesis yerleşim 
ünitelerinin sağlıklı kanalizasyon şebeke
sine kavuşturulması ”

Sözünü ettiğim resmi yazıda; kanali
zasyon ağının nerelere bağlanacağı, zarar 
lı olmaması için, ne gibi önlemlerin alı
nacağı, detaylarına irilerek gösterilme 
miş. Yöre halkının nasıl eğitileceği de 
belirtilmemiş.

Bize göre yukarıya alıntılanan yazı, ön 
İncelemeler yapıtmadar); ya kulaktan 
dolma, ya da masa başındaki sorumlunun 
kendini gösterme çabasından başka şey 
olmasa gerek.

4 Eylül 1976 günlü, GEMLİK KÖR 
FEZ’de yazdığım kirlenme üstüne bir ya
zıda; konu yine “KÖRFEZ’ kirlenmesiydi. 
Biz bu denli denizden uzak mıyız? Özel
likle MARMARA’nın kirlenmesinde, bu 
denli yaşamsal konuyu Gemlik-Mudanya 
arasında, paylaşanlar; soruna çözüm ara 
yanlar olmodı.

‘•Geçimlerini denizden çıkaran ekmek 
teknelerinde balık oynayan; Geml'k, Bil-

yiikkumla, Küçükkumla, Karacaalj, Nar- B 
lı, Kapaklı, Fıstıklı, Armutlu’daki balıkçı B 
lar ne dunundalar bugün acaba demiş- E 
' i KÖRFEZ BALIKÇILIĞI nasıl ne | 
tür önlemlerle konunuydr, MARMARA B 
TARLASI nasıl canlandırılır. ?

On yıl önce, bu köşeden şöyle sesle- H 
niimişti; RASTGELE BALIKÇI ARKA I 
D AŞ ; VAR mı bir şeyler!.. O günlerden B 
bu günlere yalnız Marmara’nın ölümü 
izlendi. Aradan yıllar geçmiş, aldırış 
eden bir yetkili yada yetkililer çıkma
mış. GÜZEL MARMARA’nın İzmir Kör
fezine dönüşmemesi için bu ölüme dur 
demek zamanı geçiyor. Gemlik kıyılan 
parsellenirken ‘DENİZİN KANI’ akıtılır
ken ne Mudanya’dan, ne Gemlik’ten ses 
çıkmadı. Bir Büyük Ana Marmara kat- 
ledildi. Marmara için savaş veren ‘TFK 
ADAM’ yazan bir Şevket Süreyya se 
sini duyurmaya çalışıyordu. Aradan yıl
lar geçmiş parsellenen kıyılara lağım 
çukurlan açılmış; götzler önünde, denizin 
bir gün tükeneceği akla gelmemiş.

iş işten geçtikten sonra, okullara gönl 
derilen genelgeyle MARMARA’nın ölü- B 
m ün e çözüm aranabilir mi ? MARMARA B 
yı ÖLÜDENİZ olmaktan kurtarmayı B 
amaçlayanlar, bu yaşamsal konuya ağırfl 
tıklarım koymakta geç kalddar, daha da B 
geç kalmış olacaklar.

Balıkçı arkadaş ! VURUYORMU VU-1 
RUYOR MU ?

Kongre İlânı
Umurbey Umurspor Kulübü Balığından

Derneğimizin yıllık olağan genel kurul toplantısı 
26 Ocak 1985 Cumartesi günü akşamı saat 20.oo 
de Umurbey’de kulüp lokalinde yapılacatır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci topfantı 
3 Şubat 1985 cumartesi günü akşamı 
aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Üyelerimizin hazır bulunmaları rica olunur.
Umurspor Yönetim Kurulu

GÜNDEM î
1. Yoklama ve açılış
2. Kongre divanı teşkili ve saygı duruşu
3. Faaliyet ve hesap raporları ile denetçiler rapdr 

farının okunması ve ibrası
4. Yönetim kurulunun aklanması
5. Bütçenin kabulü ve onaylanması
6. Organ seçimleri
a) Yönetim kurulu seçilmesi (7 asil 5 yedek) 
b) Denetleme kurulu seçilmesi (3 asil 3 yedek) 
7. Dilekler, temenniler ve kapanış.

Kongre İlânı

Gemlik Rdtary Kulübü Derneğinin yılh olağan 
genel kurul toplantısı 10 Ocak 1985 Perşembe gü 
nü saat 12.oo de Tibel Hotel de' yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

Yönetim Kurulu 
GÜNDEM:

1. Açılış ve Saygi duruşu
2. Gelecek dönem Başkan ve Yönetim Kurulu 

seçimi
3. 1985-86 Başkan seçimi
4. Dilekler temenniler

Şoför 
Aranıyor
Profesyonel veya ağır 

vasıta ehliyetli bir şoför 
aranıyor.

Lise viya Ortaokul mı* 
zunları tercih edilir.

Mûr: Sabun Fab
(Masal saatleri içkide) 
Tlf .* 1913-1152 Gemlik

GÜRLE HAI'OA 

BANYO n TUVALETLİ 

KALORİFERLİ. ASANS0RL0 

SATILIK BORULAR

TH ı 44U - 494» S.mllk

Devren Satılık
Ilıca Caddesinde 

60 Nelu Bakkal dük
kanı faal vaziyette dev
ren satılıktır.

Mür ; 2172 Gemlik

Gazeteniz Gemlik Körfezi 
Okunuz. Okutunuz 

Abone Olunuz

Küçük Kumla Spor Kulübü Derneği Ana Tüzüğü
2. Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak 

ve şube kurucularına yetki vermek
3. Demeğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin iş

lemleri yapmak ve gelecek döneme ât bütçeyi ha- 
zırlayarak genel kurula sunmak

4. Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine 
kabulü halinde banlan 10 gün içinde mahallen en 
büyük mülkî amirliğine bEdirmek

5. Demek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine 
verdiği diğer işleri yapmak yetkileri kullanmak.

Madde 18) Yönetim kurulunun yedek üye’erle 
tamamlanması : Yönetim kurulu üye sayısı boşal
malar sebebiyle yedeklerinde getirilmesinden sonra 
üye tam sayısı yansından aşağı düşerse genel ku
rul mevcut yönetim kurulu üyeleri ve denetleme 
kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağnlır. 
Çağrının yapılması halinde dernek üyelerinden bi
rinin başvurması üzerine mahalli sulh hukuk haki
mi duruşma yaparak kurulu toplamakla görevlen
dirilir.

Madde 19) Denetleme Kurulu Teşkili ve Görev
leri • Denetleme kurulu 3 asil ve 3 yedek üyeden 
ibarettir ve genel kurulca seçilir. Bu kurum denet
leme görevini demek tüzüğünde tesbit edilen esas 
ve usullere göre 6 ayı geçmeyen aralıklaria yapar 
ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim 
kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Madde 20. Organlara seçilenlerin idareye bildi 
rilmesi : Genel kurulca yapılan seçimi izleyen 7 gün 
içinde yönetim kurul başkanı tarafından yönetim 
ve denetleme kurullarıyla demeğin diğer organla
rına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soy adla
rı baba adlan doğum yeri ve tarihleri, meslekleri 
ve ikametgahları demek merkezinin bulunduğu ye 
rfn en büyük mülki amirliğine yazı ile 
bildirilir.

Madde 21) Demeğin şubesi yoktur.
Madde 22. Üyelerin ödeyeceği yıllık aldat mik 

tan : Üyelerin ödeyeceği senelik aidat miktarı 
1200 TLdır.

Madde 23) Demeğin tç Denetim şekil : Deme
ğin işlemleri hesap ve faaliyetleri içişleri Bakanlı

ğınca veya demek merkezinin bulunduğu yerin en 
büyük mülkiye amirliği tarafından bizzat görevlen
direceği memurlar aracılığı ile denetlenir. Denetle
me sırasında görevli memurlar tarafından istenecek 
her türlü defter belge ve işlemlerin yazıların der
nek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya veril
mesi yönetim yerlerin müesseseler ve eklentilerine 
girmek istemini yerine getirilme- 
si zorunludur.

Madde 24) Demek Gelirleri :
1. Üye aidatı
2. Demekçe yapılan yayınlar tertiplenen piyango 

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

3. Demeğin mal varlığından elde edilen gelirler
4. Bağışlar ve yardımlar
5. Yardım toplama halikındaki mevzuat hüküm

lerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardım
lardan ibarettir.

Madde 25) Defter ve Kayıtlar : Dernek aşağı
daki yazılı defterleri tutar.

1. Üye kayıt defteri
2. Karar defteri
3. Gelen ve giden evrak defteri
4. Gelir ve gider defteri
5. Bütçe kesin hesap ve blanço defteri
6. Demirbaş eşya kayıt defteri
Madde 26) Gelir ve Giderlerde Usiil : Demek 

gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler har
cama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama sü
resi özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye 
ilişkin saklı kalmak üzere 5 yıldır. Demek gelirle
rinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi maliye 
Bakanlığınca bastırılır. Bu alındı belgelerinin biçi
mi, bastırılması, demeklere verlmsei kulanılanlann 
denetlenmesi ve alınacak ücret tç İşleri ve Ma’iye 
Bakanlığınca düzenlenecek yönetmenikle belirlenir. 
Alındı belgesinde ödeme ve bağışta bulunamn açık 
kimliği ve imzası bulunur. Maliye Bakanlığı yazıl 
istemeden itibaren </tuz. gün içinde alındı belgesini 
sağlayamazsa ilgili demek özel olarak bastıracağı 
almdı belgelerinin mahalin en büyük mülki amirli

ne onaylatarak bağış ve aidat kabul edebilir. Alın 
dı belgesi sağlandıktan sonra Maliye Bakanlığınca 
özel alındı belgeleri kullanılamaz bağış ve aidat 
toplayacak kişi veya kişilerin demek yönetim ku 
rulu bir kararla belirtir ve bu karar o yerin en 
büyük mülki amirliğine tescil ettirilir.

Madde 27- Taşınmaz mal edinme : Demek ika 
metgahı ile amaç ve faaliyetleri için gerek’i olan
lardan başka mala sahip olamazlar dernekçe satın 
ve vasiyet yoluyla demeğe intikal eden malların 
demek adına tapuya teşçilinden itibaren üç ay için 
de îç işleri Bakanlığına bildirilmesi zorunludur. 
Demek ihtiyacından fazla olduğu tesbit edilenler 
İç işleri Bakanlığınca belli edilen süre içinde der 
nek tarafından paraya çevrilir.

Madde 28- Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği : 
Denel kurul karan ile olağan ve olağan üstü top 
lantıda genel kurala katılan üyelerin 2-3 nün oy 
lan ile ön görülür. Buna göre 1. ya yönetim kura 
hınca kongre gündeminde yer verilmesi 2. yada ge 
nel kurul toplantısı sırasında hazır bulunan üyeler 
den en az bir bölü onbiri tarafından gündeme ahu 
masının istenmesi gerekir. Bu taktirde yönetim 
kuruTunnun yada genel kural üyelerinin hazırladı
ğı tüzük değişikliği taslağı görüşülebilir. Karar ye 
ter sayısı hazır bulunanların salt çoğunluğudur.

Madde 29- Demeğin feshi : Demek genel kurulu 
herzanıan demeğin feshine karar verebilir. Genel 
kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için 
tüzüğe göre genel kurala katılma hakkına sahip 
bulunan dernek üyelerinin en az 2-3 nün toplanft 
da hazır bulunması şarttır, ilk toplantıda bu çoğun 
luğun sağlanamaması halinde 2908 sayılı kanunun 
21. maddesine göre 2. toplantıya çağrılır. 2. toplan 
tıya katılan üye sayısı ne olursa olsun feshin ko 
nusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın toplantıda 
hazır bulunan üyelerin 2-3 nün çoğunluğu jle veril 
mesi zorunludur. Derneğin feshi yönetim kurulu 
tarafından 5 gün içinde mahallin en büyük mülki 
mirliğme yazı ile bildirTir.

Madde 30- Tasfiye : Feshi edilen veya münfesih
•. S. 4 W
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K A TIP

Uzunköprü Nüfus Müd. aldığım Nüfus cüzdanımı 
ve 1883150 nolu Sig. Sicil kartımı kaybettim.

Hükümsüzdür.
İsmet Fıstıkçıoğlu

KAYIP

16 DP 031 Plakalı Kamyonumun Trafik Ruhsat 
namesini kaybettim. Hükümsüzdür.

İsmail Arslan

KAYIP

Bursa Trafik Şubesinden almış o’duğum 24610 
nolu ağır vasıta eğliyetimj kaybettim. Hükümsüzdür

Mahmut Çamgöz

KAYIP

Bursa Trafik Bürosundan aldığım 16 DT 642 no 
lu traktörümün ön plakasını kaybettim.

Hükümsüzdür.
Hakkı Er «oy

SATILIK EV

HALİTPAŞA MAH. İNAYET SOK. 2 KATU 
48 NOLU W SATILIKTIR

Müracaat : Ali Konca Tlf : 4790 GEMLİK

Küçük Kumla Spor Kulübü Derneği Ana Tüzüğü
hale gelen derneğin menkul ve gayri menkü lerin 
ile nakitleri en yakın Belediye kuru’uşuna devre 
dilir. Mahkemede kapatırsa derneğin menkul ve 
gayri menkul ve nakit’eri hâzineye intikal eder.

Madde 31* Hükümet komserine verilecek ücret : 
Hükümet komiserine ve yardımcılarına verilecek 
ücretin miktarı bir derece kadrolu memur için tes 

Adı Soyadı Mesleği Tabiiyeti Baba Adı D. Yeri ve Tarihî ikametgah Adresi
Emin Üre Ticaret T.C. Muhittin K. Kumla 1954 Küçük Kumla Gemlik
Eşref Ata Berber T.C. Kazım K. Kumla 1950 Küçük Kumla Gemlik
Haşan Yokuş Çiffci T.C. Haşan K. Kumla 1949 Küçük Kum’a Gemlik
İbrahim Ayvat Şoför T.C. İ. Hakkı K. Kumla 1954 Küçük Kumla Gemlik
Adnan Taşlanın İşçi T.C. Ahmet K. Kuntla 1950 Küçük Kumla Gemlik
Fahrettin Ceylan Memur T.C. Mehmet K. Kumla 1949 Küçük Kumla Gemlik
Nurettin Çeti İŞÇİ T.C. Abdullah K. Kumla 1954 Küçük Kumla G emik
Ali Sezer İŞCi T.C. Zülfü K.Kumla 1949 Küçük Kumla Gemljk
Erol Yıldırım Tüccar T.C. Cafer K. Kumla 1939 Küçük Kumla Gemlik
Flkıil Alyüz Masrangoz T.C. Haşan K. Kumla 1932 Küçük Kumla Gemlik
Ha’il Yörük Memur T.C. Süleyman Sarıhacılar 1953 Küçiik Kumla Gemlik
Halil Efe işçi T.C. Hüseyin K. Kumla 1948 Küçük Kumla Gemlik
Abdullah Işık İŞÇİ T.C. Mehmet K. Kum’a 1941 Küçük Kumla Gemlik
Haşan Uyar İŞÇİ T.C. İsmail K. Kumla 1932 Küçük Kumla Gemlik

»IlKTK^T
SU.O2N PASTANESİ AÇILDI

YENİ ÇEŞİT VE ÜSTÜN KALİTELİ MALZEME İLE USTA ELLERİN 
HÜNERİ TEKRAR DOST VE MÜŞTERİLERİNİN HİZMETİNDEDİR.

YILBAfl. DOĞUM. NİSAN. DÜĞÜN. MEVLÜT VE AİLE TOPLANTILARINDA 
SİPARİŞLERİNİZ İTİNA İLE HAZIRLANIR.
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bit olunacak yurt içi günde’ik miktarım aşmamak 
üzere İç İşleri ve Maliye Bakanlığınca müştereken 
tesbjt olunur. Bu ücret dernek tarafından karşıla 
nır. Ve genel kurul toplantılarından en az iki gün 
önce maliye veznesine yatırılır.
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