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KAYMAKAM
TELSİZ KULLANANLARI
UYARIYOR

Ttfez antenlerinin televizyon ya 
mıftınnı bozması üzerine yaptığv 
uı yayma Üçe Kaymakamı Meh. 
net Güler den ses geldi. Kayma
kam Güler, usulsüz anten kullanan 
ünn birer yazı île uyanlaca ğuu 
>îjW

THsiz kullananların televizyon 
«ayroKnm bozacak anten kullan, 
anlan üzerine Hanıidiye MnhHİlesi 
■aldnfen Ulaştırma Bakanlığı Tel
iz İşleri Genel Müdürlüğüne şikayet 
âlekçesi yararak bu konuda yakın.

IMLCÜLERE BİR DE UURMCILAR EKLENDİ

ALGARNA YAPAN 15 
ÖLÇÜME ALINDI »

TEKNE

Gemlik Körfezinde geçen yıl gö
rülen .vlgTi imarı hk bu yıl yeniden 
haşladı. Körfezde yasadışı algarna 
yaptığı öğrenileli 15 balıkçı tekne
li Jandarma ve Üçe Tarım Müdür

Körfezde bahk neslini yok eden Algamadan balıkçılar da şikayetçi 
ancak algarnasız da yapamıyorlar.
Fotoğrafta yakalanan balıkçılar teknelerinde görülüyor.

TÜRKİYE HALK OANKASI KENDİ BİNASINA TAŞINDI
t. Halk Bankası Gemlik Şubesi 

Gürle îş Merkezindeki üç katlı ken 
<N Mnastna taşmdı.

İstiklâl Caddesinde bulunan Gür
le İş Hanında T. Halk Bankası ta 
rafından satın alınan Üç katlı bina 
nm açıhş törenine T, Halk Banka- 
«ı Tevdiat Banka Hizmetleri Daire. 
Başkan Trd. Ekrem ünürtü, Erdo
ğan Varher, Personel Müdürü Be- 
Mr Kocatftrk, Ticari Krediler Yar- 
AmciM Tuncay Karayeğen, Emlak 
işleri Müdür Yrd. Hikmet Aytek 
ve Nimet Soytaş ile Iç Hizmetler 

malan olan konutları gezerek imza 
topluyorlar.

İlçe Kaynıakanu Mehmet Güler, 
konunun araştırıldığını, telsiz yasa
sında bulunan baza teknik terimler 
nedeniyle durumun Telsiz İşleri 
Genel Müdürlüğüne bildirildiğini, 
bu arada ilçede telsiz kullananla, 
nn, uyarıldığını bildirdi.

Telsiz yasası, aykırı hareket ede. 
rek telsiz kullananlara 1 aydan 8 
aya kadar hapis cezası verileceği 
öğrenildi.

lüğü yetkilileri tarafından yakala- 
narak ölçüme atındılar

Bir süredir algarna ile balık ya
kalandığı yolunda şikayetlerin art. 
ması üzerine, dün üçe Tarımı Mü-

Müdürü Gültekin Arı kan ve Hçe 
Kaymakamı Mehmet Güler, Beledi
ye Başkanı Hakkı Çakır, He daire 
amirleri ve banka müşterileri bu. 
Iıındu.

Açılışta konuşan Tevdiat Banka 
Hizmetleri Daire Md. Yrd. Ekrem 
Unürlü, T. Halk Bankasının kuru
luşunu ve verdiği hizmetleri anlat 
ti. Daha sonra konuşan Kaymakam 
Mehmet Güler de bankanın ilçeye 
ve müşterilerine yararlı olmasını 
dileyerek, kürde layı kesti.

CİNAYET HİÇ YOKTAN YERE İŞLENMİŞ

“Benî öldürecek Sandığım 
için Vurdum»

Geçen hafta ilçemizde meydana 
gelen olayda, eski TİP İlçe Baş
kanlığım bir süre yapan Ali Atillâ 
yi (33) tek kurşunla öldürenin Eli 
ze Bira Salonu işleticisi Ali Uluay 
olduğu belirlendi. Katil, suç aleti 
silahını polise teslim etti.

GeÇen hafta pazartesi sabahı sa
at 03.00 de Demirsubaşı mahallesin 
de tek kurşunla öldürülen, Ali Atil 
lâ'nın bilinmeyen katilini aramağa 
başlayan polis, soruşturmayı çok 

dürlüğü Teknisyenleri ile jandarma, 
körfezde algarna yapan 15 balıkçı 
teknesini yakalayarak limana çek
ti. Tek tek tüm algarnalar ve ba
lık ağlan ölçüldü. 2.5 metreyi ge
çen algarnalar ve ağlan kullanan 
balıkçılar hakkında yasal işlem ya 
I»N<h.

BALIKÇILAR YASAKLANSIN

Alkarnanın yasaklanmasını iste
yen, algarnacı balıkçılar, muhabiri
mize şunları söylediler :

“-Biz algamanm tamamen yasak 
la.nmn.sim istiyoruz. 2.5 metre irin 
veren yasalar bu işin kaçağının ya 
pı İmasına kılıf hazırlıyor-. Algarna- 
mn 2.5 ile daha büyüğünün bir far 
kıyak. Geçeni yıl başlayan algarna 
olayı sonuçu, Şarköylü balıkçılar 
kıyılarımızda avlanmağa başlayın
ca bizlerde zorunlu algarnaya baş
ladık. Bu yıl aynı olay tekrarlandı. 
Körfezde tükenen bahk nesli bile
rek daha da yok ediliyor. Algar. 
nada sınır olmaksızın yasak geti
rilmesini bizler de istiyoruz.”

ANAVATAN PARTtStNİN 2. KURULUŞ
YILDÖNÜMÜ KUTLANDI

Anavatan partisinin ikinci kuru
luş yıldönümü kutlandı.

ANAP İlçe Örgütünün ikinci ku
ruluş yıldönümü için ANAP İlçe bi 
nasında toplanan partililer ve yöne 
tim kurulu üyeleri Atatürk Anıtı, 
na çelenk koyarak saygı duruşun
da bulundular.

İlk ve Ortaokullarda
1085-80 Öğretim Yılı Başladı

1985.86 öğretini yılına bütün 
yurtta dün başladı.

ilçemizde de yeni öğretim yılma 
ilk ve orta dereceli okullarda baş
landı. Dçe Kaymaklımı Mehmet 
Güler, Belediye Başkanı Hakkı Ça
kır ve İlçe Eğitim Müdürü Selçuk 
Saranılöl, yeni öğretini jılını İmanı 
Hatip Lisesinde açtılar. Kaymakam 
Güler, yeni öğretim yılının öğret
men v© öğrenedere hayırlı oktMaa- 
n» diledi 

yönlü olarak sürdürdü. Birçok ip 
ucunu değerlendiren polis, ilk aşa
mada cinayetin kadın yüzünden iş
lendiği kanısındaydı. Ancak, ceset 
üzerinden çıkan “sopa” nın neden 
taşındığı üzerinde durarak, Ali 
Atillâ ile daha önce kavga etmiş 
olabilecekleri aramağa yöneldi. Bu 
arada Elize bira salonunda birbu- 
çuk ay önce birhane işleticisi Ali 
Uluay ile kavga edildiği anlaşıldı. 
Ölen AH Atillâ’nın birhanenin cam 
larını kırdığı öğrenildi. Yine soruş 
tınmalarda, bir gece evine üştü ba
şı dağınık gelen Ali Atillâ’nın De- 
mirsubaşı mahallesinde saat 01.00 
sıralarında sarhoş haldeki Ali Ulu- 
ay ile kavga ettiği ve Ali Uluay’a 
bıçak çektiği öğrenildi.

Polisçe cinayetten iki gün sonra 
sorguya alınan Ali Uluay, cinayet 
masası dedektiflerine suçunu itiraf 
etti ve cinayette kullandığı toplu 
silahı evinde sakladığı odunlar ara 
sından çıkararak polise teslim etti.

TUTUKLANIYOR
Geçtiğimiz hafta bütün ilçeyi me 

rak içinde bırakan cinayet olayının 
polis tarafından hızlı bir şekilde 
sonuçlandırılması emniyet teşkilatı 
nın başarısı olarak nitelendi.

Bursa cinayet masası dedektifle 
rince sorgusu tamamlanan katil Ali 
Uluay cumartesi günü Gemlik’e 
getirdi. C. Savcı Yardımcısı Mev- 
lut Aydın, tarafından ifadesi alı

* Otobüsler, Jandarma, Azot ve EngOrücük’de Duracak
* Yeni Yol Hizmete Açıldı

Umurbey Belediye Otobüsleri
Yol Güzergahı Değişti

ANAP Üçe Başkam Haşan Başa
ran, partilerinin ikinci kuruluş yıl
dönümü nedeniyle partilerine katıl
malar olduğunu söyledi Başaran, 
yaptığı açıklamada ilçe halkının 
partilerine gösterdiği ilgiye teşek
kür etti.

Müftü Ali Kurtoğlu 
Silivri Müftülüğüne 

Atandı

Gemlik müftüsü Ali Kurtoğlu, 
İstaribol SiBvri Müftülüğüne atan-

Üç yıldır ilçemizde müftülük gö 
revtal yürüten AH Kurtoğlu, bir sü 
re önce Federal Almanya’ya, geçici 
din görevlisi olarak gönderilmişti.

Dün gece müftü Kurtoğlu ve Em 
niyet Amiri Kemal Bahk onuruna 
Azot Tesislerinde veda yemedi ve
rildi

nan katil, suçunu itiraf etti ve cina 
yet gecesi çok sarhoş olduğunu, 
evine giderken Ali Atillâ ile karşı 
laştıklarını, daha önce kavga ettik 
leri için aralarının açık olduğunu. 
Ali’nin elini beline götürmesi üzerine 
silahını çektiğini sandığım belir
terek :

“-Ali’nin davranışı üzerine ben 
aynımdaki süahınıa davrandım ve 
ateşledim” dedi.

Savcılıkça ifadesi alman Ali Ulu 
ay, çıkandığı sorgu hakimiiğince 
tutuklandı. Ali Uluay, cinayeti iş
lemekten pişmanlık duyduğunu, sar 
hoşluğun buna sebep olduğunu söy
ledi.

Ali Atillâ’yı öldüren katil Ali 
Uluay görülüyor.

Umurbey Belediye Etocümenk, al 
dığı bir kararla, belediye otobüs 
seferlerinde yeni yol güzergâhı 
uygu faunasına haşindi

Umurbey Belediye Başkam Hüse 
yin Karpat'tan aldığımız bilgilere 
göre: kasabaya geliş ve gidişler 
değişik yollardan yapılacak. Bele
diye Başkam Harpa t, yeni uygula
ma için şunları söyledi :

“-Aldığımız kararla, bir süre ön
ce onarılarak asfaltlanan Umurbey 
Azot Kavşağı yolu, kasabaya gefiş 
yolu ynpıfamştır. Dönüşler Umur- 
bey'in eski yatımdan olacaktır. Boy 
lece. daha ge<üş bir halk kesimine 
hizmet götürmüş olacağız. Gemlik 
Umurbey arasındaki duraldanmı- 
zm sayışımda arttırdık, en önemli
si Engürücük Köyüne kadar hiz
meti uzafmanaınhr."

Umurbey- belediye otobüsler'. 
Gemlik'ten kalktıktan sonra, şu du 
Faklarda yolcu indirip bindirecek.

Orhangazi Caddesi, Tekel binası 
önü, Dörtyol Jandarma. Azot kav
şağı, Engürücük Köyü, Kömttrcfl 
Yokuşu, UkokuL

BSıgürücük ve Jandarmaya gide
cekler, bundan böyle Gemlik Bele
diyesi otobüslerine ödeyecekleri 1Ç0 
tL yerine 50 liraya gidecekler.
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Engürücük Köyü Azot İşçi Evleri Mahallesi Camii Yaptırma, Onarma ve Güzelleştirme Derneği Tüzüğü
Derneğin Adı ve Merkezi :

'Madde 1— Demeğin Adı, Engürücük Köyü Azot İşçi evle
ri Mahallesi Canıiinin Yaptırma Onarma ve Güzelleştrme 
Derneği

Merkezi : Engürücük Köyü Azot işçi Evleri Mahal
lesi Camii Odası. No. Bilil GEMLİK

Madde 2—- Demeğin Amacı : Engürücük Köyü Azot işçi 
Evleri Mahallesinden Cami yaptırıp takım ve cnanmını çağ
lamak. Caminin her türü ihtiyacnı müşteminatmın yapımını 
ve görevlere yardımcı olmaktır.

a.) Yol. su elektrik ve kanalisazyon yapan ve onanın işle 
rinin giderilmesi.

b.) Mahallenin temizlik ve sağlık hizmetlerinin g'derilmesl
Bu Amacı gerçekleştiıınek için :
A.) Demekte sürdürülecek çalışma ve konuları :
a.) Yapılacak cam:inin yapım ve onanmını gerektiğinde 

genişletebilmesini yıkıp yerine yenisinin yapılmasını temin 
eder.
b.) Abdes alma mahalleri, şadırvanlar, tuvaletler, avluların

Adı Soyadı B. adı A. adı D, ve Tarih Tabiyeti Meslek ve İkametgah

Tevfik Karakaşoğlu Sefer Hanife Çakıl 1948 T.C. İşçi Azot İşçi Evleri
İbrahim Yılmaz Ahmet Renıziye Ünye 1949 T.C.. işçi Azot İşçi Evleri
Hüseyin Aksu Mustafa Gülfikar Salegorl951 T.C. İşçi Azot İşçi Evleri
Kadir Pür Ahmet Emine Devrek 1952 T.C. Şoför Azot İşçi Evleri
Mehmet Elmas Besim \ Gülhanım Kolkit 1946 • T.C. İşçi Azot İşçi Evleri
Halit Aydın Ali Fatma Samsun 1942 T.C. . Çiftçi Azot İşçi Evleri
Latif Orhan Abdullah Hanife Fevziye 1941 T.C. •Çiftçi Azot fşçi Evleri

Derneğe Üye Olma. Üyelikten Çıkarılma şart ve Şekil
leri :

Madde 4— Medeni haklan kullanma ehliyetine sahip ve 
onsekiz yaşım bitirmiş, bulunan ve dernekler kanunu hü
kümlerine göre üyelikleri yaşaklanmanuş olan herkes der- 
demeğe üye olabilir.

Kanunun 16. maddesinde belirtilen hususlar yerine ge
tirilmek kaydı ile kamu görevlileri de üye olabilirler.
- Kanunim 4. madesinin 2. fıkrasının (2) ve (3) numaralı 
bentlerinde gösterilenler ile diğer kanunların demeklere 
üye olmayacakları belirtilen kişiler ve ortaokul ve okul öğ- . 
renclleri demek üyesi olamazlar.

Kanunun 4. maddesinin 2. fıkrasının (4) bendinde yöste- 
rilenler bu bentte belirtilen yasak süresince demeğe üye 
olamazlar.

Yüksek öğretim demeklerine öğrenci olmayanlar bu kanun 
un 39. maddesinde gösterilenlere demeğin kurulduğu kamu 
kuruluşlarında çalışmayan kamu hizmeti görevlileri ve ka 
mu hizmetlerinde çalışan meslek mensuplan tarafından ku 
rulan demeklerede o meslekten olmayanlar ile millet ve 
killeri üye olamazlar.

Türk vatandaşı olmayanların demeklere üye olabilmele- ■ 
ri için Türk vatandaşlarında arar an şartlardan başka o 
yabancının Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olması- 
da gereklidir. Fahri üyelik için ikâmet 'şartı aranmaz.

Üyelik Haklan :
Madde 5— Demek Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan 

müracaatları en çok otuz gün içinde üyeliğe kabül veya 
isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonusunu miiracat 
sahib ne duyurmak zorundadır.

Yüksek öğretim öğrencilerinin kuyumlardan alacakları 
öğrenci belgesi ile öğrenci demeklerine yaptıkları müracaat- 
üzerine üyeliğe kabulleri zorunludur.

Madde 6— Hiç kimse bir demeğe üye olmağa ve dernek 
te üye kalmağa zorlanamaz.

Her üye üyelikten istifa hakkına sahiptir.
Madde 7— Demek üyeleri eşit haklara sahiptir. Üyeler 

arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mehzep aile zümre 
ve sınıf farkı yoktur. Tüzüğe, eşitliği bozan veya üyelere 
ayrıcalık tanıyan hükümler konamaz.

Madde 8— Dördüncü maddede belirtilen kamu hizmeti 
görevlileri Denekler Kanununun 16. cı maddesi hükümleri 
gereğince üye olabilcekleri demeklerin

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeler, özel gelir kaynağı 
veya özel imkânları kanunla sağlanmış olan kamu yararı
na çalışan demeklerin,

Yönetim ve denetim Kurullarında görev alamazlar.
Üyelikten Çıkarma :
Madde 9— Üyelerden;
a. Yasalarımıza demek tüzüğüne aykırı veya amaca za

rar verici hareket edenler. .
ci hareket edenler.

b- Aidatını tebliğe rai un en (30) gün içinde mazeretsiz 
olarak ödemeyenler.

Yönetim kurulu karan ile üyelikten çıkarılırlar, demekten 
çıkarılanların toplanacak ilk genel kurula itiraz hakları 
vardır. Genel kurul karan kesindir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar önceden demeğe yap 
tıkları yardım ve aidatları geri isteyemezler.

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli ve Toplantı
Zamanı :
Madde 10— Demek 'genel kurulu, demeğe kayıtlı asil 

(iyelerden varsa şubelerini temsilci üyelerden teşekkül eder, 
genel kurulun toplantı gününden bir ay öncesine kadar ai
datlarını ödemeyenler, toplantı nisabında gözönüne alınmaz 
lar ve oy kullanamazlar. Aidatını ödemeyen üyeler ile fahri 
üyeler dinleyici olarak toplantıya katılabilir. Dilek ve te
mennide bulunabilirler.

Demek tüzüğünün gazetede yayınlandığı tarihi takip eden'. 
6 ay içinde ilk genel kurul toplantısını yapar.

a) Hor «eno Kasım ayında olağan,
b) Yönetim veya denetleme kurullarının gerekli gördüğü 

hallerde veya demek üyelerinin yazılı isteği üzerine olağan 
üstü toplanır. Genel kurul toplantıya, yönetim kurulu tara
fından çağrılır. Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin 
boştu birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu, genel ku
rulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu 
Veya toplantı isteğinde bulunan üyelerin birinin müracaatı 
üzerine mahalli Sulh Hukuk linkimi duruşma yaparak der
nek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti genel kurulu 
çağırmakla görevlendirir

tanzimi gibi cami müştcmlnatmda olan htrşeyi yenide. ı yap
tırır.'

c.) Cam ve müştenıinatının aydınlatma, ısıtma, soğuCna 
seslendirme, temizlik ve benzeri teşkilatım kurar. Teşneye 
tezinin! yapar .Ceryan ve benzeri masraflarım karşılar.

d.) İhtiyaca göre camiye ücretleri demekçe vermek sure
tiyle gerekli şartlan taşıyan yeteri kadar görevli temin eder. 
Görcvlilere yardım eder.

o.) Gayesine uygun konferans, müsabaka, gezi tertip ede’ 
Kitap, mecmua, takvim ye broşür benzerlerini çıkarır. Baş 
katarının çıkardığım tevzi eder.

f.) Diğer hayır Demekleriyle btrç veya hayır ajıp vere-' 
rek karşılıklı yardımlaşır.

ÇALIŞMA BİÇİMLERİ :
a.) Müftülükle devamlı işbirliği yapar ve imkânları r.s 

betinde yardımcı olur.
b.) Gayesine uygun vakıf tesis kurar.
DERNEK KURUCULARI :
Madde 3— Demek kurucuları şunlardır. 

lir, toplanüiaıöa salt çoğunluk ai'aaur ve mevcudun salt ço
ğunluğu ile karar verilir.

Üst üste üç veya yılda .on toplantıya mazeretsiz yahut 
icabı'! edilir mazereti olmaksızın katılmayan üyeler ku-ul 
üyeliğinden çekilm'ş sayılır. Buna dair karan ilgilini.! süre 
verilerek savunması alındıktan sonra yönetim kurulu verir.

Madde 16—- Yönet'm kurulu üye sayısı boşalmalar gebriü 
3e yedeklerinin de yerine getirilmesinde sonra üye tam sa- 
yısımn yansmdan aşağı düşerse genel kurul cr.er.-cut yöne
tim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay 
içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılması halinde dernek 
ılye-eı inden timin caşvuımasi üzerce ma nail. Sulh tıuluâ; 
Hakimi duruşma yaparar dernek üyeleri arasından seçeceği 
üç kişiyi, b.'r ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendi 
rir.

Madde 17— Yönetim kurulu aşağıdaki görevleri yerine 
getirir :
1— Demeği temsil etmek veya bu hususta kendi üyele

rinden bir birkaçına yetki vermek.
2— Demek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve şube 

kurucularına yetki vermek.
. .3—-. Demeğin getir ve gider hesaplarına ilişlön işlemleri 
l.apına.. .ve gc--o^c... -Gİh^n.e ait bu.tçcyl .. ı. —a,, genci 
kurula sunmak.

4— Türk vatandaşı olmayanlarm demek üyeliğine kabulü 
hatinde . bunları on gün içinde mahallin en büyük Mülk 
Amirliğine bildirmek.-

5— Mevzuatın kımd'sine verdiği işleri yapmak ve yetkiie 
ri ku’lepmal:.

Madde 18— Denetleme kurulu üç asil ve üç yedek üye- 
- den teşlik edilmek üzere genel kurulca seçilir.

Bu Inırul demeğin hesaplarım ve çalışmalarım demetliye, 
eek-.asgari altı ayda bir hazırlayacağı raporları yönetimim 

. ruluna. ye .tcplandığmda genci lıunS?.. rnrar. Z y-ic?. i'ye’c- 
rin dernek.- çalışmaları hakkindâki ihbarları üzerine de ra
por hazırlayarak - gereğini yapar.

Yönetim kurulu her türlü hesap Ve işlem dosyalarını ta
lebinde denetleme kuruluna göstermeye mecburdur. Yönetim 
kurulu denetlemelerde zorluk çıkardığı takdirde denetleme 
kurulu zabıtla bimu tesbit .eder ve genel kumlun toplantı
ya çağrılmasını -sağlar. Suç teşkil eden hususların tesbiti 
halinde durumu ilgili makamlara iletir.

Madde 19— Genel, kurulca yapılan, seçimi izleyen yedi 
gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından sayılan or
ganların seçilen asil ve yedek, üyelerin ad ve soyaTon; 
baba adlan; doğum yeri, ve tarihleri; meslekleri ve ikamet 
gahları detnek merkezinin bulunduğu yerin en büyük Mül
ki Amirliğine yazı ile bildirilir.

Yazıya dernek tüzüğünün iki örnek ile yetki belgeleri 
eldeiıh-. .

Şube'. Kuruluşları :
Madde.20—Demek şubeler açabilir.
Derneğin şubesi yoktur.
Şube açmak üzere demek yönetim kurulunca en az üç ki 

şiye yetki yerilir.
Yetki alanlar tarafından şubenin açılacağı yerin cn bü

yük Mülki Amirliğine yazılı ..müracaat yapılır. Bu yazıda 
kumcuların adı ve soyadı, baba âdı, doğum yeri ve tarihi, 
'meslek veyâ sanatı, ikâmetgâhı ve talMyeti ile şube mer
kez adresi bildirilir.

Madde 21— Şube genel-kuralı' îöpiant: tarihinden c*uz 
gün- önce aidatını yatırmış bulunan üyelerden teşekkü. eder

Şube genel, kurul toplantılarma ait ilan, gazete ile yapıla 
bileceği gibi mahalli imkan ve araçlardan, yararlanarak da 
yapılabilir.

A- Şube genel kurulunun görev ve yetkileri şunlardır :
1— Şube organlarının seçilmesi,
2— Demek genel'.kurulunda şubeyi temsilen bir temsilci 

üyenin, seçilmesi,
3— Şube yönetim ve denetleme kurulları denetçi raporla- 

nnın görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi,-
4—■ Şube yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşü

lüp aynen veya değiştirilerek kâbul edilmesi,
5— Şube için, gerekli taşınmaz mallarm alınması veya 

mevcut taşınmaz mallarm satılması hususunda merkez ge
nel kuruluna sunulmak üzere tavsiye karan alınması,

6— Şubenin feshedilmesi fesih halinde mallar demek mer 
kezine devredilir.

B- Şube yönetim kurulu beş asil ve beş yedek üyeden te? 
kil edilmek üzere şube genel kurulunca gizli oy ile seçilir.

Şube açılması yetkisi hariç şube yönetim kurulunun yet 
kileri, merkez yönetim kurulu ile aynıdır.

C— Şube denetleme kurulu denetçisi üç asil ve üç yedek 
üyeden- teşkil edilir.

Denetleme kurulu denetçi şube- genel kurulunca seçilir. 
Denetleme kurulu denetçi'nin görev ve yetkileri merkez de
netleme kurulunun aynıdır.

D—'Şube organlarına seçilenlerin mahallin ea büyük Mü! 
ki Amirliğine Madde 16’dakî şekilde hiMiriİme-a şube yöne
tim kurulunun görevidir.

Madde 22— Üyeler girişte 250. TL. giriş aidatı ve yılda 
3000.- TL. üye aidatı öderler. Bu miktar yıllık olarak veri 
leceği gibi aylık taksitler şeklinde'de ödenebilir. Ödeme şe
kil ve zamanı üyenin talebi de gözönüne alınarak yönetim 
kurulunca tesbit edilir. Yapılan bu tesbit her üye için üye 
kayıt defterine işlenir.

Tüzük Değişikliği :
Madde 23— Demeğin tüzüğü merkez gene&urıduna işti

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

Derneğin Gelirimi :
Madde 24— Demeğin gelirleri şunlardır.
1— Giriş ve üye aidatı,
2— Demekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango balo, 

eğlence, temsü. konser, spor yarışması ve konferans gün 
faaliyetlerden sağlanan gelirler,

3— Derneğin mâl varlığ-mdan elde edilesi gelirler.
4— Bağışlar ve yardımlar,

5— Yardım, toplama hakfcndski mevzuat -hükümlerine uy 
gun olarak toplanacak bağış ve j'ardımlar.

Demeğin dış ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişilerden vfe
Devamı Sayfa S do

Genel Kurul Toplantısı-, Oy. Kullanma ve Karar
Alma Şekli. : '
Madde, 11— Yönetim kurulu genel kurula, katılma hakkı 

olan' üyelerin listesini düzenler, genel kurula katılacak üye
ler en az . onbeşgün önceden günü, saati yeri ve güuucmi 
mahalli .bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağ
rılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanaıiiasza sebebi ile toplantı 
yapılmaz ise ikinci toplantının -hangi gün yapılacağıda be
lirtilir.' İlk toplantı günü ile ikinci toplantının arasında bir 
haftadan daha az zaman bırakılmaz.

Toplantının yapılacağı gün, saat ye yer ile toplantı gün
demi, toplantı gününden en az onbeşgün önce mahallin en 
büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Bu yazıya toplan' 
tıya katılacak üyeleri gösteren listede eklenir.

Toplantı başka bir .sebeple geri bırakılırsa bu durum, 
geri bırakma sebepleride belirtmek suretiyle toplantı ilanı 
nın yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyu 
rulur. İkinci toplantının geri, bırakılma tarihinden itibaren 
en geçiki ay içinde yapılması zorunludur.

Üyelere ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara 
göre yeniden çağrılır ve 'toplantı ikinci fıkra esaslarına gö
re mahallin en büyük: mülki amirliğine-duyurulur.

Genel’.kürul toplantısı’bir..defadan fazla geri bırakılmaz. 
Genel' kurul toplantıları -demek merkezinin bulunduğu yerde 
yapılır.

■ Madde 12— Genel kurul, katılma hakin bulunan üyelerin 
yarıdan bir fazlasının, katılması ile toplanır.

tik toplantıda yeter sayı .sağlanamazsa ikinci toplantıda 
çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya ..üye sayısı 
demek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı top
lamımın .iki katından az olamaz.

Madde 13— Genel kurul toplantıları, ilanda belirtilen ye 
mahallin en büyük mülki am.Vne. bildirilen gün, -saat Ve 
yerde, yapılır. Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kuru, 
luınca düzenlenen • listedeki adlan karşısına imza koyarak 
toplantı yerine giderler.

Genel kurulda her üyenin Ibir ey hakkı vardır. Üye oyunu 
bizzat kullanabileceği gibi diğer bir üye aracılığı ile de kul 
lanaıbilir. Her üye genel kurulda , bir üyeyi temsil edebilir.

Fahri üyelerin-oy hakkı yoktur. Kararlar mevcudun salt 
çdğunluğu ile alınır. , -

Dokuzuncu maddede. belirtilen çoğunluk sağlanmış ise du 
rum bir tutunak ile tesbit edilir, ve toplantı yönetimi kuru 
lir başkam veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden 
bir tarafından açılır. Hükümet kemserinin toplantıya gelme 
m’ş olması, toplantının* 1 2 3 4 5 6 ertelenmesini gerektirmez.

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve 
başkan vekili ile katip seçilir. Toplantının yönetimi ’ genel 
kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağım düzer 
ler ve başkanla birlikte imzalar. Toplantı sonunda, bütün 
tutanak Ve belgeler yönetim kuruluna verilir.
Toplantılarda yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür 
Ânca, toplantıda hazır bulunan' üyelerin en az onda biri ta 

' 'rafından -görüşülmesi istenen konülann gündeme alınması 
soruludur?

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri :
Madde 14— Genel kurulda görüşülüp karara- bağlanacak 

hususlar şunlardır :•
1- Demek organlarının seçilmesi,
2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3- .Yönetim denetleme kurullarını raporlarının görüşülmesi 

Yönetim Kurulunun ibra edilmesi.
4- Yönetim Kurulunca hamlanan bütçenin görüşülüp ay

nen veya değiştirilere kabul edilmesi,
5- Dernek için taşınmaz malların setin alınması hususuz - 

.- da yönetim kuruluna yetki verilmesi,
6- Demeğin federasyona katılması veya ayrılması, 

'il 7— Derneği Uluslararası faaliyette bulunması yurt dışın- 
î daki Demek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ay- 
ânlnıasi.,
■ S. Derneğin fesli edilmesi
kİ 9- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevlerin yerine geti- 
Brilmesi
B Yönetim‘ve Denetleme -Kurulları :
■ Madde 15— Yönetim kurulu beş asil Ve beş yedek 5ye- 
Vdcn teşkil edilmek üzere genel kurulca gizli oy ile seçilir. 
AAsil üyelerde boşalma olduğu takdirde e*ı çok oy alandan 
■başlamak üzere yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur 

I Toplantı günleri kurulca tesbit edilir. Hk toplantı en yaş
Kil-Üyenin başkanlığında yapılır ve üyeler arasında görev bö 
Klünıü karara bağlanır. Toplantı günleri kurulca tesbit edi



Önce insan Vardı

Önce insan vardı. Çevresini değiştirecek, doğayla uyum 
sulayacak. Ağacı bindiği dalı kesmeyecek. Online konan 
iyikri güzelleri bir itişte devirmeyecek. İnsan, sevgisi, 
ti doğadan aklı. Bu algılarla oluştuğu sevecenliği çevresine 
yaşcb. Elleri, pamuk gibi elleri karaçahlarca eli . re ayaklara 
tutmamayı öğrendi. Hiçbir ademin, inalına canın ı ve ırzına 
dokamnanıayı beDedt Kötüyü iyi yollara knyAracak yön- 
temter aradı.

Kendi içinde kıpraşan kıvılcımları, çevresine vşık olsun 
4ye serpti. Yüzündeki insancıl gülücüklerini. kelepçelenmiş 
tere ışık otsun diye serpti, tnson ! Biz. siz onlar sevinçleri, 
ti dertierle yoksullarla paylaştılar. Yoksullan dertlileri 
omuılaAlar. Sevgi öpücükleri kondurdular alınlannn. Acuna 
sn atanlara acımayı sevmeyi öğrettiler, ve de yardımlaşma 
yi. Sevgi dediler, her şeyin üstündedir. İnsanın kalbindeki 
sevgi gözeleri, yoksul üzerine yağmurlarca boşanan : eleğ'm 
«ağma renkler ince ışıklarla girdi kalplerine.

Sevgi, insan üstüne dolanmış renkler çiimbiişüdi'ır. Insa- 
m sergiler renkler cümbüşünden sağılarak bin ışınla dolar 
kalplere, gözleri kör olanlara, iyiyi güzeli olumsuzluğa du. 
vurmak. Sevgi pınarları körelmiş yüreklerde nc denli etkili 
otar. Sevgisiz yürekler, çöllerin oluşturduğu kuraklık benze 
ridir. Bir çocuğun, bir yoksulun, bir yatalak hastanın; bir 
çaresûin için sevgiyi söndürmemek. umutlarına katık ola- 
tak sevgilerin doyumu kavuşturma

Hspisanelerin karanhk köşelerinde unutulmuşları, sevgi 
damfeüanyla mnutiarca yaşatmak. Doğanın renklerini göre, 
meyenlere. o renklerdeki: insan kokan sevgi kokan tadlan 
duyurmak. Gözlerin içindeki pı narin nr» sevgilere dönüştür, 
mefc bu sevgileri sularca sunmak onlara. İnsanlara dostça 
merhaba derken, içlerindeki sevgi gözelerinin de dolduğunu 
görmek. muttu eder inevm

lisanın insana yaptığı yardımı, gösterdiği dostça yakınlı
ğı ter sev yumağma çevirenler dost ellerini sevgiyle uza
tanlardır. Sevgilerin pekişmesinde, yardımcı obraının sonsuz 
naztiuluğııım duyartiıh nliv

Önce insan vardı, umutlu sevinçli.

Engörücük Köyü Azot İşçi Evleri Mahallesi Camii Yaptırma, Onarma ve Sözelleştirme Oerneji Tüzüğü
ya diğer kuruluşlardan yardım alması İçişleri Bakanlığının 
izni ile olur.

Tutulacak Defterler :
Madde 25— Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar.
1— Üye kağıt defteri, derneğe girenlerin kimlikleri, der

neğe giriş tarihler aylık veya yıllık aidatları bu deftere 
yazılır.

2— Karar defteri, yönetim kurullarının kararlan tarih ve 
numarasırası ile bu deftere yazılır Ve kararın altı başkan 
ve üyelerce İmzalanır.

3— Gelen ve giden evrak defteri, gelen ve giden evrak 
tarih ve numarası ile bu deftere kayıt olunur.

4— Gelir ve gider defteri, Dernek namına alman bütün 
paraların alındıkları ve harcanan paralarında verildikleri 
yerler, açık ve düzenli olarak, bu defterde gösterilir.

5— Bütçe kesin hesap ve blanço defteri, bütçe, kesin he
sap ve blançolar bu deftere işlenir.

6— Demirbaş defteri, demeğe ait demirbaş eşyalar bu 
deftere işlenir.

Bu sayılan defterlerin noterden tasdikli olması zorunludur 
Madde 26— Demek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve 

giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama 
süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin 
hükümler saklı kalmalı üzere, beş yıldır. Demek gelirlerinin 
alınmasında kullanılacak alındı belgesi Maliye Bakanlığınca 
bastırılır. Demeğin talebi üzerine otuz gün içinde bu belge 
ler verilmez ise kanundaki usule göre demekçe bastırılan 
alındı belgeleri mahallin en büyük mülki amirliğine onay
lattırılarak bağış ve aidat kabulünde kullanılır Maliye Ba
kanlığınca resmi alındı belgeleri sağlandıktan sonra deme
ğin bastırdığı özel alındı belgeleri, kullamhnaz. Bağış ve 
aidat toplayacak kişi veya kişileri, demek yönetim kurulu 
bir karar ile belirtir, ve bu karar o yerin en büyük mülki 
amirliğine tescil' ettirilir. Demek adına gazete, dergi ve öte 
ki basılı eserler vererek karşılığında para ve başkaca yar
dım toplama yasaktır.

Taşınmaz Mal Edinme :
Madde 27— Demek amacım gerçekleştirmek için bağış 

veya satın alma yoluyla taşınmaz mal edinebilir ve bunları

KAYIP

16 ES 321 plâka nolu Skoda arabamın ruhsatını 
kaybettim Hükümsüzdür.

Kerim Yaşar

satabilir, hibe ve terle edebilir. K»"»' yazarına çalışma ka
ran almaktan sonra ikametgâhı He amaç ve faaMpotier işin 
gerekli olanlardan başka taşınmaz mala sahip olamaz.

Derneğe satın almazı veya bağış ve vasiyet yoluyla der
neğe intikal eden taşmmaz mallar demek adı— tepeye 
ellinden itibaren üç ay içinde Leşleri Bakanlığına bildirir.

Derneğin Sandık Kurması :
Madde 28— Dernek yardım sandığı kurar, kurmaz dernek 

sağlanan karan üyelerine paylaştırmamak, faiz veya başka 
adlarla üyelerine gelir sağlamak şartı ite üyelerinin yiyecek 
giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal veinz 
metlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarım karşılamak aman He 
sandık kurabilir. Sandığın kuruluş ve çalışma esasları içiş
leri Bakanlığınca çıkardan yönetmelik çerçevesinde yönetim 
kurulunca tesbit edilip yürütülür.

Lokal Açma :
Madde 29— Demek merkez veya şubesinin bulunduğu yer 

de mahallin en büyük miılk-i amirinden izin, almak ve ka
nunlara aykırı davranmamak şartı He bir lokal açıp işle
tebilir.

Demeğin Feshi ve Mal Varlığının Tasviyesi :
Madde 30— Genel kurulun derneğin feshine karar alabil

mesi için tüzüğe göre genel kumla katılma hakkına sahip 
bulunan demek üyelerinin temsilci üyeler dahil en az üçte 
ikisinin toplantıda hazır hobin mamı şarttır, Ok topbmtıda 
çoğunluğun sağlanamaması halinde, üyeler usulüne güre 
ikinci toplantıya çağnhr. İkinci toplantıya katılan üye sayı 
sı ine olursa olsun fesih konusu görüşülebilir, feshe ilişkin 
kararın toplantıda hazır hnbinan üyelerin üçte iki çoğtmîn. 
ile verilmesi zorunludur.

Demeğin feshi yönetim kurulu tarafından beş gün içinde 
mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Madde 31— Fesih halinde demeğin menimi ve gayrimen
kul mallan Gemlik Engürüciik Köyü Azot İşçi Evleri ms- 
hallesi Cami Vakfına demeğin feshi anında bu vakıf henüz 
kurulmamışsa feshi için toplanan genel kurulun uygun gö
receği bir yere devroltınur.

SATILIK DAİRE

Gemlik Girişi Birlik Apt. No. 12 de bükmen 
ön cephesi deniz gören 140 m2 daire satılıktır.

Müracaat : Tlf : 1018 Gemlik

Mecidiye Köyü Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Tüzüğü
Demeğin Adı ve Merkezi :
Mecidiye Köyü Camiî
Madde 1— Demeğin adı. Mecidiye Köyü Cami Yaptırma 

ve Yaşatma Demeği Ve merkezi Mecidiye Köyüdür.
Demeğin Amam :
Madde 2— Demeğin amam :
a) Mecidiye Köyü Cami yaptırmak
b) Bakım ve onanmını yürütmek.
c) OaııBnln her türlü ihtiyaçlarını sağlamaktır.

AA SoyaA D. Yeri D. Tarihi Uyruğu Mesleği İkamet Adresi
Cemal Sunar . Gemlik 1939 T.C. Çiftçi Mecidiye Köyü Gemlik
Mustafa Yoğun Gemlik 1928 T.C. Çiftçi MeciAye Köyü Gemlik
Emin Demirci Gemlik 1334 T.C. Çiftçi MeciAye Köyü Gemlik
Ali Akm Gemlik 1926 T.C. Çiftçi MeciAye Köyü Gemlik
Doğan Bektaş Gemlik 1939 T.C. Çiftçi MeciAye Köyü Gemlik
Osman Akm Gemlik 1928 T.C. Çiftçi Mecidiye Köyü Gemlik

Osman Bostancı Gemlik 1931 T.C. Çiftçi MeciAye Köyü Gemlik

Derneğin Merkezi ve Toplantı Yeri :
Mecidiye Köyü Camii Gemlik
Demeğe Üye Olma, Üyelikten Çıkarılma şart ve Şck'l- 

terf :
Madde 4— Medeni haklan kullanma ehliyetine sahip ve 

onseklz yaşmı bitirmiş, bulunan ve demekler kanunu hü
kümlerine göre üyelikleri yalaklanmamış olan herkes der- 
demeğe üye olabilir.

Kanunun 16. maddesinde belirtilen hususlar yerine ge
tirilmek kaydı ile kamu görevlileri de üye olabilirler.

Kanunun 4. madesinin 2. fıkrasının (2) ve (3) numaralı 
bentlerinde gösterilenler ile diğer kanunların derneklere 
üye olmayacakları belirtilen kişiler ve ortaokul ve okul öğ
rencileri dernek üyesi olamazlar.

Kanunun 4. maddesinin 2. fıkrasının (4) bendinde göste
rilenler bu bentte belirtilen yasak süresince demeğe üye 
olamazlar.

Yüksek öğretim, demeklerine öğrenci olmayanlar bu kanun 
un 39. maddesinde gösterilenlere demeğin kurulduğu kamu 
kuruhışlannda çalışmayan kamu hizmeti görevlileri ve ka 
ma hizmetlerinde çalışan meslek mensuplan tarafından ku 
rulan demeklerede o meslekten olmayanlar ile millet ve 
killeri üye olamazlar.

Türk vatandaşı olmayanların demeklere tiye olabilmele
ri için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka o 
yabanımın Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olması- 
da gtıofcJiıflr. Fahri üyelik için ikâmet şartı aranmaz.

Üyelik Haklan :
Madde ö— Demek Yönetim Kurulu, üyelik İçin yapılan 

ntikacaatlan en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya 
Meğln reddi şeklinde karam bağlayıp sonucunu müracaat 
mhiMne yazı He duyurmak zorundadır.

Ydkoek öğretim Öğrencilerinin kurumlardan alacakları 
öğranc» belgesi >*• öğrenci- derneklerine yaptıkları müracaat 
teşrine üyeliğe kabulleri zorunludur.

Madde 6— Hiç kimse bir demeğe üyo olmağa ve dernek

Bu amam gerçekleştirmek için :
A— Demekçe sürdürülecek çalışma konulan :
Caminin bakım ve onanmını şadırvanlarını, cami müşte

milatım ücretlilerine para ödemeyi konferas müsabaka ter
tiplemeyi demeklerle ilişki kurmayı gayesine uygun vakıf 
kurmayı yapar.

Demeğin Kurucuları :
Madde 3— Demek kurucuları şunlardır : 

te üye kalmağa zorlanamaz.
Her üye üyelikten istifa hakkına sahiptir.
Madde 7— Demek üyeleri eşit haklara sahiptir. Üyeler 

arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mehzep aile zümre 
ve sınıf farkı yoktur. Tüzüğe eşitliği bozan veya üyelere 
ayrıcalık tanıyan hükümler konamaz.

Madde 8— Dördüncü maddede belirtilen kamu hizmeti 
görevlileri Denekler Kanununun 16. a maddesi hükümleri 
gereğince üyo olabilecekleri derneklerin

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeler, özel gelir kaynağı 
veya özel imkânları kanunla sağlanmış olan kamu yararı
na çalışan demeklerin,

Yönetim ve denetim Kurullarında görev alamazlar.
Üyelikten Çıkarma :
Madde 9— Üyelerden;
a. Yasalarımıza demek tüzüğüne aylan veya amaca za

rar.'verici hareket edenler.
Kanunlann ve dernek tüzüğünün koyduğu esaslara göne ti

ye olma hakkım kayıp edenler
b- Aidatını tebliğe rahmen (30) gün içinde mazeretsiz 

olarak ödemeyenler.
Yönetim kurulu karan ile üyelikten çıkarılanlar, dernekten 

çıkanlanlann toplanacak ilk genel kurula itiraz haklan 
vardır. Genel kurul karan kesindir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar önceden demeğe yap 
tıklan yardım ve aidatları geri isteyemezler.

Demek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli ve Toplantı
Zamanı :
Madde 10— Demek genel kurulu, derneğe kayıttı asil 

Üyelerden varsa şubelerini temsilci üyelerden teşdkkül eder, 
genel kurulun toplantı gününden bir ay öncesine kadar ai
datlarını ödemeyenler, toplantı nisabında göaönüne alınmaz 
lar ve oy kullanamazlar. Aidatını ödemeyen üyeler ile fahri 
üyeler dinleyici olarak toplantıya katılabilir. Dilek ve te
mennide bulunabilirler.

Demek tüzüğünün gazetede yajınlandığı tarihi takip eden

6 ay içinde ilk genel kurul toplantısını yapar.
a) Her sene Mart ayında olağan,■
b) Yönetim veya denetleme kurullannm gerekli gördüğü 

hallerde veya dernek üyelerinin yazılı isteği üzerine olağan 
üstü toplanır. Genel kurul toplantıya, yönetim kurulu tara
fından çağnhr. Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin 
beşte birinin yazdı isteği üzerine yönetim, kurulu genel ku
rulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu 
veya toplantı isteğinde bulunan üyelerin, birinin.- müracaatı 
üzerine mahalli Sulh Hukuk hakimi duruşma yaparak der
nek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti genel kurtûu 
toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Gesıel Kurul Toplantısı, Oy Kullanma ve Karar
Alma Şekli
Madde 11— Yönetim kurulu genri kurula katılma takkı 

olan üyelerin listesini düzenler, genel kumla katdacak üye
ler en az onbeşgün önceden günü, saati yeri ve günuemi 
mahalli bir gazetede dan edilmek suretiyle toplantıya çağ
rılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamasza sebebi üe toplantı 
yapılmaz ise ikinci toplantmm hangi gün yapılacağıda be
lirtilir. Dk toplantı günü ile ikinci toplantmm arasmda bir 
haftadan, daha az zaman bırakılmaz.

Toplantmm yapılacağı gün, saat veyer-üe toplantı gün- 
demi, toplantı gününden en az onbe§gün önce re nitelin en 
büyük mülki amirliğiyazı üe bildirilir. Bu yazıya toplan 
tıya katılacak üyeleri gösteren listede eklenir.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa bu dnrom, 
geri bırakma sebepleride belirtmek suretiyle toplantı ilam 
nm yapıldığı gazeteye ikinci bir dan verilerek üyelere dtzyu 
rulur. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren 
en geçiki ay içinde yapılması zanmludur.

Üyelere ikinci toplantıya birinci fıkrada heCrt-tiın esaslara, 
göre yeniden çağnhr ve toplantı ikinci fıkra censiaTma gB 
re mahallin en büyük mülki amiriiğûie duyurulur.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakücsz. 
Genel kurul toplsntılan dernek merkezi-. -,r bulunduğu yelde 
yapılır.

Madde 12— Genel kurul, in» ti ima hakkı, butunsa üyöerin 
yandan bîr fazlasının katdması He tnplamr.

Dk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda 
çoğunluk aranmaz. Antuİt bu ikinci tojdsntsya katılan tiye 
sayısı dernek yönetim ve denetieme kuruUan üye tam sayısı 
toplamının iki katından az olamaz.

Madde İS— Genel kurul toplam»— danda bebrtüec ve 
muhalim en büyük mülki amirine tödirüen gün, saat ve 
yerde yspıhr. Genel kunda kstriacak üyeler yönetim kuru
lunca düzenlenen listedeki adlan ksrşosma izaza koyarak 
toplantı yerine giderler.

Genel kurulda her üyejtin bir oy hakkı vsr±r. Üye oyunu 
bizzat kullanabileceği gfiji <Sğer bir üye amohğı üe de kul 
lanabilir. Her üye genel kurulda bir üyeyi temsel edebilir.

Fahri üyelerin oy hakkı yoktur. Karurtar mevcudun salt 
çoğunluğu ile alınır.

Dokuzuncu maddede bekrtüer. çoğunluk sağlanmış ise du 
ram bir tutunak He tesbit edDir. ve toplantı yttoettn kuru

DEVAMI HAFTAYA
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Forum Temizlik ve Hizmet |
Servisi |

Tecrübeli ve Güvenilir |
Bayan Elemanlarıyla g
Hizmetini Sürdürüyor !

BİR TELEFON KAFİDİR.
TLF : 1265 |
Gürle İş Hanı Kat 2 No. 86 P.K. 98 Gemlik |

* MÜJDE *

# Siz Sayın Gemllk’li Bayanlar İçin Sfl
H|k Suadiye'den Gelen

î SEMİHA I
# BAYAN KUAFÖRÜ *

Hizmetinize Girmiştir.
* #
$ Manikür - Pedikür * Modern Ağda - Perma ve #
J özel Gelin Saçı İtina İle Yapılır. *
* Not : Gelmeniı Onurumuzdur.
* , *
X Hru t İstiklal C4. Cunkflltr Apt. No 63 D I Tlf : 2763 

(Dam, akmak Fırını Yanı) GEMLİK

#*♦###***#********#**$

İLAN
Küçük Kumla Belediye Başkanlığından

Belediyemizde münhal bulunan 14 ncü derecedeki memur 
kadrosuna bir adet şoför alınacaktır. İmtihan 15 Ekim 1985 
günü saat 15.00 de Küçük Kumla belediyesinde yapılacak
tır.

İsteklilerde aranan vasıflar I:

1) Askerliğini yapmış olmak,

2) Enaz İlkokul mezunu olmak,

3) 657 sayıh devlet memurları kanununda belirtilen genel 
şartlan taşımak.

4) İsteklilerin 6 adet fotoğraf, ikametgah ilmühaberi, 
nufüs cüzdanı sureti, iyihal kağıtları ile birlikte imtihan 
gününden hirgiin evvel mesai bitimine kadar müracaat 
etmeleri ve imtihana giriş belgelerin; almaları ilan olunur.

Abdullah ASLAN 
Belediye Başkam

Tasarrufları Koruma Fonu 
Ankara 1 Notu Tasfiye Kurulundan

BildirilmiştirJ

İstinabe Suretiyle Gemlik İcra 
Memurluğunda Satılacak

Gayrimenkul (Daire) Satış İlanı
Dosya No : 985 ,-398 Ta.

Tasfiye Kurulumuzca yapılan banker Dursun Aktürk'e 
ait Bursa Gemlik tapusu 4971 parselde kayıtlı Küçük Kum 
la Kiremitocağı mevkii Yüksel Kardeşler Atalay Sitesi 
D-l Blok, 188 /A kapı nolu adreste, 1 pafta, 4971 nolu par 
selde inşa edilen 24/11355 arsa paylı D-l blok 4kat 306 
nolu bağımsız bölümü ihtiva eden daire 15.11.1985 Cuma 
günü saat 11.40-12.00 arasında istinabe suretiyle Gemlik te 
ra Memurluğunda (Dosya No : 985 /398 Ta.) açık artırma 
ile satılacaktır.

Satış, gayrimenkulün muhammen değerin’n %75’ni geç
mek şarüyle en çok artırana yapılır. Teklifler yeterli gö- 
rüimediği taktirde ikinci satış 25.11.1985 Pazartesi günü 
aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Daire, belediye 8. otobüs durağında, Yüksel Kardeşler 
Atalay Sitesinin yoluna yaklaşık 60 metre mesafadeki D-l 
blokun 4. katindadır. Deniz görüp kumsala yaklaşık 60.70 
metre mesafededir. Daire yaklaşık 50 nı2. brüt inşa alanın 
da olup, 1 antre, 1 salon, 1 mutfak, 1 gece holü, 2 yatak 
odası,. 1 banyo svc ve 1 balkondan ibarettir.

Yukarıda durumu açıklanan daireye 3.750.000 (Üç milyon 
yediyüzellibin) tL sı rayiç satış bedeli takdir edilmiştir.

Kurulumuz istinabe suretiyle yapılan 2. artırmada gayri
menkulu satıp satmamakta serbest olacaktır.

Alıcıların açık artırmaya katılabilmeleri için açık artır, 
ma saatinden önce muhammen bedelin %10 tutarında na
kit, banka mektubu, blokeli çek veya devlet tahvili şeklin, 
de teminat Vermeleri gerekmektedir. Nakit halindeki temi
nat Gemlik İcra Dairesince depo edilecektir.

Bakanlıklar ve Kamaı İktisadi Teşebbüsleri teminat yatır 
mak zorunda değildirler.

I ALİ KEMAL i 
i TIR KAMYON OTOMOBİL ! 
■ Ii GARAJI

GALİP DİKİM
24 SAAT HİZMETİNİZDEDİR

SATILIK VtDEO 

SONY SLC 7 E
Mör : Tlf : 1055 Gemlik

Gazeteniz
Gemlik Körfezi 

Okuyunuz, Okutunuz, 
Abone Olunuz

COOOOOOOOOaoOBOOOOOOOO

Birinci ve 2nd artırma samında gayrimenkulün satışına 
karar verildiği taktirde satışın yapıldığı günü takip eden 7 
gün içerisinde satış bedelinin <yo 15’inden aşağı olmamak 
üzere daha yüksek teklifte bulunan, olması halinde ilk ahcı 
ile sonradan teklifte bulunan arasında satıştan sonraki 10 
ncu günde bir defaya mahsus olmak üzere açık artırma ya 
pılacak ve ihale en çok artırma yapanın üzerinde kalacak 
tır. Ancak, satıştan sonraki 7 gün içersinde ^15'den fazla 
artırma teklifinde bulunabilmeleri için teklif ettikleri meb
lağ tutarında nakli Gemlik İcra Dairesine yatıracaktır.

Satış bedeli peşin olarak tahsil edilecektir. Geniş bilgi ve 
açık artırma şartnamesi Gemlik İcra Memurluğunun 985 
398 T. sayıh dosyası ile kurulumuzdan temin edilebilir.

İlân olunur.
Abdurrahman t, ELİK

Gemlik İcra Memuru

Yalova Yolu n Bursa Yolu

SAAT a 4 8 12 24 Aylık 
Abon.

TIR > KAMYON . OTOBÜS 200 — 400 — 600 8000

MİNİBÜS • KAMrONET 
TRAKTÖR - PICK UP 120 200 300 — 400 5000

HUSUSİ OTO - TAKSİ 
JEEP VS. 100 150 200 260 300 4000

Dara

NİSA* MAN. BAHCBLİBVLIR TRAFO YANI CBMLİK

s $I GEMLİK TAVUKÇULUK j
■ Sayın Gemliklilerin Hizmetine Girdiğini Müjdeler |

11 i
GÜNLÜK YUMURTA 18 LİRA 
BROYLER PİLİÇ 600 TL. 

i o. II Küçük Kumla’daki Tavukçuluk Tesislerimizden Ürünlerimiz I
Doğrudan Aracısız Olarak Mağazamızdan Halkımıza Satıl- * 

■ maktadır. |

Bş

MEHMET BE$TAS — DAVUT (ELTİK |
O A Dural Meydanı Dere Özeri Belediye Dükkanları No. 2 (BP İstasyon Karşısı) Gemlik J

ScamıaiKmaaaeaaaıaBBaiiaınoenae
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gemUik
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1986 YHJ

TAKVİM ÇEŞİTLERİMİZ 

GELMİŞTİR

TAKTİMCİLİK BİZİM İŞİMİZ

Geliniz Görüşelim

TM : 1797
Körfez Matbaacılık ve Ambalaj San.
Gemlik

KURULUŞ : 16 IAZİRAI 197B

• 11 ÖRNEĞİN 9’U MİKROPLU 
• YETKİLİLER, SULARI KAYNATMADAN KULLANMAYIN DİYOR

2O’ye Yakın Telsiz Toplandı

POLİS

Sulanınız Mikroplu Çıktı
Dçmıudeki tüm çftjiıielvrden 

aksa satar mikrop saçıyor. Sağlık 
reüüüeri önlem ahnmasuu istiyor- 
ir.

G«mUk Merkez Sağlık Ocağı çev 
re ssğhğı ekiplerince geçtiğimiz 
tafta içinde yapılan kontrollerde 
ıhsan «u örnekleri mikropta çıktı. 
Mette* Sağlık Ocağı Çeçre Sağlığı 
ekibini oluşturan bir doktor, bir 
sağlık memuru ilçedeki sokak çeş
meleri Qe sn depolanndin aldıkları 
n örneklerini Ocak tahra tuvarında 
incelediler. İnceleme sonucu 11 ör- 
oeğta 9 unda suların 100 cc. sinde 
100 bin fekal kolKorm bakterisine 
rasttandı.

Eçifi görevlilerin Demirsubaşı 
tmhaücsi Şehit Metnmetçik sokak
ta bir evden aldıktan su örneği ile 
Mertfvtnl sokakta başka bir evin 
sa örnekleri temiz çıkarken. Atma
ca 1 kuyusu, futbol sahası bitişiğin 
deki kuyu, Vmurbey Deposu, ana

Ahmet Dural Meydanı Çeş
mesi Sağlık Ocağı. Danış Ekmek 
Fnun, Kordon çeşmeleri ve Çarşı 
Esnaf Çeşmesinden alınan su örnek 
Istata tahlil sonucu 100 cc suda 
İM ta fekal kofifonn mikrobu bu-

KLOR ARTTIRILDI
Dçritazde son yapılan su labratu 

var tahlillerden ah™w sonuçlar iize 
rtae suların mikroplu çıkma «rm na 
■1 kuyhyorscmn diye belediye baş 
taama yönettiğimiz soruya, başkan 
Hakkı Çakır, “klor oranlarının arttı

Körfez Yapı Kooperatifi 
Kanıtları
Yeniden İhale Edildi

K8. Körfez Yapı Kooperatiflnce 
yaptırılmakta olan 100 konut yeni 
W mftteahhite ihale edildi.

D. Sayfa 4 te

Nüfus Komitesi
Hazırlıklarını Tamamladı

20 Bdm 1985 günü yapılacak 
olan genel nüfus sayımı için İlçede 
■OrdBrtaen hazırlıklar tamamlandı.

Kaymakamı Mehmet Güler” 
ta btakanhğmda oluşturulan üç ld. 
4» dm nüfus sayım ko<nite»d haf 
ta sosunda yaptığı toplantıda yapı 
tan {ahşmalan gözden geçirdi. Kay 
■■kam Güler, gazetemize yaptığı 
açıklamada Uç* ve köylerinde yapı 
tacak sayanda görevlendirilmek Uze 
re M» kişiye görev verildiğini söy- 
wl

öte yandan sayanda görev alacak 
rikevMer de ÜÇ kişilik bir eğitim 
■MI gruba görevlendlrUdL

Bir İhale Öyküsü
Kadri GÜLER

Belediyece kordona yaptırılan mozaik işi biliyorsunuz. 
ANAP îlÇc Yönetin» Kurulunda görevli genç bir mühendl- 
M verilmişti. Ba mühcndla-mütealıiıit arkadaşımıza libe
ral ANAP tarafından ilk mesleğe girişte destek olsun ka- 
MM Mr davranıştı. Gel gör ki kordon mozaik işi Belcdiye- 
Başkammn başını en çok ağrıtan konu oldu. Yapılan iş bir 
fadayıb. Bir şey söylemeye gerek yok, üzerinde gezen her
ke* buna biliyor. Sonuçta, konu meclise kıutar geldi. Tabii 
HODEP*Bler kıyasıya eleştirdiler. Yalnız Soılcp'UIer mi? 
Anap’Iı üyeler, hatta bir zaman encümen üyeliği yııjınnlar.

Oayemt Sayfa 4 te

nacağız" diye .'anıt verdi.
Geçtiğiniz hafta içinde Sağlık 

Ocağı Çevre Sağlığı Sağlık Memur
ları ile belediye görevlileri depotar-

SUYA, OTOBÜSE, İLAN ve REKLAMA, MEZAR FİATLARINA ZAM

1986 Yılı Belediye Bütçesi 519 Milyon 441 Bin Lira 
Kabul Edildi
* Başkan Maaşı Brüt 250 Bin Lira Oldu
* Bursa - Gemlik 150 Lira Oluyor
* 15 m3 e Kadar Suyun Tonu 40 Lira, Ticarethanelerde

Belediye meclisinin Ekim ayı top 
lantılarma başlandı. Toplantıda 
1988 yılı bütçesini görüşen meclis 
bütçeyi 519 milyon 441 bin 510 
lira olarak kabul etti.

Belediye başkam Hakkı Çakır 
başkanlığında toplanan belediye 
meclisi eski tutanağın okunarak ka 
imlimden sonra gündemde bulunan 
maddelerin görüşmesine geçti. Büt
çe komisyonunca belediye ve oto
büs su işletmesinin
çalışma raporu okundu. Belediye
nin gelirler bütçesi bu yıla göre 
yüzde 77.5 artışla 519 milyon 441 
bin 510 lira olurken, cari harcama
lar 274 milyon 906 bin lira, yatı
rım harcalamalan 142 milyon 868 
bin 020 lira, transfer harcamaları 
101 milyon 666 bin 915 Hra olarak 
kabul edildi.

Sodep’li üyeler fasıl fasıl ele alı
nan gelirler bütçesine ve giderler 
bütçesine “Red” oyu verdiler. SO. 
DEP’H üye Mustafa Küçüksipalıi 
mecliste yaptığı konuşmada : ' Ka
mın hükümleri ve TBMM iç tüzük 
hükümlerine göre devlet bütçesi 
bile görüşülürken tahmini bütçe 
taslağı meclis üyelerine dağıtılır, 
üyeler bütçeyi inceler hazırlıklı 
olarak meclise gelir ve görüşünü 
savunur. Hatırlatmalarımıza ralı- 
men azınlıkta olduğumuz düşünce
siyle olumlu önerilerimizde Anap’Iı 
üyelerce dikkate alınmadığından 
bütçenin tümüne red oyu veriyor
uz” dedi.

1988 yılı tahmini bütçesinde bele 
diye başkamnm bürt maaşı 250 bin 
lira olurken, Gemlik Bursa otobüs
leri 1 Ocak 1986 tarihinden itibaren 
150 liraya, şehir içi belediye oto
büs ücretlerinin ise SO liradan 50 
liraya çıkarılmasına karar verdi.

ZAM ZAM ZAM
Belediye meclisinin aldığı karar

larda dükkan, ticari yerlerdeki ta
belâlardan m£ si 2 bin liradan S 
bin liraya, ışıklı lehvalar 7500 lira
dan 10 bin liraya, hamam pazar ruh 
şatlan 10 bin liradan 12 bin liraya, 
mezarlık ücreti 15 bin liradan 

daki klor oranım çoğalttılar.
YETKİLİLER UYARIYOR

Suların mikroplu çıkması üzerine
Sağlık Ocağı yetkilileri ilçe halkını

(2 nı2) 30 bin liraya (3.75 m2), 
vidanjörle fosseptik çukuru boşalt
ma 2500 liradan, 5 bin liraya, trak 
tör ve ederin saati 10 bin liraya 
çıkarıldı.

öte yandan mezbaa kesim ücret
leri de yeniden ayarlandı. Buna gö 
re :

Büyük ve küçük baş kesim 1 kg. 
25 liradan 30 liraya, kuzu kesim 30 
liradan 35 liraya, oğlak kesim 20 
liradan 25 liraya çıkarıldı.

Otobüs sıt işletmesi tarifelerinde 
yapılan değişikliklerle de yeni zam 
lar geldi. Meskenlerde ayda 15 ın3 
e kadar yapılan su harcamalarında 
suyun tonu 60 liraya, 25 m3 e ka. 
dar ise 100 tiraj Ticarethanelerde

Kanalizasyon Arıtma Tesislerinin Temeli Törenle Atıldı
ilçenin kanalizasyon artıklarım 

toplayıp arıtacak tesislerin temeli 
Vali Zekai Gümişdiş tarafından 
atıldı.

Hamidiye mahallesi SSK Dispan
seri arkasındaki 4000 m2 lik alan 
üzerinde yapımına başlanan kanali
zasyon antma tesisleri, 1973 yılın, 
da ilçemizde başlanan kanalizas
yon yapım projesinin bir bölümünü 
oluşturuyor. 1983 yılında 155 mil
yon liraya ihale edilen antma te
sislerinin 1986 yılında bitirilmesi 
planlanıyor.

Pompa binalar, labratuvar ve 
lojmanlardan oluşacak tesislerin 
temel atma törenine kalabalık bir 
davetli grubu katıldı. Törende ilk 
konuşmayı Belediye Başkanı Hak. 
la Çakır yaptı. Çakır, arıtma tesis 
terinin ilçenin ve çevrenin kirlen 
meşini önlemiş olacağım belirterek 
şöyle konuştu :

“-ilçede kirli sulan ve atıklan 
denize akıtan küçük ve büyük sa
nayi kuruluştan, çevreye ve insana 
zarar vermemek için antma tesisi 
yapmak zorundadır.

Komşu üçe İzmit’in durumu or
tadadır. Gemlik’î aynı duruma sok 
mamam için gereğim yapacağız.”

Daha sonra söz alan İller Ban. 
kssi Bölge Müdürü Yaşar Kefli. 
ülkede k an al i rasy on sorunu çözüm
lenmiş çok az yerleşin yerinin bu. 
lıınduğunu. 1972 yılında başlayım 
kanalizasyon işinin, hükümetlerin 
değişmesi w çeşitli nedenlerle gıer 
çekleşmemiş obuasının 
olduğunu söyledi, Kefeli 1972 yılın, 
dan bugüne üç müteahhit işi bırak 
nuş, son olarak ksnaÇzssyon pro
jesinin ikinci bölümü olan antma 
koyulan ve dejarj işi 198S yılında 
Çetin Oktay Grubuna 155 milyon 
liraya İhale edilmiştir. 19S6 jıhnda 
bitirilecek olan t «uta İtrin «ta proje- 

uyararak mutlaka suların kaynatı
larak inılİHnıimasını, bilhassa, kü
çük çocuklara kaynamış suyun ve
rilmesini istediler.

150 Lira

100 liradan 150 liraya, resmi daire 
ve kurumlar 60 liradan 100 liraya 
çıkarıldı.

Meskenlerde su depozitosu 2 bin, 
ticarethanelerde 7500 lira, küçük 
sanayi kuruluşlarında 50 bin, bü
yük sanayi kuruluşiarından ise 100 
bin lira alınması kararlaştırıldı.

OTOBÜSE ZAM

öte yandan otobüs Hatlarında da 
yeni düzenlemeler yapıldı. Meclisin 
aldığı kararda şehir içi sivil abon
man bileti 30 liradan 50 liraya, öğ 
renci ve asker 10 liradan 20 lira
ya Gemlik Bursa arası sivil 120 li
radan 150 liraya, öğrenvi ve asker

O. S. 4 te

lerle daha 300 milyon liralık yatu 
nmlhrm yapılması planlanmaktan 
dır. Gendik kanalizasyonunun ta- 
mamınıno bitiminde maliyeti 1 mil 
yar lirayı bulacaktır.

İller Bankası Bölge Müdürü Ya
şar Kefeli, bu yatırmam değerinin 
bilinmesini isterken, kanalizasyon 
bacalarının tıkanmamasına, baca 
temizlik işlerinin belediyece kurula
cak bir ekip tarafından temizletil- 
mesme, baca bağlantılarının her 
binalarının önünde veya bitişiğinde-

RUHSATSIZ 
TELSİZLERİ
TOPLADI

Bri haftadır yaptığımı, yayynAan 
sonra, ruhsatsız telsizlerin Kayma
kamlıkça toplandığı öğrenildi.

Yönetmenlik dışı telsiz im Ham ı. 
ması sonucu bir süreden beri ilçeni-; 
daha çok Hamidiye mahallesinde 
telsiz antenleri nedeniyle televizyon 
izlemek okmakar duruma gelmiş
ti. 300 e yakın maha Herinin imza 
■toplayarak durumdan yakmmatan 
üzerine, Üçe Kaymakamı Mehmet 
Güer, önce telsiz kullanantan uyar
dı. Dün, polisin yaptığı araştırmalar 
da ruhsatı bulanmayan 20 telsizin 
toplandığı öğrenildi. Yine öğrenildi
ğine göre ilçede dört ruhsatlı telsiz 
batamıyor.

Belediye Otobüsleri 
üniversiteye Öğrenci Taşıyor

Gemlik Belediyesi aldığı bir karar 
la Uludağ Üniversitesinde öğrenim 
gören öğrencilere otobüs tahsis etti.

Bursa Görükle Köyü sınırlarında 
açılan Uludağ Üniversitesine dün ilk 
öğrenci otobüsü hareket etti.

Bursa’dan 20 km. uzaklıkta bulu
nan Üniversiteye öğrenciler yine 70 
liraya gidecekler.

Yeni uyguama öğrenciler arasında 
memnunluk yarattı.

ki konuta bağlanmasında büyük 
yarar olduğunu söyledi.

VALİ KONUŞUYOR

Temel atma töreninde son otarak 
konuşan Bursa Valisi Zekai Gümüş 
diş, hızlı şehirleşmenin imar planla
rının gerilerde kalmasına ve fbti. 
yaca cevap vermemesine neden ol
duğunu söyledi. Vali Giimüşdiş. şöy 
te konuştu :

“-‘Gemlik’te alt yapmm gecüane-
D. & 4 da
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lu başkam veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden 
bir tarafından açılır. Hükümet komseriniıı toplantıya gelme 
miş olması, toplantının ertelenmesini gerektirmez.

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve 
başkan vekili ile katip seçilir. Toplantının yönetimi genel 
kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzer, 
ler ve başkanla birlikte imzalar. Toplantı sonunda, bütün 
tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.
Toplantılarda yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür 
Anca, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri ta 
rafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması 
zoruludur.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri :

Madde 14— Genel kurulda görüşülüp karara bağlanacak 
hususlar şunlardır :

1- Demek organlarının seçilmesi,
2- Demek tüzüğünün değiştirilmesi,
3- Yönetim denetleme kurullarını raporlarının görüşülmesi 

Yönetim Kurulunun ibra edilmesi.
4- Yönetim Kurulunca haznlanan bütçenin görüşülüp ay

nen veya değiştirilere kabul edilmesi.
5- Demek için taşınmaz mallar m satın alınması hususin.- 

da yönetim kuruluna yetki verilmesi,
6- Demeğin federasyona katılması veya ayrılması,
7— Derneği Uluslararası faaliyette bulunması yurt dışın

daki Demek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ay- 
nlnıasi..

8- Demeğin fesh edilmesi
9- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevlerin yerine geti

rilmesi
Yönetim ve Denetleme Kurulları :
Madde 15— Yönetim kurulu beş asil ve beş yedek üye. 

den teşkil edilmek üzere genel kurulca gizli oy ile seçilir. 
Asil üyelerde boşalma olduğu takdirde en çok oy alandan 
başlamak üzere yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur

Toplantı günleri kurulca tesbit edilir, tik toplantı en yaş 
Iı üyenin başkanlığında yapılır ye üyeler arasında görev bö 
lümii karara bağlanır. Toplantı günleri kurulca tesbit edi
lir, toplantılarda salt çoğunluk aranır ve mevcudun salt ço
ğunluğu ile karar verilir.

Üst üste üç veya yılda on toplantıya mazeretsiz yahut 
kalbul edilir mazereti. olmaksızın katılmayan üyeler kurul 
üyeliğinden çekilmiş sayılır. Buna dair karan ilgilinin süre 
Verilerek savunması alındıktan sonra yönetim kurulu verir.

Madde 16— Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar sebebi 
ile yedeklerinin de yerine getirilmesinde sonra üye tam sa
yısının yansından aşağı düşerse genel kurul mevcut yöne
tim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay 
içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılması halinde demek 
üyelerinden birinin başvurması üzerine mahalli Sulh Hukuk 
Hakimi duruşma yaparar dernek üyeleri arasından seçeceği 
üç kişiyi, bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendi 
Tir.

Madde 17— Yönetim kurulu aşağıdaki görevleri yerine 
getirir :
1— Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyele

rinden bir birkaçına yetki vermek.
2— Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve şube 

kurucularına yetki vermek.
3— Demeğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri 

yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel 
kurula sunmak.

4— Türk vatandaşı olmayanların demek üyeliğine kabulü 
halinde bunları on gün içinde mahallin en büyük Mülki 
Amirliğine bildirmek.

5— Mevzuatın kendisine verdiği işleri yapmak ve yetkile 
ri kullanmak.

Madde 18— Denetleme kurulu üç asil ve üç yedek üye
den teşlik edilmek üzere genel kurulca seçilir.

Bu kurul derneğin hesaplarını ve çalışmalarını denetliye- 
cek asgari altı ayda bir hazırlayacağı raporları yönetim ku 
ruluna" ve toplandığında genel kurula sunar. Ayrıca üyele
rin dernek çalışmaları hakkındaki ihbarları üzerine de ra
por hazırlayarak gereğini yapar.

Yönetim kurulu her türlü hesap ve işlem dosyalarım ta
lebinde denetleme kuruluna göstermeye mecburdur. Yönetim 
kurulu denetlemelerde zorluk çıkardığı takdirde denetleme 
kurulu zabıtla bunu tesbit eder ve genel kurulun toplantı
ya çağrılmasını sağlari Suç teşkil eden hususların tesbiti 
halinde durumu ilgili makamlara iletir.

Madde 19— Genel kurulca yapılan seçimi izleyen yedi 
gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından sayılan or
ganların seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları; 
baba adlan; doğum yeri ve tarihleri; meslekleri ve ikamet 
gahlan dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük Mül
ki Amirliğine yazı ile bildirilir.

Yazıya demek tüzüğünün iki örnek ile yetki belgeleri 
eklenir.

Madde 20— 'Demeğin şubesi yoktur.
Madde 21— Üyeler girişte 250 ti. giriş aidatı ve yılda 

3000.- TL. üye aidatı öderler. Bu miktar yıllık olarak veri 
leceği gibi aylık taksitler şeklinde de ödenebilir. Ödeme şe
kil ve zamanı üyenin talebi de gözönüne alınarak yönetim 
kurulunca tesbit edilir. Yapılan bu tesbit her üye için üye 
kayıt defterine işlenir.
, Tüzük Değişikliği :

Madde 22— Demeğin tüzüğü merkez genelkuruluna işti, 
rak eden üyelerin üçte ikisinin çoğunluğu ile değiştirilir. 
Yapılan değişiklik kuruluştaki usule göre ilan ettirilerek 
kesinlik kazanır.

.Demeğin Gelirleri. :
Madde 23— Demeğin gelirleri şunlardır.
İt- Giriş ve üye aidatı.
2— Dernekçe 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 hakkındaki mevzuat hükümlerine uy 
gun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

Demeğin dış ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişilerden ve 
ya diğer kuruluşlardan yardım alması İçişleri Bakanlığının 
izni ile olur.

Tutulacak Defterler :
Madde 24— Dernek aşağıda yazdı defterleri tutar.
1— Üye kağıt defteri, demeğe girenlerin kimlikleri, der

neğe giriş tarihler aylık veya yıllık aidatları bu deftere 
yazılır.

2— Karar defteri, yönetim kurullarının kararlan tarih ve 
numarasırası ile bu deftere yazılır ve kararın altı başkan 
ve üyelerce imzalanır.

3— Gelen ve giden evrak defteri, gelen ve giden evrak 
tarih ve numarası ile bu deftere kayıt olunur.

4— Gelir ve gider defteri, Demek namına alman bütün 

paraların alındıkları ve harcanan paralarında verildikleri 
yerler, açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.

5— Bütçe kesin hesap ve blanço defteri, bütçe, kesin he
sap ve Mangolar bu deftere işlenir.

6__  Demirbaş defteri, demeğe ait demirbaş eşyalar bu
deftere işlenir.

Bu sayılan defterlerin noterden tasdikli olması zorunludur
Madde 25— Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve 

giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama 
süresi, özel kanunlarda gösterilen daha, uzun süreye ilişkin 
hükümler saklı kalmak üzere, beş yıldır. Demek gelirlerinin 
alınmasında kullanılacak alındı belgesi Maliye Bakanlığınca 
bastırılır. Demeğin talebi, üzerine otuz gün içinde bu belge 
ler verilmez ise kanundaki usule göre dernekçe bastırılan 
simdi belgeleri mahallin en büyük mülki amirliğine onay
lattırılarak bağış ve aidat kabulünde kullanılır. Maliye Ba
kanlığınca resmi alındı belgeleri sağlandıktan sonra deme
ğin bastırdığı özel alındı belgeleri kullanılmaz. Bağış ve 
aidat toplayacak kişi veya kişileri, demek yönetim kurulu 
bir karar He belirtir, ve bu karar o yerin en büyük mülki 
amirliğine tescil ettirilir. Demek adına gazete, dergi ve öte 
ki basılı eserler vererek karşılığında para ve başkaca yar
dım toplama yasaktır.

Taşınmaz Mal Edinme :
Madde 26— Demek amacını gerçekleştirmek için bağış 

veya satın alma yoluyla taşınmaz mal edinebilir ve bunları 
satabilir, hibe ve terk edebilir. Kamu yararına çalışma ka
ran almaktan sonra ikametgâhı ile amaç ve faaliyetler için 
gerekli olanlardan başka taşınmaz mala sahip olamaz.

Demeğe satın alınan veya bağış ve vasiyet yoluyla der
neğe intikal eden taşınmaz mallar dernek adına tapuya fes 
çilinden itibaren üç ay içinde İçişleri Bakanlığına bildirir.

Demeğin Sandık Kurması :
Madde 27— Demek yardım sandığı kurar, kurmaz dernek 

sağlanan karı üyelerine paylaştırmamak faiz veya başka 
adlarla üyelerine gelir sağlamak şartı ile üyelerinin yiyecek 
giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal vehiz 
metlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarım karşılamak amacı ile 
sandık' kurabilir. Sandığın kuruluş ve çalışma esasları İçiş
leri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelik çerçevesinde yönetim 
kurulunca tesbit edilip yürütülür.

Lokal Açma :
Madde 28— Demek merkez veya şubesinin bulunduğu yer 

de mahallin en büyük mülki amirinden izin almak ve ka. 
şunlara aylan davranmamak şartı ile bir lokal açıp işle
tebilir.

Demeğin Feshi ve Mâl Varlığının Tasviyesi :
Madde 29— Genel kurulun derneğin feshine karar alabil

mesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip 
bulunan dernek üyelerinin temsilci üyeler dahil en az üçte 
ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda 
çoğunluğun sağlanamaması halinde, üyeler usulüne güre 
ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayı 
sı jne olursa, olsun fesih konusu görüşülebilir, feshe İlişkin 
kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunla, 
ile verilmesi zorunludur.

Demeğin feshi yönetim kurulu tarafından beş gün içinde 
mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Madde 39— Demeğin feshi halinde demeğin menkul veya, 
gayrimenkul mallan Dinayet Vakfına devredilir.

Kayıp
Bursa Trafik Şube Müdürlüğünden aldığım ehli

yetimi ve. mesleki kimliğimi kaybettim. Hükümsüzdür.
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Halkçı partiyle Sodep’m, demokrasi yolunda birleşmeye 
gitmeleri, Cumhuriyet, demokrasi açısından, büyük boyutlu 
bir İlerlemedir. Bu birleşmede, kenetlenmenin anlamı da, de 
mokrasi açısından sevindiricidir.

öyle görünüyor ki; bu birleşmenin karşısına kimse çıka, 
atayacaktır. Seçenekslz olan demokrasimiz, bundan böyle 
halk katmanlarında yerini bulacaktır. Ulusun gerçek sesini 
de duyurabilmesi, bu birleşmenin getireceği demokrasi; bun 
dan böyle daha geniş anlamıyla halk katlarına yayılacaktır. 
Ulusumuzun, demokrasiden uzak kaldığı zamanlar, seçeneği 
olmayan zamanlardır.

Halkçı partiyle Sodep öteden beri iki büyük bir güçtü. 
Demokrasi yolunda birleşmeleri, elele vermeleri; hepimize 
umutlu günler yaşatarak, demokrasinin kapılan daha da 
açılacaktır. Işık sızmayan kapılardan, demokrasimiz, ışıklı 
günlerine hızla ulaşacaktır.

Demokrasiye sahip çıkan, Sodep Halkçı perti birleşmesi 
bazı tutucu çevrelerce eleştirilecektir. Bu eleştirinin içeriği 
de demokrasi havasından, halkçı düzeyde barışık bir içerik
le demokrasiye güç katacaktır. Türkiye, çok demokrasiler 
yaşadı. Yaşanılan demokrasiler, halkı sömürmeye yönelik, 
kandırmaca yanları ağır basıyordu. Ve de ağır okkalı 
adamların eBerindeydt Türkiye’de yaşayanlar demokrasiden, 
başka seçenek göremiyotlardı. Demokrasi onlarca özgürlük 
olduğuna göre Türkiye Cumhuriyetinin yasakladığı engelle
ri de aşmak isterler, meydanı boş bulsalar.

Evet, demokrasi engelleri ortadan kaldıran bir siyasal ol
gudur. Hükümet, edenler, bu olgunun olmamasına özen gös
terirlerse, özlenen demokrasinin, bizi ısıtması kenetlemesi 
olasılığı daha da artacaktır, güçlenecektir, demokrasi.'

ANAP'm karşısında, bir demokrasi kalesi dikilirken, uma 
hm ANAP yönetenleri ters tepki göstermiş olmasınlar. Bu, 
demokrasinin ölümü demektir ki, bu ölümden de ulusça et
kilenmiş oluruz. Hükümetin, doğan seçeneğe demokrasi adı. 
na katlanması gerekirken, ANAP’tan bugüne değin; olumlu 
bir ses, bir kıpırdama da olmadı. Bu ANAP adına iyi bir 
puan sayılamaz. Kuşkusuz kurulan yeni güç, ‘ANA PARTİ’ 
yi ulusal çıkarlar konularında öneriler götürerek, demokra
sinin dengeler yönetimi olduğunu da duyuracaktır. Ama, 
kulaklarına pamuk tıkayan, ANAP’lı yöneticiler, İCRAA
TIN İÇİNDEN gösterilerini ne denli süsleseler püsleseler 
de bu kesim ulus içinde; ayrıksı bir kesim olarak kalacak.

ANAP’a sov yapmamasını hatırlatarak, gerçekleri ne za
man göreceği de hatırlatılacaktır. Artık, çoğunluğun azınlı 
ğa taş atması, ulusal çıkarlar doğrultusunda, demokrasinin 
tam işlerliğini; ulusal çıkarlar açısından güçlendirmektir. 
Yoksa, televizyon şovlarının, hiç mi hiç bir anlamı kalma
yacaktır.

Yönetimin,-bundan böyle hor bakması değil; seçenekleri 
değerlendirmesi gerekir. Hoşlanıhnasa da.

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

REKLAM BİR HİZMET ARACIDIR.
EN İYİ REKLAM 

TAKVİMLE YAPILANIDIR.

1986 ZENGİN TAKVİM
ÇEŞİTLERİNDE

YİNE ÖNCÜYÜZ^

ÇEŞİTLERİMİZ GELMİŞTİR.

SİPARİŞ KABULÜNE BAŞLADIĞIMIZI
SAYIN TİCARETHANE 

SAHİPLERİNE DUYURURUZ.

“İSMİMİZ GÜVENCEMİZDİR.”

KÖRFEZ MATBAACILIK VE AMBALAJ SAN. TLF : 1797

Gayrimenkulün Açık Artırma İlânı 
Gemlik icra Memurluğundan

Dosya No : 1983 /594 T.

Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı :
Gemili tapu sicilinin 21.4.1081 tarih ve pafta : 31 sahife : 3027 parsel : 3022 de kayıtlı 

Gemlik Armutlu Köyü çınardere mevkiinde kain 3035 nı2 miktarlı gayrimenkulun 2015 metre 
si yol ve yeşil saha olarak kamu yararına terk edilmiş olup geriye 1.010. metro karesinin imar 
dununu verilebileceği ve bilirkişi tarafından taşınmazın 4.000.000. ti. kıymette olduğu, açık 
artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

Satış Şartlan :

•1— Satış İLİ 1.1985 Pazartesi günü saat 10.20 den 10.40 a kadar Gemlik icra Dairesinde 
açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada talimin edilen kıymetin %75ni ve rüçhanlı 
alacaklılar varsa alacalıları mecmuunu ve satış masraflarım geçmek şartı ile ihale olunur 
Böyic bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 21.11.1985 
Perşembe günü aynı yer ve .aynı saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da 
rUçhanlı alacaklıların alacağım ve satış masraflarını geçmesi şartiyle eh çok artırana ihale 
olunur.

2— Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin %10 u nisbetinde pey akçesi veya bu 
miktar kadar milli bir bankımın teminat mektub unu vermeleri lâzımdır. Satış peşin para iledir, 
alla istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Delikliye resmi, ihale pulu, tapu harç 
VO masrufları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir, ihale bedeli üzerinden 
%1Û KDV.

S— İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (+) bu gayrimenkul üzerindeki hakhuuu huşu 
öyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayan ağı bölgeler ile onbeş gün içinde dairemize bil
emeleri Marndır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bı
rakılacaklardır.

4— Satış beden hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 1SS. 
maddeni gereğince ihale feshedilir. «kİ ihale lUiısmdaJd farktan v® %10 tabeden alıcı ve kefilleri 
mosnl tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadım kendilerinden tahsil edilecektir.

<ı 5— Şartname, İtan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi İçin dairede açık ohıp masrafı ve- 
rildiğl takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

(1— Satışa iştirak edenlerin «gırtnameyi görmüş ve nıündcrecattnı kabul etmiş sayıtacaktarı, 
başkam bilgi almak latayenlertn 1983 /SM T. sayn doeya numarasfe le memurluğumuza baş- 
ntramlan İlan olunur,

(İb, 11. K. İM) *<*• Memuru
(Hgllller tâbirine irtifak hakkı aohlptari do dahildir)

î

AU KEMAL
TIR — KAMYON - OTOMOBİL PARKI

galip dikim
24 SAAT HİZMETİNİZDEDİR

SAAT 2 4 8 12 24 f fconp

TIR - KAMYON - OTOBÜS 200 — 400 — 600 8000

MİNİBÜS - KAMYONET
TRAKTÖR - PICK-UP 120 200 300 — 400 5000

HUSUSİ OTO - TAKSİ 
JEEP VS. 700 150 200 250 300 4000

HİSAR MAH. BAHÇELİEYLER TRAFO YANI CIMLİK



cgemLik

KÖRFEZ

Türkiye’nin En Büyük Elektronik Kuruluşu

MUCİZE DEĞİL GERÇEK
• öıol re dünyaca Önlü, iki kot daha utun ömürlü "kafa"

VESTEL FerfifUSOn VHS Video * Başka bantlardaki bozuk görüntüleri düzelten "tracklng" 
* - "D • Bilgisayarlı "tlmer‘‘la 14 gün programlama — * Otomatik PalJSecam taçlcl

56 Ekran VESTEL Ferguson TX Televizyon

56 Ekran Miracle

51 Ekran Diamond
* Vaıtel Diamond CBT>*222 anfrarul uzaktan kumandalıdır, an hattat Inco ayar ta ğl oy an “maglc bar* 

(tiblrll flıgi) «IztemlMIr. — • Voıtal Diamond benzeniz görüntülüyle Japonya'dan Avrupa’ya, G5< 
ney Kore’den ABD’ye kadan bütün dünyada "alma» ekran" olarak ün yapmış renkli televizyondur.

VESTEL STR 912 Max2 Mini Müzik Seti

VESTEL VHS Player

OSMAN OKUMUŞ = BEKİR ÖZTEN
İstiklâl Cad. No. 13 Tlf : 1837 GEMLİK

İLÂN
Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinden 

Dosya No. : 984 /530

Gemlik ilçesi, Şahlnyurdu Köyü Dan mevkiinde kain, do. 
ğusu ve kuzeyi hazine arazisi ile çevrili, güneyi, Ahmet ta
şınmazı, batısı dere ile çevrili bulunan, 3562 metrekare mik 
taundaki taşınmazın senetsizden tesçili, davacı aynı köy. 
den Mustafa Ayvaz, tarafından taleb edilmiş olmakla, iş bu 
yer hakkında hak iddasında bulunanların 3 ay içinde mah
kememizin iş bu dava dosyasına müracatları ilan olunur.

İLÂN
Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinden

Sayı 1985/389

Davacı Recep Günaydın, tarafından Nüfus Müdürlüğü 
aleyhine açılmış bulunan Nüfusta isim tashihi davasının ya
pılan yargıiaıiMsı sonunda :

Gemlik ilçesi, Hamidiye mah. hanc : 669, dit : 005/07, 
sahife : 43’de nüfus kayıtlı Recep Günaydın ve Selime Gü
naydın kızı 27.4.1977 doğumlu, Pamuk Günaydın’ın nüfusta
ki Pamuk aAmm iptali ile, Esma olarak tashihine nüfusa 
tesciline karar ver.lmlştir.

İSİM DÜZELTMESİ
Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesinin 985/358 esas 985 

/349 karar sayılarıyla Turgut olan adım DURGUT olarak 
düzeltilmiştir.

Durgu t Gürsoy.

Kongre İlânı

K. Kumla Avcılar Der. Bşk.
Derneğimizin 1, genel kurul toplantısı 25.10.1985 Cimin 

günü saat 20.00 de dernek lokaLnde yapılacaktır.
Üyelerimizin teşrifleri rica olunur.
GÜNDEM: Yönetim Kurulu
1— Açılış ve yoklama-
2— Başkanlık’ divanı seçimi.
3— Saygı duruşu.
4— Yönetim ve denetim kurullarının raporları okunması.
g - Yönetim ve denetim kurullarının aklanması.
8— Yeni yönetim ve denetleme kurullarının seçimi.
7— Dilek ve temenniler
8— Kapanış,

Kanalizasyon Arıtma Tesislerinin Temeli
si knar ptanının bulunmamasından 
doğmuştur. Planların gecikmesi ve 
ya mevcut planların dışında uygu
lamalarla belediyenin kaçak yapıla
ra su, elektrik vermesi, sorunları 
çıkmaza götürmekte, plansızlığı ar
tırmaktadır.

Gemlik bir bakıma şanslı olduğu 
kadar şanssızdırda- Çünkü kendi 
sorunlarını çözerken, Orhangazi ve

çevresindeki sanayi kuruüuşlannın 
atıklarını Karsak Deresi ile Gem
lik Körfezine boşaltması, sahil şeri
dinde alt yapının bulunmamayı kir 
İliğin tamamen çözümlenemenmesi- 
ne neden oluyor. Başta sanayi ku
ruluşları atıklarını arıtmak zorun
dadırlar.”

Daha sonra kurban kesilerek te
mele ilk harç Vali Zeka! Gümttşdiş 
tarafından atıldı.

Körfez Yapı 
Kooperatifi

1984 yılı Temmuz ayında Körfez 
Yapı Kooperatifine ait konutların 
temelleri atılmış, bir süre önce işi 
yüklenen müteahhit ile kooperatif 
arasında anlaşmazlık doğunca su 
basman kesiminden sonra yapım dur 
muştu. Kooperatifin konutların ka. 
lan bölümlerini tamamlaması için 
açtığı ihale geçen hafta sonuçlandı. 
Yapım işini Ankara’h Elif Ticaret 
Sanayi A.Ş. adlı bir firma aldı.

Kooperatif yetkilileri, konutların. 
Bayındırlık Bakanlığı birim fiatia- 
rmdan indirimli olarak müteahhide 
verildiğini söylediler.

1986 Yılı Bütçesi
70 liraya çıkarıldı.

Belediye otobüsüyllo 30-35 km. 
arasında düğün, nişan ve benzeri 
eğlenceler için yapılacak taşımalar 
da ücret 20 bin lira, daha az uzak 
lıklar için ise 10 bin lira oldu.

Bu arada DVP’li meclis üyesi Bu 
rak Çorum aydınlatıllmasım iştedir 
ği üç konu için belediye başkanına 
yazılı soru önergesi verdi. Çorum 
önergesinde, Semerciler yokuşunda 
!bir yafpımn yaya kaidmmlanıı ip
tal edilerek buzdolap tamirhanesine 
Ve fotoğrafçı dükkanüarffna giriş 
yapıldığım ayrıca bu işyerlerine be 
tediyeden ruhsat verildiği, park ya 
nmda bulunan bir çakmak tamirci
sinin neden kaldırılmadığı ve kira 
alınıp alınmadığını sordu.

Bir İhale Öyküsü
da...

Buraya kadar herşey iyi güzel,ohın oldu. Belediye genç 
müteahhidin işinden 1 milyon 400 bin lira kesti. O da mo
zaik çilerden..!

Geçenlerde kordonun yanm kalan öbür yansının ihalesi 
yapıldı. İhaleye genç müteahhit yine girdi. Ne de olsa tec
rübe kazanacaktı. Bir başka müteahhit te katıldı ihaleye. 
Gerekli evraklar Fen İşleri Dairesine sunuldu. Genç mütea- 
hlt 10 milyon liralık işi bitirmiş, bu işin 1 milyon 400 bin 
lirası belediyece kesilmişti, öbür müteahhit ise İller Ban
kasına 25 milyon liralık İş yapmış ve parasının tamamını 
almıştı. Bu bir. İkincisi, genç müteahhit öğrendiğimize göre

8 indirimde bulunmuş, öbür müteahhit % 10.5
Normal olarak bu iş kime verilir. Belediye’ye gelir kazan 

dırmok amaçsa,çn çok kırana değil mi? Ama yok. Bizde 
işler öyle değil İhale encümen kararıyla Gemlik’ti genç mü. 
teahhltdo verilmiş. Olur ya ! Doğru mu diye yetkinlere oo- 
ruyoruz. ve cevap bekliyoruz.

Faal Vaziyette Satıhk Çay Ocağı

Müracaat : 
İstiklâl Cad. Gürçay Pasajı Gemlik

MÜJDE
SAYIN HANIMLAR :
ZEVKLERİNİZE UYGUN İÇ GİYİMLERİNİZİ TEMİN 

İÇİN NE İSTANBUL YORGUNLUĞU NE ZAMAN İSRAFI 
VE NE DE FUZULİ MASRAF YAPMANIZA LÜZUM KAL 
MADI.

EN ÜNLÜ FİRMALARIN EN İDDİALI KALİTE VE 
MODELDE ÜRETİP ŞİŞLİ . OSMAN BEY’ VE NİŞANTA- 
ŞTNDAKİ MAĞAZALARDA TEŞHİR VE SATIŞA ÂB-1 
/ETTİKLERİ İÇ GİYİM GİYSİLERİ İLE;

AYRICA YURT İÇİNDE RAKİPSİZ OLARAK KALİ
TESİNİ İSPATLAYIP YURT DIŞINA MAMULLERİNİ 
İHRAÇ EDEN TAVUS KUŞTÜYÜ SANAYİNİN SATIŞ 
BAYİLİĞİ FİRMAMIZA LÜTFEDİLMİŞ OLUP BU FİRMA

NEN TKS MARKASI İLE ÜRETTİĞİ
TEK VE ÇİFT KİŞİLİK KUŞTÜYÜ YORGAN VE YAS- 
TIKLAR AYRICA BEBEKLER İÇİN BEBE YORGAN TC

YASTIKLARI MAĞAZAMIZDA FABRİKA 
ANA SATIŞ MAĞAZASI FİYATINA 

SATILMAKTADIR.
TEŞRİFLERİNİZ RİCA OLUNUR.

ELEGANT
KADIN İÇ GİYİM

Gürle İŞ Ham No. 21 GEMLİK

HAMAMDA DAMPİNG
TARİHÎ BAUKPAZARI HAMAMI ARTAN Fl- 

ATLAB KARŞISINDA BELEDİYENİN VERDİĞİ 300 
LİRA TARİFEDEN ŞİMDİ DAHA UCUZ FtATTA 
HİZMETİNİZDE.

Yalnız Banyo 200 Lira

TARİHİ BAUKPAZARI HAMAMI
Balıkpozan Alemdar Caddesi Gendik
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SAYI: 623
(KDV DAHİL) 30 LİRA

gemUk
KÖRFEZ

1986 İTLİ

TAK M M ÇEŞİTLERİMİZ 

GELMİŞTİR

TAKlİMCtLlK BİZİM İŞİMİZ

Geliniz Görüşelim

Uf i 1797
Körfez Matbaacılık ve Ambalaj San.
Gemlik

KURUL ü Ş : 1« HAZİRAN 1971

BÎSAŞTN HAZIRLATTIĞI MEVZİ İMAR PLANI ONAYDAN GELDİ

PLAN BELEDİYEDE ASKIYA ÇIKARILDI

BELEDİYE BAŞKAM ÇAKIR, “KOCAÇUKUR’ A BELEDİYECE İŞLETİLECEK İSKELE YA- 
PIMINDA MECLÎS KARARLIDIR” DEDİ

Kocoçukur isheles
isi Tehlikede

Bursa İplik Sanayi Anonim Şir
keti. (BİSAŞ) tarafından satın ah. 
nan Koeaçakur mevki ne. şirket 
tarafmoan fabrika kurulması için 
eski IfeJediye merisi taraf unlan 
mevzi imar planı yapma İzni veril
diği ve planın Bakanlıkça onayla
narak belediyede askıya çıktığı öğ- 
renjîdi.

Belediye meclisin'n Ekim ayı son 
toplantısında Belediye Otobüs Su 
işletmesi bütçesi görüşülürken SO. 
DEF’li üyelerce sorulan bir soru 
üzerine. Fen işleri ilgilileri; Koca- 
çukur mevkiinde belediyece kamçı, 
laştmiarak. işletme hakkı yine be
lediyece kullanılacak bir iskele ya
pımı için karar alındığı ancak, 12 
Eylül sonrası oluşturulan belediye 
nwclisince BİSAŞ firmasının arazi

Gemllk’ln Posta Kod'u 16 600

POSTA KOD NUMARA 
UYGULAMASI BAŞLIYOR

PTT Genel Müdürlüğü Türkiye’ 
de ilk kez Posta Kod uygulaması
na 23 Ekim günü haşlıyor.

FİT, posta hizmetlerinin daha 
seri bir şekilde vatandaşlara ulaşa
cağı yanfujiıklann önleneceği ve 
gelecekte posta ayrım iş'nin otoma 
tik maktnalarla. yapılacağı nedeniy
le Posta Kod uygulamasının yarar, 
h olacağı açıktandı.

Büyük yerleşim birimlerinde böl
gesel veya mahalleler değişik nııma 
ralarla kodlanırken küçük birimler 
aynı numara İle kodlanacaklar.

Bursa merkezi ve İnegöl dışında 
11 sınırlan İçinde ilçe ve bazı kasa 
t» ve bucakların kodlan belirlendi. 
Buna güre :

Kumlu Dershanesinse Üniversite Hazırlık Kursları Başladı
Geçen yaz İlçemizde hizmete gl. 

ren Kumlu Dershanesinde üniversi
telere hazırlık kumlan başladı.

Kumlu Dershaneleri sahibi Abdur 
rahman Kamla, bu sezon 23 kişi. 
Mk bir öğretmen kadrosu ile kurs

lerine fabrika kurmak için girişim
de bulunduğu ve yerin sanayi afla- 
m dışında bulunması nedeniyle, pla 
mnın bulunmaması üzerine mevzi 
plan çizilmesi karan verildiği bildi
rildi. Çizilen planın İmar İskan Ba
kanlığında kabul edilerek Eylül 
ayında belediyeye gönderildiği açık
landı.

Belediyede ilan tahtasmda bir ay 
süre ile askıya çıkarılan Koçacukur 
mevzi imar planı konusunda beledi
ye meclisinde yapılan konuşmalar, 
daı belediyenin yerin kamulaştın- 
ralar iskele yapılmasına kararlı ol
duğu bir daha ortaya çıktı.

Belediye Başkanı Hakkı Çakır, 
mecliste yaptığı konuşmada Kocaçu 
kur'un ilçenin iskele ihtiyacım kar 
şılayacak tek uygun yer olduğunu,

GemUk 16 600
Küçük Kumla 16 950
Kestel 16 450
M. Kemalpaşa 16 500
Gürsu 16 580
Karacabey 16 700

PTT KURULUŞUNUN 145. YILDÖNÜMÜ TÖRENLERLE KUTLANACAK
Türk Posta, Telefon, Telgraf İdare 

sinin kuruluıunun 145. yılı ilçemizde 
de düzenlenecek törenlerle kutlana
cak.

Gemlik PTT Müdürü Haşan Timur 
dan aldığımız bilgilere, göre ; 23 E. 
kim 1985 günü Atatürk Anıtına çe.

lara başladıklarını, ilk ve orta de
receli okullarda sınıf İçi yetiştirme 
kursları yanında, üniversiteye hazır 
lama ve ilk kez yetişkinlere dakti
lografi, sekreterlik ve İngilizce kurs 
kırının açıldığım söyledi.

Kumfu 

DeMhMMİnd» 

Yeni Düaam 

Kurttormdo 

23 öğretmen 

Görev Aldı, 

öğretmenler 

Toplu Ha İtfa 

GörülUyar

bu arazinin belediyece kamulaştın- 
larak iskele yapılması için ilgili ku 
ruluşlara resmen başvuruda bulun, 
duklanm söyledi. Hakkı Çakır, baş 
vuru yazısını meclis üyelerine oku
du.

OTOBÜS SU
işletmesi bütçesi

Belediye meclisinin Ekim ayı son 
toplantısında belediye Otobüs Su 
İşletmesi bütçesi görüşülüp madde 
madde ele alınan bütçe 108 milyon 
600 bir. lira olarak kabul edildi. 
Otobüs İşletmesi bütçesi ise 180 
mjyon 600 bin lira kabul edildi.

SODEP’li üyelerce hazırlanan ö- 
soru önergelerine başkan Çalar ce
vap verdi.

Keleş 16 740
Orhangazi 16800
İznik 16 860
Yenişehir 16 900
Mudanya 16 940

Orhaneli 16 980 

lenk konacak ve saygı duruşunda 
bulunulacaktır. Daha sonra İM il ton 
Itestaurant’ta ilçe Kaymakamı ve 
PTT müdürü tarafından günün öne
mini belirten konuşmalar yapılacak 
ve ikramda bulunulacak.

Ticaret Borsasında
Geçen Ay Satışlarda 
Zeytin Önde Gidiyor

Gemlik Ticaret Borsasmca yayın
lanan Eylül ayı bülteninde ilçedeki 
ticari faaliyetlerde zeytinin yine ön
de gittiği belirtiliyor.

1 /30 Eylül arasında Gemlik Tica- 
803 kg. 424 milyon. 538 bin lira 
ret Borsası kayıtlarına geçen alış 
verişlerde Zeytin satışları 598 bin 
İle tek kalem mal olarak birinci sı
rada yer alıyor.

Eylül ajanda ilçemizdeki ticari sa
ttılar şöyle :

Zeytin satışları : 56.888.792 tl.
Turşu : 718.000 ti.
Nebati Yağlar satış toplamı : 
56.833.702 ti.
Hububat- ürünleri satış toplamı : 
10.804.675 ti.
Sabun satış toplamı : 25.906.576 tl.
Süt ve süt ürünleri satış toplamı : 
654.080 ti.
Sosis 11.600 tl.
Eylül ajanda ilçemizde satılan 

ürünlerin toplamı 519 milyon 462 
bin 289 liradır.

Pazar Günü Evlerdeyiz

Genel Nüfus Sayımı Hazırlıkları
Tamamlandı

Pazar günü yapılacak olan Genel 
Nüfus Sayımı hazırlıkları tamamlan. 
dİ

İlçe Sayım Komitesi tarafmdan 
yayınlanan bildiride; 20 Ekim 1985 
günü yapılacak sayım sırasında res
mi dairelerin ve yurttaşların uyması 
gerekli esaslar açıklandı. Bildiri esas 
lanna göre; sayım günü hiçbir va- 
taılaş sayım sonuçlarının alınmasına 
kadar evlerinden sokağa çıkamaya
cak. Sokağa çılana yasağının kalktı, 
ğı belediye hoperlörü ve Köylerde 
camilerden anons ile vatandaşlara 
duyurulacak.

Sayım günü herhangi bir sebepten 
sayundışı kalmış veya yazılmamış 
olanlar, sayımı bittiğinde Kaymakam 
Iık veya İlçe Sayım Kimitesine baş
vuracaklar.

Sayım sırasında, memurlara doğru 
bilgi verilmesi istenirken, vatandaşla, 
nn sayım gününden önce yiyecek ve 
içeceklerini siğlamalan gerektiği be

KÜÇÜK SANAYİ SİTESİNE DEĞER BİÇİLDİ 
OîSOO İLllKâ.

Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünce 
Küçük Sanayi Sitesi yapımı için ka 
mulaştırma karan alınan ve Kıy. 
m)et Takdiri yapılan alanın metre 
karesine 8500 lira değer konuldu.

Üç hafta önce ilçe Kıjmet Tak
dir komisyinu kamulaştınlacak 
arazide inceleme ve tesbitler yap
mış, daha sonra verilen raporda

TEVFİK SOLAKSUBAŞI 
MOSKOVA’DAN DÖNDÜ

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Tevfik Solaksubaşı “Türk 
Haftası” nedeniyle gittiği Moskava’ 
dan döndü.

Tevfik Solaksubaşı, Sovj'etler Bir 
liginin Başkenti Moskava’da düzen
lenen “Tiirk Haftası”na Uluslarara 
sı ve Ticaret ve Sanayi Odası Yöne
tim Kurulu üyesi sıfatıyla katıldı. 
Solaksubaşı ve Türk Ticaret heyeti 
Moskava’da Türk gijâm fuarım aç
tılar. Sovyet heyetleriyle ticari iliş
kilerde bulundular.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı 

Tevfik Solaksubışı 

lirtildi. Öte yandan, acil olaylar için 
sağlık görevlileri, PTT, TEK, İtfaiye 
nöbetçi taksiler pazar günü görevde 
olacaklardır.

Sayım günü ilçede Vezlroğlu Ecza 
nesi nöbet yapacak.

KURSLAR TAMAMLANDI

Öte yandan genel nüfus sayımı ne. 
ileniyle sayımda görev alacak 500 
görevli üç öğretici tarafmdan kursa 
alındılar. Kurslar, dün tamamlandı 
ve görevliler sayım evraklarını tes
lim aldılar.

Sayım günü gerekli olabilecek te
lefon numaralan şöyle :

Kaymakamlık : 1051
İlçe Sayım Komitesi : 3742-1353
Nöbetçi Eczane : 4005
Sağlık Ocağı : 1068
İtfaiye : 00
Tek Arıza : 2066
Taksi Yazıhanesi : 2324-1821
Polis Karakolu : 1879

metre kareye 8500 lira değer biçil
miştir. Kamulaştınlacak alan üze
rindeki ağaç ve binalar için de ay- 
nca değerlendirme j’apılaeaktır.

Bina değerini belirleyecek rapo
run Mühendis Rahmi Şengül tarafın 
dan hazırlandığı ve komisyona da
ha sunulmadığı öğMenüdil

Belediye Tahsis Odunu
Kilosu 20 Lira Belirlendi

Belediyece Orman İşletmesinden 
satın alınan tahsis odunlarına encü 
men 20 lira fiat koydu.

Öğrenildiğine göre; tahsis odun
ları önce belediye memur ve perso
neline. resmi dairelere, yukaul ve 
asker yardımı alan ailelere verile
cek. Kalan odunlar ise halka satıla
cak.

Piyasada meşe gürgen odmm 21 
bin 500 lira'dan satılıyor.

Sivil Savunma
Tatbikatı Yapıldı

ilçemizde uzun yıllardır ilk kez 
sivil savunma tatbikati YAP***

Bir süredir devam eden Sivil Sa
vunma kursları sonunda önceki gün 
Endüstri Meslek lisesi bahçesinde 
tatbikat yapıldı. Üçe Kaymakamı 
Mehmet GfilerTn gf»» Hininde yapı
lan tatbikata 246 kadar sh-fl katıldı.

Karargah, ilkyardım , kurtarma 
onarım, trafik emniyet, sosyal yar
dım konularında bir hafta, 29 saat 
süren kurslarda konularında eğitilen 
kursiyerlere öğrendikleri tatbik etti
rildi.

Tannanlar tarafmdan yapılan tat
bikat sananda kursa katılmalar araç, 
tarla ilçe içinde gösteri yaphter.
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AIDS Korkulu Bir Rüya mı?
Son yılların en korkunç hastalığı olarak ün 

yapan ve bir süredir dünya basınını sürekli il
gilendiren bir virüsün yaptığı hastalık AIDS..

AIDS nedir ? Bu sorun yanıtım basitte olsa 
öğrenebilmek için bu haftaki NOKTA dergisin
de yaptığımız araştırmada okurlarımla aydınla 
tabilmek için AIDS REHBERİ başlıklı yazıyı 
aynen alıp yayınlamayı uygun bulduk.

AIDS korkulu bir rüya mı T Türkiye'de bu 
tür araştırmalar yapılıyor mu? Konunun ge 
niş araştırması NOKTA’nın son sayısında.. Biz, 
AIDS’i tanıyor ve nasıl korunacağımızı yazımız 
da açıklıyoruz..

AIDS nedir ?

AIDS kişideki bağışıklık sistemini tümüyle 
yıkan ve organizmanın savunmasını ortadan 
kaldıran bir olgudur.

Bağışıklık sistemi nedir ?

insanlarda ve omurgalı tüm hayvanlarla bu
lunan bağışıklık immün sistemi virüs, bakteri, 
parazit gibi mikroplar ve kir, pas gibi zararlı 
kimyasal maddelerden canlıyı korur.

Dalak, karaciğer, kemik iliği, lenf düğümleri 
ve timüs (göğüs boşluğunda bulunan lenf doku 
sundan oluşmuş salgı bezi) vücudun bağışıklık 
sisteminde görev alıyor, işte kanda dalaşarak 
vücuda zarar verebilecek bütün saldırgan mad 
deleri tanıyan, yakalayan ve yok eden beyaz 
kan hücreleriyle lökositler bu organda üretili
yor. tmmiin sisteminde rol oynayan beş büyük 
lökositten biri olan lenfositlerin iki ana grubun 
dan B lenfositleri salgısal bağışıklık, T lenfosit, 
teriyse hücresel bağışıklık işlevini üstlenmiş 
durumda. İşte vücuttaki T lenfositlerinin yardım 
cı T hücreleri ve baskılayıcı (katil) T hücreleri 
olarak iki ana gruba ayrılır ki; bu iki türün 
bel.rli bir denge içinde olması bağışıklık siste
minin işlevini yerine getirmesini sağlar. Sağlık, 
h bir isanda, kan dolaşımına yardımcı hücre
ler, baskılayıcı hücrelere oranla daha fazladır. 
Bu sayısal olarak 2 yİ oranındadır.

çalışmalar HLTV-3 virüsünün kana karıştıktan 
çalışmalar HVTV-3 virüsünün kana karıştıktan 
sonra, T lenfositlerinin etkenliğinin bozulduğu
nu ve yardımcı/baskılayıcı hücre oranlarının 
tersine döndüğünü gösterir.

AIDS nasıl geçer ?

AIDS asıl olarak kan, plazma ve sperm ile 
geçiyor. Bu nedenle, hastalıklı bir kişinin iğne 
sinin kullanılması yada hastahldı biriyle cinsel 
ilişki AIDS virüsünün alınmasına yol açabili
yor. Ayrıca, göz yaşı, tükürük ve terde de 
virüse rastlanabiliyor ama, hastalığın bu yalla 
bulaşması için, bu salgıların doğrudan açık bir 
yara yoluyla kana karışması gerekiyor.

AIDS belirtileri nelerdir?

Zatiirre benzeri bir enfeksiyon, halsizlik, iş. 
tah azalması, gece terlemeleri, ateş değişimi, 
kilo kaybı, boyun, koltuk altı ve kasıkta şişkin 
lilderle ortaya çıkıyor. Bu arada, cilt üzerinde 
benekler de oluşuyor.

Hastalıktan nasıl uzak durulur ?

Başta kan bankalarından alman tüm kanla
rın taramadan geçirilmesi gerekiyor. Her türlü 
şırınga kullanımında strilizasyona özen göster 
mek, c'nsel ilişkilerde bilinçli davranmak ve özel 
bir önlem olarak prezervatif kullanmak.

| PİLİÇTE UCUZLUK g

I PEHLİVAN ÇİFTLİK’te |
| PİLİÇ 575 LİRA S

H Balıkpazarında açmış olduğumuz I 
H Işyerlmlzee kendi çiftliğimizin malla- S 
S nnı birinci elden satıyoruz.
Ig US

CİĞER 600 LİRA
YUMURTA 16 LİRA 

i !
S PEHLİVAN ÇİFTLİK |
S OSMAN PEHLİVAN E
E Balıkpazarı 2 Nolu Cd. öktem Kırtasiye Karşısı
| Gemlik

İLÂN
Mhuafazakâr Parti Gemlik ilçe 

Başkanlığından

Muhafazakar Parti Gemlik Üçe Merkezinin 
birinci olağan genel kurulu 27.10.1985 Pazar 
saat 13’te Parti binası olan istiklal Cad. Gür
le İşhanı No. 93 de yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 11.11.1985 
günü aynı saat ve yerde yapılacaktır.

Yönetim Kurulu
GÜNDEM

1— Açıhş ve yoklama.
2— Divan teşekkülü.
3— Açıhş konuşması ve davetlilerin tanıtıl

ması.
4— Faaliyet raporunun okunması.
5— Yönetim kurulunun ibrası.
6— Yeni başkan ve yönetim kurulu seçimi.
7—D delegelerinin seçind.
8— Dilek ve temenniler.
9— Kapanış.

DUYURU
Gemlik ilçesinde Kurulmuş Olan 

MUHAFAZAKÂR Partinin Çarşı Meydanı 
Çukur Han No. 7 den İstiklâl Caddesi 
Gürle İş Hani No. 93 e Taşınmıştır.

Muhafazakâr Parti 
Gemlik İlçe Başkanlığı

Ağn İlinin Hamur Kazasından almış olduğum Nüfus 
cüzdanıma kaybettim. Hükümsüzdür.

Mustafa YILMAZ

SOYADI DÜZELTMESİ
Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesinin 985-350 Esas 985- 

380 Karar İlahını ile Kurt olan Soyadım SİPAHİOĞLU ola 
rak tashih edllmiıtir. 8.10.1985

Haşan Kurt
Sadullah Oğlu 1929 Doğumlu

SOYADI DÜZELTMESİ
Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesinin 985-349 Esas 985- 

379 Karar ilamı ile Kurt olan Soyadım SİPAHtOGLU ola 
rak tashih edilmiştir. 8. 10.1985

Hüseyin Kurt
Haşan Oğlu 1961 Doğumlu

GEMLİK’TE SOSYAL YAŞAM

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekre 
ter Yardımcısı Ağah Arda ile Gülşen Avaoğiu 
nişanlandılar.

# *
Çimen Çiçekevinin genç sahibi Yaşar Tümer, 

önümüzdeki hafta bekarlığa veda ediyor. Gem- 
lik’e Yalova Esenköy’den gelin geliyor.

♦ $
İlçemizin tanınmış iş adamlanııdan Alaat. 

tin Uzunkaya genç oğlu Mehmet Ali L’zunkaya 
yı geçtiğimiz hafta Milton Bestaurant’ta Aysan 
Aydın ile evlendirdi

* $
Murat Mobilya Mefruşat ve Dekorasyon istik

lal caddesinde yeni mağazasmı dün h zmete aç 
tı. Hüseyin Cahit Atan arkadaşımız Mefruşat 
ve Dekorasyon işine mobilyacılığı da ekledi

*
Bilgi Beki ve Osman Erten, cuma 'günü Vd 

kan Düğün Salonunda eyleniyorlar. Genç nişanlı 
lar düğün hazırlıklarım tamamladı.

* *
Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğü Gendik gö 

revülerinden Mehmet Ali Konur, oğlu Mehmet 
ile Lütfü Ateş’in kızlan Hamidiye’yi 27 Ekim 
günü evlendiriyor.

sk
Gemlik lisesinin genç Fen Bilgisi öğretmeni 

Orhan Erdur, bir süre önce nişanlandığı İznik 
Ortaokulu Sosyal Bilgiler öğretmeni Vlldah 
Eker ile evlilik hazırlıklarım tamamlıyorlar.

Düğün yakmda.

* *

Ziya Restaurant sahibi Ziya Özdoğru ile Snn 
ğipek Fabrikası Garsonlarından Ahmet Baysal, 
geçenlerde Milton Restaurant’ta Filiz ile Le. 
venfl evlendirdiler. Uzun bir süredir nlşanh 
olan gençler muradlanna erdiler.

❖ ♦
Evlenmeğe hazırlanan bir çiftte Narh Kö

yünde. Latif Öztürk’ün kızlan Fatma ile Hay. 
rettin Ünal’ın oğullan Abdullah Kasım aynan 
ilk haftası dünya evine giriyorlar.

* ♦
İnşaat Mühendisi Faika Kurt üe Mimar Gül 

Yuşan, dün, Gürle İş Merkezinde Mîmariık-Mü. 
hendisttik Bürosu açtılar. Kalabalık bir davet
li grubunun katıldığı açılışla ilçemizde ilk kez 
bayan mimar ve mühendislik bürosu hizmete gir 
miş oldu.

«Sultan
MOBİLYA MEFRUŞAT 

RUŞEN GÜMÜŞ

Kalitede Fiatta
Bize Güvenin

i
s

Ticaret ve Sanayi Odamızın 
genç elemanlarından Agâh Arda 
İle Gülşen Avcıoğlu nişanlandılar 

Genç Arkadaşlarımızı Kutlarız

Gemlik
Ticaret ve Sanayi Odası 

Personeli

Gemlik’li Müşterilerimiz Gelin Mobilyanızı Seçin

Yolunuz Üzerindeyiz
SULTAN MOBİLYA

AP. NO. 53 TLF t 42273 < GARAJ ALTI > BURCA

ANKARA YOLU

kOprO başF

Evinize Teslim Edelim ö

tZM R YOLU

o
MERKEZ » İVAZPAIA ÇARJIÎI NO 23 TLF 115731 BURSA
<UBB t ULUBATLI HAŞAN BULVARI YILMAZLAR

i
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REKLAM BİR HİZMET ARACIDIR. 
EN İYİ REKLAM 

TAKVİMLE YAPILANIDIR.
“Her »İstemin, her değişme modelinin bir ama 

(> vardır. Bunun gibi Atatürk devrim modeli 
<'<■ bir amaca yönelik olarak oluşturulmuştur 
Modelin birinci amacı çağdaşlaşmak, İkinci ama 
cı da kalkınmak. BöyleCe çağdaş uygarlık dü
zeyine çıkmaktır. Gerçekte çağdaşlaşmak kal
kınmayı da İçeren bir kavramdır. Fakat dünya 
nın kapalı yönetimlerindeki bazı ayarlamalar 
uygulamalar çağdaşlaşmayı zorunlu kılmaktadır 
Çağdaş demokratik toplumun temel amacı in
sanı her alanda özgürlüğe kavuşturmaktır, öz
gür insan, sadece ekonomik, toplumsal güvenli
ğe, eğitim olanaklarına özdeksel gönence kavuş 
muş kişi değildir. İnsanın aynı zamanda siyasal 
özgürlükleri, siyasal seçenekleri seçim hakkı da 
olmak gerekir."

*,Halkın mutluluğu sevinci ya da yakmrmı'arı 
örgütler aracılığıyla ortaya çıkar. Bu örgütlerin 
önemleri siyasal partilerdir. Türk Devrimi "ya- 
sallığın” dinsel kökenini dışlamış, yasalhğm Lâ 
ik ulusal temele dayatılmağına çata göstererek 
birliğin başlıca ideolojik tanımlamasına da ola
nak yaratmıştır.”

Çağdaş denilen bir dünyada bir ülkede yaşa- 
inliyorsa yaşamın boyutlarım belirleyebilmek 
İçin iki olguya gereksinim vardır. Çağdaşlaş
mak, kalkınmak. Demekki toplunıların amaçla
dıklarına kavuşabilmeleri İçin bu iki İlkeye ne
den sırt dönülür. Bu iki ilke (çağdaşlaşmak 
kalkınmak) tar. Çağdaşlaşmak kalkınmak özel
likle umarsız yönetimlerin dışladıklarıdır. Çün
kü, halka kendini daha kısa yoldan sevdirecek! 
ama bugüne değin birşey verememiş büküme t Ut, 
gereklerini yerine de koyamamışlardır.

Hükümetin çağdaş dünyada yaşandığından ha 
beri yoktur. Olsa kalkınma yollunla kısana da
ha çok yer verecektir. Nedense bölüştürmeden 
kaçarak tüm sorunları tekelden çözme gibi yan 
lış bir yola girilmûş insan gücü dışlanmıştır. 
Bu nedenle kırgınlıklara küskünlüklere kapılar 
açılmış, hükümet yarını yararını düşünür olmuş 
tur. Bu tutumda eşitlik ilkelerini zedelemiştir, 
özal Hükümetine yakıştırılacak deyin» hüküme 
tin havanda su döğdüğüdür.

Hükümetin yurdun, İnsanımızın sorunlarına 
derinlemesine ineceğine yüzeyde kalmayı yeğle- 
rclt, »orunları çözülmüş ! bir hükümet olarak, 
kendini ortaya koyarak sorunlara eğilmekte ne
dense geç kalıyor. Turgut Bey halk deyimiyle, 
havanda su dövüyor. ı ' H' lâiSB

Sorunları çözüme ulaştırmada derinlemesine 
ineceğine yüzeysek!» kalmayı yeğliyor. Böylece 
de iş yaptığının yaygarasııu ila ulusun
önünde şovlarını sürdürüyor. Bu davranışı da 
özal’ın bittiğinin kanıtıdır.

Atatürk ilkelerinden nasibini alamamış, esen 
Uğe giden yokla soğlıım adunlar atamamış bir 
hükümetten ne beklenir f

İnsanımız hükümetin yanlı uygulamalarından 
bıkmıştır, bir hükümet başkam ki, partime ge
lirsen tüm beklentilerin çözülecektir İmajını ya 
ratarak, biraz ıhı kendünl kötülediğinin farkın
da değil inidir f öyle bir hükümet ki 1.»

Aluıtılar : Prof. Suna Klli'nln Atatürk Dev
rimi Bir Çağdaşlaşma Mısieü kitabından ıılin
miştir.

1986 ZENGİN TAKVİM 
ÇEŞİTLERİNDE 

YİNE ÖNCÜYÜZ»»»

ÇEŞİTLERİMİZ GELMİŞTİR.

SİPARİŞ KABULÜNE BAŞLADIĞIMIZI 
SAYIN TİCARETHANE 

SAHİPLERİNE DUYURURUZ.

"İSMİMİZ GÜVENCEMİZDİR.”

KÖRFEZ MATBAACILIK VE AMBALAJ SAN. TLF : 1797

k V—•

GEMLİK KÖRFEZ
HAFTALIK SİYASÎ GAZETE

RESMİ İLANLAR TEK SÜTUN CM. 300 TL.
İCRA ve MAHKEME İLANLARI CM. 100 TL
TEŞEKKÜR ve DOĞUM İLANLARI OL 150 TL
KAYIP İLANLARI 1000 TL.
KONGRE İLANLARI 4000 TL
KOOP. KONGRE İLANLARI 5000 TL
sürekli özel ilanlar pazarlikla alintr

Gazeteniz 
Gemlik Körfezi 

Okuyunuz, Okutunuz, 
Abone Olunuz

Kanlıkuyu Su Deposu
Yanındaki Ağıl Kapatıldı

ou» sıra ira ıra m» rara sıra sıra ıra1

SAYIN HANIMLAR i

"Kış Geldi* Diye Telaşlanmayın
Kışlık Yeni ve Değişik Modelde Ge- V 

çelik, Pijama ve İç Çamaşırları İle; ■ 
Kuçtüyü Yorgan ve Yastıkları Klegant I 

Mağazamızda Pazarlanmaktadır.
Teşrifleriniz Arz Olunur.

ELEGANT S

GOrlo l| Hanı No. 21 — Gemlik

ABONE 
6 AYLIK 750 TL

YILLIK 1500 TL

Gazeteye verilen yaslar yaymlansm veya yayın
lanmasın gen verilmez.

Gazetemiz basan ahlak yasasına uyar.

HERKESE BAHÇELİ EV
4 Oda 2 Salon Deniz Kıyısında

YAPRAK EMLAK
Burhan Aydı Tlf : 1271 Gemlik

Not : Geni» Açıklama 8 Kaaım'da

SATILIK VÎDEO
SONY SIC 7 E

Mtf : TTf : 1055 Gemlik

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

♦ ♦

| Forum Temizlik ve Hizmet $
t Servisi •
# Tecrübeli ve Güvenilir J
♦ Bayan Elemanlarıyla
* Hizmetini Sürdürüyor
* BİR TELEFON KAFİDİR. J

î TUR t 1265 J
g Götte I» Hanı Kat 2 No. 86 PK SS Gwr«k

««o*»**»»**»**»*****»

HERKESE BAHÇELİ EV

TAMAMI 4 MİLYON
YAPSAK EMLAK
GsSıaa Aydı T» î 121

Öğrenciler!

BURAK KIRTASİYE
Ysnj Çeışı Vo. 23-30 BSteSM OMksston GomMk

GsaGIt

e
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gemLik

KÖRFEZ
YMta T«1 : MikiAl OmL Gttrçey Hm 

Kat S Tlf : 1797 — GDOJK

Dizgi v» Bukı ;
Korta Matbaacılık ve Ambalaj Samyi

■Am<

Türkiye’nin En Büyük Elektronik Kuruluşu 
VESlEL’den Size...

MUCİZE DEĞİL GERÇEK
* özel ve dünyaca Önlü, İki kot daha uzun d mir 10 "kofa”

VESTEL Fcr^UlSOIl VHS Video * Başka bantlardaki bozuk görüntüleri düzelten "tracklng" 
® • Bilghayarlı ”tlmer"la 14 gOn programlama — • Otomatik PalJSacam eeçlcl

56 Ekran VESTEL Ferguson TX Televizyon

56 Ekran Miracle
• Vıtcel Olmsıd C3-9 onfrarul uzıkttı ktnıılıli !>'. .......................... * »'"

| Ekran Diamond (»Ihlrll çizgi) tlıtemlldlr, — • Veıtel Diamond benzeniz gdrOMÜıOyle Japonya'dan Avrupa'ya, Gü
ney Kore'den ASD’ye kadan bütün dünyada "olma* okran” olarak On yapmış ronkll talarlzyondur.
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Sayım Sakin ve Olaysız Geçti

37.159 Kişi Olduk
İLÇE NÜFUSU 57.893 KİŞİ
YUMARATÖKLERİN DÜZENSİZ OLMASI SAYIMIN GECİKMESİNE NEDEN OLDU
KUMLA VE KURŞUNLU’DA BEKLENEN NÜFUS ÇIKMA DI
DÜN, SAYILMAYAN 190 KİŞİ YAZILDI
EN AZ NÜFUS GÜVENLİ KÖYÜNDE 142 KİŞİ
HALK SAYIMI TELEVİZYON İZLEYEREK GEÇİRDİ

Zeytin Üreticisine 25 Lira Fiat Farkı

Seçim Öncesi 50 Milyon Dağıtılıyor

12. Genel Nüfus Sayımı bütün 
yurtta ve ilçemizde sakin geçti.

önceki gün başlayan Genel Nüfus 
Sayımı için ilçede 500 memur görev 
iendirildi. Bir sayım memurunun 
yaklaşık 100 kişiyi yazdığı sayımda 
hane halkına 42 soru yöneltilerek 
cevap alındı.

Pazar günü sabah saat 08.00 de 
göreve başlayan sayım memurları, 
numara tor! emenin yanlışlıklan ne
deniyle İstanbul, İzmir ve Ankara, 
gibi büyük şehirlerden sonra sayımı 
bitirebildi. Sayım günü belediye ha- 
poriöründen sürekli halkın sokağa 
çıkmaması, sokağa bırakılan çocuk
tum evlerine alınması uyarıldı. Sa
yan süresince görevlilerden başka 
kimse sokağa çıkmadı. İlçe Kayma
kamı Mehmet Güler, gazetemize yap 
hğı açıklamada, halkın yasaklara 
uyarak sokağa çıkmaması nedeniy 
te teşekkür etti.

rarak kend lerini saydırdı. Böyleee 
dün geç saatlere kadar elde edilen 
resmi olmayan sonuca göre nüfusu
muz; 37.159 kişi oldu.

Öte yandan merkez ilçe dışındaki 

! Gemlik Merkez 37.159 Haydariye 324
1 Adliye Köyü 316 Hayriye 188
Armutlu 2.169 Kapaklı 664
Büyük Kumla 579 Karacaali 808
Cihattı 539 KatırIı 502
Engürücük 729 Küçük Kumla 2.765 |

Engürücük (Köy) 249 Kurşunlu 870 1

(Azot) 515 Kurtul 9961

(Hara) 1.493 Mecidiye 311
Fevriye 323 Muratoba 610
Fmdıcak 285 Narh 422
Fıstıklı 1.034 Umurbey 3.019
Gençali 869 Selimiye 151
Güvenli 142 Şükriye 332
Ham: diye 466 Yeniköy 408

kasaba ve köy nüfusumuzun resmi 
olmayan sonuç toplamı ise 20 bin 
703 leşi olarak saptandı.

İlçe merkezi ve köylere göre nü
fusumuz şöyle :

Marmara Birlik Zeytin Ta
rım Satış Kooperatifi, 1984 ü- 
rûnö zeytinlerini kooperatife ve
ren ortaklarına “Hava şartların* 
dan etkilenme' adı altında ki
lo başına 25 Hra fark ödemeye 
başladı.

Geçtiğimiz hafta başlanan 
ödemelerde, 72 Nelu Zeytin 
Tarım Satış Kooperatifine 50 
milyon lira ödenek geldi. Bu
gün, Umurbey’de para dağıtı
mına devam ediliyor.

ANAP'lı ve DYP’li Ortaklar Çekişecek

72 Nolu Zeytin Kooperatifinin 
Genel Kurul Toplantısı Yapılıyor

Gemlik 72 Nolu Marmara 
Birlik Zeytin Tarım Satış Koo
peratifinin olağan genel kurul 
toplantısı 27 Ekim Pazar günü 
yapılacak.

Şirin Sinemasında yapı
lacak olan genel kurul kong
resinde, 1983-84 ile 1984-85 
yılları çalışma programları ele 
alınarak görüşülecek ve karara 
bağlanacak. Öte yandan deği
şecek olan 4 yönetim kurulu, 
2 denetleme kurülu, 17 Birlik 
Delegesi için de seçim yapıla

Zeytin Tarım Satış Koo
peratifine» bir süre önce zey
tin satışlarında barem hatlarına 
kısa zamanda üst üste iki kaz 
zam yapılarak. Hususi zeytinin 
»atış fntı 1050 liraya çıkarıl
mıştı.

Pazar günü yapılacak se
çim öncesi zeytin üreticilerine 
25 lira fiat farkı ödenmesi 
"Yatırım” olarak nitelendirilir
ken, muhalif ortaklarca durum 
kınandı.

cak
ANAP vo DYP ÇEKİŞECEK

Daha önceki seçimlerde 
Anap’h ortaklarca yönetimi ele 
geçirilen 72 nolu Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifinin Pazar gl- 
nû yapılacak seçimlerin de yi
ne ANAP'lı ve DYP'li ortaklar 
ayrı liste çıkaracaklar. SODEP'- 
li ve HP’II ortakların da aa- 
çlmlere katılacağı va gerekirse 
bir listeyi destekliyecakleri öğ
renildi.

SONUÇLAR GELİYOR

Pazar günü erken saatte başlayan 
sayımda bazı mahallelerde ilk so. 
nuçlar öğleden sonra alınmağa baş
landı. Ancak, sayılmayan unutulan 
veya yanlış numaralama nedeniyle 
yazılmayan hanelere yedek sayım 
memurları gönderildi. Bu da sonuç, 
lann alınmasını geciktirdi. İlçede 
sokağa çıkma yasağı saat 19.05 te 
sona erdi ve halka duyuruldu.

Gece geç saatlere kadar yapılan 
dökümlerden sonra ilçemizin mer
kez nüfusu 36.969 kişi olarak sap
tandı. Dün ise; unutulan 190 kişi 
daha Üçe Nüfus Komitesine başvu-

Geç Kaldırılan Çöpler Şikayet Konusu Oluyor

Hadi ÖZSAYTN

Hamldlyo Mahalle»! Han arkanı sokaktı çöp bidonları yo- 
teniz kalıyor. Bir koz alınan çöpİNİon sonra birikintinin gvç 
kalkmam Mahallede yakınmalara, neden oluyor. (Foto Körfez)

MUHALEFETİN
SU TAHLİLİ 
SONUÇLANDI »

GÖZLER UMURBEY’DE

BAŞKAN DÜŞÜRÜLECEK Mİ?

UMURBEY BELEDİYE MECLİSİ
BUGÜN GENSORUYU GÖRÜŞÜYOR

Belediye Meclisinde muhalefeti 
temsil eden SODEP ve DYP’li üye
nin bir süre önce ilçe içme suları
nın kirli çıkması üzerine su örnek
leri alarak yaptırdıkları talılil so 
nuçlandı.

SODEP'U Belediye Meclis Üyesi 
Mustafa Küçüks'ıphayl, gazetemize 

yaptığı açıklamaca. DYP’li meclis 
üyesi Burak Çorum ile birlikte su 
örnekleri alarak özel bir labratuvar 
da tahlil ettirdiklerini ve alman so» 
nuçlarda Çarşı Çeşmesi, Cami Çeş
mesi ile Atmaca kuyusunun sulan 
nın temiz çıktığı, stad artezyeni
nin ise kirli çıktığım söyledi.

Hanvdiye Mahallesi. Han arkası 
halkı çöplerin geç kakhntmasındaıı 
şikayetçi oluyor.

Hanıidiyc Mahallesi, Han arkası 
sakinleri. lambalarında düzensiz 
yandığını belirterek “.Sokağımızda 
bir tek çöp varili bulunmakta. Soka 
ğınıınn kalabalık olması bu varilin 
çabuk dolmasına ve çöplerin yerle
re dökülmesine neden oluyor. Yer. 
lere sıtılan çöpler pis koku ve si
nek yapıyor. Özellikle yaz aylarında 
bu olay daha da artıy or. Çöplerin 
arasında çocuklar oynamaktadır. 
Biz sokak sakinleri olarak konu
nun acilen çöziimlemueıshıi istiyor
uz. Ayrıca sokak aralıklarında bu
lunan gece lanıbalan düzensiz yan 
maktadır. Bu durum ban sakınca
lar ortaya çıkarıyor, Kğrr çöpleri, 
miz kalkar. ışıklarımız düzenli y». 
narm aokaktamraate sonmumuz 
katerayor" dediler.

Umurbey Belediye meelkinde ge
çen dönem başlayan huzursuzluk
lar devam ederken geçtiğimiz cu- 
pıa günü Belediye Başkam Hüseyin 
Karpat’ı düşürmek için DYP ve 
ANAP’lı meclis üyelerince gensoru 
önergesi verildi. Önerge bugün top. 
lanacak olan belediye meclisinle 
görüliişecek.

5 Anap’h 4 DYP'li üyeden oluşan 
Umurbey Belediye Medtandeki 
DYP'li üyeler: Ahmet Düşmez. Ab
dullah Selçuk. Tevfik Uygun, Sölcy 
man Bayrı ve Anap’h üyeler; Ah
met Bağcı, Mehmet Benli cuma gü 
nü toplanan belediye mechsİDde, 
verdHderi ortak bîr gensoru öner
gesiyle Belediye Başkam Hüseyin 
Karpafm meclis kararlarım «tinle 
mediğini ve kendi Hldiğine İşler 
yaptığım öne sürerek. başkanca <* 
vaptandıntaıasaaı IştedBderi ter 
gensoru önergesi ırrdfcr. Gensoru 
önergesi meci-sce gündeme ahzsh.

Belediyeter yasası gensoru öner

1 Nolu Aralık İlgi Bekliyor
Sen yağ^terten «mm* t-< ’ktal 

naMratata en öneraü sokağı Ma
nan 1 nota arata; btapte knynsu 
hafine döndü. Makata halkı ter ya 
ğıştaa anara eıfertne gtamkte güç 
■k U» tBlirtel taOMtıak tetedty» 
ye tnptara başvuru için hana kaza

gesinin 3 tam gün geçtikten «aara 
görüşntebfl» r ifrata. bugün yp*» 
cak olan medis toplantısında Bete, 
diye Başkam Hüseym Karpat, k«a 
dun savunacak ve güven isteyecek- 
Meclisin 3 2 s başkanm çalışmala
rına güven oyu vermeme. Belediye 
ler Yasasının 76. maddesi gemftaar 
karar en büyük müDn amirine (O, 
türüteoei, Y«te» Mallı karan De
ua rfe tutaaaklanaM iz»eEyecek 
otan mülki amir. tırthjmü ve kana 
atii arıklamasıyla bir ay Irtete Böl 
ge İdare Mahfcem^üa» başvuracak
ta-.
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Bu Haftaki Konuğumuz
OEÖİM DİK “Şen Olsun Halep Şehri”!...

Gazetemizin PVn sayısında. ilçe tarır planında "küçük 
sanayi sitesi" olarak saptanan alanın metrekaresine 8.500 
hra değer biçildiği haberi vardı... Bu rakkamın üzerine ay- 
nca ağaçların '"S birkaç binanın değeri de eklenecek. Ka- 

• mnUihmnyı isteyen Arsa Ofisi metrekaresi 10.000 liradan 
45 dönüm yer için 450 milyon lira para ödeyecek arsa sah'p 
lerioe.-

Kamulaştırma Y asası’nın 10. maddesi, kamulaştırma bede 
Lnin tesbiti görevini Kıymet Takdiri Kam!syonu*na veriyor. 
Gemlik İlçe Kıymet Takdir Ken.isyonu’nda Malmüdürü. 
Teknik Ziraat Müdürü. Fen Müdürü ve Gemlik Belediye En- 
cümeni nce bu komisyona seçilmiş iki kişi var. İsimleri ? 
İsimleri h ç önemli değil, yaptıktan "takdir” önemli...

Yasa raalsahip!erini görevlendrseydi inanın bu rakkanu 
b çnıeyi güze alamazlardı. Takdir komisyonu üyelerinin ce
saretini takdir edenler vardır elbet. Biz yargıç önünde ta
rafsız. adi. dürüst görev yapacaklarına ve vicdanlarına da 
mşarak çalışacaklarına yemin etmiş komisyon üyeler mı kut 
lana. Vicdanlarım altın bir çeçevede saklayabilirler. Yaptık 
lan takdir ile Gemlik'te küçük sanayi sitesi kurma niyeti 
yatmıştır Rahat olsunlar. Ve “Şen olsun Halep Şehri”...

Arsa Ofisi bu işe Gemlik Küçük Sanayi Sitesi Yapı Ko
operatifinin istemiyle kalkıştı. Gemlik Celal Bayar'm mem 
leketi olmazım reva s™1 çekiyor. Yerel düzeyde politika ya 
soyunan iktidar yandaşlan ve göreve gelen beled ye baş- 
kanlan,.Tir. Ziya Kaya dışında-, bu İlçede “daha hâla Rum 
farın filan oturduğu sanarak" çalışmışlardır. İlçemizin tu 
çlrk mlik manzarası onların eseridir. Bugünkü çıraktan ile 
de öğünebilirler...

Burası Bayar’m memleketi olunca. Gemlik'te görev yapan 
memurlar da.-hepsl değil elbet- devlet memuru olma yanın 
da bu ilçenin özel şartlarını da dikkate alan “Gemlik me
muru” olmuşlardır. Yerel düzeydeki istemlere teslim olma
yanları yerel güçler “yolcu” etmeyi veya teslim almayı be- 
cerm’şlerûir.

Cumhurbaşkanı çıkarmış ilçede yerel s’yasilerin ilçe imar 
planı yapması ve yaşatması mümkün olmamıştır. Kumlar’ 
dan kalan Balıkpazan ve Halitpaşa Mahallelerinde, denize 
dikey inen ve birbirini kesen düzenli sokaklar varken, cum 
huriyet sonrası oluşan semtlerimi "planı” ve sokakları içler 
amsu. tik imar plânı 27 Mayıs sonrası yapılıyor : 62 Plâ
nı. İkincisi 12 Eylül sonrası yapılıyor : 85 Planı. Demokra 
si içinde plan yapamamak ve "ara rejimlerde” yapılanları 
da hemen kaldırmak için “Gemlik ii s-yasi” olmak yeter !

Yerel seçim arefesi tüm adaylar ve partiler, “çok şükür 
plan var, esnaf ve sanatkâra site kurduracağız”, der ve se 
çimden sonra unutur. Unutmak yetmez kcoperat'fi köstek
ler. ANAP ilçe yönetiminde ve belediye meclis gurubundaki 
birkaç iylniyetli çaba, bu partinin ağırlıktaki kanadına ye
nilir. Bu “zafere” (!) Gemlik SCDEPİn meclis üyeleri de 
dahildir-. Benzin istasyonu uğurlu kademli olsun...

* * #
Kamulaştırmayı yapacak Arsa Ofisi, komisyonun takdir 

ettiği rakamı ödemek zorunda değil! Gemlik Asliye Hukuk 
Mahkcmes nde "Kamulaştırma Bedelinin İndirilmesi Davası” 
açabilir. Fakat bu davayı açabilmenin ön koşulu, 450 milyon 
parayı mahkeme veznesine depo etmektir. Bu miktar parayı 
Gemlik Küçük Sanayi Sitesi Arsa Ofisine verecek. Ofis bu 
paraya dayanarak dava açacak. Yoksa Ofise ayrı bir "Mer
kez Bankası gerekir...

Gemlik SOEEP saflarındaki “eski dostlarımız”, istedikle
ri kadar, (Bu iş Arsa Ofisinin göreli değil. Kooperatif 
başkanı ile avukatı ortakları avutuyor) desinler.. Biz yan
lış kapı çalmadık. Bu konu ofisin görevidir. Adı üzerine 
zaten : Arsa Ofisi...

Ankara'ya Ofis’e gittiğimde, ülkem’zin başka yerlerinden 
benzer amaçlarla gelen başka küçük sanayi sitesi yönetici
leriyle tanıştım ve konuştu!:, Ortak sorunlarmrzı tartıştık, 
içlerinden Crfa’nın Suruç İlçesinden gekm bir heyet vardı. 
Bu arkadaşlarımız, Gemlik İlçesinde küçük sanal i sitesi ol. 
madığuıı-daha hala olmadığım-, öğrenince Çok şaşırdılar. Ve

"Şen olsun Halep Şehri”-.

uttan
MOBİLYA MEFRUŞAT 

RUŞEN GÜMÜŞ
GEMLİK’Lİ MÜŞTERİLERİMİZ GELİN MOBİLYANIZI SEÇİN

EVİNİZE TESLİM EDELİM 

YOLUNUZ ÜZERİNDEYİZ
Taksitle Kristal Avize Çeşitleri Satışlarına Başladık

MERKEZ t İVAIFAfA ÇARŞISI NO 23 TLF : 15731 BURSA
<UBB l ULUBATLI HAŞAN BULVARI YILMAZLAR 
AF. NO. $3 TLF : 42273 < GARAJ ALTI > BURSA

KÖPRÜ SAÇI

SULTAN MOBİLYA

ANKARA YOLU

Av. AB AKSOY

utandım.- İlçemizdeki Borusan, Azot Sanayi, Çimtaş, Sunği 
pek fabrikaları müdürler; adına utandım... Moskova'daki 
Türk ihraç ürünleri Sergisi'ne çağrılan Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası başkam adına “mahcup oldum”... özellikle 
Gemlik küçük Esnaf ve Sanatkârlar Derneğinin “suskun” 
başkanı adına utandım..

Evet, Gemlik Bayar’m memleketi olmanın cezasını çeki, 
yor-

Kamuiaştırnıa Yasası, 1982 Anayosası'nın kamulaştırma
da mülk sahipleri lehine getirdiği yeni ardaşıya uygun ola
rak yapıldı ve 7.11.1983te yürürlüğe girdi. Takdir Kom’s- 
yonlan eski "istimlak Kanunda” da vardı. L'ygulamadaiû 
"model” neydi konusuna cesaretle değinelim :

Yasa,.eski ve yeni yasalar dahil-, takdir komisyonunuıi 
“takdir”’ ile kamulaştırma yapacak idareyi ve malı kamu
laştırılan yurttaşı bağlamıyor. Takdiri az bulan, yurttaş 
mahkemede “kamulaştırma bedelinin arttırılmasını” ister. 
İdare takdiri fazla bulursa bu rakkamın mahkemece indi
rilmesini işter... Fakat uygulamada yurttaşların arttırma 
davası açtığı hep görülür de idarenin indirim davası açtığı 
hiç görülmez. Sekiz yıllık meslek yaşamımda ben hiç gör
medim ve duymadım.

Neden ? Çünkü takdir komisyonu kamulaştırma yapacak 
devletî ve bazen belediyeyi düşünerek, bedeli “düşük” tutar. 
Komisyon üyelerin yeminleri ve vicdanları nıalsahiplerinin 
kızmasına engel değ.ldir. Malsahipleri bir ay içinde dava 
açarlar...

Örneğin giiniimiizd» İstanbul belediyesi kente dağılmış 
tüm küçük sanayi sitelerinin hepsini İkiteBi’ye topluyor. Ar 
sa Ofisi kooperatifler için altıbin dönüm yer kamulaştırıyor. 
Kaçtan kamulaştırıyor dersiniz ? İstanbul İl Takdir Korniş 
yonun karan : 650 lira Belediye Başkam Bedrettin Dalan’ 
m ricasını komisyon kıramıyor— Aym Balan Haliç’te Veh
bi Koç’un işyerlerini yıkıyor, işhanlanm direnmelere rağ
men yerle bir ediyor...

Bizim belediye başkam sayın Hakkı Çakır, iki yıldır ken
di mülküne kurulu uyduruk gazinoları dahi yıkamıyor... Ve 
İstanbul’daki yönetim Haliç’teki arsaları sekiz bin liraya 
kamulaştırabiliyor. Buyurun 17 ve 18 kasım günleri Cum
huriyette Dalan’la yapılan söyleşiyi okuyunuz—

Gemlik. Armutlu karayolu için 1979’da Kumla'da arsanın 
metrekaresine bir lira değer biçildi. Davalar açıldı, mahke
me 40 liraya kadar çıkardı.

Geçen yıl ilçe merkezinde “denize nazır” gümrük binası 
için bu komisyon 900 lira değer koydu. Polis lojmanı için 
ilçe merkezinde geçen yıl 4.500 lira takdir edildi. Hisartepe 
Mahallesindeki ilkokul yeri bu yıl 1.800 lira “takdir” edildi.

Sonuç : Kamulaştırma devlete, veya devlet memurlarına 
yarıyorsa komisyon mütevazı değer biçiyor. Yok eğer ka
mulaştırma “esnaf ve sanatkara” yarayacaksa aym komis
yon ilçe imar planı gereklerin: “mahvediyor”— Olmaz böyle 
“takdir”... Olmaz böyle vicdan... Olmaz böyle yemin...

Soruna yerel düzeyde sahip çıkılmadı. Başta Gemlik bele 
diyesi, çevremizdeki fabrikalar, ilçe kaymakamlığı ve yerel 
siyasiler sahip çıkmadılar. Bu konuda ben sorunun sürekli 
canlı tutulmasını, yerel basının her hafta yazmasını, röpor 
tajlarla görüş alınmasını önerdim. ANAP’Iı ilçe yöneticileri 
konuyu “velveleye vermeden” güya sessiz ve derinden gide
ceğiz diyorlardı. Sonunda “kuru başına iyiniyetlerin” yetme 
diği görüldü...

Gemlik Eayar’m memleketi olmanın cezasını çekiyor. De
mokrat Parti ilçede küçük sanayi sitesi yapamadı, Adalet 
Partisi yapamadı ve şimdi ANAP’da yapamadı.

Gemlik halkı “muhafazakâr” ANAP’m neyi muhafaza et
tiğini gördü, ilçe esnafının site hayali suya düşmüştür. Bu
rası Gemlik ! Tamam ma ?

‘•Şen olsun Halep şehri”...

Kalitede Hatta
Bize Güvenin

I TEVFİK SOLAKSUBAŞI 1
-Türk Haftası başarılı geçmiştir. Sovyet ve Türk heyetleri

I görüşmelerinden sonra ticaret inizin artacağım bekliyonız. ' 
Doğal gaz boru hattı projesinden sonra Ue bu ilişkiler da
ha iyiye gidebilir.”

Röportaj : Kadri GÜLER

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tevfik Soiaksu. 
başı, geçtiğimiz hafta Sovjetier Birliğinin Başkenti Mosko 
va'da açılan Türk Haftasına, katıldı. Bir h-Atta süreyi* Mos 

। kova ve Lelingrand şehirlerinde bulunan Solaksubaşı 3e bu 
gazi sonrası konuştuk.

—Sayın Tevf_k Solaksubaşı, her kcmışmanuzda olduğu 
, i gibi sizden de kısa bîr özgeçmişiniTi dinleyerek ye zum ₺aş 
' İ Ismak istiyorum.

1926 yılında Gemlik'te doğdum. İlkokulu Şehit Cemal îik 
okulunda okudum. Orta ve Liseyi Kabataş Erkek Li nini 
bitirdikten sonra İstanbul İkt’sad Fakültesine girdim. Mafi- 
ye .ve İstatistik ihtisası yaparak 1947 yılında mezun olânm.

Daha sonra çalışma hayatına atıldım. İller Bankası Su 
Hidra Elektrik inşaatları taahhüt işleri aidim. 1950 ydmda 
Gemlik’te serbest ticarete atıldım. Zeytin yağı ve prina iş.

| letineleri sahibiyim. 1963 yılından beri de Türkiye de en | 
' uzun süreli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Baş.

kanhğı yapanlardanım- Bu arada Türkiye Cdaia- Birliği 
üyeliği yaptım. L'Iuslararası Ticaret Odaları uürkiye MiEi 
Komitesi üyesi bulunmaktayım.

—Sayın Solaksubaşı, 29 Eylül.” Ekön arasında Moskova | 
i da iıTnir. Moskova’ya ne amaçla gittiniz ?

Efendim görevim nedeniyle sile sık yurt dışına çıkıyomm.
] Bu gezide tunlardan biriydi. Bu fırsatta Türkiye 3e Sov- 
। yetler Birliğinin iktisadi potansiyeiin’n ne elduğunu öğren- 
I inek istedim. ■”VW

—Sovyetier Birliğine ilk kez mâ gidiyorsunuz ?
Evet ilk gezimdi.
—Değişik bâr ekonomik ve siyasi yapısı bulunan Sovyet- 

İare gidişte sizi bu geziye iten bîr etken oldu mu 2
Hayır olmadı.
—Geziye hangi sıfatla katildiniz ?

! Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, aynca; ülus-
I lararası Ticaret Odaları Türkiye Milli Komitesi üyesi sıfa

tıyla katildim.
__Saym Solaksubaşı geziye Türkiye’den kaç kişi gittiniz? | 
Sanırım 300 ilişiydik.
Sovyetlerde nasıl karşılandınız ?
Özel bir karşılama yapılmadı. Çok sıKı bir gümrük dula 

nndan geçtik. Şöyle söyleyebilirim : Parmağımızdaki yüzü
ğü, kolumuzdaki saati bile deklare ettik. İşlemler Batı ül
kelerindekinden daha uzun sürdü.

—Moskova’da nerede kaldınız .
Moskova’m en büyük oteli olan Enternasyonal'de kaklık.
—Bize bu otelden biraz söz eder misiniz ?
Herhalde Sovyetlerin en büyük oteli. 13 katlı. Batı tar. 

zmda yapılmış, içinde batı ülkelerinde ne ararsanız bulunan 
dev bir oteL Bir ve ikinci katlan alış veriş ve eğlence 
merkezleri. Lokantalar, gösteri salonlan bulunan bölüm 
teri var. Üst İratları otel odalan. Otelde ah9 veriş dolarla 
yapıhyor. Genellikle yabancıların kaldığı bâr modern yapı.

—Saym Solaksubaşı, Türk Haftası nedeniyle Moskova'da 
nasıl bir hazırlık yapılmıştı ?

Moskova’da fuar merkezinde 60 stadtan oluşan firma re
yonlarında Türk malları Sovyet resmi makamlan ve halkı.

I na sunuldu. Fuar büyük ilgi gördü. Birfirma Enternasyonal 
i otelde deri ürünlerini tanıtan defJe sundu.

—Bursa’dan geziye ve fuara katılan kuruluş oldu mu ?
Geziye Marmara Birlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi 

Gendi Müdürü İsmail Minareci katıldı.
Fuara Marmara Eirbk'nn yamada, Saray Örme Giyim Sa 

nayi katıldı,
—Zeytinimize karşı ilgi var mıydı ?
Görebildiğim kadarıyla Marmara Bölgesinin zeytinleri Sor 

I yetlere pahalıya geliyor. Daha ucuz zeytin arıyorlar, gam
ımı Aydın zeytini onlarm terciğz-

—Kafanızdaki düşlediğiniz Soıyetler ile güdüğünüz Sor. 
yetler arasmda bir farklılık var mıydı ?

Çağımızda iletişim araçları o kadar hızlandı ki, Moskova 
ya ilk kez gitmeme rahmen önce de gitmiş gibi buldum.

■ Biz Moskova’yı bol bol gezme olanağı bulamadık- 75csret 
heyetinin bir kısmı stadlarmdaydı. Geceleri davet yrtnrideri 
vardı genellikle, ama fırsat buldukça gezdik ve görülmesi 
gereken yerleri de gezdik. Düşlediğimin dışında beni şımar
tacak bir şey bulmadım.

Moskova’nın bence en önemli özelliği merkezi ssten üe 
ısıtılması.

—Moskova’dan başka yerler gördünüz mü ?
Programda LeKngrad vardı. LeEngrad da iki gün laldık.

| —Ticari ilişikler nasıl sağlandı ?
Moskova’da bîr toplantı yapıldı. Bizden Saym Ekrem Pak

I demirli re ihracaatçılar, Türkiye Odalar Eirfiği Bsşksm & 
sin Faryah ve öbür sanayküerm katıldığı tcplantüandsa 
sonra. Sovyet Ticaret heyeti bilim Bmeatçı firmslsris tek

■; tek görüşerek anlaşmalar yaptı. Sovyetlerde fiş ticaret mer 
ked sisteme bağlı olduğu için bütün bağlantılar bu yeüs 
sağlanıyor.

—Sayın Solaksubaşı, ticari îüşkîiertien artan zsnssmn sa 
sil değerlendirdiniz ?

Resepsiyonlarâan arta kalan zsmsmmızâs mümkün oldb- 
ğn kadar Msrtnv>*yı gezdik. Puşkin müzesi, KerSEnüa. Kı
ğa kadar Moskova'yı geadDc Puskin lahsırl KerendiB- S> 
ad Meydan, Moskova Kaimi başlıca görülecek ysrttr.

—Sovyetierde halkın taşsatıı im nasıl göcieartyebMM> ?
HaBon gfcfcşU yaşantısı v—at Gençlerde A—lüT

' mhzüğine. Pıfsi Cola'ya ve bofipne fiği çok. Bunu her M 
I gocehil'yorsmmz. Şık bir bayana rastladım dlyanem. Ha- 

nmılamı giytaa* temiz, süse önem veriyoriar. Diki >tkaM 
i çeken bir olay, sehneye ksrşı geniş talebin ohnaea. Scbn» 

satış mağszalarma mal geld ’ğinde bir bskıyo>rsanus kuyruk 
oluşmuş ve gelen mal tükenmiş. Türkiye Sovyetier» bdecb 
ze satahffir.

0. S. 4 M



KORDON VE...

Bize göre», GenıUkhı iki sorunundan birisi su 
İkincisi de kordinda güzelleştirme adına yapı
lalı motifli be tonlama işidir.

Belediye yönetenleri. yaptırılmış olan işi eh. 
Une mi vermişlerdir; yar yaran nh kayrıl, 
maktudır?

Kordona süs adına yapılan motiflerin ince, 
lenmesinde görülecektir ki motfer, betonla kay 
naştınlnıadan yapıtmış, bu nedenle <ie çatlama 
lar çakmıştır ortaya. Bunun yanında blokajın 
iw'tj.nl unı mn >üsej"sel olması çatlamalara ne. 
den ahırken, giçrek kordonun daha derin çatla 
malara, bozulmalara neden olması ; su götür, 
mez bir gerçektir. îş ehline mi verilmiştir: yok 
sa sıradan, usta denilenler mi yüklenmiştir bu 
■şi Daha iyi yapayım derken, kötüsünü, çirki
nini ortaya koymak, sonradan da- yaptım oldu- 
demenin bir anlamı olmasa gerek. Zamanın a- 
şındımıası sonucu kordondaki çatlamalar, söz 
de süslemelerin «teha da yttüne neden olacak, 
tır.

Evet, banlarına göre kordonu güzelleştir
mek ; Gemizk’e iyi bir gezi yeri kazandırmak 
îyi güzel geliyor. Vatandaşlar, kordonun yılan, 
vari süslerine alıcı gözle bakarlarsa, kordona 
yapılan harcamaların boşuna gittiğini görecek
lerdir. Kordonla kimse kendine övünme payı 
çıkarmasın.

Gemi, kin ikinci bir sorunu da yağmurlu mev 
simlerde suların içilmez olduğudur. Bugüne de. 
ğm ilçede bazı sorunlara. el atılmıştır ama bun 
lar yetmemektedir. Gemlik halkı daha âyis n 
ni daha güzelin- istiyor, istenmeyen işler yapıl 
dığmda bir tepki doğacaktır kuşkusuz.

Gemlik'te yapılan göze görünen işler yapılma 
dı un? Kuşkusuz yapıldı, örneğin, taşımacılık 
ta açılan çığır Belediyeciliğin asıl işi olması 
nedeniyle övgüye değer. Ama, daha iyisini da 
ha güzelini isterken halkın gözünü tırmalayan 
görüntüleri de gözardı etmenin bir anlamı ol
masa gerekir.

Bundan böyle halk,yerel yönetimlerden dalın 
iyi hizmetler isteyecektir. Halka hizmet etme
nin halka ters d tiyncmeni n yollan da bulunma 
h<hr. İyi hizmet isteyen halkımnz, kuşkusuz ya
pılanları görmemezlikten gelecek değildir. li
semizin çevre ilçelerle ara yerini belirler. Ama, 
yapılan hizmetler yerini bu hru» z, çar.çur edi
lirse dedikodulara neden olur ki bu kişileri yara 
lar.

Şunu iyice beDtyeUm : Gemlik güzel bir üçe 
Bugün her mahallemizde çözüm bekleyen so
mular yok mudur? Çukur mahallelerde yaşa, 
yan halk, kış günlerinde taşların üzerinden 
sekerek geçerken ne düşündüğünü kimse bile
mez. Gemlik'e hizmet götürenler, yeri geldiğin
de nûmetle amlır. Bizim halkımız kadirşinastır 
yapılan iyi hizmetleri ömrünün samına değin 
ramtehnaz.

EN İYİ REKLAM 

TAKVİMLE YAPILANIDIR.

1986 ZENGİN TAKVİM 
ÇEŞİTLERİNDE 

YİNE ÖNCÜYÜZ^

ÇEŞİTLERİMİZ GELMİŞTİR.

SİPARİŞ KABULÜNE BAŞLADIĞIMIZI 

SAYIN TİCARETHANE 

SAHİPLERİNE DUYURURUZ.

“ İSMİMİZ GÜVENCEMİZDİR. ”

KÖRFEZ MATBAACILIK VE AMBALAJ SAN. TLF : 1797

Forum Temizlik ve Hizmet 
Servisi

Tecrübeli ve Güvenilir 
Bayan Elemanlarıyla 
Hizmetini Sürdürüyor 

BİR TELEFON KAFİDİR.

TLF : 1265
Gürle i* Hanı Kat 2 No. 86 P.K. 98 Gemlik

öğrbncIlrr i
İthal Hâli Kirliliyi Çeşitlerimizi Bordünüz mü?

BURAK KIRTASİYE
Yani Çarşı No. 28*30 Belediye Dükkanları Gemlik

HERKESE BAHÇELİ EV

TAMAMI ♦ MİLYON

YAPRAK EMLAK
Gemlik

Kayıp
Gemlik Evlendirme Memurluğundan aldığım 

Evlenme Cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

Recep ONUR

AKDOĞANLAR TİCARET
MOTİF 

DUVAR KAĞITLARI BAYİLİĞİ

HÜSEYİN AKDOĞANLAR

Duvar Kağıdı
Formplast

Poster
Parke

Cam Cila 
Halıfleks 

Marley 
Yağlı Boya 

Plastik 
Badana 

Tlf : 2132
Merkez : latlklll Cd. Gürle İş Ham Pasaj İçi Gemlik
Şuba : Pazar Cad. No. 8 Gemlik

HERKESE BAHÇELİ EV
4- Oda 2 Salon Deniz Kıyısında

YAPRAK EMLAK
Burhan Aydı Uf t 1271 Samlik
Not : Geniş Açıklama 5 Keşan’da



SOBCMLD KTDÜB VB SAHİBİ

KADRİ GÜLER
| gemLik

J KÖRFEZ
Kat S Uf : 1797 — GEM T (K

Dizgi ve Baskı :
Körfez Matbaacdık ve Ambalaj S₺oıytl

fimn-m KÖRFEZ 82 EKİM IMS

• • ___
Kışı Üşümeden Geçirmek Elinizde

YÜKSEK KALORİLİ — KALİTELİ

Can Kömürleri
Şimdi Evinize Teslim Ediliyor

(ŞEHİR İÇİNDE NAKLİYE ÜCRETİ FİRMAMIZA AİTTİR)

CAN KÖMÜRLERİ GEMLİK BAYİİ
BALOĞLU TİCARET Gemlik Girişi Tlf : 1138

r? MURAT
Mobilya Mefruşat Dekorasyon

İSTİKLÂL CADDESİNDEKİ YENİ MAĞAZASINDA
=j

Bu Haftaki Konuğumuz
Rus parası dolardan kıymetti. 0.80 ruble, 1 dolara banka 

da bozuluyor. Ama dolan serbest piyasada 3 katma bozdur 
doklarını duydum. Kuşlar paralarım, koruyorlar da, dönüşte 
cebinizde kalan rubleyi aynı şartlarla geri ahp. istediğiniz 
parayı veriyorlar.

Öğrendiğimize göre Moskova’da askeri ücret 80 ruble, 
200 ruble alanlar da varmış.

Giy jnde kalite yok. Beyaz ürün dediğimiz buzdolabı vb. 
ürünleri var, ama zevksiz ve estetikten yoksun. Gıda mad
deleri ile ara maddeler pahalı ısınmanın ücretsiz olduğunu, 
kiraların ise ücretlerin %2-5 civarında bulunduğu söyleni
yor.

—Sayın Solaksubaşı, sonuç olarak neler diyebilirsiniz ?
Kuzey komşumuzla her yönden ticari ilişkilerimizi gelişti 

rebiHriz. Doğal gaz döşenmesinden sonra bu ilişkilerin ge
lişeceği kanısındayım.

KİRA ÖDER GİBİ

HERKESE 
BAHÇELİ EV

AYDA 20 BİN LİRA 
TAKSİTLE

Yaprak Emlak
BURHAN AYDI
Genlf Açıklama S Kesos’âa

MOBİLYA ÇEŞİTLERİYLE DE 

HİZMETİNİZE AÇILDIĞINI MÜJDELER

UYGUN FİATLARLA TAKSİTLİ SATIHLARIMIZA BAŞLADIĞIMIZI

DUYURURUZ.

Sayın Gemlik’liler
KIŞ GELİYOR! ODUN VE KÖMÜR SOBALARINIZI 

EMRE AYGAZ TAMİRCİSİNDE YAPTIRABİLİRSİNİZ
DEMİR DÖKÜM — AUER - KOR - GÜREL — ÇANCI - SİMTAf 

KUZUNE VE ÇEŞİTLERİ

NECATİ EMRE
Demlrsubaşı Mh. Şehit Cemal Sk No. 2S Gemlik
Not : Evlere Servis Yapılır.

MURAT
Mobilya - Mefruşat - Dekorasyon
HOSEYİN CAHİT ATAN

| letiklll Ceddeel No. 31 (Ziraat Bankan Yanı) Tlf : 3051 

■ Şube : Pazar Caddesi Pak Otel Altı No. 10 TM ı 2368

Gemlik

Gemlik

********************* 
î SAYIN HANIMLAR *
# “Kış Geldi” Diye Telaşlanmayın # 

Kışlık Yeni ve Değişik Modelde
# Gecelik, Pijama ve İç Çamaşırian # 
£ Kuştüyü Yorgan ve Yastıktan

Elegant Mağazamızda Pazarlan- # 
* maktadır. ♦
♦ ELEGANT ♦
* Gûde İş Hem No. 21 Gemlik *

| Otobüs Hareket
| Memurluğunun

Telefonu
I 1830 Olmuştur



YIL: 13

29 EKİM 1985 SALI

SAYI : 625

(KOV DAHİL) 30 LİRA

gemUik "
KÖRFEZ

HAFTALIK HİYAHt OAZBTS

1986 nu

TAKVİM ÇEŞİTLERİMİZ 

GELMİŞTİR

TAKVlMClLlK BtZtM İŞİMİZ

Geliniz Görüşehm

TU l 1797
Körfez Matbaacılık ve Ambalaj San.
Gemlik

KURULUŞ : 16 H AZ1B AM 1971

72 Nolu Marmara Birlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Kongresi Yapıldı

taler Anap’lı Delegelerin
.£ KONGREYE İLGİ BÜYÜKTÜ, 600 KİŞİLİK SALON YETMEDİ

’ A ' BİN ORTAKTAN 1491 KİŞİ KATILDI

f SEÇİMLERE ANAP, DYP. SODEP ve HP’li ORTAKLAR ÜÇ LİSTE ÇIKARDI

i f ÜÇ PARTİ KAZANMAK İÇİN PARTİLİ ORTAKLAR INI SEFERBER ETTİ
I A ANAP'h ORTAKLARIN DESTEKLEDİĞİ BEYAZ LİSTE 808 OY DYP’li ORTAKLARIN DESTEKLEDİĞİ

PEMBE LİSTE 395 OY’, SODEP ve HP’nin DESTEKLEDİĞİ Y’EŞİL LİSTE 151 OY ALDI

12 Nolu Gemlik Marmara Birlik 
Tanm Satış Kooperatifi. genel ku
rul toplantısı yapıldı. Kongrede 
Kooperatif yönetim kurulu, denet. 
Kme kurulu ve B rlik Delegelikle
rini Ana Vatan Partal ortakların 
ılestefclediğ' “Beyaz" liste kazandı. 
Seçimlerde Anap’lı ortaklı n n liste
si 808 oy. DYPÜ ortakların listesi 
39ü oy, SODEP Ve HP’li ortakların 
listesi ise 151 ey aldı.

43 yıllık geçmişi hnhman 72 nolu 
Gendik Marmara Birlik T^nm Sa
tış Kooperatifinde ilk kez üçlü bir 
liste ile seçimlere gidildi. Bu neden 
le kongreye ügi geçmiş yıllardan 
daha çoktu. Önceki gün sabahın er 
ken saatlerinde kongrenin yapıldığı 
Şirin Sinemasının önünü köylerden

Zeytin Kooperatifi genel kurul kongresinde seçimlere üç Üste aday olunca Sinema Salonu ortaklan almadı. Yüzlerce 
zeytin üreticisi kooperatif ortağı kongre bitesiye dek Sinema Salonu önünde oy kullanmak için bekledi.

Küçük Kumla Belediye Bütçesi 
65 Milyon 898 Bin Lira

Küçük Kumla Belediye Meclisi 
geçtiğimiz hafta yaptığı toplantıda 
belediye geör ve gider bütçesini 65 
milyon 888 Ma 917 Ura olarak ka
ba! etti.

Küçük Kamla Belediye Başkam 
Abdullah Aslan, gazetemize yaptığı 
açıklamada dar bütçe olanaklany^ 
h büyük yatırımlar yapmaya İm
kanları olmadığını söyledi. Aslan 
Söyle konuştu :

“.Küçük Kumla belediyesinin gö
rüldüğü gJM bütçesi çok yetersfz- 
'ttr Oysa beldemizin turistik bir 
yer olması nedeniyle yaz aylarında 
«Mnmmnz 80.100 bine yükselmek
te Ve büyük hizmetler vermek zo- 
nsdadtf, Bo kadar dar bütçe ola- 
■Mrteııjle Menet yapmağa çalışa

ve merkezden gelen kooperatif or. 
taklan doldurmağa başladı. 600 ki
şilik Şirin Sineması kısa zamanda 
doldu. Yüzlere ortak, yerin darlığın 
dan kongreyi izleme olanağı bu. 
lamadı.

Ortaklara verilen belgelerden 
1491 ortağın kongreye geldiği göz
lenerek toplantı açıldı. Divan baş. 
kanlığım». Anap’lı ortaklar, Bçled- 
ye Başkanı Hakkı Çakır’ı, DYP’li 
ortaklar. Ahmet Çeterez’i aday gös 
terdiler. YapıSan açık oylamada 
Hakkı Çakır divan başkanlığına se 
çildi. Seçimlerin usulsüzlüğü konu
sunda DYP’li ortaklarca yapılan iti 
cazlar hükümet komiserince kabul 
edilmedi. Divan Başkanı Yardımcı
lığına Küçük Kumla Belediye Baş

cağız. Bütçenin büyüle bir 
memur ve işçi maaşlarım 
maktadır.”

bölümü
karşıla-

Küçük Kumla
Altay Sitesi Önündeki
Ankisör Çalındı

Küçük Kumla PTT Müdürlüğüne 
bağlı olarak uluslararası ve şehir
lerarası telefon anklsörü blllımlycn 
hırsızlar tarafından çalındı.

Geçtiğimiz hafta meydana gelen 
olayda, Hr şahsın telefon konuşma 
sı için anklsöre gittiğinde yerinde
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kanı Abdullah Aslan, yazmanlığa
Metin Öğünç getirildi.

RAPORLAR AKLANIYOR

Kooperatiften çıkan ve çıkarılan 
ortakların kabulünden sonra 1983. 
84 işyıh. kar-zarar ve blanço he
sapları görüşüldü. Daha sonra 1983 
.84 yılı denetleme kurulu raporu 
okundu. Raporlar genel kurulca ak 
landı. 1984-85 yılı bütçesinin ve kad 
rosunun okunup kabulünden sonra 
ayını yılın iş programı görüşüldü. 
S lahlı Kuvvetlere kilo başına 1 li
ra yardımın devamına karar alınan 
genel kurul toplantısında söz alan 
ortaklardan Faik Yumru, kooperati 
fin gidişini îy(i görmedik Serini 
bildirdi. Yumru konuşmasında, or-

İlk Direk Çukuruna Kurban Kesildi 
Küçük Kumla’da Elektrik Sorunu 
Çözümleniyor

KÜÇÜK KUMLA’DA 
ŞEBEKE VE TRAFOLAR 
TAMAMEN DERİŞİYOR

Küçük Kumla Kasabasının elekt
rik sorunun kökünden çözecek olan 
proje gerçekleşiyor. Şebeke ve tra
folar tamamen değişecek.

tiler Bankası tarafından projelen 
dirilen ve 103 milyon lira keşif be
delle ihale edilen Küçük Kuntla elek 
trik şebeke ve trafo dcğiş'nıi işinin 
ilk direk çukuruna kurban kesildi. 
Geçtiğimiz hafta yapılan törende 
elektrik işini alan ESTON A.ş. be
lediye önündeki direk çukurunu tö
renle açıtı. Törende konuşan şantiye 
şefi Elk. müh. Kaya Kesen, Kasn
ımdaki tüm elektrik şebekesinin de
ğişeceğini 200 bin nüfusa yetecek
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taklardan en yüksek, 300 liraya zey
tin alındığı halde bir yıl içinde sü
rekli enflasyonlarıyla bu zeytinle- 
r n 1050 liradan satıldığını, banka 
faizleriyle işin içinden çıkılmaz du
ruma geldiğini söyledi. Yumru söz
lerini şöyle bitirdi :

“ -Kooperatif yönetimleri bu akıl 
dışı politikayı sürdürürlerse biliniz 
ki bu kooperatif batar. Genel Mü
dür alır ceketini gider ama benim 
köylüm tarlasını satar borcunu ö- 
der. Köylünün bugüne Itadar kapı
sına icra gelmemişse bils'n ki Koo
peratif yüzünden gelecektir.”

Umurbey’ü bir başka ortak da 
yaptığı konuşmada, ‘‘yarım asırlık 
geçmişi olan kooperatifin hala 17 
milyon liralık sermayesi varsa bun 
dan gelmiş geçmiş yöneticiler utan 
sın. Piyasada babadan oğula zeytin. 
ciLği sürdüren tüccar bu işi sizden 
Gjyi yapıyaF’ dedi.

SEÇİMLER

Kongrede, biran önce seçimlere 
gidilmesini isteyen ortaklar, sık sık 
tempo tutarak “seçim” diye bağır
dılar. Divan, gündem maddelerini 
görüşmeye devam etti. Gonek kurul 
1 Ura tesis fonu ve %5 sermaye 
payına kesinti yapılmasına olumlu 
oy kullandı. Daha sonra seçimlere 
geçCJdi.

Uzak Köy sıralamasıyla başlayan 
seçimlerde üç liste aday gösterdi. 
Saat 14.30 da bitirilen oylamanın 
sonuçlan 16.80 da alındı. Divan Baş 
kam Hakkı Çakır, seçim sonuçlanın 
şöyle açıkladı.
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PTT’nin Yeni Bir Hizmeti Daha

Bilinmeyen. Telefon 
Numaraları Öğrenilecek

PTT kuruluşunun 143. yıldönümü 
nedeniyle hizmetlerine bir yenisini 
daha kattı. Bundan böyle başka bir 
şehirde bilmediğiniz bir numarayı 
öğrenme olanağı doğdu.

Yeni uygulamaya göre isteyen 
aboneler otomatik olarak başka bir 
şehirdeki bîr şahsa ait bilmedikleri 
numarayı o şehrin 01 numarasını 
çevirerek öğrenebilecekler. Bunun 
için önce şehirlerarası 9 numarası, 
tu. arkasından anyacağmtz şehrin 
kod numarasını, daha sonra ise tep 
lam 9 rakkama kadar 01 numarala 
nnı çevirecekler. 01 memuruna ara 
dığınız şahsın adını ve soyadını söy 
üyecek telefon numarasını öğrene
ceksiniz.

Dışarıdan Gemlik’dekl bir nrmıa-
D. S. 3 de

Cumhuriyetin 62. Yıldönümü 
Bugün Törenlerle Kutlanıyor

Cumhuriyet ilamım» 62. yıldönü
mü bütün yurtta, K ır l». ve dış 
tenKilcüiklerim’zde törenlerle kut
lanıyor.

Gemlik Cumhuriyet Bayramı Kut 
lama Komitesince hazırlanan prog
rama göre bayram dün saat 13.00’ 
de Atatürk Anıtına çelenkler kon
ması ve saygı duruşuyla başladı. 
Bugün saat 9.30-10.00 arasında Kay
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Feci Kazada ölüm Üzüntü Yarattı

Sarhoş Sürücü 
Bir Gencin
Ölümüne
Neden Oldu

Önceki sabah meydana gelen tra 
tik kazasında içkili araç kullanım 
Şeref Dündar adlı şahıs, bahkhane- 
ye giden Adnan Uygun. (22) ölümü 
ne Deden oldu.

Pazar günü saat 01’de, İstiklal 
caddesinde üç tekerlekli el arabasıy 
la balıkhaneye giden Adnan Uy
gun adındaki genç, alkollü araç kul 
lanan Şeref Dündar yönetimindeki
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Umurbey Belediye Başkanına 
Verilen Gensoru Önergesi 
Geri Alındı

Umurbey’de bazı belediye meclis 
üyelerinin Belediye Başkam. Hüse
ynin Karpat’ı düşürmek amacıyla 
verdikleri gensoru önergesini geri 
aJdıtar.

Umurbey Belediye Meclisinin dört 
DYP’li ve iki Anap’lı üyesi tarafın 
dan belediye başkam Hüseyin Kar.
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PTT’nin Kuruluşunun 
143. Yıldönümü
Törenlerle Kutlandı
Posta Telefon Telgraf Kurumamın 

kuruluşunun 143. yıldönümü bütün 
yurtta törenlerle kutlandı.

İlçemizde törenlere saat 9.00 da 
Atatürk anıtına çelenk konma ve 
saygı duruşunda buhmmasıyia baş
landı. Daha sonra günün anlamım 
belirten bîr konuşma yapan Gtmt 
PTT Müdürü Haşan 7Smar,
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TOGSAŞ’da Toplu Sözleşme 
İmzalandı

Gemlik TüGSAŞta çalışan işç.’- 
ler adma Petrol İş SeDcBkssı ile 
TÜG&AŞ arasmda sürdürülen topta 
ııliıİLijıeı görüşmeleri ehnrihr m—ç 
tandı ve akid imzalandı.

Beteol Iş SendEkasa Bursa Şuhe 
Başkam İsmet Yiğit, gazetemize 
yaptığı açıklamada grev noktasına 
gelen toplu sözleşme götüşmetai

D. S. 1 «te
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9(61N OlK Zafer Anap’lı Delegelerin

Kooperatif Kongresi
Av. AB AKSOY

Gemlik’te Zeytin Tarım Satış Kooperatifi pazar günü bin- 
beşyüz ortağın katılımıyla kongresini yaptı. Yönetim ve De* 
netlenıe Kurulları He Marmara Birlik Delegeliğine seçilenler 
belL oldu. Görevleri hayırlı olsun.

1983 Anayasası istediği kadar dernek, sendika ve koopera 
tif gibi kuruluşları s.yasal etkilerden uzak tutmağa çalış. 
sın Köylerden gelen sayıları bin dolayındaki ortak, partile
rin ilçe örgütlerinin teşviki İle kongreye katıldı. Onların 
sağladığı araçlarla kongre salonuna geldiler ve oy kullanıp 
köylerine döndüler...

Çevre ilçelerde yapılan her kongreden sonra Bursa gaze
telerinin haber başlığı değişiyor : İznik’te DYP yanhlan 
k .r .ndı Orhangazi kooperatifini ANAP yandaşları alınca 
ıhınım : I—1 oldu. Gemlik’te sonuç alınınca dünkü .başlık: 
ANAP 8—1 önde. Sırada Mudanya ve Edlncik var...

Dçemjzdeki sonuçlara yakından bakılırsa s ANAP'ın be
ğendiği liste SOS oy, DYP’nin beğendiği Este S95 oy ve 
SODEP-Halkçı Parti dayanışmasının beğendiği liste 151 oy 
top.uyor...

Kongreyi “dışarıdan” izledim. Altayüz kişi alabilen Şirin 
Sinemasına binbeşyiiz kişi sığmaz elbet. Ortakların çoğu dı
şarıda kalır. Taraftarlarını önceden salona yerleştirmeyi kim 
düşünürse “divan seçimini” alır... Salon çoğunluğu taktiği 
unutulmağa gelmez.

Kim derdi ki Gemlik'te Sayın Ahmet Çeterez divan baş- 
kanhğma aday olacak ve seçilemeyecek... K m derdi ?

❖ $ ♦
Suna benzer bir kongreyi zeytin kooperatifi 1979’ da ya

şadı. CHP hükümetinin Ticaret Bakam Teoman Köprülüler 
o dönemin kooperatif yönetim kurullarını, olumsuz çıkan bir 
denetleme raporuna dayanarak,- görevlerinden a mış, yerine 
“atama” ile CHP yandaşlan getirilmişti.

Yirm dokuz yıllık “saltanatlarından edilen” önce Demokrat 
Partili, sonra Adalet Partili “yöneticiler” ve parti üçe örgüt
leri ile “atama”yı “seç ime” başarısına çevirmek isteyen CHP 
mensuplan, kooperatif ortaklarım kongre için seferber etti
ler... Sonuç : İşlerinin ehil eski kulağı kesikler “acemileri” 
yendi... Eski tas, eski hamam...

1950’den 198ö'e otuz yıllık bir dönem. Fakat, . ne değişti 
ise artık- lS85’te eski tüfekler “ateşleme yapmıyor” !

Kim derdi ki Orhangazi’de Hüsnü Tozkoparan’m oğlu divan 
başkanlığına dahi seçilemiyecek. Gem ik’te Sayın Ahmet Çe
terez divan başkanlığına dahi seçilemiyecek...

Acaba neden ?

* * *
Kimi şeyler ancak altmış yılda başarılır.
Kumlar gltt kten sonra Gemlik’te beşyüz kadar Türk nüfus 

kaldı. Yakın köylüler ilçeye indi. Girit’ten PreVeze’den göç
menler geldi. Son yirmi yıl içinde Türkiye’nin her yerinden 
İlçemize insanlar gelip yerleşti...

Uzak geçmişlerinde zeytin üreticisi olmayan bu insanlar 
zeytini tamdı. Sonıniannı öğrendi. Budamayı, gübre atmayı 
toplamayı, kaba koymayı... Bayırlarda kaynaklan keşfedip 
sulamayı, su yüzünden komşularıyla mahkemeye düşmeyi... 
Ardından zeyt nlere ilaç atmayı öğrendi.

Ürünü lıayvan sırtında taşımak akıl kân olmadığından da
ha ancak teş-altı yıl önce zeytinliklere dozerle yol yapmayı 
öğrenebildi—

Kooperatifi üretici istemeden tek parti döneminde “devlet 
baba” kurmuştu. Çok partili dönemde çark “yerel babalara” 
çalışıyordu. Ortaklar olanları seziyorlardı ama “desteği çek 
mek” riskli miydi acaba î

Bugün destek çekilmiştir...
“Doğruyol” madem ki Gemlik’te tutmadı, başka yerde hiç 

tutmaz...
Zeytin üreticisi artık “kimleri seçmeyeceğini” biliyor.

* ♦ $
Ya peki yapılan tercih?
ANAP’kooperatlflere “benimsemiş” gözle bakmıyor. Hatta 

tanın .satış kooperatifleri başında derttir. Uygulanan düşük 
taban Çatlan ve esirgenen destekleme alından ile köylü ser
best piyasaya itilmiştir. Don yanığından sonra zeytini alan 
tüccar kârlı, üretici kayıplıdır.

Dahası, Tanm Satış Kooperatiflerinden tümüyle kurtul
mak “ liberal ekonominin” gereği sayılır. Bunlara para ayır
mak "kaynak israfıdır"... Bu kooperatiflere ANAP’ın bakışı 
böyle !

Peki neden Gemlik'te ortalılar ANAP yanlısı adayları seçti?
Altarnetîf sunulmadığı için ! Alternatif, kooperatif konu

suna lehte bakışı nedeniyle SODEP’ten gelebilirdi ama baş
langıçta DYP istesin! desteklemeyi düşünen bu parti yönet! 
mİ seçime bir gün kala -ar belâsı- ayri liste oluşturdu. Mü 
kafatı, aldıkları yüzelllblr oydur !

Ortaklar yaptıkları tercihle “yılandan kurtulup denize sa
rıldılar mı acaba? Bu konuyu zaman gösterecek.

tler.de zaman birşcyl daha gösterecek : Ortaklar, koope
ratifi kongresini partilerden Önce düşünüp, hazırlıklarını kon 
dileri yürütüp, paralarım kendilerinin verdikleri araçlarla köy 
lerrden İnip kongreye katılmayı başaracaklardır.

İşte o gün geldiğinde zarflardan siyasi başarılar değil, 
kooperat fsel başarılar çıkacaktır. Kooperatifler için en doğ 
ru siyaset sadece, ortaklarının çıkarlarım korumaktır.

Kim derdi kİ Gemlik’te "blrlleri” kooperatif yönetimine nc- 
çltemiyecrk...

“-Sayım komitesinin bildirdiğine 
göre beyaz liste 808, pembe liste 
895, yeşil liste ise 151 oy almıştır. 
Kooperatifimize hayırlı olsun.”

İlçede büyük İlgi ile izlenen 72 
nolu Gemlik Marmara Birlik Zeytin 
Tarım Satış Kooperatifi seçimleri 
Anap’lı ortakların zaferi ile sonuç
landı.

Kongrede kooperatif yönetim ku
rulu üyeliklerine şunlar seçildi.

YÖNETİM KURULU

Eşref Güre, Umurbey Ertunç, Ah

met Duran.
KONTROL KURULU ÜYELERİ

Coşkun Diizensever, Murat Bay
rak.

BİRLİK DELEGELERİ

İ. Hakkı Çakır, Eşref Güre, Fa
ruk Güzel, Ramazan Biten, Şeraf et 
tin Güneşdoğdu, Süleyman Er, Ha- 
lit Darentaş, İbrahim Eren, Hüseyin 
Bayrak, İsmail Güleç, Niyazi Ser
dar, Mehmet Baylıal, Ali Sevinç, 
Hüseyin Erdoğan, Refik Tura!, Zü- 
beyir Beşer seçildiler.

Umurbey Belediye Başkanın»
pat'a Ekim ayı toplantısında veri- 
len gensoru önergesiyle yapılan ça
lışmalar halikında cevap istenmişti, 
Geçtiğj'ıri’z «ah günü toplanması 
gereken Umurbey Belediye meclis! 
gensorunun geri alınması nedeniyle 
toplanmadı.

Umurbey Eelediye Başkanı Kar. 
pat, muhabirimizin sorusu üzerine 
Meclis üyesi arkadaşlar bir yıl öa- 
ce hazırlanan 4 yıllık çalıyım prog 
ramında olumlu oy verdiler. Çalış
malarımız bu istikamette devam 
ediyor, hatta fazlası yapılmaktadır 
dedi.

PTT’nin 142. Kuruluş Yıldönümü
PTT’nin tarihçesini anlattı ve Gem 
lik’teki PTT hizmetleri hakkında 
bilgi verdi. Haşan Timur şunları 
ulattı :

“.1985 yılında mllidürlüğümüzt 
bağlı tüm köyler telefona kavuştu
rulmuş, bu köylerin tamamı otoma 
tık telefon görüşmelerine açılmış
tır. Bu yıl 6 olan ankisör sayımızı 
14’e çıkardık, 'öte yandan Gemlik 
Narh arasında yaz aylarında gezici 
PTT hizmete sokulmuş her türlü 
PTT hizmeti gördiirülmüştür. Yine 
1985 yılında turisttik özellikler dik 
kate alınarak, efemtif döviz alımı 
Ve satımı işlemlerine başlanmıştır. 
Telgraf hizmetlerinde bir adım ileri

atılarak Genteks işletmesine açıl
mış bulunmaktayız. Ayrıca 14 te
leks getirilerek teleks abonemiz 20 
ye yükseltilmiştir.

1985 yıh sonunda tamamlanacak 
olan radyoling sistemi ile Gemlik- 
Bursa arası telli devreler kaldırıla
cak ülkemiz ve dünya ile görüşme
lerimiz radyo aracılığı ile sağlana
caktır. Böylece kanal sorunumuz 
kalmıyacaktır.”

Gemlik PTT’sinde personel çalış
maktadır.

Kuruluş yıldönümü onuruna daha 
sonra M il ton restaurant’ta kokteyl 
verildik

Cumhuriyetin Kuruluşunun
malıamhlıta kutlamalar kabul edil
di. Kutlamalar sırasında Atatürk 
anıtında çelenkler hazır duruma ge 
tirildi. 10.15’te tören alanında Kay
makam, Gani zon Komutam ve Be
lediye Başkanı hallim, askeri birlik
lerin ve öğrencilerin bayramım kut 
ladı. Daha, sonra Kaymakam Meh
met Güler günün anlamım belirten 
bir konuşma yaptı. Şiirlerin okun, 
masından sonra geçit töreni yapıl
dı. Bugece askeri birlikler fener 
alayı düzenüyecelder, öte yandan 
Azot Tesislerinde ilçemizde ilk kez 
Cumhuriyet Balosu düzenlenecek, 
tir.

Bilinmeyen Numaralar
rayı arayanlar, 9 2511 0101 i çevir 
dikleri zaman Gemlik PTT santralı 
istihbarat görevlisiyle karşılaşacak

TÜGSAŞ’da Toplu Sözleşme İmzalandı
nln anlaşma ile bağlandığım ancak 
işverenin katı tutumunun sürdüğü, 
nü bildirdi. Yiğit şunları söyledi :

“.İşveren, kamu koordinasyon ku 
rulu kararından dışarı çıkmaması 
sonucu anlaşmalar olumsuz yönde 
gitmekteydi. Ancak, sonuçta Kamu 
Koordinasyon kurulu kararlarım 
aşan sonuç alınmıştır. Gemlik TÜG 
SAŞ’taki İşçi arkadaşlarımız birinci 
yıl %27 artı 3 Un lira, ikinci yıl 
%23 ücret zammı almışlardır.”

SOSYAL HAKLAR
Öte yandan toplu sözleşmede işçi

ler yeni sosyal haklar elde ettiler.
öğrenildiğine göre yeni sosyal halı
lar Şöyle ş

Eska Ytrii
Aile Zammı
Çocuk zammı

600
250

1000 Hra
250 lira

Yakacak zammı 2000 3100 lira
Bayram zammı 4000 10000 Hra
Konut Yardımı 5000 8000 lira
Elbise yardımı 2000 5000 lira
Doğum yardımı 3000 5000 lira
Öğrenim yardımı 2000 3000 lira

Aynca kalifikasyon zammı alin.
mıştır.

Sarhoş Sürücü Bir Gencin Ölümüne Neden Oldu
6 LA 849 plakalı özel oto süratle 
vurarak savurdu. Olaydan sonra 
kaçan araç, polisin izlemesi sonucu 
Orhangazi çıkışında yakalandı.

TUTÜKLANDI

Kazada özel oto taraf ından ağır 
şekilde yaralanan Adnan Uyguna ille 
müdahele Uludağ Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Genel Cerrahi Bölüm dok

torlarından (Ali Sözer tarafından 
olay yerinde yapıldı. Ancak genç 
kurtarılamadı.

Öte yandan polisçe ifadesi alınan 
Şeref Dündar, alkollü olduğundan 
önünde giden genci görmediğin') ve 
korkudan kaçtığını söyledi. Savcı
lıkça Sorgu Hakimliğine sevk edi
len Şei*ef Dündar tutuklanarak ce
zaevine gönderildi.

Sultan
MOBİLYA MEFRUŞAT 

RUŞEN UOMOŞ

lar. Böylece ardıldan numarayı bu- 
kabiE eceliler.

Telefon aboneleri şehirlerarası
memur aracılığı ile bilmediği bir 
numarayı öğrenmek isterse o za. 
man 01 servisini arayarak şehir vc 
abonenin adım ve soyadını vererek 
numarayı öğrenecek. Ücretler kade 
me ve süreye göre yapılacak.

01 ARAMA NUMAR.YLARI
Ankara
İzmir 
Bursa 
Gemlik 
(İnegöl 
Karacabey

9 41010111
9 51010111
9 24101011
9 25110101
9 25310101
9 25510101

Şebeke ve Trafolar Değişti
bir yeni sistemin yapılacağım söy
ledi.

Modern teknolojinin' uygulanaca
ğı Küçük Kumla elektrik projesi
nin 1988 yılı Ekim ajanda teslim 
edilmesi gerekiyor.

Ankisör Çalındı
olmadığım görüp PTT müdürlüğü
ne bildirmesiyle ortaya- çıktı. Arid- 
sörün yerinde olmadığım gören Kü 
çük Kumla PTT Müdürü Önder 
Üren durumu jandarmaya bildirdi.

Ankisör hırsızlanmn aranmasına 
devam ediliyor.

Kalitede Fiatta
Bize Güvenin

Taksitle

BURSA

GEMLİK’Lİ MÜŞTERİLERİMİZ GELİN MOBİLYANIZI SEÇİN

EVİNİZE TESLİM EDELİM
YOLUNUZ ÜZERİNDEYİZ

Kristal Avize Çeşitleri Satışlarına Başladık İZMİR YOLU

MERKEZ ■
<UBE t

İVAZPAIA ÇAR$IM NO 23 TLF 115731 BURSA 
ULUBATLI HAŞAN BULVARI YILMAZLAR

AP. NO. 53 TLF t 42273 < GARAJ ALTI >

ANKARA YOLU

tler.de
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Kalkınmak. çağdaşlaşmanın yoludur. Çağdaş 
dünyaya ayak uyduramayan yönetimler, gerile, 
meye çağdaş dünyadan kopmaya mahkumdurlar. 
Dünyanın geri kalmış bölgelerinde İmlliiıuna- 
dan habersiz insanlar yaşamaktadır. Bu insan, 
•ar denıokras den demokrasinin, insan onuruna 
en yakışanı olduğundan habersizdirler. K'tap- 
tan okuldan, çoğu yoksundur. Çağdaş dünyanın 
uzun kollan da bu insanlara yetişemiyor. Yer. 
leştikleri bölgeler, kurak iki m bölgeleri oldu
ğundan açlıktan ölümler de hız kazanıyor. Bu 
ölümlerin çoğunluğunu yoksul aileler, çocukları 
olujtürüyor. Ne denli yardım alsalar da yeter. 
sîr. kalıyor yardımlar. Bir de bize dönelim,

63 yıllık. Türkiye Cumhuriyeti, bu ülkelerden 
bilgeler olarak pek değişiklik göstermez. Bugün 
oknr-yazar oram düşükse Türkiye’de çocuklar 
hakim siThkrsn beslen enlemekten, ölüyorsa; bu 
ölümleri aza indirmenin yollan bulunamıyorsa 
bir bdimneziik çıkıyor ortaya; yoksulun ekono
mik gücü, varsılın yamnda devede kulak kalı
yorsa burada bir btünmezlik var demektir. Yok 
sut bırimıımdan aldığı, kavrulmuş, yenecek yu
tulacak yeri kalmamış ürününü değerlendir r- 
kcn hali drnmn oluyor.

öte yandan kadınlar çocuklar tarlalarında tu
tunacak bir dal ararlarken, umduklarını bula
mamanın misim yüreklerinde duyuyorlar. O za
man aklımıza bir soru gelir. Hükümetler neden

hızuıuz daha da büyük adımlar atacaktır.
Cumhuriyetin 62. yılında Türkiye’de açlar iş. 

i.’.ler varsa bunlar durduğu yerde oluşmadı. 
Ters etmenler insanımızın cebindeki beş kuruşu 
nu da tekerlerken, görenlerin içleri sızlamıyor 
mu ? Neden ulusal gelir dağılımında pay alma 
lan gerekenler bu paylarını neden alamıyorlar.

Hep varsıl nu cebini şişirecek, banka kredileri 
roden yoksula akıtılmıyor, yoksul da pastanın 
dil ruletinden yararlandırılmıyor, işte eşitsizlik 
işte dengesizlik. Acaba Türkiye’de işsizin kolun
dan tutan'ar oluyor mu ? Yoksa, nasılsa bat
mış diyerek bir tekme de vuruyorlar nu?

Atatürk Türkiye'sinde görünen manzara bo
dur. öte yandan sağ kesim İnsanımızı tekelden 
yönetme çabasında yoksula iş verilme koşuluy
la, insanımızı tek elden yönetmeye kalkan sağ 
kesim, insanımızın kalasım teokratk düzene 
uygun yönlendiriyor. Padişah özlemcilerine taş 
çıkartan büyük bir yığın var. Bu yığının tek 
isteği yemleyerek ‘saflara’ insan kazanma yön
temidir. Bu yöntemler kendine tersdüşse de. ül
kede çağdışı bir yönetimi yerleştirmenin sava
şımını ver'yortar.

Atatürk ilkelerini safdışı bırakıp devrimlerine 
de kızgınlıklarını sürdürüyorlar.

Cumhuriyetin 62. yılında, Türkiye bu olguya 
duyarlı olmalıdır.

vardır? İşi hükümetler sırtıanırhu-sn. ilerleme

Gayrimenkulun Açık Artırma İlânı 
Gemlik İcra Memurluğundan

Dosya No : 1984 /KM T.

8a tı ima «ana karar verilen gayrimin knüln cinsi, kıymeti, adedi, evsafı :
Gemlik Tapu Sicilinin 6.6.1978 tarih ve pafta : 53, ada : 615, sahife : 1550 ve parsel : 44 

de kayıtlı, Gemlik Hisar mahallesi Taşağıl mevkiinde kain 29230 metrekare miktarlı tarla 
mn 176 Z29230 hissesi bilirkişi tarafından 150.00 0. Lira kıymet taktir edilen taşınmaz açık artır 
ma suretiyle çıkarılmıştır.

Satış Şartlan :

1— Satış 2.12.1985 Pazartesi günü saat 14.00 den 14.20 e kadar Gemlik icra dairesinde, açılı 
artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin <^75nû ve rüçhanlı ala 
cakhlar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şart! İle ihale olunur. Boy 
le bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 12.12.1985 Per
şembe günü aym yer ve aynı saatlerde de ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da 
rüçhanlı alacaklıların alacağım ve satış masraflarını geçmesi şartiyle en çok artırana ihale 
olunur.

2— Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin ediVn kıymetin u nlsbettode pey akçesi veya bu 
mfletar kadar mini bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lâzımdır. Satış peşin para İledir, 
aha istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. DeDAIİye resuoA, ihale pulu, tapu harç 
ve maaraflan abaya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. İhale bedeli üzerinden 
%10 K-D.V.

1— İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (-f-) bu gayrimenkul üzerindeki haklarım hoşu 
siyle faiz ve masrafla dair olan fafaiia.ln.nni dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemAze bil- 
(Bmelerl lAzandır. Aksi takdirde haklan tapu stclM ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bı
rakılacaklardır.

4— Satış bedeü hemen veya vuıttuu mütüet İpinde ödenme—, lora vo İftae Kannnumm 133. 
madden! gereğince İhale feshedilir. ud ihale arasındaki farktan ve %10 faizden alıcı ve kefilleri 
menü! tutulacak ve taç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

5— Şartname, itan tarihinden itibaren lıerkeain görebihnee) için dairede açık olup rııaerafı ve
rildiği takdirde toteyen ahuya Mr örneği gönderilebilir.

6— Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatmı kabul etmiş sayıtacakhırı, 
başkaca bilgi almak isteyenlerin 1984 /256 T. sayılı dosya numarasiylc memurluğumuza baş
vurmaları İİAn olunur.

(İc. îf. K. İM) Ic-nı Memuru
(TigHüer tabirine irtifak hakta aaMpM de dahildir)

UZUNLAR
MOBİLYA VE HALI SARAYI

YENİ TEŞHİR SALONLARINI 
GEMLİK’LİLERİN HİZMETİNE AÇTI

ZENGİN KLASİK ve MODERN MİSAFİR ODASI

I YEMEK ODASI — YATAK ODASI TAKIMLARI — PORTMANTO 
AVİZE ve ABAJUR ÇEŞİTLERİMİZ BEĞENİNİZE SUNULDU

3 KATLİ MODERN BİNAMIZDA 
ÜSTÜN HİZMET ANLAYIŞIYLA SÎZLERLEYİZ

UZUNLAR .ou
Gazhane Caddesi No. 21 - Tlf : 1495 GEMLİK

EN İYİ REKLAM 
TAKVİMLE YAPILANIDIR.

1986 ZENGİN TAKVİM 
ÇEŞİTLERİNDE 

YİNE ÖNCÜYÜZ^

ÇEŞİTLERİMİZ GELMİŞTİR.

SİPARİŞ KABULÜNE BANLADIĞIMIZI 

SAYIN TİCARETHANE 

SAHİPLERİNE DUYURURUZ.

“İSMİMİZ GÜVENCEMİZDİR.”

KÖRFEZ MATBAACILIK VE AMBALAJ SAN.

tstvf DÜZELTMESİ

I GentHk Asliye Hukuk Mahkemesinin 1085/381 c-sas 1985 
MI karar sayılan île Makimle Berna Kocabaş olan kiramın 
igml Şebnem Kocabaş olarak düzeltilmiştir. İlan olunur.

Şebnem Kocabaş
Vaalal

Abdullah Kocabaş

KAYIP

Orhangazi Nüfus Memurluğundan aldığını nüfus kağıdımı 
ka)*bcttlm. Hüktanailadür.

Adnan ORHAN

SAYIN HANIMLAR
"Kış Geldi” Diye Telaşlanmayın
Kışlık Yeni ve Dafllşîk Modelde

Gecelik, Pijama ve İç Çamaşırları
Kuştüyü Yorgan ve Yastıklan 

Elegant Mağazamızda Pazarlan- 
maktadır. ELECANT
Görlo İş Hanı No. 21 Ssmlik



SORUMLU MÜDÜR VE SAHtBt

KADRİ GÜLER
gemLik

KÖRFEZ

Yönetim Teri * İMfkMl Cad. Gttrçay Hee 
Kat S Ttf • 1797 — GEMJ2K

Körfez MattnacriMr w Ajmb&laj

gemlik körfez 29 ekim «m um

| Türkiye’nin En Büyük Elekironik Kuruluşu ı 
f VESlEL’den Size... j 
| MUCİZE DEĞİL ĞERÇEK I

VESTEL Ferguson VHS Video
* öz»/ ra dünyaca ünlü, İki kat daha uzun ömürlü "kafa"
• Başka kantlardaki bozuk görüntüleri düzelten "tracklng"
• Bllglıayarlı "Umer"la 14 gün programlama — * Otomatik PaljSecam oeçlcl

56 Ekran VESTEL Ferguson TX Televizyon

56 Ekran Miracle

51 Ekran Diamond
• V»ıt»/ Diamond CB-9222 enfrarul uzaktan kumandalıdır, en hattat Inco ayar teglayan "moglc bar" 

(ılhlrll fltgl) fhtomlldlr. — * Veotel Diamond benzeniz görüntülüyle Japonya'dan Avrupa'ya, Gü
ney Koro’don ABD'yo kadan bütün dünyada "olmaı okran" olarak ün yapmış renkli televizyondur.

VESTEL STK 912 Max2 Mini Müzik Seti

VESTEL VHS Player

ar ELEKTRİK
utı. ?Tİ. « İstiklâl Cad. No. 13 Tlf : 1837OSMAN OKUMUŞ = BEKİR ÖZTEN * GEMLİK İ

Gayrimenkulün Açık Artırma ilânı
Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğundan

lloeyıı No. 1985yİ 18 Tarak® talimat

Bursu Törelle Sulh Hukuk Mahkemesinin 7,8.1985 tarih ve 1983 /130 sayılı karar gerejtince 
nııtı ııııiAiıut kurur verilen a>şııgıda bel i't.llcn Hayri menkul açık arttırma suretiyle satışa 
çıkarılın ştır.

Ganilik Tapu sicilinde kayıtlı tapunun demlik Narh köyü. Çolakba^ mevki'nde kain 7 pafta 
1280 parsel sayılı 4818 m.8 miktarındaki «®yt talikte kat irtifakı tesis cdllnı'ş 9 720 arsa pay 
lı Oba Nitesi D blokta 20 nota zemin kattaki mesken kayıtlı taşınmaz satışa çıkarılmıştır.

KIYMETİ I 8.500.000.. tl.

Satış Şartlan t

t— Satış 8.18.1085 Salı giinll naat 10.80-10.45 arasında Gemlik Mahkemeleri Yazı tşleri Mü. 
dllrlüğündo açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin <r,75tni 
ve rllçhııııh alacaklılar varsa alacaklım mecmuunu ve satış masraflarım geçmek şartı ile iha
le olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki katmak şartiyle 
18.12.1985 Cimin günü aynı yerde ve >kvm saatlerde de ikinci artırmaya çıkarılacaktır Bu ar. 
tınnıula ila riiçhanlı alacaklıların «itacaklılann alacağını ve satış masraflarım geçmesi şartiy 
lo en çok artınına ilkli® olunur.

- Arlarına? a tştimk edeceklerin tahm-n edilen kıymetin %l0 n nisbe—de pey akçera v«yn bu 
miktar kndar inilti bir İm tıkanın teminat mektubunu vermeler» blzımrtır. tatzş peşin P*ra iledir, 
akın htedljl tinle 80 »ünü geçmemek ttaere mehil verilebilir. İVUAUye rssri. tak pota, tapu harç 
V» maeranarı abraya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden öden* İhale bedii hırtziıi 
%l0 lü.V,

MURAT
Mobilya Mefruşat Dekorasyon 

İSTİKLÂL CADDESİNDEKİ YENİ MAĞAZASINDA 
MOBİLYA ÇEŞİTLERİYLE DE 

HİZMETİNİZE AÇILDIĞINI MÜJDELER

UYGUN FUTLARLA TAKSİTLİ SATIHLARIMIZA BAJLADlGlMTU 
DUYURURUZ.

MURAT
Mobilya - Mefruşat - Dekorasyon
HÜSEYİN CAHİT ATAH

Şube : Pazar Caddesi Pak Oaai Attı No 10 TV : 23S6

2— (petek sahibi ataraıkhlarU diğer ilgiütectn ( + > bu gayrimenkul üaşrtedıfrl hakterou ban 
■iylo tak ve masrana dalı olan İddialarını dayanajh belgeler ila gün ksör klrrok. Mi- 
ditmeleri İkramdır. Akal takdirde haklan tapu sMU He «ahit ıhmadık r» paylaşmaksa hariç ba
rak Bacaklardır.

4— katış bedett bemen veya verilen mühlet içinde Maıniem icra v» tfİM Kanoncn'm 1»3. 
maddeat »vretiıme İhale feshestiKr. «ai Uvah> arasındaki farktan V» ş^ll fatohsa abra n kaR*■ I 
meaul tutulacak vş Mç Mc hİlkine hacet kalmadan kaadBartadşn tahrt edUacsMtr

t— Şartmim. uta tarihinden İtibaren tartasta »»II > tarara Wta raks ra arak «k^ —randı ra- 
rttdtit takdirde tatryşş» ahrayşı Mr ömejt güader liıbüiı.

•— Katıştı İştirak ralenlerln şartnameyi görmüş ra ıııünAıramtıa» kabul ıtwd( saytazraMrav 
taşknraı Nlg-i nhıısk İsti_ıvnh'rin 1985 ll8 talimat «t>1 «apıh ık»sya raşmararayte m.rınarbzİTi 
nniMi başı unıudan ilan ohınıır.

(tü, İT. K. IM)
(HglMhr lAMrlno trtNbh Irakta ırahlptart da tabi»)

Vtaa Işiert MRMM

Sayın Gemlik liler
KIŞ GELİYOR! ODUN VE KÖMÜR SOBALARINIZI 

EMRE AYGAZ TAMİRCİSİNDE YAPTIRABİLİRSİNİZ
DEMİR DÖKÜM - AUER - KOR - GÜREL - ÇARCI - SİMTA) 

KUZUNE YE ÇEŞİTLERİ

NECATİ EMRE 
Damirsubev» Mtx. t Ce*v*«< Sk. No. 28 
Nm : Evtara Sarara VapAa.
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