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KURULUŞ : 16 HAZİRAN 1973

MECLİS OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI Tedbirsizlik Kol Geziyor

BELEDİYE SARAYI VE 2. KORDON İÇİN KARAR :

PROJE ÜNİVERSİTENİN
* SHP’li Üyeler Projenin Üniversiteye Verilmesine Karşı Çıktı
* Buluk “Yarışma Açılmalı” Dedi

İşten Geldi
Evini Bulamadı

Belediye Meclisinin dünkü 
olağanüstü toplantısında Bele 
diye Sarayı ve ikinci kordo
nun proje çizimi işi Anadolu 
Üniversitesine verildi.

Belediye Başkanı Hakkı Ça 
kufin istemi üzerine Anadolu 
Üniversitesi Mimarlık Bölü
mü tarafından hazırlanan ön 
çalışmalar Üniversite öğretim 
Üyelerinden Yüksek Mimar Er 
kan Uçkan ve Doç. Dr. Engin 
Ataç tarafından meclis üyele
rine anlatıldı. Konuşmacı Yük 
sek Mimar Erkan Uçkan, ha
zırlanan projeler üzerinde be
lediye sarayı hakkında bilgi 
verdi. Pak otel karşısından ön 
girişi bulunan belediye sarayı-

Vali 
Zekai 
Gümüsdis 
Yazlıkları 
Denetledi

Bursa Valisi Zekai Gümüş 
diş, Kurşunlu veKaracaali sa 
faillerindeki çay bahçesi ve lo 
kantalarda denetlemelerde bu 
lundu.

Habersiz olarak sahilleri de 
netleyen Vali Zekai Gümüş- 
diş, bazı lokanta ve kahveha
neleri "pis’’ buldu ve kapatma 
karan verdi.

GEMLİK LİONS KULÜBÜ 
TÖRENLE HİZMETE GİRDİ

Uluslararası Lions Kulüple 
ri halkasına Gemlik Lions da 
eklendi.

Geçtiğimiz hafta Tibel Ho- 
tel’da düzenlenen Lions gece
sinde Gemlik Lions’un kurulu 
şu kutlandı ve kuruluş belge
leri verildi. Geceye Kayma
kam Mehmet Güler, Garnizon 
Komutam, Namık Yurtışık, 
Lions Kulüpleri Anadolu Yöne 
meni Turhan Dökmeci, Sanayi 
men Turhan Dökmeci, Sanayi 
ci Asım Kocabıyık, Bursa Ulu 
dağ ve Çekirge, Yalova Lions 
ve Ankara Lions Kulüplerin
den üyeler katıldılar.

nın başkanlık bölümü, kısım
lardan ayn ayn olarak ele alın 
mış. Belediye Sarayı 3436 m2 
İlk bir alan' üzerinde otopark, 
yeşil alan ve binalardan olu
şuyor. Birinci kat başkan oda
sı, grup odaları, müracaat, 
sekreter ve büyük bir salon 
(bulunuyor. İkinci katta baş
kan dinlenme odası, encümen 
odası, santral ve arşiv yer ah 
yor.

Projeye göre; pazar cadde, 
sine doğru uzanan zemin kat
ta işyerleri Başkanlık bölü- 
oluşuyer. Son katta is® yine 
ramda. İş yerierin’n üzerin
de 600 kişilik Düğün Salonu, 
ikinci kat, belediye kısımları 
ve kiralanabilecek bürolardan 
oluşuyor. Üst katta ise yine 
belediye kısımları yer alıyor.

2. KORDON DÜZENLEMESİ

Anadolu Üniversitesince ha 
zırlanan projeye göre; ikinci 
kordon düzenlemesi Dr. Ziya 
Kaya Bulvarındaki tahmil tah 
11ye iskelesinden başlamakta
dır. İskele trafiği kapatılarak 
mevcut bütün gazinolar kaldı 
nhnakta, park sahası genişle 
■tilmekte, hükümet önüne 
“Hükümet Meydan*” öngör
mektedir. Çarşı deresi üzerin
deki balıkhaneler ve Tibel O- 
tei yerinde kalırken, Dr. Aziz 
Ataoğuz evinin çevresi yeşil 
alana ayrılarak buraya çocuk 
bahçesi v« lokanta konmakta

Gemlik Lions kulübünün ku 
ruluş beraatının veriliş töre
ninde konuşan Genel Yönet
mesi Turhan Dökmeci, Lions 
olmanın iyi insan olmak de 
mek olduğunu belirterek şun
lan söyledi :

"-Lions olmak önemlidir. 
Bunu giderek anlıyacaksınız. 
Yasalara, Lions tüzük ve ku
rallarına, Atatürk ilkelerine, 
devletimizin paralenlnde, mil
letimizin hizmetinde kalarak 
iyi birer Lions olacaksınız. 
Gcmllk’ln sorunları sizin ®o- 
ranlannız olacak. Yöneticile
rinizle sorunların üstesinden 

dır. Gemlik girişindeki Kar
sak Deresine kadar olan kor
don yeşillikler arasında trafi
ğe kapalı olarak planlanıyor. 
1 nolu aralık önlerinde min
yatür bir çarşı oluşturulurken 
aralara çay bahçesi ve dere 
kenarına bir lokanta öngörü
yor.

Anadolu Üniversitesi görtv 
İllerin Meclisten ayrılmaların 
dan sonra konu üyeler arasın 
da görüşmeye açıldı. SHPgru 
bu adına söz alan Necdet Bu
luk, 50 yıl sonrasına da yete

Gemlikıpor Sanayi Kuruluşlarından İlgi Bekliyor
Spor Okuluna
Kayıtlar Devam Ediyor
Gemlik Spor Kulübü Başka 

m Seyhan Aydın, gazetemize 
yaptığı açıklamada yeni kur. 
duklan spor okuluna kayıtla
rın devam ettiğini söyledi.

Seyhan Aydın, ilçe sporu
nun arzu edilen düzeye gelme 
sİ için spor okulu açtıklarım 
vç halen 37 öğrencinin okula

SHP "Sosyal Demokrasi ve 
İşçi Sorunları" Adlı Panel 
Düzenledi

SHP Gemlik İlçe yönetim 
kurulu "Sosyaj Demokrasi v»

geleceğinize inanıyorum. Bü
rokrasinin ulaşamadığı yere 
«izler gireceksiniz.”

Gecede konuşan Kaymakam 
Mehmet Güleride ilçede 2. U_ 
hıslararası bir kulübün çalış
maya başlamasından memnun 
hık duyduklarım belirterek :

“-Kulübünüzün topluma ba 
nş, huzur, refah getirmesine 
katkıda bulunmasını diliyo
rum;'’ dedi.

Daha sonra Genel Yönet
men Turhan Dökmeci tarafin
dan Gemlik Lions kurucu baş 
kam Fikret Bağcağız*a ulus-

D. S. 4 do

cek bir hizmet binası için ka 
rar verileceğini bildirerek şun 
lar söyledi :

"-Belediyemiz tarafindan 
Bursa MMO yazılan.4.4.1986 
günlü yazıda, yaptırılacak be 
lediye sarayı ve 2. Kordon 
düzenlenmesi için birim fiatis 
tenmiş, Bursa MMO ’dan ge
len yazıda 4. grup belediye sa. 
rayının 4 miyon liraya, 2. gru 
ba giren kordon düzenlemesi
nin ve ek çalışmaların 6 mil
yon 006 bin 300 liraya yap ilahi

D. S. 4 de

kaydım yaptırdığım belirterek 
şunlan söyledi :

‘‘-Yönetime geldiğimiz an 
dan itibaren Bursa 3. Amatör 
kümede yer alan takımımız 
büyük bir aşama kaydederek 
1. amatör kümeye yükselme 
başarısını göstermiştir. Geçti-

D. S. 4 de

İşçi Sorunları” adh bir panel 
düzenledi.

13 Temmuz 1986 günü Vol 
kan Düğün Salonunda yapıla
cak olan panele SHP Genel 
Başkan Yardımcısı Tevfik 
Çavdar, SHP Merkez karar 
veyönetim kurulu üyeleri Is-

D. S. 4 de

Kabotaj Bayramı
Bugün Kullanıyor

Türk karasularında taşıma 
ohk hakkının Türk gemileri
ne geçişinin 60. yıldönümü bu 
gün düzenlenecek törenlerle 
kutlanacak.

Törenlere saat 10*da Ata
türk Anıtına çelenk konmssıy

XX. s.

SINIFIMI 
PEKİYİ İLE 
GEÇTİM

Yansı S. 1 de

Çfantaş Fabrikasında çalı
şan Muzaffer Timurlenk adh 
şoförün oturduğu ev, yanda 
yapılan bir inşaat nedeniyle 
yıkıldı.

Müteahhitliğini Süleyman 
Güler ve Kardeşleri, kontrol 
mühendisliğini Rahmi Şengül 
'ün yaptığı
Şehit Cemal Sokaktaki inşaa
tın bitişiğinde bulunan, içinde 
kiracı olarak Muzaffer Timur
lenk adh işçinin oturduğu ev, 
geçtiğimiz hafta perşembe gü 
nü gece yansı yıkıldı. Olayda

Şans Eseri ölen Olmadı 

Mercedes 
Tarlaya Uçtu

Babasının özel otosunu ça
lan İzzet Güldoğan (20) adh 
genç, fazla sürat nedeniyle, 
Bursa yolunda tarlaya uçtu. 
Kazada üç kişinin bulunduğu 
otoda öleni olmadı.

Cuma günü saat I6.00 sıra
larında İzzet Gündoğan adh 
gencin kullandığı 34 FF 777 
plakalı Mercedes araç, ilçe 
çıkışında Ata Mahallesi mev
kiinde TÜGSAŞ arasında aşı
rı hız nedeniyle S.S. Küçük 
Sanayi Sitesi arsasına uçtu. 
Yoldan yaklaşık 50 metre tar 
laya uçan aracın içinde bulu
nan Ayhan Durmuş (20), Ze
ki Tutkal (20) ve ehliyetsiz 
sürücü İzzet Gündoğan Bursa 
Tıp Fakültesi Hastahanesine 
kaldırıldı. Yaralılardan Ayhan 
Durmuş ve Zekai Tutkal'ın 
durumu ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmaya 
babandı.

Kıbrıs'a 
Doğan 
Dışsatımı 
Yapıldı

TOFAŞ Fabrikalarında üre 
tilmekte olau Doğan otolar
dan 15 tanesi daha Kıbrıs’a

D. S. 4 de

şans eseri ölen olmadı.
Yapımına iki ay önce başla

nan inşaat nedeniyle Muzaffer 
Timurlenk Belediye’ye başvu
rarak oturduğu evin tehlikeye 
girdiğini bildiren bir dilekçe 
verdiğini belirterek şöyle ko
nuştu :

"- İnşaatın temel atma ça
lışmaları sırasında yüksekte 
kalan evimiz tehlikeye girin
ce Belediye'jre başvurdum. Bi
lirkişi gelerek inşaata ve eve 
bakarak gitti. Müteahhit ve 
kontrol mühendisi evi boşalt
mamızı istedi. Ancak Beledi
yeden bize hiçbir resmi cevap 
vermediler. İnşaat yapımına 
devam edildi. Bizim oturduğu, 
muz eve yıkılmasın diye üç 
kalas uzattılar önlem diye. O- 
lay günü çalıştığım fabrikaya 
gece acil şoförlüğüne çağrıl
dım. Eşimi ve iki çocuğumu 
da bayram nedeniyle Eskişe
hir’e göndermiştim. Şükür kİ

D. S. 4 de

Cengiz Göraiı 
Ölümünün 
7. Yılında 
Anıyoruz

3 Temmuz 1979 günü Buzsa’ 
da evine giderken siyasi dü
şüncelerinden dolayı faşisler 
Ce arkasından vurulan gazete 
mi? Sorumlu Müiürü Bur. a 
Barosu Avukatlarından 
Mehmet Cengiz Göral’ı ölümü 
nün 7. yılında sevenleri ve 
dostlan Adliye Köyündeki me 
zan başında yann anacaklar.

M. Cengiz Göral
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Sağlık Politikamız
Erkan MUTMAN 

SHP İlçe Başkanı

Beden ve ruh içinde sağlıkh yaşam insanın t.nıel yaşına 
hakkının vazgeçilmez bir öğesidir. Çağımızda tıp bllîm'ndekl । 

I getşm ?ler o kadar süratli olmuşturki teşhis ve tedavi yöntem i 
| terindeki teknolojik İlerleme geleneksel hekimlik yapısının 

değişmesine neden olmuştur. Bu haliyle tıp deney tıbbı haline 
gelmiştir.

Bugün bir çok toplumda olduğu gibi ülkemizde de sağlık h!z | 
metlerinin bedeli kinlerin ve ailelerin ödeme olanaklarının çok i 
üstüne çıkmıştır, ülkemizde sağlık hizmetleri

1- özel Heklnıllîik

2- Değişik Kamu Hekimliği 
sistemleri içinde yürütülmektedir. Türkiye’de özel heldmtğin ı 
batıdan ayrılan bazı özellikleri vardır.

a. Belirli bîr nüfus ve bölgeye hitap etmezler, çok denge
siz dağılım vardır.

b. ADe hekimliğinde olduğu gibi kişilerin sağpğuu ömür bo
yu izleyemezler.

e. Ülkemizde serbest- hekimlik yapanların %80’î uzman 
hekimdir.

Arz_talep yasalarına göre belirli bir ücret karşılığı sunulan | 
hekimlik türüdür. Ülkemizin en gelişmiş bölgelerinde -uzman 
hekimlerin toplanması, ülkemizde sağlık hizmetlerine ne ka_ ( 
dar önem verildiğinin neticeleridir!

Kamu sağlık kuruluşları îse S.S.Y.B. Tıp Fakülte-eri SSK, 
Belediyeler, bazı KİT ler, özel yönetimler, genel ve katma büt
çeli kuruluşlar şeklinde sayılan kırkı bulan kuruluş_ 
kırca sağlık hizmetleri yürütülür.

SHP’nin sağlık politikasının temeli sosyal devlet olma ilke 
leri çağdaş hekimlik hizmetlerini en geniş anlamda koruyu
cu ve tedavi edici hekimlik fle birlikte yürütüldüğü bir (Ka
mu görevi) olarak ele almaktadır. SHP ülkemizin bağlı bu
lunduğu uluslararası kuruluşların temel görüşlerinden sağlık 
politikasında istifade edecektir. Uluslararası çalışma örgütü 
tLO, Dünya Sağlık Teşkilatı WHO, TJNİOEF gibi.

örneğin, Dünya Sağlık Teşkilatı dünyadaki bilinen tüm I 
hasta lıklarm 215 çeşit ilaç türü ile tedavi edilebileceğini söy i 
lemesine rağmen malesef ülkemizde 8.600 adet ilaç türü ı 
mevcuttur.

SHP iktidarında sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi mo 
deli doğrultusunda ciddi ve geniş kapsamlı bir reform uygu
lanacaktır. Sosyalizasyon politikamızın temel koşullarım la 
saca şöyle sıralayabiliriz :

1. Bugün dağınık durumda olan sağlık hizmetlerinin birleş 1 
irilmesi ve tek elden yönetimi şarttır.

2. Sağlık hizmetleri Sağlık Bakanlığınca tek elden yürü t ü 
lecek bu örgütlenmede merkezden en uç bîrime kadar 
eksiklikler öncelikle tamamlanacak örgüt yeniden ele alına
caktır.

3. Kamu hizmetlerinde zorunlu tam süre çalışma ilkesi uy
gulanacak. Ancak sağlık personelinin iş riski nöbet, acil 
vaka tazminatları gibi yan ödemeler özendirici ve tatmin e- | 
dici olacaktır.

4. Sağlık politikamızda özel hekimliğin önemli bir yeri 1 
vardır, özel hekimliğin düzenlenmesi hem hekimlerin kendi- j 
İcrini rahat ettirecek hem de ülke düzeyinde den- I 
gelı hekim dağılımını sağlayacaktır.

5. Sağlık personeli ve destek sağlık personeli yetiştiren o_ 
ğitlm kurumjan ve tıp fakültelerinin eğitim düzeyi modern 
tıp düzeyinde.

0. Sağlık soranlarına IKşkin yasal mevzuat sistemi gerek
lerine uygun olarak düzenlenecektir.

7. Devlet bütçesinden b|r sağlık fonu oluşturularak, sağlık 
hizmetlerini yeterince yerine getirilmesi sağlanacaktır. Yo 
ni hastanelerin açılmasına büyük ölçüde önem vcri!o?cktir.

Tabrfkl yukarıda saydığımız reform taşanları bugünkü ' 
iktidarın Sağlık Bakanlığına bütçeden % 5 bir pay aynjmn- 
sr ile ülkemizin sağlık soranları çözülemez. Bebek ölümle- [ 
rinde avrapa birincisi olan ülkemizin sağlıklı ve gülen bir ; 
Türkiye olması umut ve temennisi ile sağlıklar, mutlulnk- 
itr, «izlerin olsun

â «ramaMa <««««* l la^AĞİİ^

I ÇATAK TUHAFİYE VE 
j KONFEKSİYON |
< Zengin Yazlık Çeşitlerini J
| Sunar J
I ® Bay, Bayan ve Çocuk Giysileri | 

f Pantolon - Etek - Kot - Blujin Elbise
f ZEKİ Triko Gömlek ve Tişörtleri , ' 
| @ NELSON Mayolar ı'

EROS İç Çamaşırları j
® Eşorfmanlar f

I @ Çorap Mendil Çeşitleri ı

j Tlf: 2075 ;
| Demlrsubaşı Mah No- 3/A — GEMLİK '
1 •— j '

Kongre İlânı
S. S. Gemlik Sigortalı İşçileri Yapı Kooperatifinden

Kooperatifimizin,' normal genel kurul toplantısı 20 Tem
muz 1986 günü saat 14.00 de Gemlik Atatürk İlkokulu salo
nunda yapılacaktır.

Çoğunluk temin edilmediği takdirde toplantı 27 Tem
muz 1986 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Üyelerimizin teşrifleri rica olunur.

GÜNDEM : Yönetim Kurulu

1. Açılış ve saygı duruşu
2. Divan başkam ve 2. yazmanın seçimi
3. Yoklama
4. Yönetim kurulunun raporunun okunması
5. Denetim kurulunun raporunun okunması
6, Bilanço ve kâr - zarar cetvellerinin okunmuş
7. Yönetim ve denetim kurulfarınm ibrası
8. Yeni yönetim ve denetim kurullarının seçimi
9. Yeni-1986 yılı tahmini bütçenin onayı

10. Dilek ve temenniler
11. kapanış.

Cilt ve Kase Yapılır * 
* Körfez Matbaacılık Tlf: 1797 Gemlik * 

$ # *#$$$*$**$$$**$****##

i AKDOĞANLAR TİCARET

MOTİF 
DUVAR KAĞITLARI BAYİLİĞİ

| HÜSEYİN AKDOĞANLAR

om Duvar Kağıdı
Formplast

Poster
Parke 

Cam Cila
Halıfleks

Marley
Yağlı Boya

cg Plastik
Badana

| Tlf : 2132
® Merkez : İstiklâl Cd. Gürle İş Ham Pasaj İçi Gemlik

Şube : Pazar Cad. No. 8 Gemlik

I DAĞ KARDEŞLER
Kereste ve Ambalaj Sanayii

I HER ÇEŞİT İNŞAATLIK, 
DOĞRAMALIK KERESTE ve 

S AMBALAJ SANDIĞI TİCARETİ
Uygun Fiat - Gününde Teslim 

» Uğramanız Menfaatlnlzedlr. 
H İsmet Dağ ve Oğulları

Orhangazi Caddesi No. 30 GEMLİK
Tlf : İş : 1205 — Ev : 1254 - 2835

■BSMRBBflBMBailflMIBieaMB

KAYIP

İstanbul Trafik Müdürlüğünden aldığım 143205 Nm 
gır vasıta ehliyetimi kaybettim, Ejikümsüzdün

ÜNGÖR
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tanı-

lar almadığında ne sosyal yardımlaşma kajır, ne de eş

derinleşirse.

Hasan’ın ho-
rantosu kamın doyurmak için de olsa sosyal yanlan ağır ba
san bir iş yapmanın kıvancını duyacaklardır.

miza ne denli yakın olduğumuzun göstergesidir, öte yandan 
sosyal içerikli de olsa, insanımıza varmamızda çelişküer de 
doğabilir işte bunları ortadan kaldırmak için, sosyal çelişki
yi, içeriğini iyi kavrayarak, yardımlaşmanın köprüsünü ku.

Mehmet Akyıldız
Pnzr Cad. 27 Tlf : 2654 — Gemlik

geldiğince kolunun TaTp dayıya da uzanmasına olanak 
yacaktır.

sos. 
yan-

nbilmeliyiz. Tarladaki vatandaş

daha da 
insanları.sosyal bansa varılır. Bu da

insanlar katı olamazlar. Onlan katılaştıran, 
yal çevresel koşullardır. İnşam insana dost yapan ortak

1 TEMMUZ 1986

O ili ten • Yaşar Keskin

2
3

Gemlik Evlendirme Memurluğundan almış olduğumuz 
EVlenme Cüzdanımızı kaybettik. Hükümsüzdür.

goruş
Tflthmtt

Sosyal Çelişki

Sosyal adaleti, sosyal güvenceyi arayanlar, 
daha sıksınlar. Beylerimiz _ paşalarımız konaklarında, toplu
mun sesini duyacak değiller ya! Kime ne. Yoksul eziliyormuş 
evinde elinde yiyecek içecek parası olan parmakla gösterile
cek kadar azmış. Kime ne. Toplumun sosyal çelişkisi giderek 
t rmanıyormuş, bakan kim ? Bu denli toplumdan kopuk olma, 
n n. bu denli topluma yan bakmanın bir anlamı olmalı. O top 
lum ki gereğinde yiyeceğinin yansım paylaşma özverisini de 
»■österir. Ama, kim öğünecek kim caka satacak?

Para babalan saçı bitmemiş yetim hakkı yerlerkn, hiç mi 
içlerinde acı duymazlar. Tarlada yaz-kış demeden çalışan, 
toplum için çabalayan Ali'ler, Osmanlar yan]ız kendi karın, 
lanın doyurmak için mi çalışıyorlar? içlerindeki toplumsa] 
olguyu, sosyal çelişkiyi kime kimlere duyurmak amacındalar? 
Bizim insanımız, özverilidir. Herkese yardım elini uzatmak 
d? inanımızın sosyal yönünde vardır. Yardımlaşmak, az da 
olsa, düşmüş insanın gönlünü almak, böylece dertleri az da 
olsa giderebilmek insanımızın ağır basan sosyal yönüdür. 
Böylece yardım etmenin rahatlığı içinde erinç bulacaktır. 
Talip dayının gönlünü alarak da onu rahatlatırken, elinden

insanlar var sosyu] çelişki içinde. Ne kendileriyle barışık
tırlar ne de toplumla. Ne yardımlaşma içindedirler, ne de 
banş. İnsanlar var, toplum katlarında yer edinememiş, bun. 
dan huzursuzdurlar, toplumla çelişiktirler, neyi nasıl yaptık- 
larmın bilincinde değillerdir, insanlar vardır, evlere şen
lik buyuran * kaypaktırlar. Kuşkusuz onları olumsuz davra
nışlara iten etkenler karşısında kendilerini savunacak gücü 
gösteremezler. Bu da toplumsal olgunun bir başka gösterge
sidir. Biz insanımıza huzur vermesini bilmiyorsak, yoksula 
bir başka varsıla bir başka davranıyorsak, insan sevgisinden 
ızaksak, kendimizi eleştirmenin zamanıdır. İnsanlarımız 
her geçen gün değişebiliyorlarsa sosyal yönde iyi davranışlar 
gösterebiliyorsa, yardımlaşmada iyi güzel adımlar atabili- 
Varlarsa, sıkıntılarını bir an unutabiliyorlarsa sosya] çelişki.
er zamanla ortadan kalkacak demektir.

AKYILDIZ TİCARET
Her Çeşit Kullanılmış Eşya 

Alım ve Satımı
Renkli ve siyah beyaz televizyon 

buzdolabı, çamaşır maklnası, elektrik 
süpürgesi, mutfak ocakları, yatak odası 
ve misafir odası takımları, büro malze-

RESTAURANT

MILTON REST AU RANT
AİLE ÇAY BAHÇESİ

VE
DÜĞÜN SALONU

Sünnet Nişan Evlenme Özel Gün ve
Eğlencelerinizde Emrinizdedir

REZERVASYON: TLF :1O71

Gazeteniz Gemlik Körfez’i

Okuyunuz, Okutunuz

Abone Olunuz

GEMLİK

NÖBETÇİ ECZANELER
TEMMUZ 
TEMMUZ 
TEMMUZ 
TEMMUZ 
TEMMUZ 
TEMMUZ 
TEMMUZ

1986
1986
1986
1986

1986
1936

1986

GEMLÎK ECZANESİ
MERKEZ ECZANESİ
SEVİNÇ SAKAL ECZANESİ
ÇAĞLAR ECZANESİ 
Z. NAMMIK ECZZANESÎ . 
GEMLİK ECZANESİ
GEMÎÇ ECZANESİ

Düğün - Nişan - Nikâh
Sünnel Yapacaklar!

Zengin Davetiye
Çeşitlerimizi Görünüz

* Bir Saatte Teslim
Temiz Baskı

Kesenize Uygun Fiat

Ayrıca P. Satış Fisi Fatura Sevk ve
Taşıma İrsaliyesi

Her Çeşit Baskı İşleriniz İçin Emrinizdeyiz

Tlf : 1797
KÖRFEZ Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi Gemlik
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Yönetim T«rt : IstlklAj Cad Gürçay Pm» jj 
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Dizgi ve Baskı :
Körfez Mathaenlik ve Ambalaj Sanayfl

1 TEMMUZ 1936 Sayfa

**$##**#*******$*#*♦******♦♦♦**#* 
» ÖZER TUHAFİYE * 
* Zengin Çeşitleriyle *

5 Temmuz 1986 Cumartesi Günü Hizmetinize Gireceğini Müjdeler *
Ceylan Eczanesi Karşısı — Gemlik

*$$$*$$*****$$$*******♦♦#***«*«$#

I Satılık |
Umurbey Gemlik Soşeşl Üstü 

14 Dönüm Zeytinlik, Hisar Vezir- 
ova'da 1O Dönüm Zeytinlik, Os- B

B maniye Mah- Kaşyaka Mevkiinde B 
5 Dönüm Tarla Satılıktır.

Müracaat :
Tlf : 5285673 (İş Saati) İstanbul

EHİİISKIİİİBİHIHIIİ

Gemlik
Lions Kulübü
lararası kuruluş belgesi veril. 
dİ. Bağcağız yaptığı konuşma 
da iyi bir Lions olacaklarını 
ve topluma yararlı hizmetler 
getireceklerini söyledi.

19X6 - 3 7. 1979

Mehmet
Cengiz
Göral

İnanmak
Ve kendimizden önce sevmıL 
Savaşı da ölümü de...
Savaştan da ölümden de korkmak 
Yenmek.

mHHEIlSnilSliHM 
H Kiralık Telefon S 

Aranıyor
Müracaat : Tlf : 3820 Gemlik ■____ B

BBBSBBSSBBBaBBBBBBSBBB

■mUBMMMnUMBn
Satılık Villa

Armutlu'da Dubleks Zemin Ka« 
tında Salon ve Mutfağı, 1. ve 2. 
Katta Şömineli 3 Odası, Çatı Ka
tında da 1 Odası Bulunan 512 
M2 Bahçede 200 M2 lik Villa Sa
tılıktır.
Müracaat : Mustafa Güler Tlf » 4637

Kıbrıs'a 
Doğan 
Dışsatımı
Yapıldı
satıldı.

Murat Otoların dışsatımın
da taşımacılık görevini yıl. 
lardır yürüten "ARZU” adlı 
gemi ile geçtiğimiz hafta 
Gemlik Limanından 15 Doğan 
otonun yüklemesi yapılarak 
Kıbrıs’a gönderildi.

ilgililer daha önce de 85 a* 
det Murat’ın Kıbrıs’a gönde
rildiğini belirterek :

“- Küçük partiler halinde 
de olsa. Murat otoların dışsatı 
mı önümüzdeki aylarda da 
sürecektir.” dediler.

Cengiz,
Seni (Tutmamakmı? Her Zamanda Kalbimizde Yaşıyorsun

Arkadaşları

PROJE ÜNİVERSİTENİN

■BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
B B

Elemen Aranıyor
I ALMANCA / İNGİLİZCE Dillerden En Az | 

B® Birini Konuşup Yazabilen
Elemanlar Aranmaktadırg »

S Müracaatların s Döküm - Makine Ltd. Şti. ■<
İstiklâl Cd. No 104 Gemlik adresine şah- 
• en yapılması veya 3054'e telefon edil- 
meel gerekmektedir.

■■■mi—■■<■ ■■■!!■—in

Spor Okuluna
Kayıtlar Devam Ediyor
ğimlz yıl geçirdiğimiz acemi. 
İlkleri bir kenara atılarak bu 
yıl kümede başarılı ve şampi
yon olabilmemiz için güçlü bir 
transfer yapmamız zorunlu
dur. Bu da sporcuların kulüp 
dışındaki iş garantisini sağla
makla ancak gerçekleşmekte 
dir. Gemlik’teki bütün sanayi 
çilere sesleniyor ve yardım 
bekliyoruz. Sporcu gençlerimi 
ze kucaklarını açsınlar.”

leceği belirtilmiştir. Arada bü
yük farklar vardır. Anadolu 
Üniversitesi son olarak bu iş 
leri 25 milyon liraya yapabi 
lirim diyor. Her konuşmasında 
milyonlarca lira indirim yapı, 
yorlar. Biz SHP olarak çok kı 
sa bir zamanda yarışma aça
rak bu işi daha ucuza yapar a 
bilir beldenin çıkarlarım koru 
-yabiliriz diyorum. Takdir 
meclisindir."

Belediye Eaşkanı Hakkı Ça 
kır’in İller Bankasının konu 
da acele edilmesini istediği ve 
Anadolu Üniversitesinin de 
bir kamu kurumu olduğunu 
belirtmesinden sonra verilen 
önergesi ile teklif oya sunuldu. 
ANAP'lı üye Osman Kostak 
oy kullanmazken SHP li üye 
ler proje işinin Anadolu Üni
versitesine verilmesine karşı 
oy kullandılar. ANAP’lı üye 
ler ise evet oyu kullandılar. 
Böylece ilçeye yapılacak olan 
belediye sarayı ve 2. kordon 
düzenleme işinin Anadolu Üni 
versitesi tarafından 25 mil
yon liraya yaptırılması kabul 
edildi.

Meclis toplantısından sonra 
gazetemize demeç ven SHP 
grup başkanı Necdet Buluk, 
omları söyledi :

“-Bir tarafta Belediye Sara 
yı Kordon düzenleme projele
rini 10 milyon liraya yaparım 
diyen Bursa MMO öbür taraf 
ta aynı işi 25 milyon liraya 
yaparım diyen Anadolu Üni
versitesi. Konu ortadadır. Be

Bayan Savsı 
Geldi ve Gitti

Gemlik Savcı Yardımcılığı
na geçici olarak atanan Biga 
Savcısı Sevgin Özbek, geldi 
ve gitti.

Gemlik Savcı Yardımcısı 
Mevlut Aydın’ın İstanbul Ba
kırköy Savcı Yardımcılığına 
geçici olarak görevlendirilme
sinden sonra Bursa’da geçici 
Savcı Yardımcısı görevinde 
bulunan Sevgin Özbek, bir 
haftalığına Gemlik’e atandı.

Bayan Savcı hafta sonunda 
yeniden Bursa Savcı Yardım
cılığı görevine döndü. Böyle
ce ilçemize ilk kez bir bayan 
geçici süreyle atanmış oldu.

lediye'yi kendi çiftiîirteri 
idare eden bu zihniyeti 
çıkarım gözetmedikleri 
Bölge İdare Mahkemesi 
receğ’iz. Biz SHP olarak 
lik halkının çıkarlarım 
na kadar koruyacağız.”

Kongre İlânı
Demeğimizin olağan genel kurul toplantısı 18.7.1986 Cu

nta günü saat 21.oo de Gazhane Cad. No. 14’dekl Esnaf Ke
falet Kooperatifi Salonunda yapılacaktır.

Ekseriyet temin edilemediği takdirde bir hafta sonra aynı 
gün ve aynı yerde yapılacağı tüm üyelere duyurulur

Gemlik Bonuan Güvenspor 
idare Heyeti

GÜNDEM :
1, Açılış ve yoklama
2. Divan teşekkülü
3. Raporların okunması ve müzakeresi
4. Yönetim kurulu ve denetçilerin ibrası
5. Tahmini bütçenin görüşülerek karara bağlanmam
6 Seçimler
7 Dilekler ve kapanış.

işten Geldi 
Bulamadı

evde bizden kimse yoktu. Bu 
yığmin altında yoksa yavrula
rım veya ben olabilirdim.”

Olaydan sonra görüştüğü
müz inşaat Mühendisi ve ya
pılan inşaatın kontrol mühen
disi Rahmi Şengüı şunları 
söyledi :

**. İnşaatın konumu nede
niyle bitişik evin yıkılmaması 
için kalaslarla gerekil ön
lem! aldık. Kaza ffünü İnşaat
ta beş İşçi çalışmaktaydı. Te
mel İşimiz de bitmişti. Ben 
şahvn Muzaffer Timur lenk’e 
evi boşaltmalarını defalarca 
söyledim. Ucuza oturuyorum.

Evini

kiralar çok pahalı evi boşaL 
tamam dedi. Olaya üzüldüm, 
şükür ki içinde kimse yoktu.”

Olayla ilgili soruşturma 
sürdürülüyor.

Kaşe 
Mühür 
Yapılır 
KÖRFİC/S BAJSDA&vZ

Kabotaj Bayramı
la başlanacak. Saygı d 
ve deniz şehitleri için üç 
vaya ateş edilmesinden 
denize çelenk atılacak ( 
önemini bildiren konul 
Liman Başkam Özkan J 
yapacak.

Kabotaj Bayramı ned 
her yıl yapılan gelenek» 
me ve motor yarışmalar 
IT.oo de başlayacak.

Armutlu
Jandarma Kara
Komutam Değ:

Armutlu Bucağı Jant 
karakol kumandanı As ! 
Yusuf An’nm Hakkari 
dinli Çukurca Karakol 1 
tanhğına atanmalından 
bu göreve yeni atama y

Armutlu jandarma k 
kumandanlığım Diya 
Ergani karakol kumana 
subay Ahmet Mete atan 
met Mete yeni görevine 
ladu

SHP
mail Oem, YoLÎş Sendikası 
eski Başkanı Muzaffer Saraç, 
SHP 11 sekreteri Bekir Sey- 
men konuk konuşmacı olarak 
katılacak. Panel de SHP ilçe 
Başkam Ecz. Erkan Mutman’ 
da bir konuşma yapacak.

Manastır Restaurant
Zengin Deniz Ürünleri

Manastır Spesiyal

SERİN, SAKİN BİR GÜN
MÜZİK EĞLENCE DOLU GECELE!

Kumla Yolu - Gemlik Tlf t 1342
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Diş Hekimi
Salih Çamlıca

Hasta Kabulüne Başlamıştır.

HAFTALIK SİYASİ GAZETE

Muayenehane :
D. Subaşı Mh. Semerciler Yokuşu
No. 22-2 (Demiriz Ecz. Tam
Baklavacı Üstü) Gemlik

KURULUŞ : 16 HAZİRAN 1973

Valilik ve Bölge İdare Mahkemesi Nezdinde ArmutlujYolunda'Kaza

f SHP Meclis Kararına 
ı ilireı Etti

UÇURUMA YUVARLANAN 
OTODA ÖLEN OLMADI
,rö< * Fıstıklıdan Gemlik’e gelen özel’oto viraja 
alamayınca 1OO metrelik uçruma yuvarlandı

* 7 kişilik oto deniz kenarına uçtu
• Yaralılar Bursa SSK Hastahanesinde te

davi gördü

SHP Belediye Meclis grubu 
ikinci korden ve Belediye Sa
layı proje işinin 25 milyon li
raya Anadolu Üniversitesine 
verilmesine Valilik ve Bölge 
îj İdare Mahkemesine itiraz 
etti.

Geçtiğimiz hafta Belediye 
Meclisinin olağanüstü toplan
tısında alman kararla, ikinci 
korden ve belediye Sarayı pro 
je işi ANAP'lı meclis üyelerin 
ce 25 milyon liraya Anadolu 
Üniversitesine verilmişti. Mec 
liste SHP'li üyeler Bursa Mi
mar ve Mühendisler Odasın - 
dan Belediyece fiat istendiğini 
ve her iki iş için asgari birim 
fiatmın 10 milyon 117 bin li
ra olarak belediye’ye bildiril
diğim belgeleriyle açıklamış
lardı. SHP’li üyelerin iki tek. 
lif arasında 15 milyon lira 
fark olması üzerine yarışma 
önerisi, Anap’h üyelerce ka
bul edilmemiş ve projelerin A 
nadolu Üniversitesince 25 mil 
yun liraya yapılması karam 
alınmıştı.

VALtLtĞE 
BAŞVURDULAR

Belediye Meclisi karan üze 
rinde SHP Meclis Grubu, ka

SSK Dispanserinde
Hastalar Perişan

Gemlik SSK Dispanserinde 
tek doktor bulunmasından has 
ta sigortalıar perişan durumda

Daha önce dört doktor ile 
sigortalı hastalara hizmet ve 
ren SSK Gemlik Dispanserin 
de bir doktorun yurt dışına git 
aud, öbür doktorların da baş

Kapatılan Kasaplar Açıldı
Bayram öncesi belediye ta

rifelerine uymadıkları gerek
çesiyle beşer ve onar gün ka 
patına cezası alan 17 kasap, 
cezalarını çererek İş yerleri
ni açtılar.

Belediye zabıtasının yaptığı 
denetlemelerde encümen kara 
n He 1250 liradan satılmam 

rarın geçersizliği için yasage 
reği önce Bursa Valiliğine iti
raz ettiler. Valilik konu ile 
ilgili soruşturma açmadığı 
takdirde, konu Bölge İdare 
mahkemesine götürülecek.

S Ur* Belediye Grubunca Va 
liliğe gönderilen dilekçede 
özetle şu görüşlere yer verildi.

Valilik Makamına Bursa

Çocuk Bahçesi ve Disket Sahası Törenle Açıldı

ÇOCUKLAR ÖZLEM GİDERDİ
ilçemizin ilk çocuk baheçe- 

si, düzenlenen törenle hizme
te açıldı. Yüzlerce çocuk açı
lıştan sonra Çocuk Bahçesine 
hücüm ederek sıra kapmak 
için yarıştı.

Kabotaj Bayramının biti
minden sonra birinci kordon 
da yapımı tamamlanan Ço
cuk Bahçesi ve Basket Saha
sı açılışına Kaymakam Meh
met Güler, Belediye Başkam 
Hakkı Çakır, ANAP tl Başka 
m Hüsamettin örüç, Garni
zon Komutanı Kıd. Alb. Na
mık Yurtışık, ANAP İlçe Baş 
kanı Haşan Başaran, Beledi- 

ka yerlere atanması nedeniyle 
dispanser bir bir bayan dokto 
run elinde kaldı. Hasta sayısı 
mn fazlalığı ve bayan doktor 
Işılay Tuğcuoğlu’nun "Part 
Taym" sistemi saat 16.00 ya 
kadar çalışması nedeniyle has 
talar beklemekten perişan olu

gerekli kıymayı 1400 ve 1500 
liradan satan 17 kasap, Şe 
ker Bayramı sonrası çeşitli ta 
rlhlerde kapatılmıştı. Kasap
lar Bayram sonrası belediye’ 
ye başvurarak kıymaya 1800 
Ura tarife almışlar, ancak ka 
rarlara uymadıkları İçin de 
cezalarını çekmişlerdi.

Gemlik Belediye Başkanı- 
run şahsi yetkilerini kullana
rak, 2886 sayılı İhale Kanu
nundaki müeyyideleri göz ö_ 
nünde tutmadan, ilçemiz Bele 
diye Sarayı ve 2. Kordon dü
zenleme işini Anadolu Üniver 
sitesine 25 milyon liraya ver
diği, böylece 2886 sayılı yasa 
mm ruhuna. Ve Gemlik'lilerin 

ye Encümen ve meclis üyele
ri ile Gemlikliler ve çocuk
lar katıldı.

Açılışta, ilk konuşmayı Be
lediye Başkanı Hakkı Çakır 
yaptı. Çakır konuşmasında ço 
cuklara bir süre önce verdiği 
sözüyerine getirmenin mutlu
luğunu belirterek şunlan söy 
ledi :

“-3 bin metre karelik bir 
alana yaptırdığımız çocuk 
bahçesi ve basket sahası yak 
laşık 15 milyon liraya mal d 
du. Çocuklara, ve gençlere ver 
diğfan sözü yerine getirmenin 
mutluluğunu yaşıyorum. Ama 

yortar.
Tek doktoru ve tek eczacım 

bulunan SSK Dispanserine ka 
yıtlı yaklaşık 15 bin sigortalı 
durumdan tedirgin bekliyor. 
Sigorta! işçiler gazetemize yap 
tıklan açıklamada, saatlerce 
ve günlere sıra beklemek zo 
runda kaldıklarını, bazı hasta 
lann ise M«rkes Şatlık Ocağig 
da tedavi gördüğünü ancak

D. S. 4 de

Dr. Naci Ozekav Taal Başkan

Demlik Roterj’de
Yönetim Değişti

Gemlik Rotaıy Kulübü yö
net'm kurulu değişti. Kulüp 
başkanlığına Dr. Naci özokur

1 Temmuz günü yeni göre
vine başlayan Gemlik Rotary 
yönetim kurulunda fu kişiler

XX B. 4 da 

maddi menfaatlerine ters düş 
tüğü görülmüştür. Yasala
ra aykırı olarak verilen bu İha 
lenin durdurularak usulüne 
uygun Ibir ihale yapılmasının 
temin maksadıyla SHP mec
lis üyeleri sıfatıyla Valiliğini 
Tir. yetkisini kullanarak kara 
nn iptal edilmesini arz ve ta 
tep ederiz."

cimiz ilçenin öbür semtlerini 
de çocuk bahçesi ve basket 
sahaları yaparak çocukları ve 
gençlerimizi mahajle araların 
da oynamaktan kurtarmak
tır."

Daha sonra söz alan îlçe 
Kaymakamı Mehmet Güler’de 
belediyenin yaptığı çalışmala
rı överek, ilçeye çocuk bahçe 
si ve basket sahası kazandı
ran Belediye Başkam Hakkı 
Çakır”! kutladı.

D. S. 4 de

Belediye 
Telsizle 
Donatıldı

Gemlik Belediyesi telsiz ile 
donatıldı. ASELSAN firmasın 
dan getirilen 18 telsiz kısım 
amirlerine dağıtıldı.

Belediye Meclisinin aldığı 
kararla, hizmette kolaylık sağ 
lanması amacıyla saftın alı
nan telsizler, başta Belediye

D. d. 4 de

Yılmaz Akkılıç
Doktor Ziya Kaya’nın 
Dekiraja GünlBğûnO
Yazdı

Gazetemizin e ski köşe yazar 
tamdan Yılmaz Akkılıç, ilçe, 
miz'n tanınmış simalarından 
Halk Flkrası ve Demokrat 
Parti Kurucularından ilk bele 
diye başkanı Dr. Ziya Kaya’ 
nın Bakirağa tutukevinde yas

XX S. 4 de

Fıstıklı TEK kampından dö_ 
nen özel bir oto virajı alama
yınca yoldan 100 metrelik uçu 
ruma yuvarlandı. Kazada şans 
eseri ölen olmadı.

TEK'in Fıstıklı Köyü yakın, 
lannda bulunan yazlık dillen
me kampında 15 gün kalan 
Orpak ve Dikbasan aileleri, Cu 
martesi sabahı saat 8.oo sırala 
rmda kamptan Ali Orpak’ın 
kullandığı 43 DE 769 plakalı 
öze oto ile Gemlik yönüne ha- 
raket etti. Kapaklı Köyüne 5 
kilometre kala bir viraja kapa 
lı giren şoför Ali Orpak, ara

SHP Tanışma Yemeği Yaptı
SHP Gemlik Yönetim Kuru 

lu geçtiğimiz hafta MiltonRes 
taurant'ta düzenleliği tanışma 
yemeği olgun bir havada geç
ti.

SHP İlçe yemeğine SODEP 
eski Genel Başkanı Ceznri Kar 
tay, MYKK üyesi
Bursa’lı parlementer Mehmet 
Azizoğlu, eski CHP'li parle 
menterler, Î1 Başkam Yüksel 
Özer ve yönetim kurulu üyele 
ri, Yenişehir, Orhangazi, İne. 
göl, Mudanya, İznik, ilçe y& 
netim kurulu başkanlan ve 
yöneticileri, Gemlikli partilik 
ler ve eşleri katıldılar.

Yemek başlangıcında konu
şan SHP Hçe Başkam Ecz. 
Erkan Mutman, hak, hukuk, 
adalet yarımda ekonomide de 
sosyal demokratların lokoma 
tif rolü oynayacaklarını belir 
terek şunlan söyledi :

“ Atatürkçülüğü halkınıza 

cım toparlayamaymca 100 m. 
uçuruma yuvarlandı. Yoldan 
deniz kenarına düşen araçtaki 
yedi kişi çevreden yetişenler
ce kurtarılarak Bursa SSK. 
Hastahanes’ne götürüldü.

SSK. Bursa Çekirge Hasta- 
hanesine getirilen yaralılardan 
Ali Orpak Üroloji, Ahmet Or
pak (10) Beyin Cerrahi, Ayşe 
Orpak(8) Ortepedi servisinde 
bakıma, aburken. Şerife Orpak 
(31), Naciye Dlkbasan(26), 

Nilgün Dikbasan (5) 
ayakta tedavi gördüler.

biz öğreteceğiz. Sosyal demok 
ratlar yeniden başöğretmen 
olma durumundadır.

Bir siyasi partide hanımlara 
gençlere yeterince yer verme 
yen siyasi partiler başarılı ol 
mayacaktır. Birik ve beraber 
ligimizi tanışma Ve dayanışma 
gecelerimizde biraraya gelerek 
ispatlayacağız. Sağ iktidarar 
bakımızı küskün, kırgın ve öf 
keli yapma yanşmdadırlar.”

Küçüklere
Sarkıntılık Yapan 
Fıstıkçı Tutuklandı

Kordon boyunda fıstık ve 
şekerleme satıcılığı yapan Üs 
tün Savaş (37) adlı şahış, kü 
çük çocuklara elle sarkıntılık 
yapmaktan tutuklandı.

D. S. 4 ta
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Gayrimenkulun Açıkartırma İlânı 
Gemlik İcra Memurluğundan

Dosya No. 986/447

Satılmasına karar verilen Rayrimenkulün cinsi, 
kıymeti, adedi, evsafı :

Gemlik tapu sicilinin 24.9.1981 tarih ve sahife : 
1831; ada :167, pafta : 31, parsel : 2 de kayıtlı Gem 
İlk ilçesi, Hamleliye Mahallesi İstiklal Caddesinde 
kain 665,75 metrekare miktarındaki arsa üzerine in 
şaa edilmiş bulunan ve halen tapu sicilinde kat irtifa 
kı halindeki dükkanlardan :

a) 4/468 arsa paylı 47 bağımsız bölüm sıra nolu 
dükkanın tamamı bilirkişi tarafından 4.000.000 Lira 
luymet takdir edilmiştir.

b) Aynı yerde ve bitişiğinde bulunan yine 4/468 
arsa paylı 48 bağımsız bölüm sıra nolu dükkanın de
ğeri bilirkişi tarafından 4.000.000 Lira kıymet takdir 
edilen taşınmazlar satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI :

1— Satış 11.8.1986 Pazartesi günü saat 13.30 den 
13.50 e kadar Gemlik İcra Dairesinde açık artırma su 
retiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıy 
metin %75 ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacak 
lan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı 
ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en 
çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 21.8.986 
Perşembe günü aynı yer ve aynı saatlerde de ikinci 
artırmaya çıkanlacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı 
alacaklıların alacağım ve satış masraflannı geçmesi 
şartiyle Muhammet kıymetin % 50 nisbetinde artı
rana ihale olunur.

3— Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen 
kıymetin % 10’u nisbetinde pey akçesi veya bu mik
tar kadar miri bir bankanın teminat mektubunla 
vermeleri lâzımdır. Satış peş'n para iledir, alıcı iste
diğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. 
Dellâliye resmî, ihale pulu, tapu hare ve masraf an 
alalıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden öde
nir.

-.. gemUk
KÖRFEZ

İLÂN
GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- İlçemiz Osmaniye, Orhaniye, Balıkpazan, Ha- 
litpaşa ve Yeni Mahallelerinin muhtelif sokaklarının 
yol yapım inşaatı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 
35. maddesinin (A) fıkrasına göre kapalı tdkSif usu
lüyle ihaleye konulmuştur.

2- Bu ihalede 29 Ocak 1986 tar h 19003 sayılı 
Resmi Gazetede yayınlanan Bayır’irhk ve İskan Ba
kanlığı tebliğinin hükümleri uygulanacaktır.

3- İşin keşif bedeli 16.964.409,90.- TL. dir.

4- İşin geçici teminatı 510.000.- TL. tfir.

5- İhale 23.7.1986 günü saat 11.00 de Belediye 
Başkanlığı odasında yapiacalktır.

6- Yeterimi belgesi alınması için îstekiileain :

a) En az (B) grubu müteahhitlik karnesi 
(aslı) veya noter tasdikli sureti

₺) Teknik personel bildirisi

c) Mali durum bildirisi

d) Taahhüt bldirisi

e) Yapı araçları bildirisi 1

f) Banka referans mektubu

7- isteklilerin fcapali teklif zarflarını 2886 saySı 
kanunun 37. ve 38. maddelerine uygun olarak tanzim 
etmeleri ve mühürlemeteri ille birlikte, ayrıca dış zar 
fin içerisinde ;

A- Yeterlilik belgelerini

B- Geç çi teminat alındı belgesi

C- 1986 yılında faaliyette olduklarını gösterir 
Ticaret ve Sanayi Odası belgesi

D- İmza sirküleri koymaları, iç zarflara ise 
yalnız teklif mektubunu koymaları gerekir.

8- YeteTlik belgesi altoıak için son müracaat 
22.7.1986 günü mesai saati, bitimine (kadardır.

91 ihaleye katılmak için son müracaat tarihi 
21.7.1986 günü mesai saati bitimine kadardır.

10- Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikme
ler kabul edilmez.

SAYFA 2

KAYIP

Konya Hadim Nüfus Memurluğundan aldığım Nüfus ete- 
damını ve Hadim Koralara. Belediyesinden aldığım eri*™» 
cüzdanımı, Sigorta kartımı, ilkokul diplomanı, Vatafc 
bankası cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

Şevki ÇATAK

Kiralık Daire
Merkezi Yerde Muayenehane ve 8in 

Olmağa Uygun Daire Kiralıktır.
Mür : Körfez Matbaacılık Tlf : ı797

3— İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin ( + ) 
bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz 
ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile 
onbeş gün içinde dairemize bi’dirmelerf lâzımdır; aks| 
takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça pay
laşmadan hariç, bırakılacaklardır.

4— Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde 
ödenmezse icra ve İflâs Kanununun 133. maddesi ge
reğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan 
ve % 10 faizden ahcı ve kefilleri mesul tutulacak ve 
hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil 
edilecektir.

5— Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin 
görebilmesi için dairede açık ohıp masrafı verild'ği 
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6— Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve 
miinderecatını kabul etmiş sayılacakları başkaca bil- 
g* almak isteyenlerin 986/447 sayılı dosya numara- 
siyle memurluğumuza başvurmaları ilân olunur.

(ic. İf. K. 126) İcra Memuru
( + ) İlgililer tâbirine irtifak hakkı 
sahipleri de dahildir.

DAĞ KARDEŞLER
Kereste ve Ambalaj Sanayii

HER ÇEŞİT İNŞAATLIK, 
DOĞRAMALIK KERESTE ve 

AMBALAJ SANDIĞI TİCARETİ 
Uygun Flüt * Gününde Teslim 

Uğramanız Menfaatlnlzedlr.

İsmet Dağ ve Oğulları
Orhangazi Caddeal No. 30 GEMLİK
Tlf ı İş ı 1205 — Ev : 1254 - 2835

11- Bu işe ait gerekli evraklar Belediye Fen işle
rinde görülebilir. 7.7.1986

I. Hakiki ÇAKIR
Belediye Başkam

Kongre İlânı 
S.S. Borusan Tüketim Kooperatifi 

Başkanlığından
Kooperatifimizin yı]lık olağan genel kuru] toplantısının 

birincisi çoğunluk sağlanamadığı için yapılamamıştır.
ikinci toplantıda çoğunluk aranmaksızın 27 Temmuz 1986 

günü saat ll.oo’de Akbank aralığı Peksert îşhanı kat üçte, 
ki Türk Metal Sendikası’nda yapılacaktır. Üyelere duyurulur

Yönetim Kurulu
GÜNDEM:

1. Açılış ve saygı duruşa
2. Yoklama
3. Yönetim kurulu çalışma raporunun okunması
4. Denetlere kurulu çalışma raporunun okunması
5. Yönetim Ve denetleme kurullarının aklanması
6. Yeni yönetim ve denetleme kurullarının seçimi
7. 1986 yılı talimini bütçenin aklanarak görüşülmesi
8. Dilekler temenniler ve kapanış.

Manastır Restaurant I
Zengin Deniz Ürünleri 

Manastır Spesiyal

SERİN, SAKİN BİR GÜN
MÜZİK EĞLENCE DOLU GECELER ''

Kumla Yolu - Gemlik Tlf t 1342 ' ı

Satılık Ev
Osmaniye Mh Çelik Sk. No. 6 te 

Müstakil 2 Katlı Ev Her Kat 3 Odalı 
Tlf : 44060 Bursa

Güler Ticaret'te
İNŞAAT DEMİRİ 195 LİRA
ÇİMENTO 1350 LİRA

lif: 4637
İstiklâl Cd. No. 23 Gemlik

ÖZER TUHAFİYE
Zengin Çeşitleriyle

5 Temmuz 1986 Cumartesi Günü Hizmetinize Giril 
Müjdeler

Ceylan Eczanesi Karşısı — Gemlik

«**»«»»»**#$***«**««*• 
♦4e
# Gazeteniz Gemlik Körfez’i* ;* Okuyunuz, Okutunuz,

* Abone Olunuz |
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.. gemCIk
KÖRFEZ SAYFA 8

görüş
TlUhmtt Stvinç

"İnsanımız İçin Varız"

"Enflasyonu besleyen kanallar artıyor*

Sayın Başbakan özal ve yardımcısı Kaya Erdem, 1986 yılı 
enflasyon hedefinin mutlaka tutturulacağım, toptan eşya fi 
yatlarındaki endekslerine son iki aydaki fiyat artışları yüzde 

12ı' - 28 bulunmakta ve ilk bakışta yüzde 25’in tutturulması 
mümkün görünmemektedir. Ancak olaya biraz daha derinle 
nıeane bakıldığında, akla pek çak soru takılmakta enflas 

| yen cephesinde iyimser olmak son derece güçleşmektedir.

Türkiye'de istemi azdıran kesimin memur olmadığı hâ 
lâ anlaşılamamıştır. Üç-dört milyon lira fiyatlı otomobil 

I Lr için kuyruğa girenlerin 30-40 bin lira bilemediniz 100-150 
bin İra ücretli maaşlı işçi ve memurlar olmadığı kavramına 

। d>.k istemdeki p "flamaya, çare bulunamayacak, firmalar da 
istemi iyi piyasayı başıboş gördükçe diledikleri gibi zam’a 
devam edeceklerdir.

Türkiye’de yüzde 35-45 enflasyon oranı istikrar kazanmış 
br. Bunun yanında zam politikasının da yaşamımızın bir par 
çası olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan bütçe açığının altı 
kat artacağı söylentileriyle kesinlik kazanan, hükümetin enf 

ı lasyonu dizginleyecek gücü de kalmadı. Türkiye’de karın do 
yutmak gderek zorlaşmakta. Sosyal adalet kuramı hasta. 
İşsizler ordusu kanayan bir yara. Hükümete bakarsak, “kim 
se aç-açık” değ Idir. Sayın özal kandırmaca oynamakta, ağız 

! lanmıza bir parmak bal çalmayı da iyi becermekte. ■ Enflas 
yon, evlerin ailelerin geleneksel düzenlerine de tepe takla 
etti.

Başbakanımız her Allahın günü televizyona çıkarak bir 
şeyler söylüyor. Artık ulusun bu kandırmacalara karnı tok 
dur. Hükümetten elle tutulur gözle görülür, somut veriler is 
temek hakkım 17 değil midir? Ulustan saklananlar ne denli 
acı da olsa bu acılan ulusa götürerek, vatandaşla paylaş 
inak, vatandaşa da bütçe açığın m altı kat artacağım vatan 
daş neden duymamış olsun! Zamlar gözümüzün yaşına bak 
madan, Ahmet, Mehmet, Haşan, Ali, bu denli dalgalar 
halinde gelen devasa zamları nasıl kaldıracak? İnsanımız 
uysaldır, dirençlidir. Ama bu direnç’In boyutları içinde kıvra 
nıcken kendinden bıkmışlığmı da dile getirmektedir.

Hükümetin aslan soyutlamalardan ne zaman kurtulacak 
lar? Ulusumuz taş kadar somut veriler arayışında. Artık, 
giderek Hükümetin uygulamalarına da, sırt çevirmekte. Tar 
lasında karısıyla, kızıyla kann-kışm ayazında toplum için 
lasında karısıyla, kızıyla karın-kışın ayazında 
niet politikası var mı?

insanlarımız, çalışmaktan toprakla savaşmaktan bıkmaz 
lar. Onları bıktıran bezdiren hükümetin olumsuz para politi 
kasıdır. Türkiye’de sosyal adalet ilkeleri yalnız yukarıdakile
re mi özgüdür. ‘Ortadirek’ insanı sürünecek, dilenecek midir ? 
Günün birinde. Bugün Türkiye’de yaşayanlar, sağma-soluna 
bakmaldırlar. Hepimiz yurdumuz için varız, insanımız için 
vanz.

Alıntılar : 30 Haziran 1986 tarihli Cumhuriyet’ten

| AKDOĞANLAR TİCARET |

I MOTİF |
j DUVAR KAĞITLARI BAYİLİĞİ 
| HÜSEYİN AKDOĞANLAR |

I Duvar Kağıdı 
Form pl a at

I Poster
Parke f

«Cam Cila 
Hahfleks

«Marley *u
Yafllı Boya

I Plastik /
Badana

ITIf : 2132 

Merkez : Istlklll Cd. GOrls İş Hanı Peeej İçi Gemlik
İ fube : Pazar Cad. No. 8 Gemlik

Gemlik Lions Kulübü Derneği Ana Tüzüğü

KURULUŞ Madde 1. Genel kuralı "özgürlük, Anlayış, Ulu 
sumuzun Güvenliği ve paralosu “Hizmet Ediyoruz” olan 
GEMLİK LÎONS KULÜBÜ DERNEĞİ adında bir demek ku 
rvlmuştur. Derneğin merkezi Demirsubaşı Mahallesi Tahıl 
Sokak No. 1 Kat. l’dir. Şubesi yoktur. Aşağıdaki maddeler
de Gemlik Lions Kulübü Derneği kısa olarak Kulüp diye 
anılmıştır.

çalişma İlkeleri :

Madde 2. Kulüp, siyasal ve dinsel konularla uğraşmaz. 
Çalışma ve toplantılarında hiç bir şekilde amaç dışı konular 
ve kişisel çıkarlar görüşülemez, tartışılamaz ve uygulanmaz

AMAÇ ve KONU

Madde 3. Kulübün amaç ve konusu aşağıda gösterilmiştir.
iyi yönetim ve iyi kentlilik ilkelerinin yerleşmesini ve 

gelişmesini sağlamak, çevrenin, uygar, sosyal ve moral kal
kınmasına katkıda bulunmak, üyelerini arkadaşlık, dostluk 

i vc karşılıklı anlayış bağlan ile yüksek ahlakı özendirmek 
I v_ geliştirmektir. Bu amaç ve konularda “Uluslararası ilişki 
i leri geliştirmek” incelemelerini yapmak, dünya ulusları geniş 

bir anlayış ve saygı ruhunu geliştirmektir.

AMACI GERÇEKT-EŞTİ RAİ HZ ;

Madde 4. Kulüp, üçüncü maddede belirtilen amaç ve konu 
1 sunu gerçekleştirmek için :

a) Kulübe üye kaydader

b) Çevresine yararlı gördüğü hizmet projelerini uygular

c) Konferanslar, açık oturumlar ve genel toplantılar dü
zenler

ç) Kitap, dergi, bülten ve broşürler yayınlar

d) Gerekli arsa, bina, kamp yerleri gibi taşınmaz mallar 
ve taşınır mallar satın alır, kiralar ve satar

e) Taşınmaz mallar üzerine her türlü haklan koydurabilir. 
işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir

f) Bağış alır ve verir

g) Gerekli diğer çalışmaları yapar.

Satın alınan veya bağış, vasiyet yoluyla kulübe intikal 
eden taşınmaz mallar, kulüp adına tapuya tescilinden itiba 
ren üç ay içinde içişleri Bakanlığına bildirilir,

KULÜBÜN ULUSAL ve ULUSLARARASI ÎŞBtRLİGÎ :

Madde 5. Kulüp, Türkiye’de Lions Kulüpleri tarafından 
kurulmuş ve kurulacak olan herhangi bir Federasyona katı
labilir veya federasyonla işbirliği yapabilir.

Kulüp, Demekler Kanununa uygun başvuruyu yapmak ve 
Bakanlar Kurulu’nun iznini almak şartıyla aynı amaçla ça
lışan merkezi Amarika Birleşik Devletleri Chicago Şehrinde 
ve açık adresi International Associatino of Lions Kulbü 300 
22 ND STRERT OAK-EROOK ÎLLÎNOÎS 60057 USA olan 
Uluslararası Lions Kulüpleri Birliğine katılabilir ve işbirliği 
yapabilir.

ÜYELİK KOŞULLARI TÜRLERİ, ÜYELİĞE GÎRME, 
ÜYELİKTEN AYRILMA ve AYIRMA ŞART Ve 
ŞEKİLLERİ ÜYELİK ;

Madde 6. Medeni haklarını kullanma ehliyetine haiz ve 18 
yaşını bitirmiş olup, demekler yasasına göre üyeliğe engel bir 
hali bulunmayan, iyi ünlü, karakterli, bir iş veya meslekte 
fiilen çalışmakta olan erkekler bir üyenin teklifi ile kulübe 
üye olabilirler.

Demekler Kanununun 16’ncı maddesinin belirtileli hususlar 
yerine getirilmek kaydı ile kamu görevlileri de kulübe üye 
olabilirler.

Demekler Kanununun 4. maddesinin 2. fıkrasının 2’ncl ve 
S'ncü bendlerinde gösterilenler ile diğer kanunların demek 
lere üye olamayacaklarını belirttiği kişiler, Orta Okul ve 
Orta öğretim öğrencileri kulüp üyesi olamazlar.

Demekler Kanununun 4. maddesinin 2. fıkrasının 4'ncü 
bendinde gösterilenler, bu bendde belirtilen yasak süresince 
kulübe üye olamazlar. Yabancı uyrukluların üye olabilmeleri 
için Türk Vatandaşlarında aranan şartlardan başka o yaban 
cinin Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olması da gerek 
Udir. Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz.

Hiç kimse kulübe üye olmaya veya kulüpte üye kalmaya 
zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Kulüp üyeleri 
eşit haklara sahiptir, fahri üyelerin oy hakkı yoktur.

ÜYELİK TÜRLERİ :

Madde 7. Kulübün üyelik türleri aşağıda gösterilmiştir.

a) Asil Üye : Herhangi bir meslek alanında veya işdalmda 
serbest çalışanlar, firma veya büro sahibi olanlar, ortaklar, 
işverenler, yöneticiler, uzmanlar, belirii ve etkin görevlerde 
bulunanlar asli üyedir.

b) Fahri Üye : Onbeş yıj veya daha çok süre He asli üye 
İlkte çalışanlardan sağlık, yaşlılık veya sakalık nedeni He 
asli üyelikten çekilen kişilerle kulüp çevresinde ktfüp amaç
larına göze görünür büyük hizmetlerde bulunan k-şüer fahri 
üyedir.

ÜYELİĞE GİRME :

Madde 8. Kulüp üyeliğine girmede aşağıdaki kur?_~lz- uygu 
lamr.

a) Ana tüzüğün 7'nci maddesinin (a) fıkramada açıklanan 
vasıflara sahip kişiler üye olarak kulüp üyeliğine kabul 
edilirler,

b) Üye adayları, kulüp üyelerinden en az biri tarafından 
üyelik öneri formu doldurulup üyel'k komitesine verilmek 
suretiyle üyeliğe kabul için önerilirler. Üyelik Komitesi görü 
günü de belirtmek suretiyle formu yönetim kuruluna aevkeder I

c) Yönetim kurulu “Üyelik öneri Formü’nu inceler ve en 
geç 30 gün içinde üye adayının kulübe alınıp alınmama* I 
ve olumlu karar halinde üyelik türü hakkında da karar verir I 
Üye adayının üyeliğinin onanması üzerine Üye Giriş Formu” | 
doldurulur. Giriş ödentisinin tamamı ile yıllık ödentisinin ya 
rısı alınır. Bu işlemler tamamlanmadıkça üye adayı fiyeEk 
sıfatım kazanamaz ve toplantılara katılamaz.

' d) Kulüpten geçerli nedenler île ayrılmış bir üyenin 8 ay 
içinde yeniden kulübe girmek istemesi, iş dalında veya mes 
lek alamnda boşluk bulunması halinde, bu maddenin (b) fık 
rası hükümleri uygulanmaz. Ayrılış süresinin 6 ayı geçmesi 
halinde istekli eski üye hakkında yeni İstekli bir üye adayı 
için gerekli işlemler aynen yapılır.

e) Başka bir Lions Kulübünden kulübe aktarma olmak 
isteyen o kulüp üyesi, isteğini 6 ay içinde yapması, iş dalı 
veya meslek alamnda boşluk bulunması ve eski kulübünden 
aktarma belgesi getirmesi hainde yönetim kurulu karan ile 
kulübe üye kaydedilir. İsteğin 6 ayı aşan bir sürede yapılma 
sı halinde, başvuran hakkındaki yeni bir üye adayı gibi gerek 
li işlemler yapılır.

f) Kulübe, iş veya mesleklerini çevrede yapanlar, iş veya 
meslekleri gereği çevre dışında çalışıp çevrede oturanlar ve 
oturduğu çevrede Lions Kulübü bulunmayanlar üye olabi 
lirler.

g) Kulüp üyesi, başka bir Lions Kulübfl'ne üye olamaz. Ve 
riiecek sürede diğer kulüplerle ilişkisini kesmeyen böyle Mr 
üye hakkında yönetim kurulu tarafından üyelikten çıkarma 
işlemi yapılır.

ÜYELİKTEN AYRILMA VE ÎZtN :

Madde 9- Üyelik, ölüm ve üyelikten aynlma dileği üe sona 
erer. Her üye dilediği anda yönetim kurulu başkanlığına ya 
zili olarak aynlma isteğini bildirmekle üyelikten ayrılmış sa 
yılır. Ancak bu üyelerin mali sorumlulukları, aynlma dileği 
n'n yapıldığı yan hesap döneminin sonunda biter ve kentüle 1 
rinden o dönemin ödentileri tam olarak almır. Her üyeye ya ’ 
zıh talebi üzerine yönetim kurulunca 6 aya kadar izfa verile { 
hilir îzin müddetince üyeden ödentileri tam olarak almır.

ÜYELİKTEN AYIRMA :

Madde 10- Üyelikten ayırma aşağıdaki nedenlerle yapılır :

a) Özürsüz olarak kulüpten uzak kalmak, verilen görevle 
ri yapmamak, görev almaktan kaçmmak ve böylelikle külü 
bün yaşamasına amaçlarına karşı ilg-i-ğy.uk- göstermek.

b) Güvenilir re belirli özür bildirmeden 6 şar ayhk nvCi âö 
nemlerde yapılan genel toplantilarm yansma katılmamak,

c) Sekreterin 30 gün ödeme süreli bildirisine rağmen öden 
tileri ödememek,

d) özel reyi iş yaşanhlarmdaki tutumu ve davranış He 
kulübün amaçlarına aykın davranmak veya kişiliğinde kulüp 
onurunu zedeleyici kaygısm uyandırmak.

üyelikten aynlma karan yönetim kunılu'mm 2/3 oramnda 
ki oy çoğunluğu ile verilir.

Fahri üyeler hakkında üyelikten, ayrıma karam da yönetim 
kuruhmım 2/3 oranındaki oy çoğunluğu ne verilir,

KULÜP ORGANLARI, GÖREV ve X El’KTl.ERÎ ;

Madde 11. Kulübün organları aşağıda gösterilmiştir.

a) Genel kurul

2) Denetleme kurulu raporlarını görüşür.

Devamı Sayfa 4 te



8 TEMMUZ 198e

_ - gemUk
KÖRFEZ

Sayfa 4

S.S. Örnek Sigortalılık 
Yapı Koop. Bşk.lığından

Kooperatifimizin anasözleşmesine göre inşaatı devam 
eden komutlarımızın yerleşim durumuna, deniz yönüne, görüş 
alanı açıklığına, kat yüksek T g ine ve ısınma durumuna göre 
teknik bilirkişi tarafından yapılan değerlendirmede tahmini 
inşaat maliyeti eklenerek konutların değerleri tesbit edil 
nıiştir.

Tanzim edilen rapora göre konutların Blok ve daire numa 
rslan ile birim değerleri aşağıda belirtilmiştir. İşbu ilan ta 
rilıinden itibaren 15 gün içinde değerlendirme kesinleşece 
ğmden keyfiyet ilan olunur.

A-Blok Da. 1 5.735 000.-TL B-Blok Da. 1 5.769.000.-TL
A-Blok Da. 2 5.735.000.-TL B-Blok Da. 2 : 5.769.000.-TL
A-Blok Da.3 6.244.000.-TL B-Blok Da. 3 6.244.000.-TL
A-Blok Da. 4 : 6.244.000.-TL B-Blok Da. 4 : 6.244.000.-TL
A-Blok Da. 5 : 6.244.000.-TL B-Blok Da. 5 6.244.000.-TL
A-Blok Da. 6 : 6.244.000.-TL ’ B-Blok Da. 6 : 6.244.000.-TL
A-BIok Da. 7 : 6.244.000.-TL B-Blok Da. 7 6.244.000.-TL
A-Blok Da. 8 : 6.244.000.-TL B-Blok Da. 8 : 6.244.000.-TL
A-Blok Da. 9 : 6.144.000.-TL B-Blok Da. 9 6.144.000.-TL
A-Blok Da. 10 : 6J.44.000.-TL B-Blok Da. 10 6.144.000.-TL

C-Blok Da. 1 4.544.000.-TL D-Blok Da. 1 4.544.000.-TL
C-Blok Da. 2 : 4.544.000.-TL D-Blok Da. 2 4.600.000.-TL
C-Blok Da. 3 6.144.000.-TL D-Blok Da. 3 : 4.600.000.-T
C-Blok Da. 4 : 6.144.000.-TL D-Blok Da. 4 4.600.000.-TL
CLBlok Da. 5 6.144.000.-TL D-BIok Da. 5 5.644.000.-TL
C-Blok Da. 6 6.144.000.-TL
C-Blok Da. 7 6.144.000.-TL
C-Blok Da. 8 : 6.144.000.-TL
C-Blok Da. 9 6.044.000.-TL
C-Blok Da. 10 : 6.044.000.-TL

Not : A-Blok önde Kumla Tarafı 
B-Blok önde Gemlik Tarafı 
C-Blok Ortada Altı Dolgu 
D-Blok Tekli Beş Daire Olondır.

Gemlik Lions Kulübü Derneği 
Ana Tüzüğü

a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
e) Denetleme Kurulu
d) Komiteler
GENEL KURUL :
Madde 12. Kulüp genel kurulu her yılı olağan olarak Nisan 

ve Ekim aylarında Asil ve Fahri üyelerin katılmasıyla topla 
nır.

a) Nisan ayı olağan genel kurul toplantısında :
1) Gelecek mali dönem çalışma programım ve bütçesini 

onaylar.
2) Kulüp Başkanı ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kura 

lunun asü ve yedek üyelerini seçer.
3) Türkiye'de kulübün üyesi bulunduğu Federasyonun Ge

nel kurullarına katılacak delegeleri seçer.
4) Yıllık üyelik aidatı İle yeni üyelerin giriş ödenti mikta

rım tesbit eder.
S) ULKBnln Genel Kurullarına katılacak delegeleri seçer.
b) Ekim ayı Olağan Genel toplantısında :
1) Yönetim kurulu’nun geçen çalışma dönemine ait çalışma 

raporu, bilanço vo gelir gider cetveli görüşülür.
3) Bu çalışma ve raporlar ilo ilgili kaşarlan alır.
4) Yönetim kurulu çalışmalarını ibra eder.
5) Denetleme kurulu çalışmalarını İbra eder.

Devamı Haftaya

Satılık Villa
Armutlu’da Dubleks Zemin Ka
tında Salon ve Mutfağı. 1. ve 2. 
Katta Şömineli 3 Odası. Çatı Ka
tında da 1 Odası Bulunan 512 
M2 Bahçede 200 M2 İlk Villa Sa
tılıktır.
Müracaat ı Mustafâ Güler Tlf t 4637

Haberlerin Devamı.. Haberlerin Devamı., Haberlerin Devamı.. Haberlerin Devamı.. Haberlerin OevamL

Yılmaz Akkılıç
Doktor Ziya Kaya'rıın
Bekirağa Günlüğünü
Yazdı
dığı günlükleri yayınlıyor.

Yılmaz Akkılıç, siyasetten 
ayrıldıktan sonra araştırma 
cılığa başlamış, Bursa Tarihi, 
Kurtuluş Savaşında Dursa, 
Türklerini Tarihi konularında 
araştırmalar yapmış ve bunla 
rin bir bölümünü Bursa Haki 
miyet Gazetesinde yayanla 
mıştı.

önceki günkü Bursa Haki 
miyet gazetesinde Dr. Ziya 
Kaya ile ilgili “Bekirağa 
Günlüğü”nü yayınlamaya 
başlayan Akkılıç, ilçemizin ta 
timmiş kişisinin İttihat ve Te

rakki günlerindeki onurlu sa 
vaşımumı bilinmeyen yönle 
riyle ortaya çıkarıyor.

Belediye Telsizle 
Donatıldı
Başkan Hakkı Çakır’a olmak 
üzere; Zabıta Amiri Osman 
Acar ve zabıta memuru Ha
şan Kaptan’a, Otobüs İşletme 
si MuhasibiErgım Şanlı’ya, 
Fen İşleri Müdürü Erol Şe
ner’e, Su işletmesi Teknisye
ni Ahmet Aşçı’ya, itfaiye yet 
kililerhie verildi.

Küçüklere
Sarkıntılık Yapan

Geçtiğimiz hafta içinde mey 
dana gelen olayda, sapık fıs
tıkçı, yaşlan 5_8 arasındaki 
küçük çacuklara. “Size fıstık 
vereceğim” diye kandırarak 
elle sarkıntılık yaptığı gözlen 
di. Fıstıkçının sarkıntılı 
ğını tesbit eden bazı tanıklar 
durumu emniyet yetkililerine 
bildirdiler. Pol'sçe ifadesi alı
nan seyyar fıstıkçı, çıkarıldı
ğı mahkemece tutuklanarak 
Bursa Kapalı cezaevine kondu.

SSK DİSPANSERİNDE 
ilaçlarını para ile almak zorun, 
da katlıklarını belirttiler.

Gemlik SSK Dispanserinde 
sık sık görülen doktorsuzluğa 
kesin bir çözüm bulunması is 
t eniyor.

Çocuklar Özlem Giderdi
Konuşmalardan sonra Ço. 

cuk Bahçesinin açılışım A. 
NAP D Başkam Hfînamert» 
Örüç yaptı. Bu arada yüzler, 
ce çocuk. Çocuk Bahçesine hfi 
cüm ederek özlem giderdiler. 
Çocuklar, salıncak, tahtara. 
valji, paralel ve kaydırak’a 
binebilmek için sıra bekledi
ler. Çocuk bahçesi, çocuklar, 
tarafından büyük ilgi gördü.

GEMLİK ROTARY’DE 

YÖNETİM DEĞİŞTİ

bulunuyor. Başkan Dr. Nad 
Özokur, Sekreter Ceyhan Ay 
din, Üyeler; Sadi Ertür, Meh 
met Semerciler, Güven Ünlü, 
Kemal Erkul, Aydın Akovah 
gil, Ayhan Minare.

RESTAURANT

Sünnet - Nişan —

MİLTON RESTAURANT 
AİLE ÇAY BAHÇESİ 

VE 
DÜĞÜN SALONU

Evlenme — Özel Gün ve
Eğlencelerinizde Emrinizdedir.

REZERVASYON : TLF :1071 GEMLİK

niıi । m । ■ 11 mm mı■■■miiiiriı ıı । ımfiııiirt)~iHnııwııınww| 
I Düğün - Nişan - Nikâh I 
I Sünnet Yapacaklar! i
9 Zengin Davetiye j
| Çeşitlerimizi Görünüz. I
İ $ Bir Saatte Teslim |
| S Temiz Baskı |s $ Kesenize Uygun Fiat |
a Ayrıca : P. Satış Fişi - Fatura - Sevk ve j
I Taşıma İrsaliyesi
I Her Çeşit Baskı İşleriniz İçin Emrinizdeyiz. |
I Tlf: 1797 I
f KÖRFEZ Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi Gemlik E
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HAFTALIK SİYASİ GAZF1F-----

KURULUŞ : 16 HAZİRAN 1973

Di; Hekimi
Salih Çamlıca 

Hasta Kabulüne Başlamıştır.
Muaymehone :
D. Subaşı Mh SemerriJer T«bu*u 
No. 22.2 (Demiriz Et*. Tam 
Baklavacı Üstü) Gemlik

- - .     II. — ..— i —— -------------------------------------------------------------

; SHP Paneli İlgi Gördü________  J*£?
TEVFİK ÇAVDAR Telgraf (ekti

q •• Hayvanlan

‘Oıol’doa Toplum Adına
ş

Hesap Soracağıı’
SHP Dçe Yönetim Kurutan 

ea düzenlenen “Demokrasi ve 
işçi Sorunları’’ kcnulu panel 
ügi gördü. Panele konuşmacı 
olarak SHP Genel Başkan 
Yardımcısı Tevfik Çavdar, 
MKYK üyesi Gazeteci-Yazar 
t.cmgj] Cem, MKYK Üyesi 
Prof. Türkan Akyol, îl Sekre 
teri Bekir Seymen, Üçe Baş 
fam Erkan Mutmain katıldı.

Volkan Düğün Salonunda 
Pazar günü yapılan panelde 
ük konuşmayı SHP İlçe Baş 
1r»m Erkan Mutman yaptı. 
Mutman konuşmasında işçile 
r.n sosyal haklara 1961 Ana 
yasası ile kavuştuğunu, 1982 
Anayasası ile bu hakların ge 
rry» alındığım söyledi. "İşçi 
«orunları emek sorunlarıdır’' 
diyen Erkan Mutman, “îşçile 
rln gelir düzeyinde 1980 He 
1985 yıllan arasında büyük 
düşüşler kaydedilmiştir. Emek 
{Derin yaşam koşullarının ge 
geliştlrfmed, ekonomik bağım 
nzhğı ile sağ'anacaktır. Bu 
da İşverene karşı toplu sözleş 
me De sağlanır. Sendikaların 
yasalarla sesleri kısılmıştır.

Yabancı sermayeyi bütün 
gücüyle Türkiye’ye davet e- 
den Özal, yurt dışma buzdola 
bı, otomobil, elektrik süpürge 
«L satan dışsatmıcıya teşvik 
pirimi ödüyor. Bu mal’an üre 
ten Türk işçisine de pirim ü 
demnelld r ” şeklinde konuştu

8EYMEN KONUŞUYOR

Daha sonra söz alan 11 Sek 
rsterl Bekir Seymen, özgür 
«•ndlkaalığın bulunmadığı üı 
kede demokrasiden söz edil 
mlyeceğlni belirterek :

“-Toplumun büyük bir ked 
minin temsilcisi sendikalara 
iye t, yanağı getirmekle de 
mokrardyl yaşatamayız- De 
■skraeDerde örgütlenme de 
oriknatnln temel kuralıdır, tj 
çinin örgütlenmesinden korka 
çaksın, gençliğin örgütlenme 
sinden çekineceksin, kitlelerin 
seslerini kısacaksın böyle de 
mriman olmaz." dedi. Seymen 
ksroyııssında SHP iktidarın 
da halkın sendikalarda, koope 
rattflesde, demeklerde özgür 
•• .örgütlenip söz ve karar M 

hlbi kılınacağını, başta Ana 
yasa ve yasalarda gerekli tüm 
değişikliğin hemen yapılacağı 
m vurgulayarak, “-Demokra 
sinin işlerliğini sağlamak içh. 
k ı s m 111 ar kaldırılma
lıdır. Halk demokrasiye sahip 
çıkınca demokrasi gelişecek 
tir. İşçilerin gelir düzeyi 970 
lerin düzeyine düşmüştür. As 
gazi ücret mutfak masrafları 
nı bile karşılayamaz durum 
dadır. Sosyal güvenlik rafa 
kaldırılmıştır. Günümüzde ko 
uvşmak, tartışmak suçmuş gi 
bi gösteriliyor. Geçincmiyen

Atatürk Anıtına Çelenk Koydular

KURMAY HAVACILAR 
İLÇEMİZİ ZİYARET ETTİ

Belediye Meclisi Olağanüstü Toplandı
Küçük Sanayi Sitesi 
İmar Planı Kabul Edildi

Hava Harp Akedemislhde 
öğrenim gören 80 su
bay, pazar günü ilçemize ge
lerek Atatürk anıtına çelenk 
koydu ve Dural Paşa anıtı 
önünde hatıra fotoğrafı çek
tirdiler.

Uludağa kampa çıkan Ha
va Harp Akedemlsine bağlı 
Kurmay Albay, Kurmay Bin 
başı ve Yüzbaşılar, baş
larında hemşehrimiz Hava 
Tuğ Generali ve okul kuman 
dam Yılmaz Dalkılıç olduğu 
halde ilçemizi de ziyaret etti 
ler. Saat 11.45’te üç otobüs 
ile Atatürk anıtı önüne gelen 
80 havacı subay, A- 
tatürk anıtına saygı duruşun 
da bulunduktan sonra Ahmet

Yrlın 'İkinci Boğalma Olayı

Havacı Assubay Kumla'da
Boğuldu
Küçük Kumla’ya denize gir 

mek İçin gelen Hava Assubay 
Hakkı Ersönmez (23) boğula 
rak can verdi.

Balıkesir Hava Üssünde gö 
revll olan Assubay Hakkı Er 
sönmez, pazar .günü serinle 
m«k İçin Küçük Kumla yakın 

insandan vergi almak komik 
tir Özal hükümeti 400 parle 
menter ile politika yapılması 
m istiyor. Biz herkezin politi 
ka • yapmasını istiyoruz. Po 
iitlka yaşamın kendisidir “

Bekir Seymen’deri sonra kür 
süye tanınmış gazetecl-yazar 
ve SHP MKYK Üyesi İsmail 
Cem geldi. “ Biz bu yüce dava 
yı kazanacağız” diye sözüne 
başlayan Cemi, “Biz özgürlü
ğün, kardeşliğin, banşseveli 
ğîn kavgasını vermeğe geldik 
Üç günlük değil, yüz yılın 
kavgasını devam ettiriyoruz.

Dural adına meydana dikili 
bulunan anıt önünde hatıra 
fotoğrafı çekildiler.

Gemlik Belediye Başkanı 
Hakkı Çakır ve Başkan veki 
Ilı Rami Şengül ile Kayma
kam Vekili Kaya Aydemir 
tarafından karşılanan kurmay 
subaylara Belediye Başkanı 
tarafından ilçe adına hatıra 
Verildi. Hava Harp Akedemi- 
si Komutanı Tuğgeneral Yıl 
maz Dalkılıç’da Belediye Baş 
kam Çakır’a Akedeminin anı 
sı şilt tabak ile havadan çe
kilmiş ..bir Gemlik fotoğrafını 
tverdL

Kurmay subaylar öğle yeme 
iğini Sunğipek Fabrikasında 
yediler.

lannda denize girdi. Bir süre 
sonra boğulan Assubayın ce
sedi olaydan yarım saat son 
ra denizden çıkarıldı. Bu ara1 
da- çevreden yetişen Doktorlar 
oa sunni tenefüs yaptırılan as 
subay tüm çabalara karşın 
kurtarılamadı.

Bugün ülkede fnkaraîıtr görül 
medik suretle artıyor. Snna 
Fakir Fukara, Fonu kurduk 
diye ortaya çıkıyorlar. Çiftçi 
ler serbest ekonomi kuralla 
nyla mallarım satsınlar diyor 
lar. Oysa bugün en büyük libe 
rai ABD bile çiftçisini koru 
yor, gözetiyor. Türkiye’deki 
emek payı dünyadakinin en 
düşüğüdür. Emeğin üretim i- 
Cindeki maliyeti % 15 den 
% 10’a düşmüştür, özal eko 
nomisi, korluınç bir ahlak bu 
nalımı yaratmıştır. Bu hiçbir 
dönemde yaşanmamıştır ve

Belediye meclisînîn dünkü 
Olağanüstü toplantısında kü 
çük Sanayi Sitesi mevzi imar 
planı kabul edildi.

Sumerbank'ın 
Kuruluşunun 
53. Yıldönümü Kutlandı

Sümerbank müessesesinin 
kuruluşunun 53. yıldönümü 
törenlerle kutlandı. Kutlama 
tönenleri ilçemizde Atatürk 
anıtı önünde ve Sunğipek fab 
fikasında yapıldı.

Sunğipek Fabrikasında dü 
zenlensn törene fabrika Mü 
dür Yardımcısı Azmi Özkan, 
Sunğipek denetleme kurulu 
üyeleri ve personel katıldı. 
Fabrika müdüriyet binası 
önündeki Atatürk anıtına çe 
lesık konması ve saygı dun 
şundan sonra günün anlamı 
m belirten kısa bir konuşma 
yapıldı.

Gemlik’teki tören de Ata 
türk anıtına çelenk konması 
ve saygı duruşunda bulunma 
İle gerçekleşti. 53. kuruluş 
yıldönümü nedeniyle Sümer 
bank Gemlik Sımgipek fabri 

halka açık tutuldu. 

bu noktaya gelmemiştir. Top 
İnmpmuzdaki boşanmalar her 
zamankinden fazlalaşmıştır. 
Bunlar birer göstergedir.

“Bırakınız yapsınlar, bırakı 
mz geçsinler”

Bıfakı|nız lüa,psudarn bırüda 
nız ezsinler, anlamına dönüş 
türülmüştür.

Sosyal Demokrat bir parti 
de tüm sosyal katmanlar var 
dır. SHP işçi Ve emek ağırlık 
Iı bir duruma getirilmelidir. 
Hiçbir sosyal demokrat parti 
de, bir katman hakim olamaz

P. .8. 2 de

Belediye Başkam Hakkı 
Çakır’ın istemi üzerine -topla 
nan belediye meclisi günde 
m’nde Küçük Sanayi Sitesi 
yapımı için Ataköy altmdaki 
arazide, 200 dönümlük alanı 
hazırlanan ek imar planı mec 
lise sunuldu. Meclis üyelerine 
plancı tarafından açıklamada 
bulunuldu. Belediye Başkam 
Hakkı Çakır toplantıda yap 
tığı konuşmada : “KüçükSa 
nayi Sitesi yapılınca Küçük 
Sanatkarlara şehir içinde ça 
Iışma izni A-ermlyeceğiz. Kii 
çük sanatkarlar kooperatife 
ortak olup şimdiden bu fırsatı 
değerlendirmdidirjer” dedi.

Plan meclis üyelerince oy 
birliği He kabul edildi.

SÎZLERİ
Argo konuşmak size yakışrrmı, ARIBI 
Siyasal Liderleri ett^nir, külhanbeyi-. 
Sîzleri terbiye edecek. 
Çok yakında, Milletin kutsal neyi...

TAŞI GEDÎÖtNE

Türkiye Hayvanlan Koru 
ma Demeği Başkanlığından 
Belediye Başkanı Hakkı Ça 
kır’a gönderilen telgrafta ba 
şıboş dolaşan köpeklerin öldü 
rülmesi için, başlattığı müca 
delenin bir katliyam olduğu 
nu, hunim aşı kampanyassıa 
dönüştürülmesi gerektiği bil 
dirildi.

Belediye Başkam Hakkı Ça 
kır, bir süre önce kuduz olay 
lannın artması üzerine ilçede 
■başı boş dolaşan köpeklerin 
yok edilmesi için köpek başı 
na bin lira bedel koymuş, bu 
be’ed'ye hoparlörü He halka 
duyurulmuş, basın da konuyu 
haber yapmıştı. Haberlerin 
basmda yayınlanmasından 
sonra Belediye Başkanı Hak 
kı Çakır’a Türkiye Hayvanla 
n Koruma Derneğinden gön 
derilen telgrafta, şu görüşlere 
yer verildi.

“Sayın Başkan, ilçtfiiade 
para karşılığı vatandaşa kS 
pek canı aldırma, emri verildi 
ğini okuduk. Bilhassa can kar

D. S. 2 de

Borusan
İşçileri tein 
Taylan'ı
Kapattı

Uçemizde bulunan Boraaaa 
AŞ. tüm işçilerine Taylan 
Açık Hava Tiyatrosunda mü 
zik ziyafeti çekti.

Pazar günü geçeri Taylan 
Açık Hava Tiyatrosunu kapa 
tan Borusan AŞ. personel rve 
igçiiAT-iTM» eşleriyle birlikte 
kuruluş yıldönümü nedeniyle 
özel eğl^uce düzenledi.

Borusan'm çalışanlarım bu 
jesti çevrede ilgi uyandırdı.
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Özal’dan Toplum Adına Hesap Soracağız

görüş
THe/tmef Sevinç

Yukarıda Allah....

Sosyal Halkçı Parti genel sekreteri Barış Can, Başbakan 
Turgut özal’m öteki siyasi başkanlarmn ara aday olmaları 
aurumunda boylarının ölçüsünü alacakları yolundaki sözleri’ 
ni eleştirdi, "Özal, kendine o kadar güveniyorsa, böylesine 
iddialıysa, istifa edip seçime katılır ve boyunun ölçüsünü 
alır- dedi.

Başbakan Özal’m kendisini siyasetin başpehlivanı ilan et
mesini eleştiren Barış Can, “özal daha peşrev çekmeyi bilme 
den mindere çıkılmaz’’ dedi, öte yandan Demirel; bu yasaklar 
atında herkes hodri meydan diyebilir, diyerek kendisine de 
pay çıkarma, “Bende varım havalar” yaratma sevdaları içinde

Şimdi yine sayın Başbakan özal’m incilerini de sıralaya- 
bm. ‘Kıçlarının üstüne oturdular,’ ‘Som ağızlılar.’ ‘Bazı ufak 
lar var ya nasıl şamata yapıyorlar.’ ‘Kitap dendiğinde Ret- 
kit okuyan müzik denildiğinde Bülent Ersoy’u dinleyen.’ Si
nema denildiğinde Kemâl Sımal’m filimlerini izleyen, Sayın 
Özal gibi edebiyata sanata düşkün bir başbakanla, karşı 
karşıya olduğunuzu hemen farkediyorsunuz. “özal uzun ince 
bir yoldayım gidiyorum gündüz gece” diyen, Özal’a yakın ta 
hm arkadaşlarından, Taşçıoğlu, takın neler yumurtlamış. 
“Yukarıda Allah Türkiye’de Özal.”

Sayın okurum, bu hükümetin bakış , açısı, toplumla uyumlu 
değildir. Hükümet olmak başka toplumcu olmak daha başka
dır. Bu hükümetin, insana yaklaşımı, soyutumsu olayları yo 
rumlaması kandırmadır Soruyorum, bugünedeğin gözlerimi
zin içine bakarak kandırmaca oynaması nasıl açıklanabilir. 
İkide bir, televizyon ekranlarında hükümet başkanın sözü 
köprülere, hızlı ilerlemeye getirmesine anlam taşır. Türkiye’ 
de paranın değerini altınla tartanlar neden, yoksulun kesesi 
ne girmeye çalışırlar ? Türkiye’de kuru ekmeği bulamayan 
bir tas çorbayı düşlerinde görenler azınlıkta değildirler. Ha 
ni ya sosyal adalet ?

Bakınız toplumun devinimine. Neden-huzursuzdur, neden, 
Türkiye’de yukarıda Allah’a dayanan aşağıda özal’a daya
nan bir görüş var. İşte, hükümetin sorunlara bakış açışı. Bu 
hükümet epey aşındı, ileri tutar yeri kalmadı. Hanlar hane
ler daha da perişan olmadan düzene bir çeki-düzen verilme 
İldir. Ancak burnunun doğrultusunda giden hükümetler, ulu 
sal sorunlar da alt üst etmesini başaran hükümetlerdir. Yı 
klmamak için direnmeyi topluma yapay güven vermeyi iyi 
becerirler. Soruyorum sîzlere ! Çevrenizde dümen suyunda 
gidenler mi, yoksa kulaç atanlar mı yorgun düşer ? Bizim 
felsefemiz insandan yanadır, insandan yana olmayan felsefe 
görüş yokolmaya doğru yolalır. Öyleyse insanı tanımlarken 
görüşleriyle ön savlarıyla tanımlamamız gerekir. Bu tanım
lama da insemn emeğin özüne ters düşmemiş olsun. Konum 
lamamız içinde bir sevinç, bu sMince yakışan bir öz oluş
tursun.

Biz insan olarak hükümetler kurarız. Eu hükümetlerin 
emeğe emekçiye bakış açılarını özümserken de umutlarımız 
da gerçeği yakalamaya bakar, halkımızla çelişkisini incele
riz. Bu incelemede var gücümüzle insanımıza dayanır, insan 
varlığının neler yaptığının bilinciyle toplumda destek sağla
maya çalışırız. Taşçıoğlu "yukarıda Allah Türkiye’de özal” 
diye dursun.

İstanbul’dan Sayın H. Çakır’a teşekkürlerimle

Almtılar : Cumhuriyet Gazetesi

Manastır Restaurant
Zengin Deniz Ürünleri 

Manastır Spesiyal
SERİN, SAKİN BİR GÜN
MÜZİK EĞLENCE DOLU GECELER

Kumla Yolu • Gemlik Tlf : 1342

Türk işçisini perişan görmüyo 
rum. Perişan gösterildiği za 
manlar da olmuştur. Ancak 
sömürü vardır, hakkı yenen 
işçi vardır Bunu düzelteceğiz” 

İsmail Cem, konuşmasında 
solculuğun tarihçesi üzerinde 
durdu ve SHP’nin sağı ile so 
lunu anlattı. Cem, işçi çalış 
ma saatlerinin ülkemizde hâlâ 
45 saat olduğunu, dünya ulus 
larmıri 30 saatin mücadelesini 
verdiğini söyledi. Cem konuş 
masını şu sözlerle bitirdi.

“Haldi, doğru, ahlaklı, gt’ç 
lüytiz bunun için iktidara gele 
ceğiz. 1988 yılında SHP muda 
ka iktidar olacaktır. Uiaşama

dığımız kitlelere ulaştığımız 
da sol iktidar olacaktır.”

İsmail Cem’in konuşmasın
dan sonra MKYK üyesi Prof. 
Türkan Akyol söz alarak ka
dınların demokrasiye olan kat 
kılannmın az olduğunu, erkek 
leriri eğerine, annelerine, çocuk 
larma bu konuda yar dıcı olma
larım istedi. Türkan Akyol 
konuşmasında “ Emeğe saygı
sı olan bir partinin kadınlan 
na da önem vermesi zorunlu 
dur. Eşlerinizi, analarınızı, ço- 
cuklanmnızı destekleyiniz. De 
mokrasiye katkıda bulunma 
malan erkeklerinden ileri ge 
liyor."* dedi.
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Kereste ve Ambalaj Sanayii !

: HER ÇEŞİT İNŞAATLIK, I
j DOĞRAMALIK KERESTE ve I
} AMBALAJ SANDIĞI TİCARETİ
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İLÂN
S.S. Öner Sesyal Sigortalılar 

Konut Yapı Knnperatifi Başkanlığından
Kooperatifimizin olağan üstü genel kurul toplantısı 10 

Ağustos 1986 pazar günü TÜGSAŞ FABRİKALARI GEM 
LlK işçi yemekhanesinde saat 14.00’de yapılacaktır.

Çoğunluğun temin edilemediği takdirde 31 Ağustos 1986 
tarihinde pazar günü aynı yer ve saatte ekseriyet aranmak 
s.'zın yapılacaktır. Kooperatifimiz ortaklarının genel kurul 
toplantısında hazır bulunmaları önemle rica olunur.

Yönetim Kurulu
GÜNDEM:

1. Yoklama ve açılış
2. Saygı duruşu
3, Kongre divan başkanlığı seç'mi
4. Yönetim ve denetleme kurullannm raporları okunması
5. Yönetim ve denetim kurullarında raporların görüşülmesi
6. Yönetim ve Denetim kurullarının ayn ayn aklanması
7. Kooperatifin feshi (Anatüzük 68. maddesi c bendi uya

rınca)
8. Kapanış.

ÇAVDAR KONUŞUYOR

Son konuşmayı SHP Genel 
Başkan Yardımcısı Tevfik Çav 
dar yaptı. Tevfik Çavdar, ara 
seçimlerden bahsederken ‘Bu
günkü seçim sistemiyle bu se 
çimlere katılmak zorundayız” 
dedi. Seçim sistemini eleştiren 
Çavdar, " Dünyam neresie gi- 
Çavdar, “ Dünyanın neresine 
giderseniz gidiniz, demokrasi 
yi işçi sınıfı savunur, işçiler 
demokrasiyi savunamazsa o 
demokrasi yozlaşır. “ şeklinde 
konuştu.

Başbakan Turgut Özal’ı hün 
kara benzeten Çavdar “Ben 
bundan sonra sayın Özal’a 
sadrazam demiyeceğim. Özal, 
hünkarhğa özeniyor. Bunlar 
Cumhuriyetin içini boşalttı 
lar, Atatürkçülüğün içini bo 
şaltîılar, bunlara karşı savaş 
inak hepim zin ama başta iş 
çilerin görevidir. Önümüzde 
seçim- var, yasaları ih’al ede 
çekler. Bunların takipçisi o 
lun ve her ihlalde bizj haber 
dar edin”

SOTE! 11 .AR

Konuşmalardan sonra dinle 
yicilerce yazdı sorular yönel 
bildi. Bir dinleyicinin her za 
man olduğu gibi özal da yap

tığı ile kalacak mı? «mis 
Genel Başkan Yardırması 
cevabı verdi :

Biz devri sabık yarat 
ğız. Ancak bu devri sa 
bundan öncekiler gibi ohnı 
cak. Biz toplum adına Öz 
dan h-sap soracağız.” ded 

B r başka soru da DYP 
mokrathk tanımına sağır n 
sorusunu da İsmail Cem ya 
ladı. Cem : DYP'nri dem 
rat olduğum! şimdilik pek 
remeznektsyim. Siyasi hal 
rm veri’meyişiyle den»kn 
mücadelesi verilmez. Bari 
na 14L ne 142. ne de 163. ns 
delere karşı çıkıyorlar. Tı 
edilen işçi haklarım sarım 
ğurm görmedim.” dedi.

Türkiye Hayvanları 
Koruma Derneği 
şılığı para kazanmak ahşka 
lığım gençlerimize telkin ed 
cek bu -olaydan haberiniz ti 
madiğim umarız. Bir ay--- 
100 lira olduğunu hatırlatır 
bu katliyamın aşı kampasyı 
sma dönüştürülmesini tün 
hayvan sevenler adına ita 
ederiz.”

Geçtiğimiz ay Ehlefiyte* 
64 adet köpek itlâf edfld® 
öğrenildi.

Gemlik'ti Hanımlara 
Müjde

Gelin Saçı - Makyaj - Manikür 
Pedikür — âğda Yapılır 

Avrupa Permamız Gelmiştir.

Kuaför Semiha
Danış Ekmek Fabrikası Üstü
Tlf : 2763 Gemlik

<

%İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler FakülteshM 
mış olduğum okul kimlik kartımı ve pasomu kaj’bft®1 

Hükümsüzdür.
Burtn TÜM
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Gemlik Lions Kulübü Derneği Ana Tüzüğü Geçen Haftadan Devam

GENEL KURUL TOPLANTILARI

Madde 13. Yönetim Kurulu Genel Kurala katılma hakkı o 
bn üyelerjı listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üye 
ler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi ma 
haUi Nr gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağnhr. 
Eu çağrıda çoğunluk sağlanmaması sebebiyle toplantı yapı 
lamaz ise ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirti 
Ur. tik toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bir haf 
y-dan daha az bir zaman bırakılamaz. Toplantının yapılaca 
ğı gün, saat, yer ve toplantı gündemi, toplantı gününden en 
az onbeş gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine yazı 
üa bildirilir. Bu yazıya toplantıya katılacak üyelerin listesi 
te eklenir.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa bu durum geri 
bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle ilanın yapıldığı ga 
zeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci top 
teatinin geri bırakılma tarihinden itibaren en geç. iki ay için 
de yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fık 
rada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır Ve toplantı 
frın.-i fıkra esaslarına, göre mahallin en büyük mülki amirle 
-İne duyurulur.

Genel Kurul toplantısı bîr defadan fazla geri alınamaz.
Genel Kurul toplantıları kulüp merkezinin bulunduğu yer 

de yapılır.
Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin yandan bir 

-ftzlasimn katılması ile toplanır.
tik toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda 

çoğunluk aranmaz, ancak bu ikinci toplantıya katılan üye 
sayısı Demek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayı 
n toplamının iki katından az olamaz.

Genel Kurul toplantıları, ilanda belirtilen ve mahallin en 
büyük mülki amirine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır.

Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzen 
İaren. listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine 
ğrerler.

Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu 
bizzat kullanabileceği gibi diğer bir üye aracılığı ile de kul 
lanabilir. Her üye genel kurulda bir üyeyi temsil edebilir. 
Fahri üyelerin oy hakkı yoktur. Kararlar mevcudun salt ço 
ğunluğu ile almır.

Çoğunluk sağlanmış ise durum bir tutanakla tesbit edilir 
re toplantı yönetim kurulu başkam veya görevlendireceği 
yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması toplan 
emin ertelenmesini gerektirmez.

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere açıkoyla bir baş 
kan ve başkan vekili ile katip seçilir. Toplantının yönetimi 
Genel Kurul Başkanına aittir. Katip toplantı tutanağım dü 
renler ve başkan ve başkan vekili He birlikte imzalarlar.

Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler yönetim ku 
ruluna verilir.

Toplantılarda yalnız gündemde yer alan maddeler görüşü 
Ifir. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda bi 
- tarafmdan görüşülmesi istenen konuların gündeme alın 
naşı zorunludur,

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

Madde 14. Olağanüstü Genel Kurul :
a) Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde 
b) Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde 
e) Kulüp üyelerinin beşte birinin aynı konudaki yazılı is 

ceği üzerine
yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya 
çağırılır.

Olağanüstü genel kurul toplantıları yıllık olağan genel ku 
rol toplantı koşullan ile yapılır ve üyeler aynı usul ile çağrı 
hr. Bu toplantılarda yalnızca toplantıya neden olan konu ü 
zerinde konuşulup karar alınır.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 15. Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır, 
a) Kulübün amaç ve konulan İle Yönetimi Kurulunun istek 

eri hakkında karar almak
b) Kulüp Başkam ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kuru 

hatun asil ve yedek üyelerini seçmek
c) Yıllık üyelik aidatı ile yeni üyelerin giriş ödenti mikta 

mı tesbit etmek
d) Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporlanm görüş 

mele Ve Yönetim Kurulu ile Demetleme Kurulunu ibra etmek
e) Bütçeyi görüşmek, aynen veya değiştirerek kabul et 

e.«k
f) Tüzük değişikliği önerileri ile onaylanması, istenilen 

yflMtmelikler hakkında karar almak.
g) Kulübün taşınır ve taşınmaz mallan baklanda gereken 

fcer türlü karan almak
h) Kulübün dağılmasına Vo mallann dağıtımına karar ver 

mek
1) Kulübün Federasyona (Yönetim çevresine) katılmam 

veya ayrılmasına karar vermek
j) Kulübün ULKB ve Yurt dışındaki tüm Lions Kulüpleri 

işbirliği yapmasına veya işbirliğinden vazgeçilmesine ka

iar vermek
k) Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yerin® ge 

tirmek.

GENEL TOPLANTILAR

Madde 16. Genel toplantılar, üyeler arasında yakınlık ve 
arkadaşlığı sağlamak, toplum ve kulüp sorunlarım görüş 
mek amacıyla ayda en az bir defa yemekli veya yemeksiz 
olarak yapılan toplantılardır.

Bu genel toplantılarda :
a) Kulüp çalışmaları hakkında bilgi verilir
b) Lions ilkeleri ve uygulamaları hakkında konuşmalar 

yapılır
c) Konferans veya tartışmalar düzenlenir
d) Ortak eğlenceler,hazırlanır.
Genel toplantılara' üyelerin konuklan da katılabilir.
Bu toplantıların bazıları eşli olarak düzenlenebilir.

YÖNETİM KURULU

Madde-17. Yönetim Kurulu geçen dönem başkam ile Genel 
Kurul tarafmdan seçilen bir başkanı 7 üyeden kurulur. Ayri 
ca yedi yedek üye seçilir.

Yönetim' Kiirulu, ilk toplantı'snfda yedi 'üye arasından üç 
başkan yardımcısı, bir sekreter, bir sayman, bir kulüp amiri 
ve bir toplantı yönetmeni, seçer.

Görevli üyelerin görev ve-yetkileri' kulüp" yönetmeliğinde 
gösterilir.

toplante İlkeleri

Madde 18. Seçileni Yönetim Kurulu 1 Temmıız 3Q Haziran 
tarihleri arasında bir yıl görev yapar.

Yönetim Kurulu en az ayda''bir defa toplanır, özürsüz ola 
rak üst üste üç defa toplantıya gelmeyen veya özürlü olsa 
dahi bir yıl içinde altı toplantıda bulunmayan üye Yönetim 
Kurulundan çekilmiş sayılır. Yerine sıradaki yedek üye çağ 
.•ılır.

Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedekle 
rin getirilmesinden sonra, üye tam sayısnün yansından aşa 
ğı düşerse Yönetimi Kurulunun tümünün yeniden seçimi için 
bir ay içinde Genel Kurul toplantıya çağırılır. Üye sayısı dü 
gen Yönetim Kurulunun görevi bu toplantıya kadar devam 
eder.

Toplantı ve karar yeter sayısı, Yönetim Kûriilu üye tam 
sayısının' salt çoğunluğudur.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 19. Yönetim Kurulunun'görev ve yetkileri şuhlardır 
a) Kulüp amaçlanm gerçekleştirmek ve Genel Kurul ka 

»Harını uygulamak, kulübü temsil etmek veya bü ruStista 
kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek

b) Üyelerin kulübe girmeleri üyelik türleri ve ayrılmaları 
hakkında karar vermek

e) Yıllık çalışma programı ve raporu hazırlamak
d) Yıllık bütçe fle bilanço Ve gelir gider cetvellerini hazır 

lamak
e) Kulübün yönetim ve mali işlerini yürütecek personeli a 

tamak ve işlerine son vermek
f) Komite üyelerini' seçmek, komite raporları' baklanda 

karar vermek, gerekenleri genel kıuula sunmak
g) Hizmet projelerini gerçeklieştirmek içiiı gerekli çalışma 

on yapmak
h) Kulüp gelir ve giderlerini denetlemek
i) Toplantılann gün, saat ve'yerini saptamak, yapılması 

.çln gerekli tedbirleri almak
j) Herhangi bir nedenle delege seçiminin yapılmaması ha 

lirde delegeleri seçmek
k) Genel Kurulda alman kararlan üyelere ve gerekli yerle 

re duyumak
1) Türk vatandaşı olmayanların kulüp üyeliğine kabulü 

halinde bıınlan on gün içinde, mahallin, an büyük: mülki suni 
rine bildirmek

m) Mevzuatm kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve 
yetkileri kullanmak

KOMİTELER

Madde 20. Kulüp amaçlan. Yönetim Kumlunun ve Yöne 
tim Kurulunun onaylayacağı komite çalışmaları yoluyla ger 
çekleştirilir. Yönetim, çalışma ve özel komiteler diye üçe ayn 
lan komitelerin üyeleri, Yönetim Kurulu tarafindan seçilir. 
Üye sayısına, mali durum ve yıllık çalışma programına göre 
aşağıda belirtilen komitelerden Yönetim Kurulunca uygun 
görülenler kurulur,

a) YÖNETİM KOMITELERÎ

- Üye Devam Komitesi
- Tüzük ve Yönetmelikler Komitesi
- Genel Kurallar Komitesi
• Mail işler Komitesi
- Lions Bilgi Komitesi
• Üyelik Komitesi
- Program Komitesi
• Halkla İlişkiler ve B<Ut— Komitesi

b) ÇALIŞMA KOMİTELERÎ

- Tanm Komitesi
- Erkek ve Kız Çocuklar Komitesi
- Kentlihk ve Yurtseverlik Komitesi
- Kent Sorunları Komitesi
- Çevre Kalkındırma Komitesi
- Eğitim ve Öğretim. Komitesi
- S ağlık ve Mutluluk Komitesi
- Uluslararası ilişkiler Komitesi
- Göznurunu Koruma ve Körlere îş Kom- tesi
- Gençlerarası Gezi Komitesi

c) ÖZEL KOMİTELER

- Karşılama Komitesi
- Aday Saptama Komitesi
- Öngörülecek Diğer Komiteler

Komitelerin, üye seçim usulü ve şekli ile çalışma görev t* 
yetkieri Kulüp Yönetmeliğinde gösterilir.

DENEULEME kurulu

Madde 21. Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafmdan seçl 
en üç asil ve üç yedek üyeden kurulur. Kurul ilk toplantı 
rnda bir başkan ve bir raportör seçer.

Denetleme Kurulu en az üç ayda bir toplanır.

DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKtLERÎ

Madde 22. Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri şun 
lardır :

a) Kulübün hesap ve mali işlemleri ile ilgili belgeler üze 
rinde altı ayı geçmeyen aralıklarla yapacağı inceleme sonuç 
terim Yönetim Kuruluna bir raporla bildirmek

b) Yönetim Kurulunca düzenlenen mali rapor ve bilanço 
hakkmdaki inceleme sonuçlarını bir raporla Genel Kurula 
bildirmek

c) Yeni yıla ait program ve bütçe tasarısı hakkmdaki gö 
rüşlerini Genel Kurula bildirmek

d) Suç teşkil eden hususları tesbit etmesi halinde durumu 
ilgili makamlara iletmek.

MALÎ DÖNEM VE BÜTÇE UYGULAMASI

Madde 23. Kulübün mali dönemi 1 Temmuz’da başlar ve 30 
Haziran’da sona erer. Bütçenin hazırlanması ve uygulanması 
lo hesap işlemlerini ilgilendiren hükümler Yönetim Kurulun 
ca düzenlenecek Bütçe ve Hesap Yönetmeliğinde gösterilir.

Harcama-yetkileri,' harcama tutarları, gelirlerin alınma şe 
killeri, kasada kalacak para tutan, aktarma yetkileri gibi ko 
nular "Yıllık Bütçe Yönetmeliğinde” gösterilir.

KULÜBÜN GELİRLERİ

Madde 24. Kulübün gelirleri şunlardır :
a) Üye Giriş Ödentisi (Kulüp Genel Kurulunca saptanır)
b) Yıllık ödenti (miktarı her yıl bütçesinde Genel Kurul ka 

ran ile saptanır.)
c) Aktarma ödentisi
d) Bağış, yardım ve vasiyetler
e) Kulübün mal varlığından elde edilen gelirler
f) Kulüpçe tertiplenen yemek, balo, eğlence, piyango, tem 

sil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden 
sağlanan gelirler

g) Her türlü yayın ve kitap satışlarından elde edilecek ge 
İtler

h) Çeşitli gelirler
j) Üye aidatları
Kulüp kamu yaranna çalışan demek sayılmadıkça, Deme 

ğin dış ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişilerden veya diğer 
kuruluşlardan yardım alması içişleri Bakanlığının imi Be 
olur.

ÖDENTİLERİN ALINMASI

Madde 25. ödentilerin nasıl alınacağı aşağıda gösterilmiş 
fit :

a) Giriş ödentisinin ıhmamı üyenâı kaynı sırasında, yılhk 
ödentisinin yansı Temmuz yansı da Ocak aymda almır.

Başka kulüplerden aktarma olarak gelen üyeler, eski ku 
tüplerinin giriş ödentisi daha az ise farkmı giriş ödentisi ola 
rak öderler.

b) Aktarma yapan diğer kulüp üyeleri, aktarmalarının ya 
pıldığı tarihe göre kalan yılhk ödentilerini öderler.

Aktarma yapan diğer kulüp üyelerinden, aktarma sırasm 
da yapılacak giderleri karşılamak üzere ayrıca aktarma öden 
□si almır. Ancak eski kulübüne yılhk ödentisinm yansım 
peşin veren üye altı ay bitmeden aktarma yaptığı takdirde 
aktarma ödentisi ödemez.

c) Yönetim Kurulu karan ile yeniden üye olarak almanlar 
dan aynhşlan ile yeniden kayıtlan sırasında yapılan giderle 
ri karşılamak üzere kayıt yenileme ödentisi almır.

PAYLAR

Madde 26. üyenin kulübe ödediği giriş ve yıllık ödenfiden 
Karşılanmak üzere, Federasj'ona (Yönetim çevresine) ödene

Devamı Sayfa 4 de
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Gemlik Lions Kulübü
cek katılma payı ile işbirliği yapma konusunda Bakanlar Ku 
«dundan izin alınmasından sonra ULKB'ye ödenecek katılma 
payı aşağıda gösterilmiştir.

a) Federasyon (Yönetim çevresi) payı : Yönetim çevresi 
payı için üye başına her yıl yıllık pay olarak yönetim çevre 
si bütçesinden saptanan miktarın yarısı Temmuz, yansı O- 
ct>k ayında Yönetim Çevresine ödenir.

b) ULKB Payı : ULKB payı için üyenin kayıt sırasında 
g.riş payı olarak ULKB’nce saptanan miktarın tamamı ve 
her yıl, yıllık pay olarak ULKB’nce saptanan miktarın yansı 
Ocak, yansı Temmuz ayında ödenir. Bu paylar He aktarma 

yapan üyelerden ayrıca alınacak aktarma ödentisi ve kayıt 
yenileyen üyelerden alınacak kayıt yenileme paylan da 
ULKB adına açılmış banka hesabına yatınhr.

SEÇİM HÜKÜMLERİ

Başkan, Yönetim ve Denetleme Kurullan
Madde 27. Gelecek dönem başkan ve yönetim kurulu ile 

denetleme kurulu üyelikleri aday saptaması için, Mart ayın 
da bir genel toplantı bu konuya ayrılır. Bu toplantıda aday 
önerileri ile ilgili görüşmeler yapılır.

Bu görüşmeler sonucu, beş üyeden kurulu "Aday Saptama 
Komitesi” seçilir. Komitenin saptayacağı adaylar başkanın 
onayı ile Nisan ayında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplan 
t’sma sunulmak üzere üyelere duyurulur.

Seçim* kadar adaylardan ayrılma veya ayırma olduğu tak 
dirde "Aday Saptama Komitesi” yeniden toplanarak eksik 
adayı belirler.

FEDERASYON (YÖNETİM ÇEVRESİ) DFT.FQFr.FRT

Madde 28. Federasyonun (Yönetim Çevresinin) Mayıs ve 
Kasım aylarında genel kurul toplantılarına katılmak üzere, 
kulübün Nisan ayı Genel Kurul toplantısında her .on üye için 
bL asil ve bir yedek delege seçilir. Kesirlerde beş ile on 
üye arasındaki sayı için bir asil ve bir yedek delege seçilir.

ULKB (ULUSLARARASI LİONS KULÜPLERİ BİRLİĞİ) 
nı*«r 1 .nkt

Madde 29, ULKB Genel kurul toplantılarına katılmak üze
re kulübün Nisan ayı genel kurul toplantısında her yirmibeş 
üye için bir asil ve bir yedek delege seçilir. Kesirlerde 13 
Be 25 üye arasındaki sayı için bir asil ve bir yedek delege 
seçilir.

DELEGE GİDERLERİ

Madde 30. Gerek Federasyon (yönetim çevresi) ve gerek 
ULKB Genel kurul toplantılarına katılacak en az bir delege 
nin bütün giderleri kulüp tarafından karşılanır.

ANA TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ

Madde 31. Kulübün ana tüzüğü, yönetim kurulunun: isteği

Sıra No Adı ve Soyadı Uyruğu

1 M. Fikret BAĞCAĞIZ T.C.
2 Ender GÜLER T.O.

■ 3 Cengiz GÖKÇE T.C.
4 Sedat AYDIN T.C.
5 Alı sevilmiş T.Q
6 Hulusi COŞKUN T.C.
7 Haşan SÖZÜNERÎ T.C.
8 Mehmet KÖKÇE T.C.
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DOĞAN ELEKTRİK

Taahhüt - Montaj 
Proje Bakım ve

Revizyon İşleri ile
Hizmetinize Girmiştir

Elk. Yüksek Tekniker
Ziya DOĞAN
Oamlrrabefi Mh. Mesudiye Sk* No. 3 Gemlik

■unannBBBBBfli»

Derneği Ana Tüzüğü
veya üyelerin en az 1/5’nin yazılı başvurması ve toplantıya 
katılan üyelerin' 2/3 çoğunluğu ile genel kurul tarafından • 
değiştirilebilir.

Değişiklik önerisi daha önce üyelere gönderilmedikçe ge 
nel kurulda görüşme yapılamaz.

KULÜBÜN DAĞITILMASI

Madde 32. Kulüp özellikle dağıtılma için 13’ü maddeye gö 
re çağırılmış bulunan genel kurul üyelerinin en az 2/3’nün 
hazır bulunacağı olağanüstü genel kurul toplantısında toplan 
tıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluk ile dağıtılabilir.

Bu suretle çoğunluk elde edilmediği takdirde, ikinci kez top 
lanmak üzere 13’cü maddeye göre üyeler toplantıya çağırılır. 
Bu çağn üzerine katılacak üyelerin sayısı ne olursa olsun, 
dağıtılma konusu görüşülebilir. Ancak bu suretle yapılan: 
toplanma ve görüşme sonunda dağılma hakkındaki kararın 
hazır bulunan üyelerin 2/3 oy çokluğu ile verilmesi şarttır.

Kulübün dağıtılması yönetim kurulu tarafından 5 gün için 
de en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Dağıtmayı, 
dağıtma kurulu olarak yönetim kurulu yapar, artan mallar 
en yakın Lions Kulübüne verilir.

KULÜBÜN AMBLEMLERİ

Madde 33. Kulübün Uluslararası amblemi "Erguvanı zemin 
i-zerine büyük L harfi ile etrafı altın sarısı ile çevrili ve as 
lan motifli” bir rozettir.

Kulübün ulusal amblemi orjinal renkleri ile gene aynı ro
zettir. Her iki amblem, amaç dışı maksatlarla kullanılama
yacağı gibi üye olmayan'kişüer tarafından da takılamaz.

DEFTERLER

Madde 34. Kulüp, aşağıda yazılı defterleri tutar : 
af Üye Kağıt Defteri
b) Karar Defteri
c) Gelen ve Giden Evrak Defteri
d) Gelir ve Gider Defteri
e) Bütçe, Kesin Hesap ve Bilanço Defteri-
f) Demirbaş Defteri
Bu sayılan defterlerin noterden tasdikli olması zorunludur.

HÜKÜM EKSÎKLÎĞÎ

Madde 35. Bu âna tüzükte açık hüküm bulunmayan durum 
larda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ile diğer ilgi 
li kanun ve mevzuat hükümleri uygulanır.

yönetmelik

Madde 36. işbu ana tüzüğün uygulaması, kulüp yönetmeli 
ği ile yapılır.

■Madde 37. Kulübün kurucuları adı soyadı uyruğu iş veya 
mesleği ve oturma adresleri aşağıda gösterilmiştir.^

Iş veya Mesleği Oturma Adresi

İstiklâl cd. Kordon Apt K. 3 D. 26 Gemlik 
İstiklal cd. Kafoğlu Apt. D. 23 Gemlik

. Borusan Lojmanları A Blok D. 3 Gemlik 
İstiklal cd. Kordon Apt. K. 3 D. 24 Gemlik 

Borusan Lojmanları D. Blok Gemlik 
Hamidiye mh. Kumsal Sk. Kafoğlu ap. Gemlik 
Hamidiye mh. İstiklal cd. No 80 Gemlik

1. Nolu cd. No. 141 Daire 12 Gemlik

İktisatçı 
Diş Hekimi 
Eı. Yük. Müh.
Müteahhit 1 
Mak. Müh.
Avukat
Mimar 
Ticaret

*##$*♦$$*$$**#*$*$*&*
* Güler Ticaret'te *
# DEMİR 195 TL. *

13,5 TUĞLA 47 TL. TJ 8,5 TU LA 45 TL.
$ ÇİMENTO 1350 TL. $
# *I Tlf: 4837 2
S İstiklal Cd. No. 23 Gemlik T

Satılık Villa |
Armutlumda Dubleks Zemin Ka- 9 
tında Salon ve Mutfağı, 1. ve 2.
Katta Şömineli 3 Odası* Çatı Ka« 
tında da 1 Odası Bulunan 512 
M2 Bahçede 200 M2 lik Villa Sa
tılıktır.
Müracaat t Mustafa Güler Tlf t 4637 
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TEFEKKÜR
Tuhafiye Mağazamızın Gemlik’lilerin ; 

> hizmetine açılışı nedeniyle bizlerl bizzat ı 
f gelerek, çiçek göndererek, telefon ve 
| telgrafla kutlayan sayın eş, dost ve ta- 1 
f nıdıklara sonsuz teşekkür ederiz.

| Özer Tuhafiye j

= Damİrtubaşt Hah. Ceylan Eczanesi Karşısı Gemlik .

«M* W

S.S. Haydariye Köyü Kalkınma Kooperatifi 
Başkanlığından

Harman Makinası ve Römork Satış İlâm
Kooperatifimiz malı olan ve genel kurulumuzca satılması 

na karar verilen römork ve batöz 30 Temmuz 1986 Çarşamba 
günü saat 13.00 de Haydariye Köyü Köy Kahvehanesinde 
açık arttırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

ÖZELLtKLERÎ :
1. RÖMORK : ÖRS marka, 3.5 tonluk, çok az kullanılmıştır
2. BATÖZ : (Harman Makinası) Altmova marka, lOOTUc 

kullandır.
SATIŞ ŞARTLARI :
1. Romork ve Harman Makinası köyümüzde görülebilir.
2- . Açık arttırmaya iştirak edecekler satış günü satış saa

tinden bir saat önceye kadar satın almak istedikleri her araç 
için 50.000 (elli bin) lira teminat yatırmak alnındadır

3. Satış açık artırma suretiyle yapılacaktır.
4. Satış peşin paralıdır. Artırmayı kazanan kişi aynı gün 

tutarını ödemek zorundadır.
5; Kooperatifimiz satışta uygun flat sağlanmadığında sa

tışı yapıp yapmamakta serbesttir.
Ömer ASLAN 

Haydariye Köyü Kalkınma
Koop. Başkam

«-*ı»W *«*!«•* ı«3«ı MM MM S«M MM

i ELEMAN |
I ARANIYOR
I ALMANCA/İN8İLİZCE Dillerden En Az ।
t Birini Konuşup Yazabilen
। Elemanlar Aranmaktadır i
1 Müracaatların: Döküm - Makina Ltd. $ti.
1 İstiklâl Cd. No 104 Gemlik adresine şah-
J «en yapılması veya 3054*e telefon edil- 
| mesi gerekmektedir. ı
I _____ ____ ''

Gürle İş Hanında Alt ve Üst

Katlarda Satılık DükkanlarB
Tlf: 4448-4949 Erkullar Gemlik

H _____

DFT.FQFr.FR
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M TEMMUZ 1386 SALI

, SAYI : 661
| (KOV DAHİL) 30 LİRA

gemUk
KÖRFEZ

HAFTALIK SİYA Si GAZETE__________

KURULUŞ : 16 HAZİRAN 1973

Di; Hekimi

Salih Çamlıca
Hasta Kabulüne Başlamıştır.

Muayenehane : 
D. Subaşı Mh_ Semerciler Tokaç*
No. 22-2 Ecz. T*m
Baklavacı Üstü) GeaaHk

BP’de Toplu
Sözleşme imzalandı

SHP Belediye Grup Başkanı 
Necdet Buluk :

“BELEDİYE’YE 10 MİLYON 
LİRA HİBE ETMEK İSTEYEN 
KİMDİR? AÇIKLANSIN”

* Çalışanlar Birinci Yıl Ocretlerine % 40 Artı 10 Bin Lira, İkinci Yıl % 30 Zam Aldılar
* Sosyal Haklar Çoğaltıldı. Giyim Yardımı 60 Bin liradan 120 Bin Liraya, Yakacak Yardımı 160 Bin 

liraya Yükseltildi
* Biriken Farklar I Ağustos Tarihine Kadar Ödenecek

İlçemizde kurulu bulunan 
y BP. Dolum Tesislerinde çalı

şan 108 işçi ve personeli adı 
na Petrol İş Sendikası ile BP. 
Genel Müdürlüğü arasında 
sürdürülen toplu iş görüşme 
leri sonuçlandı. BP. de çah 
şanlar ücretlerine birinci yıl
da %50-f-lO bin lira, ikinci 
yıl ise %3O zam aldılar.

Petrol îş Sendikası Bursa 
Şubesi Başkanı ismet Yiğit, 
gazetemize yaptığı açıklama 
da; Petrol îş Sendikası ile 
BP. Genel Müdürlüğü arasın 
da 1 Nisan 1986 günü işyerle 
ri düzeyinde başlatılan toplu 
■özleşme görüşmelerinde geç 
tfğimiz hafta anlaşmaya varı 
tarak taraflar arasında söz 
leşme imzalandığını söyledi. 
BP. nin Gemlik Dolum, An 
harlı, Kartal, Mersin işyerle 

। rinde çalışan işçi ve personeli 
kapsayan toplu sözleşme an 

) taşmasına göre; birinci yıl üc 
retler % 40 artı 10 bin lira 
zam gelirken, İkinci yıl % 30 
artış kaydedildi.

Petrol îş Sendikası Bursa 
Şubesi Başkam İsmet Yiğit’in 
verdiği bilgiye göre; BP’de ça 
l'ganlar şu sosyal haklan elde

Komla’da
SOzellik, Ses,
Disko Dans, 
Oryantal Yarışmaları 
Başlıyor

Kumla Spor vo Hakimiyet 
Gazetesinin ortaklaşa düzen 
ledlği geleneksel Güzellik, 
Disko Dans, Ses vo oryantal 
yarışmaları başlıyor.

Bugece 86s yarın gece dls 
ko dans, perşembe gecesi or 
yantal, cuma gccosl ise Güzel 
lik yarışması yapılacak.

Yarışmalar Kumla Yalı ga 
gbtMimd* yapıla/1»İr 

ettiler : işyerinde yapılan 
günlük iki ara dinlenme 10 da 
kikadan 15 dakikaya çıkarıldı 
Cumartesi günü 3 saat yapı 
lan mesai 4 saat, 3 saatten 
fazla yapılan mesai ise 8 saat 
sayılacak. Gece çalışma primi 
250 liradan 500 liraya, yıpran

Bölge İdare Mahkemesindeki Duruşmaya Yakında Bakılacak

Bilirkişi Kocaçukur’da 
İnceleme Yaptı
Bursa Bölge îdare Mahkeme 

sine BÎSAŞ tarafından açılan 
dava ile ilgili olarak bilirkişi 
incelemelerde bulundu.

Bugün Bölge İdare Mahke 
mesi açılan davayı incelemek 
için İstanbul Mimar Sinan Ü 
niversitesi öğretimi görevlile 
rinden Prof. Mehmet Çubuk 
başkanlığında aynı üniversite

Fıstıklımda Cinayet!
* Kadın Yüzünden Çıkan Tartışma Ölümle 

Noktalandı
* Katil Kaçarken Özel Jandarma Timi 

Tarafından Yakalandı
ilçemize bağlı Fıstıklı kö 

yünde meydana gelen olayda, 
Musa Baycr (44) adlı şahıs, 
köylüsü Ferhan Kayıkçı’yı 
huğ makam ile delik deşik 
ederek öldürdü.

Geçtiğimiz hafta içinde 
meydana gelen cinayet olayı 
şöyle gelişti : Parke taşı İma 
latçısı Musa Bayer, köylüsü 
çiftçi Ferhan Kayıkçı ile ka 
dm meselesi yüzünden tartış 
tılar. Bu tartışma sonucu Mu 
sa Bayer, Ferhan Kayıkçı’nın 
bahçesine giderek yeniden 
aynı konuda tartıştı. Ferhan 
Kayıkçı’nın hasmfnı korkut 
mak İçin tüfeğine sarılarak 

ma primi 100 liradan 150 lira 
ya, yıllık izin ücreti ve harçlı 
ğı 20 bin. liradan 50 bin liraya 
çıkarılırken, vardiya primi bi 
rinci yıl 3500 lira ikinci yıl 
4500 lira olarak kabul edildi.

Toplu sözleşmede elde edi 
len önemli haklardan biri de 

nin öğretim görevlisi Prof. Er 
gun Taneri ve Prof. Acun Kun 
ter’den oluşan bilirkişi heyeti 
atadı.

Bilirkişi heyeti, geçtiğimiz 
hafta içinde ilçemize gelerek 
BtSAŞ’tan Gemlik Belediyesi 
tarafından kamulaştırılan ve 
“Gemlik İskele -Rıhtım ve 
Antrepoları” yapımında kulla 

havaya ateş etmesi üzerine 
Musa Bayer eline geçirdiği 
bir bağ makasını Ferhan Ka 
yıkçı’ya gelişi güzel vurmağa 
başladı. Yedi' yerinden yara 
alan Kayıkçı, olay yerinde öl 
aa.

HİÇ yok yere köylüsünü at 
düren Musa Bayer, köye dö

Petrol İş Yenisen Yenileme 
Fabrikasında Yetki Aldı

Petrol îş Sendika® Orhan
gazi’de yeni açılan Yeni San 
Tenltam» Fabrikasında yetki 

giyim yardımı. Geçen dönem 
de 60 bin lira olan giyim yar 
dimi 120 bin liraya yükseltil 
di. Yemek zammı birinci yıl 
700, ikinci yıl ise 800 lira oldu. 
90 bin lira olan yakacak yardı 
mı 15Q bin liraya, 20 bin lira

D.S. 4 te

nılacak olan KOCAÇÜKUR 
arazisini İnceledi. Bilirkişi, in 
celemeden sonra İstanbul’a 
döndü,

önümüzdeki günlerde Bursa 
Bölge îdare Mahkemesinde 
bakılacak olan davaya bilirki 
şi tarafından rapor gönderile 
cek.

D.S. 4 te

nerbk yeğeni ile kaçarken 
olayın öğrenilmesi üzerine ka 
tili aramağa başlayan jandar 
ma ve ilden gelen özel jan 
darına timi kaçaklan Orhan 
gazi yoluda yakaladılar.

Mahkemeye sevk edilen Mu 
sa Bayer. tutuklanarak ceza 
evine götürüldü.

H sendika oldu.
Petrol îş Sendikası Bursa

D.S. 4 ta

SHP Belediye Meclis grubu 
sözcüsü Necdet Buluk gazete 
mze gönderdiği yazılı açıkla 
mada, basında çıkan bazı yazı 
lar üzerine “Beledlye’je 10 mü 
yon lira i^be etmek isteyen 
kimse açıklansm” dedi.

Belediye Sarayı ve ikinci 
kordon düzenleme işi için bir 
yereı basm organında çıkan 
yazılara değinen Necdet Bu 
luk, “Meselenin iç yüzünü bil 
meydiler iyi niyetle bu işin 
metâyesini yaparken bazdan 
da gerçekleri gizlemeyi, sağa 
sola sataşmayı mağrifet sayı 
yor” dedi.

Gemlik’Iilerin yararına <p 
kan her kararda olumlu oy 
kullandıklarını söyleyen Buluk 
Belediye Sarayının 1985 yılı 
programına alınmasına verdik 
leri önergeden kaynaklandığı

Belediye 
Zabıtasına
Pikap 
Armağan
Edildi

Fransa'da çalışan Mehmet 
Kurt adlı hemşehrimiz getir 
diği pikabım belediyeye ar 
mağan etti.

D.S. 4 te

Hayriye - Selimiye 
Köy Yol Menfezleri 
İhale Edildi

Hayriye, Mecidiye ve Seli 
miye köy yollanası menfez 
leri ihale edildi.

öğrenildiğine göre stabilize 
ile olacak olan köy yollan 
sun Ağustos ayında mıcır dö

DA 4 te 
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Pişmiş Aşa...! |
8 Verdi Jaguar ile ilgili haberi, j
Q Pişmiş aşa su kattı Sn. Civaoğhı GÜNERİ. R
8 Milli Damat, hala çalsm mı bateri,
8 Unutmasın, eşi Zeynep'in Başbakandır Pederi.
D Onun için dedi Jaguar’ı verin geri, 11
O Kaybetmemek için seçimleri.

O Ihan TAMBt O

0Oocxx>cxMoao<XMSO<XK»aocoflotxxx>ooapooa0«3ooo<>o

m söyledi. “Biz yapümaa> dB 
şünülen herşeyin yasal çerçe 
ve içinde otuasuu, hizmetlerin 
ınedise getirilerek tartışma 
lar sonucunda uygulamaya 
konmasını istiyoruz” çekimde 
konuşmasını sürdüren Buluk, 
Belediye Başkanı Hakkı Ça 
kır’ın Belediye Sarayı ve ikin 
ci kordon proje yaptırma ko 
nusunda meclisi ve encümeni 
hiçe saydığını, Anadolu Cni 
versitesinin projeyi önce 70 
milyona sonra 30 milyona da 
ha sonra ise 25 milyona 
diğini. Bursa MMO yazılan 
yazıyı meclisten kaçırmağa 
kalktığını, ancak tüm olanla 
ra karşın ANAP lı meclis üye 
lerinin oylanyla yasaların çiğ 
nıenerek projenin üniversite 
ye verildiğini belrtti. “DıaJe 
yasası nm hükümleri ısrarla 
bu olayda çiğnenmiştir. Birim 
fiatlar tesbit edilmeden, İhale 
Hanı çıkarılmadan Maliye Be 
kanlığından onanmadan geçi 
rllmlştir” diyen Necdet Buluk, 
Encümen Üyesi Emin Bore' 
mn yazısında bunları görme
mezlikten geldiğini söyledi.

D.S. 4 te

SHP
Yoksul
Çocukları
Sünnet 
Ettiriyor

SHP Dçe Yönetim Kural* 
yoksul 25 çocuğu sünnet etti
riyor.

SHP Üçe Başkam Erkan 
Mutmain, yaptığı açıklamada 
yönetim kurulu karan ile üçe 
de yoksul olan 25 çocuğun 
24 Ağustos 1936 Pazar günü 
Mil ton Çay Bahçesinde sünnet 
ettirileceğini söyledi.
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İki Proje Olayı ve 
Zorunlu Bir Açıklama

Anadolu Üniversitesine verilen iki proje günümüzün konu 
su oldu. Vatandaşlarımız bir taraftan bunun değerlendirmesi 
ni yaparken, öbür taraftan bazı köşe yazarlarımız bilir bil* 
n?ez mütaalar yürütmektedirler. Ve öyle bir ifade kullanıyor 
lar ki, sanki SHP gurubu bu projelere karşı imiş.

Neden karşı olacakmışız 7 Yapılmasını o kadar istiyoruz 
kı. 3.10.1984 tarihinde meclise verdiğimiz önerge ile belediye 
sarayının yapım işinin 4 yıllık imar programına alınmasını 
biz sağlamışız. O halde anlaşamadığımız konu nedir ?

Birinci neden ille de ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 7 
Bu üniversite mimarlık konusunda diğer üniversitelerimizden 
lir üstünlüğü yok ki. Eğer böyle bir işi muhakkak dönel" 
sermayeli üniversiteye vermek gerekiyorsa, neden diğer 
üniversitelerde bundan haberdar edilmedi 7

ikinci sebep işin içinde ciddiyet ve "samimiyet olmaması
dır. Eğer bu ikhaslet ANADOLU üniversitesi yetkililerinde 
bulunsaydı, 70 milyon lira istedikleri çizim ürceti 25 milyon 
liraya kadar inmezdi, ifadesi ile 25 milyona yapılabilecek 
bir iş için 70 milyon lira istenmezdi.

Pekiyi... yalnız bu kadar yüksek ücret isteyenlerde mi cid 
diyet yok ? Elbette hayır... Belediye başkanı ve proto 
bela imza edenlerde de suç var... usulsüzlük ver.

Başkanın ve protokolü imzalayanların diğer bir suçu da 
şudur : Belediye başkam 19.4.1986 tarihinde Bursa Mimar- 
ler Odasma bir yazı göndermiş ve bu iki işin birim Çatları
nı sormuş, odadan. Gelen resmi esvap “BU İKİ İŞ BUGÜN 
KÜ RAYİÇ BEDELLERE GÖRE 10.117.000 LİRAYA YAP 
TIRILA BÎT »ÎR” şeklindedir. Başkan bunu son dakikaya ka 
dar meclisimizden sakladı. Nezamanki biz, yazışmaların değil 
pisini gösterdik ve yazışma dosyalarının tetkikini istedik, 
işte o ««man yazışma meydana çıktı.

Şimdi soruyoruz belediye başkanına ve “BELEDİYEMİZ 
DE USULSÜZLÜK YOK diye bilen Sayın BORA’ya :

“ARADAKİ 15 MİLYON LİRA FAZLALIĞI BİLE BİLE 
NEDEN BU ÜNİSERSİTEYE ÖDÜYORSUNUZ ? Ne bunu 
fakir talebeler için yaptık iddianız ve ne de burası döner ser 
m<ayeli resmi bir yerdir" şeklindeki cevabınız geçerli değil 
dır. Zira döner sermayeli yerlerde çalışanların kazanılan pa 
rzlardan pay aldıklarını bilmeniz lazım.

Bu sorumuza verebileceğiniz tek bir cevap olabilir. Bu da 
"Üniversite rektörü trt yönetim kurulu baş 
KANIDIR ve HALÎLE ANAP DÜŞÜNCELİDİR. JAGUAR 
LARIN HEDİYE EDİLDİĞİ GÜNÜMÜZDE BİZDE BU MO 
DAYA UYALIM DEDİK.”

Şimdi Sayın Bora’mn şu meşhur köşe yazısına gelelim, 
kesmesine gelelim :

Bora "Belediyemizde usulsüzlük yoktur, olsa ben bilirim” 
diyor, öyle diyorsunuz değil mi 7 Şimdi dinleyin lütfen :

Belediyeye iktidar olduğunuz günden bu tarafa gerek bele

| DOĞAN ELEKTRİK

| Taahhüt - Montaj
| Proje Bakım ve
| Revizyon İşleri lle
| Hizmetinize Girmiştir
I Elk. Köksek Tekniker
| Ziya DOĞAN
। Demlriubaşı Mh. Mesudiye lir. No. 8 Gemlik

NECDET BULUK - MUSTAFA KÜÇÜKSİPAHÎ 
S. H. P.

BELEDİYE MECLÎS ÜYELERİ i

d'ye icraatında, gerekse mecliste aldığınız kararlarınızda o 
kadar çok usulsüzlük yaptınız ki, bunların hangisini yazalım 
diye düşünüyoruz.

Siz sayın Bora bir toplantımızda başkana hitaben ve kır 'j 
gın bir ifade lle "ENCÜMENİ ÇİĞNEYEREK USULSÜZ j 
LÜK YAPIYORSUNUZ" demediniz nü ?

I
76. Madde hükümlerine göre müzakere yapan meclisin yan ı| 

bş başkanla idare edilmesine karşı çıkmıştık. Siz eski tecrü j 
benizle "İTİRAZ YERSİZDİR" dediniz ve devam ettiniz. I

1 >
Sonra iş Bursa Valiliğine aks edince valilik size "Muhalefet 
haklı... büyük bir usulsüzlük yapmışsınız., derhal bu konuyu 
düzeltmek için meclisi toplayınız" demedi mi? Yoksa bu 
usulsüzlük değil mi 7

Bütçe görüşmelerini olağanüstü toplantıda yaparak başka 
bir usulsüzlük örneği verdiniz. Bu hatanız yüzünden meclisin 
fesli olma tehlikesi at’atığmi herhalde unutmamışsmızdır. 
Bu örnekler çok. Ancak son bir tek örnek sizden vermek 
istiyoruz.

Hatırlarsınız, belediye organ seçimlerine bir gün kala pa 
zar caddesinde bir kahvede dert yanmıştınız. Bize “Bu defa 
beni encümene almak İstemiyorlar bana yardım edermesiniz” 
dediniz ve ilave. ettiniz" Benim encümende bulunmam bir .te 
minattır. Ben her türlü yasa dışı davranışlara karşı çıkıyo | 
rvm. Geçenlerde başkan bana 620.000 liralık bir evrak imza 
k.tmak istedi. USULSÜZLÜK olduğu için imza etmedim.”

Şimdi soruyoruz sayın Bora, böyle demediniz mi? Pek iyi 
ama ne idi bu işin aslı esası, bunuda açıklarmısınız ?

Ya başkanımızın meclisin huzurunda “BİRlLERÎ BELEDÎ 
YEYE 10 MİLYON HİBE" edecek sözlerine ne dersiniz ? 
Kim yapacak bu hibeyi ve neyin karşılığı olacak ? Kim ol | 
duğunu ve niçin vereceğini biliyoruz. Bunu bize sizin arka 
flaşlarınız şikayet etti. Tıpkı 1. Kordon mozayik olayı ile i 
birinci ve ikinci cadde kaldırımlarım şikayet ettikleri gibi.

"ŞİKAYETLERİNDEN HİÇBİR NETİCE ÇIKMIYOR” I. 
diyorsunuz. Yapmayın Allah aşkına sayın Bora. Çıkıp çıkma 
d'ğını mahkeme kararlarından daha iyi anlarsınız. Ama yine 
de bu konuda haklı olduğunuz taraflar var. Bazı şikayetle ; 
rimizden netice alamadığımız doğru. Ama bu bizim günahı 
mız değil ki. Her devirde ve her ayrı iktidarlarda eyyamcı 
bürokrat amirler çıkmış ve SUYA SABUNA DOKUNMA- I 
MAK FELSEFESİNİ GÜTMÜŞLERDİR.

Ancak, usulsüzlük yapan ve suç işleyenler de, olayları 
örtbas etmek isteyenlerin de bilmesi gereke nbir husus var. | 
pir gün gelecek bunların hepsinin hesabı sorulacaktır, işte 
o zaman sayın Bora, köşe yazınızda espiri olarak kullandığı 
nızı o ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN sözleri bir yakarışa 
dönebilir.

Dünyamız durmadan dönüyor ve seneler akıp gidiyor.. Se 
çimlere şurda ne kaldı ki!..

S
DAĞ KARDEŞLER

Kereste ve Ambalaj Sanayii
HER ÇEŞİT İNŞAATLIK, 

DOĞRAMALIK KERESTE ve 
AMBALAJ SANDIĞI TİCARETİ 
Uygun Fiat - Gününde Teslim 

Uğramanız Menfaatlnlzedlr.

İsmet Dağ ve Oğullan
Orhangazi Caddesi No. 30 GEMLİK
Tlf t İş : 1205 — Ev : 1254 - 2835

Kongre İlânı
S.S. ÖRNEK SİGORTALILAR YAPI KOOPERATİFİNDE!

Kooperatifimizin aşağıdaki maddeleri görüşmek üzere ol| 
ğan üstü genel kurul toplantısı 10 Ağustos 1986 günü eaa| 
11.00 de Gürle İşhamndakı yazıhanemizde yapılacaktır

Tüm üyelere duyurulur.

GÜNDEM : Yönetim Kurulu

1. Açılış
2. Saygı duruşu
3. Başkanlık dvanının seçimi
4. B'na değerlerinin kesinleşmesi
5. Kesinleşen değerlendirmeye göre parasal ödeme şekli
6. Duvar yapılıp yapılmam^ için karar alınması
7. Kura çekiminin, tarihi ve kura çekim yöntemlerinin tx 

lirlenmesi
8. Kura çekimine gelmeyenlerin yerine Noterin çekmes 

hakkında karar alınmam
9. Ayrılan ve yerine giren,üyelerin genel kurulca tasdiki 

ij 10. Kapanış.
İ

Güler Ticaret'te
DEMİR
13,5 TUĞLA
8,5 TULA 
ÇİMENTO

195 TL.
47 TL.
45 TL.

1350 TL.

Tlf: 4637
İstiklâl Cd No 23 Gemlik

u'

** ***«s**Wse

Satılık Villa
Armutlu'da Dubleks Zemin Ka
tında Salon ve Mutfağı, 1. ve 2. 
Katta Şömineli 3 Odası, Çatı Ka
tında da i Odası Bulunan 512 
M2 Bahçede 200 M2 lik Villa Sa
tılıktır.

Müracaat : Mustafa Güler Tlf : 4637 
t 
l»ta!)8««aı*'

8 AKDOĞANLAR TİCARET
H MOTİF

DUVAR KAĞITLARI BAYİLİĞİ
HÜSEYİN AKDOĞANLAR

Duvar Kağıdı
Formplast

Poster
Park®

Cem Cila
Halıfleks

Marley
Yağlı Boya

Plastik
Badana

Tlf : 2132
Merkez : İstiklâl Cd. Gûrla İş Hanı Pasaj İçi Gemlik

Şube : Pazar Cad. No. 8 Gemlik

BSSBHBSBBESKSBEKElK&EMKaMI

| Manastır Restaurant I

Zengin Deniz Ürünleri 
Manastır Spesiyal

SERİN, SAKİN BİR GÜN
g MÜZİK EĞLENCE DOLU GECELER

Kumla Yolu - Gemlik Tlf :

ı iuju iujbipt
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görüş
Mehmet Str.nç H

Bir Panelin Ardından

Geçen hafta. SOPEP'in Panel indeydim. Panelde konuşan 
Türkân Akyol, ana ve çocuk sağlığına değinilken, İsmail 
Cem de, biz otuz yılın, yüzllann kavgasını veriyoruz diyor

Bugün Türkiye'de zengini daha zengin etmçic başkoşul 
dur. öte yandan İsmail Cemde bu yüce davayı kazanacağız 
çerken; işçiler ve demokrasinin birbirinden ayrılmayacağını 
vurguluyordu. Öte yandan. Türk halkı istediği kadar demok 
:aa olacaktır, işçilerimizin işçi sınıfının sorunlarını çözece 
g z diyen Tevfik Çavdar, bu yüce davayı kazanacağız derken 
işy’^r ve demokrasiyi birlikte alıyordu.

işçilerimizin işçi sınıfının sorunlarım rafa kaldıramayız, 
yeni her Türkiye'yi kuracağız. Türkiye’de işçiler köylüler, 
politika yapacaklardır. Bugünkü antidemokratik iktidarla 
karşı karşıyayız. Su an ti demokratik iktidar neyi niçin ya 
pocağuuıı ayırdmda değildir, diyen Türkân Akyol, işçiler ve 
demokrasi birbirinden ayrılamaz derken gerçeği vurguluyor 

du.

Tank sesiyle uyanmamanın yollarını arayacağız diyen 
Tevfik Çavdar da biz uyandıracağız diyordu, öte yandan, 
Bekir Seymen ulusal gelirin dengeli hiçimde, yine devletle 
bakim refah seviyesini düzenleyen siyasal partilerle ekono 
minin bütünlüğüne kavuşması özlemi içindeydi.

Bekir Sevmen. “Hükümet işçilere siyaseti yasaklamıştır" 
derken özgür örgütlenmeyi, hakların alınmasını, tek yol sa 
jen Terfik Çavdar yoksulluğun, büyüyen enflasyonun üste 
sinden gelinemiyorsa, kim suçlu-kim güçlüdür ? diye sor 
makta haksız ımrhr ?

Türkiye'yi, ekonomik modelde iyi bir yere oturttuklarını 
söyleyenler, bu ekonominin yangınından kurtulamıyorlar. 
Eu böyle giderse, Türkiye’nin açlan daha da çoğalacak, ye 
niden bir açlar ordusu gündeme gelecektir. Pazarlarda, paha 
hhk insanın boyunu aşıyor. Buna karşın Türkiye’de enflas 
yen önlenemiyor. Hani hükümette ekonomistler vardı. Türk! 
ye’yi gül bahçesine çevireceklerini söyleyenler, nereler 
de ? Baikm geçim düzeyi gittikçe acı çektirirken, İlgililer 
r?hat uyuyabiliyorlar mı? Bunun yanıtını ararsak, çarpık 
ekonomin n içinde görürüz, insanlarımız, dayanamayan in 
sanlarımız, toplumsal dayanışmanın verilerinden yararlandı 
riemıyorsa bu ekonominin başka ellerde olduğunun göster 
gesidir. Böyle çarpık ekonomi içinde ceplerini dolduranlar, 
»arzJaşanlar, ipi göğüsleyenlerdir. Türk Ulusu, hükümetten 
sosyal »Halette düzeysel konumunda iyileştirmeler isterken 
haksız mıdır?

ü
##

O o

* ÇATAK TUHAFİYE VE | 
t KONFEKSİYON *
* Zengin Yazlık Çeşitlerini * 
» Sunar »* »

Bay, Bayan ve Çocuk Giysileri # 
Pantolon • Etek - Kot - Blujln Elbise 
ZEKİ Triko Gömlek ve Tl$ortlan #
NELSON Mayolar
EROS İç Çamaşırları
Eşofmanlar
Çorap — Mendil Çeşitleri

♦ Tlf : 2075 *
ir Demlrsubaşı Mah No. 3 A — GEMLİK

>****•***■• ••***eeea

Cilt ve Kaşe Yapılır
Orfu Matbaacılık Tlf: 1797 Gemlik j

ma\
>>’’IKSTMRMT

Sünnet — Nişan —

MİLTON RESTAURANT 
AİLE ÇAY BAHÇESİ 

VE 
DÜĞÜN SALONU

Evlenme — Özel Gün ve
Eğlencelerinizde Fmrinizdedir.

REZERVASYON : TLF : 1071 GEMLİK

। Düğün - Nişim - Nikâh 
ı Sünnet Yapacaklar!
8■ - W İfiE
। Zengin Davetiye
m Çeşitlerimizi Görünüz.

i
w.1
8

§ Bir Saatte Teslim
| Temiz Baskı

S Kesenize Uygun Fiat

Ayrıca : P. Satış Fişi -. Fatura - Sevk ve 
Taşıma İrsaliyesi

Her Çeşit Baskı İşleriniz İçin Emrinizdeyiz.

Tlf : 1797
KÖRFEZ Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi Gemlik
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Spor.. Spor.. Spor., por.. Spor.. Spor.. HABERLERİN DEVAMI . HABERLERİN DEVAMI.. HABERLERİN

TÜGSAŞ Bahar
Kupasını Elektrik 
Atelyesi Kazandı

bpt>e toplu sözleşme
İMZALANDI
olan bayram yardımı 40 bin 
liraya yükseltilirken, aile yar 
dimi 2 bin liradan 3 bin liraya 
konut kredisi yardımı da 500 
bin liradan 750 bin liraya yük

seltildi.
BP’de çalışanlar biriken tep 

hı sözleşme farklarını 8 Ağus 
tog 1986 tarihine kadar ala 
caklar.

BELEDİYEYE 
1O MİLYON

TÜGSAŞ Fabrikasında her 
yıl olduğu gibi bu yıl da dü 
zenlenen geleneksel Bahar 
Kupası çekişmeli geçti.

Elektrik Bakım Atelyesi, 
İdare, Makina Bakım, Ziraat, 
İnşaat, Su Boru Buhar Ate!

yiesi takımlarının katıldığı 
turnuva renkli geçti. Çetin mü 
cadele sonunda Elektrik Atel 
yeisi şampiyon, Su Boru Bu 
har Atelyesi ikinci olurken, 
Ziraat takımları 4a Centir

menlik kupasını aldı.
TÜGSAŞ Ballar Kupası kar 

şılaşmalarmın cumartesi gü 
nü müessesede yapılan fina 
L'ınden sonra derece alanlara 
kupaları törenle verildi.

Umurspor Eşya Piyangosu

Düzenledi

Gemlikspor
Sezonu Açtı

Umurspor eşya piyangosu 
düzenledi.

Umurspor yönetim kurulun 
ca alınan karar ile 9 Eylül gü
nü çekilecek dan milli piyan 
go da en büyük ikramiyeyi ka 
zanaoi numara esas alınarak 
düzenendi.

Umurspor eşya piyangosun

da 1 adet mehile t bisiklet 1 a 
det 56 ekran renki televizyon, 
1 adet Arçelik buzdolabı, 1 a- 
det Tosiba müzik seti, 1 adet 
çamaşır makinası, 1 adet Ay- 
gaz fınn, 1 adet Torpido elek
trik süpürgesi, 2 adet Taner 
fırın, 5 adet saç kurutma ma- 
kinası, 10 adet Pili kol saati

Gemlikspor 1986-87 futbol 
sezonunu ilçe sobamızda açtı.

Geçtiğimiz hafta sonunda se 
zonnn açılışında Gemlikspor 
yöneticileri futbolcular ve spor 
severler katıldılar.

Sezon açılışında konuşan Ku

lüp Başkanı Seyhan Aydın, 
İ ğe güçlü bir kadro ile girdik
lerini belirterek şöyle konuş 
tu :

Bu sezon kulüp olarak 
ilçemizin adını Bursa da yücel 
teceğiz. Güçlü bir kadro oluş

turduk. Futbolcuya yakışır ha 
roketleri hepiıilzden bekliyo
rum. Centinmenlikten uzaklı: ş 
madan şampiyonluk için mü 
cadele etmelisiniz, ”

Bu yıl da Gem'lksporiu Mub 

tafa Malgıhç çalıştıracak.

KISA KISA
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Gemlik'li Hanımlara 
Müjde

Gelin Saçı - Makyaj — ManikOr 
Pedikür - Ağda Yapılır 

Avrupa Permamız Gelmiştir.

Kuaför Semiha
Danış Ekmek Fabrikası Üstü 
Tlf : 2763 Gemlik

Gazetemizin 

Abonesi Bitmiş 

Sayın 

Abonmanlarımızın 

Abonelerini 

Yenilemeleri 

Önemle Duyurulur

Gemlik KÖRFEZ

Küçük Kumla Belediyesin
ce bozuk olan sahil yollan BU

* #
Kuraklıktan etkilenen Afri

ka ülkelerine başlatılan yar 
<lıro kampanyası devam ediyor

# *
Verem Savaş Edspanserinde 

çalışan Recep Yıldız (44) adın 
daki şahıs, komşusundan ka*

* ♦
Hacca gidecek olan hacı a- 

daylannın Gemlik otobüsü ile 
gitmeleri halinde 26 Temmuz 
günü Çarşı camii önünde, Bur

♦ ♦
Geçtiğimiz hafta içinde iki 

küçük çocuk daha balkondan 
düştü. Ağır yaralı olarak has- 
tahaneye kaldırıldı.

yük Kumla köprüsüne kadar 
asfalt kaplatıldı.

#
Kampanya ya katılan ilçe

mizde 1 milyon liranın üzerin 
de yardın* toplandı.

♦ 
çak olarak aldığı ceryana kapı 
larak feci çekide öldü.

♦
sa’dan gidecekerin ise Hipod
romda hazır bulunmaları Müf 
tülükçe istendi.

♦
îlg liler anne ve babalan u- 

yararak çocuklarına sahip ol
malarım istediler.

sbbhsscei«bbbsicksse3i

ÖZER TUHAFİYE
Zengin Çeşitleriyle

Gemlikli Sayın Müşterilerinin Hizmetinize Girdiğini 
Müjdeler

Ceylan Eczanesi Karşısı — Gemlik

■ sAKYILDIZ TİCARET
Her Çeşit Kullanılmış Eşya 

b sı
Alım ve Satımı 

ra ab Renkli ve siyah beyaz televizyon, | 
S buzdolabı, çamaşır makinası, elektrik |

SHP Belediye frvp baŞn 
tunın açıklamasında; bu kam 
dışında hiçbir konuda Bölge 
idare Mahkemesine gitmedik 
lerini belirterek tç İşleri Ba
kanlığından iki kez geljcmd 
fetriş^erin kimleri mahkeme 
ye verdiğini, kordon bordür 
işinin. hak ililmemiş Başken 
maaşının usulsüzlüğünün kez 
diletince ortaya çıkarıldığını 
söyledi. Buluk, Encümen üye 
si Emin Bona’yı eleştirdi. Bo 
ra’ya Haziran ayında bir ceaa 
ze dönüşü aralarında geç* 
konuşmayı hatırlatan Buluk, 
"Beni encümene almak istemi 
yozlar.» Benim orada boka 
mam hepimiz için teminattır 
Başkan bana 620 bin liralı! 
usulsüz evrakı iirrz.ala.tmot 
istedi, imza etmedim" dedğ 
nizi ne çabuk unuttunuz şek 
linde konuştu.

Necdet Buluk, Belediye ta| 
kanının meclis huzurunda 
"Bir şahış belediyeye 10 
yon lira hibe etmek istiyor, 
parayı proje işinde kullansa 
ğun. Kimdi bu şahıs açıi-ı»» 
sın. Durup dururken Jagner 
misali neden veriliyor bu pa 
ra” dedi ve her hatadan sen 
ra belediye memurlarının suç 
lanmasuu kınadı.

Necdjet Buluk açıklamam 
sının sonunda Belediye yeri 
nin nasıl kamulaştmlacağna. 
buradaki esnafın durunumm 
ne olacağım da sordu.

Belediye 
Zabıtasına 
Pikap 
Armağan 
Edildi

Renault 4 marka pikap ik 
İlgili işlemler tamamlanarak 
belediye adına plaka çıkan! 
ma çalışmalarına haşlan» 
ilgililer pikabın Zabıta » 
mirliğince kullanılacağa stj 
lediler.

BBDBBBBBBBİBBBBBBBB 
B ü

SATILIK
S Gürle İş Hanında Alt ve Üst B 
n MUfl Katlarda Satılık Dükkanlar

I Tlf: 4448 - 4949 Erktıllar Gemlik ■!
■■■^■Einnsassssaıoasia

OOOOOOOOOOOOOOooOOOOOOOO
B P . . 8Gazeteniz x

Gemlik Körfez’i 8

Okuyunuz, 

Okutunuz, 

8 Abone Olunuz 8 
8 S

M süpürgesi, mutfak ocakları, yatak odası 
M ve misafir odası takımları, büro malze- 
gjg| meleri alınır ve satılır.

K Mehmet Akyıldız
Pzaar Cad. 27 Tlf : 2654 — Gemlik

İBBBaa^BBBBBBSBBBflBBB

bbubbbbbbbbbbbbbbbbbb 
Güler Ticaret'te

İNŞAAT DEMİRİ 195 LİRA 
ÇİMENTO 1350 LİRA

M Tlf: «37 a
M İstiklâl Cd. No. 23 Gemlik

■■»■■—■■■w—

Hayriye - Selimiye 
Köy Yol
Menfezleri 
ihale Edildi
kümüne başlanacak.

Öte yandan Gemlik AnBf 
hı 11 yolunun Kapaklı FıSM 
arası açım çalışmaları $ 
vam ediyor. Programa *•* 
bu yıl Fıstıklıkla tals» 
TEK kampına kadar yol • 
mı gerçekleştirilecek *• 
çıtlamaları tamamlan»®*

Petrol tş Yenisan
Bölge Başkanı İsmet 
yaptığı açıklamada 41 >^ntt 
çalıştığı fabrikada 2S N* 

muz günü toplu il 
rt başlayacak.



YIL: M
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SAYI: 662
(KDV DAHİL) 30 LİRA

gemUik

KÖRFEZ
HAFTALIK SİYASİ GAZETE

KURULUŞ î 16 HAZİRAN 1973

C0 jön — Hişan — Sünnet 
Davetiyelerinde 

Temiz işçilik 
Uygun Fiat 

Zamanında feslim
Tıf t 1797
Kö.fez Matbaacılık Gemlik

BENGİN UZDEMIR 
KUMLA GÖZELİ SEÇİLDİ

KASAPLARIN 
ZAM İSTEMİ 
KABUL EDİLMEDİ

Bir ay önce belediyeden at fiatlannı yeniden ayarla-

• Yarışmaya 18 Genç Kız Katıldı
♦ Rüya Aslantepe İkinci, Nükhet Kurcan Üçüncü Seçildi

• Yarışmayı Yüzlerce Kişi Heyecan ve İlgiyle İzledi
• Güzeller Finalde özel Yeteneklerini Sergilediler

Küçük Kumla Spor ve Ha 
kimiyet Gazetesinin birlikte 
Kganir.? ettikeri geleneksel 
“Kü.iik Kumla Güzellik Ya 
Eştnası”r.da 1986 Küçük Kum 
jüzı-ii İzmirli Rengin Uzde- 
mir seçildi.

Geçtiğimiz hafta Küçük 
Küçük Kumla Yalı Gazinosun 
da Oryantal, Disko Dans, Ses 
yargmafan içe cuma gecesi 
da Güzellik Yarışması yapıl 
ft.

Ligiyle izlenen yançmala- 
nn İki Sah gecesi yapıldı. 
Cnlü adların jüri üyeliği yap
tığı dört geccd! Türk Halk Mü 
«gfrrrn tannunış sesi Yıldız Ay 
han eşi Ahmet Gazi Ayhan, 
Yontucu, P.of. Tankut ök 
ten, Bursa Belediyesi Klasik 
Tfck Müziği îaa Heyeti şe
fi Bestekar Erdinç Çelikkol 
yaptılar.

Kumla Şenliklerinin birinci 
dnde Oryantal, yarışmasını 
Gthangazili Nurten öztürk, 
ikinciliğini Nur Aksu, üçün 
dUûğüaü Mt-nr'lı Emeni De 
narei kazandı.

Kalabalık izleyici toplulu 
fonun coşkulu bir şekilde iz 
lediği yarışmaların İkincisi 
Dizi» Dans türündendi. 11 
yarışmacının katıldığı yarış 
mayı Bursalı Tahsin Atım 
kazanırken, İsveç’te öğrenci

olan Sibel Yıldızel ikinci, yi 
ne Bursa'h Gökçe Yıldızel ü- 
çüncü oldu.

TAŞI GEDİĞİNE T

LAFA GELİNCE

Ey! Sosyal S'gortalar Kurumu, 
Görün artık Gemlik’teki durumu. 
OnKnlerce mensubuna bir Hekim, 
Kader mi işçiye çile çekim.
Derdin nedir d'ye sormakla gün doluyor. 
Istıraptan n’ce yüzler soluyor.
Lafa gettace ernek kutsaldır, 
Ez, zulmet çünkl işçi uysaldır.
Yaşanan gerçek cidden acı. 
Neredesin Sendikacı.
Koysan bu gerçeğe ağırlık. 
Arta olmaz böyle gaddarlık.
Yaçamyor tu acılar her gün, her ay.
Koltuğa kasılmak kolay.
Etlesiniz, ödülünüz nlşadırsız kalay, 
lUlam sana, saygı sana insan doktor Sn, IŞILAY..

inan TAMER.

OOOO3OOOI
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8

Üçüncü gece Ses Yarışması 
yapıldı. Seçici kurul tıaşkanlı 
ğını Erdinç Çelikkol’un yaptı

1986 Kumla 1. 2. va 3. güzelleri birarada

Afrikada Kuraklıktan
Etkilenen Ülkeler*
Yardımlar Devam Ediyor

Yardımlar 
2,5 Milyon
Lirayı Buldu

Afrika ülkelerinde başgüs 
teren kuraklıktan etkilenen 
ülkelere Cumhurbaşkanı Ke
nan Evren tarafından başla 
tılan yardım kampanyası de 
vam ederken ilçemizde de

D. S. 4 de

71 Kişi Hacca Gitti

Hacıları 
Uğurladık

Hac görevini yerine getir
mek üzere ilçemizden 71 ki
şi cumartesi günü otobüsler 
ile Suudi Arabistan’a uğur
landı.

D. E. 4 d* 

ğı yarışmaya 22 yarışmacı ka 
tıldı. Arabeks, Türk Halk Mü 
ziği, Türk Sanat Müziği, 
Türk Hafif müz ği dallarında 
yapılan yarışmalar sonunda 
birinciliği 14 yaşındaki Murat 
Haznedaroğlu kazandı. Türk 
Hafif müziği dalında söyledi 
ği şarkısı ile Tahsin Büyük 
doğan ikinci, Türk Sanat Mü 
ziği dalındaki şarkasıyla Na 
lan Erol üçüncü oldu.

Seçici kurul Onur Tongtıç 
Yazıcı, Cahit Değirmenci ve 
Neslihan Baran’a da özel 
ödül verdi.

GÜZELLİK YARIŞMASI

Cuma gecesi Yalı gazinosu 
Kumla güzellik yarışmasını 
izlemek için yüzlerce Kumla 
lı tarafından dolduruldu. Bü 
yük kalabalık karşısında bir 
birinden güzel 17 genç kızı

D. S. 4 de

Traktör İla ilçenin 
Tüm Sokakları ilaçlanacak

Sinekle İkinci kez
Mücadele Başlatılıyor

Yazısı S. 4 te

Önce Anne Sonra Babaları Terketli

4 Çocuğun Dramı!
Hüseyin KONUK

Hamidiye mahallesinde 
meydana gelen bir sile facia 
sında Fatma Türe ve Fehmi 
Türe adlı anne ve baba dört 
gocuğunu bırakarak kaçtılar.

Orhangazi caddesi 109 nu 
maralı evde oturan Türe aile 
sinden anne Fatma Türe bir 
ay önce, baba Fehmi Türe 
ise 10 gün önce evlerini terk 
edince. Yılmaz (11), Yıldız 
(8), Fatoş (6) ile 6 aylık Ye 
Üz adındaki çocukları yapa
yalnız kaldılar.

Annesinden sonra babalan 
mri da kendilerini terk etme 
si üzerine komşuları Haşan 
Duyar ve eşi tarafından sa 
hip çıkılan küçüklerin içler 
acısı durumunu aşılatan Ha
şan Duyar şunlan söyledi :

“-Komşum evine devamh 
sarhoş gelyordıu Evlerinde 
kavgaları eksik olmazdı. An1 

zam alan kasaplar Belediye’ 
ye başvurarak yeniden zam 
istediler. Ancak Belediye ka
sapların zam istemini kabul 
etmedi.

Bursa belediyesinin ete 
zam yapması üzerine Beledi- 
ye’ye dilekçe ile başvuran 
Gemlik Kasaplar Derneği 
Başkanlığı kendilerine de 
Bursa Eelediye’sinin tarifesi 
ni uygulanmasını istedi. Dar
sa Belediyesi bir süre önce

Emlak
Vergisi 
Beyanname
Verme Süresi 
Bitiyor

Emlak Vergisi Beyanname 
verme süresi Perşembe günü 
sona eriyor.

Beledlyıeler tarafından 
alınan emlak vergisi beyanna 
meleri, uygulamaya ilk kez 
gedilmesi nedeniyle Ibaşta 
büyük şehirlerde izdihamlara

D. S. 4 de

Eşraf
“Çarşı Deresi 
Temizlensin”

Yazısı S. 4 te

ne ve babanın yavrulanın bı 
rakip kaçmasına şaşmamak 
gerekir.1 Biz bu çocuklara 

mesturen sahip çıktık. Bizde 
de dört tane var. 8 Çocuğa 

D. S. 4 ₺

Tür*’’*r* Belediye Memurları yırdım etti

inişti. Gemlikli kasapların is 
tediği »atlar şöyle :

Kuzu 1709 lira, Koyun Ke
mikli 1300 lira, Dana Kemik 
i 1300 lira. Dana Kıyma 1700 
lira, Kuşbaşı 1740 lira, Büf- 
tek 1800 lira. Bonfile 2000 
lira.

Kasapların istemini görü
şen belediye encümeni, tekli 
fi kabul etmeyerek zam iste 
mini geri çevirdi.

Görülmedik Kaz*

Belediye Kepçesi 
Dodge’yi Ezdi

Belediye’ye ait Eder Kep 
çe, park edildiği yokuştan ka 
yarak TEK’e ait Dodge kam 
yoneti ezdi.

Bele&ye’nin Eder Kep 
ni kullanası şoför, Çarşı Ha 
mamı yokuşunda, Su işletme 
si önünde aracı park ederek 
belediye’ye girdi. Ayaklan da 
önlem olarak indirilen Eder, 
bir süre sonra asfalt yoldan 
kayarak TEK Q:t Dodge Kam 
yoneti de beraberinde sürük 
leyerek Durmuş Cücük’e ait 
züccaciyte dükkanına sıkıştır 
dı. Eder tarafından çamurluk 
lan ezilen resmi kamyonette 
yaklaşık 100 bin liralık ha 
sar meydana geldi, öte yan 
dan züccaciye dükkanının da 
cemakânı yıkıldı.
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Gemlik Belediye Başkanlığından

1- ilçemiz Osmaniye mahallesi mezarlık iata duva 
renin yapım işi 2886 sayılı Devlet ihale kanununun 
81. ci maddesi hükümleri içinde emanet komisyonu 
marifeti ile ihale edilecektir.

2- İşin keşif bedeli 5.692.144.- TL. olup geçici temi 
natı 171.000.- liradır.

3- İhale 8.8.1986 günü saat lO.oo’da Belediye Baş 
kanlığı odasında yapılacaktır.

4- Bu işe ait dosya Belediyemiz Fen İşlerinde görü 
lebilir.

5- Bu iş için C gurubu müteahhitlik karnesi, 
1986 yılı ticaret odası vesikası, yapı araçlın bildirisi 
malî durum bildirisi Banka referans mektubu, taah 
hüt bildirisi, teknik personel bildirisini di.ekçeye ekle 
yerek 7.8.1986 tarih mesai saati bitİmine kadar idare 
mize müracaat edilmesi.

6- Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 28.7.986

î. Hakkı ÇAKIR
Belediye Başkam

spor., spor., spor., spor., spor., spor., spor», spor.

Umur spor 
Sezonu Açtı
* Açılıştan Sonra Sporcular Uludağ'a 

Götürüldüler
* Kulüp Basın Sözcüsü "Şampiyonluk İçin 

Oynıyacagız” Dedi

Umurspor genç bir kadro ile 1986-87 futbol sezonunu ken 
id sahasında açtı.

Geçt’ğimiz hafta cumartesi günü Umurbey sahasında yeni 
lige kurban keserek giren Umurspor A Takımı 25 kişilik kad 
rodan oluşuyor. 1986-87 Liginde şampiyonluk için top peşinde 
koşacaklarım söyleyen kulüp basm sözcüsü Osman Aypek 
"Bu yıl Umurspor en güçlü olduğu bir sezona giriyor. Genç 
bir takımdan oluşan kulübümüzün amacı ligi şampiyon bi 
tirmektir. Arkadaşlarımızın fiğde kardeş! ama başarılı bîr 
mücadele vereceklerine inanıyorum.” şeklinde konuştu.

GEMLIK’LI ATICILM 
BOZÜYÜK’TEN 
BAŞARI İLE DÖNDÜ

Gemlik Avcılık ve Atıcılık ihtisas Kulübü trap atışta 
karşılaşmalarında taşanlarına bir yenisini daha ekledi.

Bri süre önce Mudanya ve Bursa’da yapılan karşılaşnn 
larda derece alpnak madalya kazanan Gemlik Avdık i 
Atıcılık Kulübü 27 Temmuz günü Bozüyük Avcılık ve Atı 
hk Kulübü ile Beden Terbiyesi Genll Müdürlüğünün düzai 
diği karşılaşmalara katıldı.

Çok kalabalık bir izleyicinin katıldığı yarışmalar Boyuya 
Poligonunda yapıldı. Gemlikli altı atıcının katıldığı yonşm 
larda sporcularımız üç madalya kazandı. Yarışmalarda gâ 
ler katagorusunda ikinciliği Gürol Bağış, üçüncülüğü de H 
şeyin Kaya kazandı.

Büyükler katago pisinde üçüncülük ödülü Mehmet Çaka 
alırken bu yılkı karşılaşmalarda Mehmet Çakar ve Hüaeyi 
Kaya’nm ikinci ödülü elde etmiş oldu.

Yarışmaların ödülleri Avcılık ve Atıcılık Federasyonu Ba 
kanı Cengiz Erginakm ile Atıcılık Ajanı Melih Açılmış taıı 
ândan verildi.

I L A N
S.S. ÖNER SOSYAL OİGORTALUAR KONUT YAPI 

KCOPEKAIÎFİ BAŞKANLIĞINDAN

Kooperatifimizin olağanüstü genel kurul toplantısı aşağıda 
yazılı gündemi görüşmek üzere 24. 8.1986 günü saat 14.00 de 
TÜGSAŞ Fabrikaları Gemlik işçi yemekhanesinde yapılacak 
tır. Çoğunluk sağlanmadığı takdirde 14.9.1986 tarihinde 
aynı yerde ve aynı saatte ekseriyet aranmaksızın yapılacak 
tır.

1163 sayılı kooperatifler kanununun 24. maddesi gereğince 
yönetim kurulu faaliyet raporu, bilanço ve gelir gider cetvel 
İtri ile denetim kurulu raporu kooperatifimizin merkezinde 
ortaklarımızın, tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıda kendilerini temsilci (diğer bir ortak veya eş ve 
birinci derecede akrabaları ile) vasıtasiyle temsil- ettirecek 
ortakların usulüne uygun olarak düzenlenmiş oldukları veka 
Ifctnamelerlni temsilcileri vasıtası ile toplantı anında koope 
ratifimize tevdi etmeleri gerekmektedir.

Bütün ortaklarımızın toplantıya iştirakleri rica olunur.
NOT : Toplantıya giriş esnasında “ortaklık senedi” veya 

“cfîzdanı”nm yetkililere ibrazı zorunlu olup yanlarında bu 
belgeleri de bulundurmayan ortaklar toplantıya alınmaya 
caklardır.

GÜNDEM .: Yönetim Kurulu
1. Yoklama ve açılış . . r,
2 Saygı duruşu
3. Kongre divan başkanlığı seçimi
4. Yönetim ve denetim kurullarında raporların okunması
5. Yönetim ve denetim kurullarında raporların görüşülmesi 
6. Yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı aklanması
7. Kooperatifin feshi (An-ıtüzük 68. maddesi c bendi uyarınca 
8. Kapanış.

rami
... v ... ■ELEMAN 

ARANIYOR
ALMANCA / İNGİLİZCE Dillerden En Az 

Birini Konuşup Yazabilen 
Elemanlar Aranmaktadır

Müracaatların ı Döküm - Maklna Ltd. Ştl. 
istiklâl Cd. No 104 Gemlik adresine şah
sen yapılması veya 3064*e telefon edil
mesi gerekmektedir.

il

İl

Eİnİl

HM

■■■■■HKKBimaBliaMBMHEİ

Cilt ve Kaşe Yapılır
Körfez Matbaacılık III: 1797 Gemlik

PMtfaBMggı «gar naa?* ‘gar

AKYILDIZ TİCARET |
Her Çeşit Kullanılmış Eşya

Alım ve Satımı

S Renkli ve siyah -beyaz televizyon,
buzdolabı, çamaşır makinası, elektrik fi

K süpürgesi, mutfak ocakları, yatak odası ti 
fi ye misafir odası takımları, büro malze- fi 
ti meleri alınır,ve-satılır.

| Mehmet Akyıldız
S Pzaar Cad. 27 tlf : 2654 — Gemlik §I I
hl jitdİ» uflir ~ır rrurrır nrrr ~rrır nrjı—um—w ti—ır~r ~r

î Manastır Restaurant t
* Zengin Deniz Ürünleri
J Manastır Spesiyal *
❖ SERİN, SAKİN BİR GÜN 

MÜZİK EĞLENCE DOLU GECELER X

# Kumla Yolu - Gemlik Tif s 1342* #
**$$*»***$*♦****♦$#»*;£
BsmEnmrasiBSBsn M B

Gemsas'da
540 M2 ARSALI ÜZERİNDE 

1 ODA - 1 SALON - BANYO - 
»MUTFAK - 2 BALKONLU 75 M2 

m ■
MÜR. : TLF : 3357 GEMLİK S

ıa h
Satılık İşyeri ■

■i

Kordon Boyunda Uğur Apt. Altında İki Cepheli
Dükkan Satılıktır Sü s

İB Mür t 1243 - Gemlik 
Bl Saat 20.00 den saere 1615077 - İstanbul‘ __ ■■■■■MüMBnaiHmnnMa

«mssas^&s^saiflsıanıaG

DAĞ KARDEŞLER
Kereste ve Ambalaj Sanayii

HER ÇEŞİT İNŞAATLIK.
DOĞRAMALIK KERESTE ve 

AMBALAJ SANDIĞI TİCARETİ 
Uygun Fiat - Gününde Teslim 

Uğramanız Menfaatinizedlr.

İsmet Dağ ve Oğullan
Orhangazi Caddesi No. 30 GEMLİK
Tlf : iş : 1205 — Ev : 1254 - 2835

*#$#$»*#$#*$$*♦**$*♦**
<

$ ÇATAK TUHAFİYE VE *
* - KONFEKSİYON
# ♦
* Zengin Yazlık Çeşitlerini *
* Sunar# ıW Bay, Bayan ve Çocuk Giysileri f 

Pantolon - Etek - Kot - Blujln Elbise | 
ZEKİ Triko Gömlek ve Tişörtleri $

• NELSON Mayolar #
* • EROS İç Çamaşırları |

® Eşorfmanlar *

y 9 Çorap — Mendil Çeşitleri ।

* Tlf : 2075
Demlrsubaşı Mah. No. S/A — GEMLİK

*$$**$*$$$$*$****»**#*

DOĞAN ELEKTRİK
Taahhüt - Montaj 

Proje Bakım ve
Revizyon İşleri ile 

Hizmetinize Girmiştir 
EIL Yüksek Tekniker 
Ziya DOĞAN
Damlrsub*!* Mh. Meradiye Sk. No, « G,mlik
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görüş
Yllthmti Stvinç

Kara Afrika

Kara Afrika’da insanlar çıplak doğarlar aç ölürler. Yıllar
ca Afrika’da insanlar ölmüştür. Çocuklar bebekliklerini ya 
jaj-amadan kara toprağa verilmişlerdir. Bu insanları bir 
başlarına bırakmak insanlık dünyasının ayıbından başka ne 
olabilir T Afrika'nın kara deriU insanları, büerek mi seçtiler 
bu yolu. Afrika’nın kuş uçmaz kervan geçmez ormanlarında 
ne işleri vardı, demeyelim. Kader, bazı insanları güldürür ba 
alarmı da süründürür, ölümlere neden olur. Afrika’da in 
sanlar aç yatarken, uygar dünya buna uzaktan bakamaz. 
Eız inşam kara beyaz diye ayırmaya kalkarsak ırkçılık yap 
nuş olmaz mıyız t

Uygar dünya’da yaşayan her birey insanlarla dayanışma 
irindedir. Bu kurala uymayanlar, toplumdan dışlanırlar. Bu 
dşianış da toplum a elmadır. Türkiye Afrika’ya yardım elini 
uzatırken en onurlu konum yolundadır. Televizyonlardan 
gördüklerimizi, bir saniye içinde gözlerken acılarımız daha 
da artıyor, insanlık adine. Afrika’ya yardım kampanyası in 
sannmz için onurlu, soylu bir adımdır. Dünyadaki, insanlar 
ölmemek için kavga verirken doğayla, bâr şeye dayanıyor 
lar. yardımlaşmaya. İşte insanımızın Afrika’ya yardım ile 
böylece şekilleniyor böylece güzelleşiyor. Bu onurlu yolda 
yardım ellerini, Afrika adına ellerini ceplerine sokanlar, in 
sanlık dünyasının onurlu üyeleridirler. Kendilerini kutlamak 
isterim.

insanlık her şeyi yüzeysel görmemelidir. Eğer herşeye yü 
zeysel bakarsak, ne insan yönümüz kalır ns de, insan içine 
çıkacak yüzümüz. Afrika için Afrika’nın bebeleri, yaşlıları 
için, dünyamızı daha da güzelleştirmek için Afrika’ya yar 
dnn ellerimizi uzatmalıyız. Verilen her mal değeri yerine 
vardığında bulacaktır. İrk, cins ayırmadan, ak derili kırmızı 
derili, kara derili demeden, dünya yoksullarına elimizden ne 
geliyorsa yapmak zorundayız.

Tüm. Türkiye’de haşlatılan kampanya insanımızın gönlün 
den kopanı değil, Afrika Kıtası’ndaki insanları, geçici de ol 
sa, çoluk-çocuk doyurmak için başlatılmıştır. Bu onurlu yar 
dunda, Afrika’da, yaşayanlara ulaşmanın sevincini de birlik 
<e yaşayacağız. Sayın okurlarım! İşte size ömrünüz boyunca 
kvancmı duyacağınız bir yardım kampanyası. İstedik ki, bu 
kampanyada doruğa ulaşanlar, sevinçlerini Afrika insanıyla 
paylaşırlarken, insan olmanın, yardımsever olmanın' sevincini 
d» paylaşabilsinler.

Büyük devletlerin, Afrika konusunda daha da duyarlı ola 
bilecekleri kuşku götürmez. Çünkü onlann yardımları dün 
yanın geri kalmış ülkelerine daha çabuk ulaşır, ölümlerin ön 
Icnmesi de kolaylaşır. Geri kalmışlık insanlığın yüzünü ağar 
tan bir güneş olamaz.

Gemlik’tiler olarak, faizlerin de Afrika’ya verilecek birşey 
terimiz vardır mutlaka. Gemlik adına, Kara Afrika'ya ula 
şan her yardım, oradaki insanların yüzlerini güldürecektir.

Ba vampanyad^ biz Gemliklilerin de bir payı olsun.

SHMS
RESTAURANT

Sünnet — Nişan —

MİLTON RESTAURANT 
AİLE ÇAY BAHÇESİ 

VE 
DÜĞÜN SALONU

Evlenme — Özel Gün ve
Eğlencelerinizde Emrinizdedir.

REZERVASYON : TLF : 1071 GEMLİK

@@ SS B8 Kİ HB 8H HB HB

MERİÇ
Mali Müşavirlik ve Muhasebe Bürosu

BAG - KUR — S. SİGORTADA»
T.C. — EMEKLİ SANDIĞI — BAŞVURMA 

BASAMAK YÜKSELTME — HİZMET BİRLEŞTİRME
İSPATLAMA ve EMEKLİLİK İŞLEMLERİ 

VERGİ BEYANI — VERGİ İTİRAZLARI İŞLEMLERİNİZ 
büromuzda çözümlenir

( Danışma Ücrete Tabi Değildir )
TLF : »440
Adres : İstiklâl Od. Gürle îşhanı Kat 1 No. 47
(Noter Bitişiği) GEMLİK
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Düğün - Nişan - Nikâh 
Sünnet Yapacaklar!

Zengin Davetiye
Çeşitlerimizi Görünüz.

$ Bir Saatte Teslim
$ Temiz Baskı

S Kesenize Uygun Fiat

Ayrıca : P. Satış Fişi - Fatura - Sevk ve 
Taşıma İrsaliyesi

Her Çeşit Baskı İşleriniz İçin Emrinizdeyiz.

Tlf : 1797
KÖRFEZ Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi Gemlik



29 TEMMUZ 1986

_ _ gemUk
KÖRFEZ

YOnetim Yeri - IstüclA; Cad. GOrçay paaafı
No. S TIf : 4223 — GEMJL.ÎK

Dizgi ve Baskı :
Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayii

j». «rçg 'Irarım»

Rengin Uzdemir
Kumla Güzeli Seçildi

mız yarışmacı olarak katıl 
<h. Seçici kuru] üyeliklerine 
Yıldız Ayhan, A. Gezi Ay
han, Kumla Belediye Başkam 
Abdullah Aslan. Hakimiyet 
Gazetesi Magazin bölümü şe 
fi Erdal özdür. Yontucu Tan 
kut öktem, Bestekar Erdinç 
Çelikkol, Modacı Fatoş, 1984 
Kumla Güzeli Stephanie Fa- 
illa, ANAP'h parlementer 
Ertuğrul Ünlü, Dr. Süleyman 
Saym. Dr. Aysen Saba yaptı

lar. ilk elemede finallere 7 
genç kız kaldı. Seçici kurul 
sonunda 1986 Küçük Kumla 
güzeli olarak İzmir'i] Rengin 
Uzdemir birinci, Rüya Aslan- 
tepe ikinci, Nükhet Kurcan 
üçüncü seçildi. Bu arada seçi 
ci kurul Serap Canbay’ı basın 
güzel’; Nilgün Sanpınar’ı sem 
patı güzeli. Çiğdem Arıtmaç’ı 
zerafet güzeli, Sibel Yıldızel’i 
de Kumlaspor güzeli seçti.

Dört Çocuğun Dramı!
ne zamana kadar takarım.” 
dedi.

Türe kardeşlerin en büyü 
ğü Yılmaz Türe (11) iseşun 
lan söyledi :

“-Annem ile babam geçine 
iniyorlar sürekli kavga edi 
yorlardı. Babam e ve çoğu za 
man içkili geliyordu. Eu yüz 
den kavga bitmezdi. Bana bi 
le İçki içirmeğe çalıştığı olur 
du. Annem, blrgün seni ve 
çocukları bırakıp kaçacağım 
derdi. Ve bizi bırakıp gitti. 
Babamda teyzeme gidiyorum 
diye gitti gs’meûL Biz biran 
önce annemin ve tabamın eve 
dönmelerini bekliyoruz.”

Dört çocuğunu sokağa terk 
eden vizdansız anne ve taba 
emniyetçe aranırken. Belediye 
de küçük Türe'Jere yardım 
kampanyası açıldı. Belediye

deki memurlar kendi araların 
da para toplarlarken, bazı 
memurlar da evlerinden •gi
yim eşyası getirdi. Bu arada 
çarşı esnafı da yardımlarda 
bulundu.

EVLERİNE DÖNDÜLER

Çocukların terk ettikten 
sonra kaybolan anne Fatma 
Türe ve baba Fehmi Tüfe em 
niyetin kctıdülerini araması 
ve basında haberlerin yayın 
lanması üzerine ortaya çıktı 
lar. Ercjniyet göı<evliferiyle 
birlikte evlerine giden Türe’ 
ler çocuklarını komşuların
dan teslim aldılar.

Hacıları Uğurladık
Cumartesi sabahı çarşı ca 

mü önünde toplanan hacı 
adayları Gemlik kafilesini 
oluşturdu. 36 kadın, 35 erkek 
ten oluşan hacı adayları ya 
kınlan tarafından uğurlandı 
lar. Hacılar Kabe'ye kara yo 
luyla gidiyorlar.

Emlak Vergisi 
Beyanname Süresi
neden olmuştu. Sıkışıklık yü 
zünüen 'beyanname sürtesi 
Temmuz ayı sonuna kadar 
uzatıldı.

Sürenin Perşembe günü 
sona ereceğini hatırlatan ilgi 
liler, beyannamelerini verme 
yenlerin 31 Temmuz 1986 gü 
nü mesai saati bitimine ka 
dar Belediye Emlak Servisine 
getirmelerini istediler.

Carsı Deresi 
Temizlensin

ilçemizin merkezinden deni 
ze dökülen Çarşı Deresi’nin. 
temizlenmesi istendi. Dere 
üzerindeki esnaf; “Belediye’ 
den hizmet bekliyoruz” dedi 
ler.

İznik Gölünün suyunu bir 
kol ile Gemlik’e döken Çarşı 
Deresinin iskele Meydanında 
ki Balıkhaneden, Minibüs ga 
rajına kadar olan bölümünün 
üzerinin kapalı olması nede- 
niye, hoplanan birikintilerden 
pis kokular çevreye yayılı 
yor. Dere üzerinde bulunan 
esnaf, havaların ısınması ile 
kötü kokuların arttığımı tie 
lirterek şunları söyledler :

“-Çarşı deresinin durumu 
başta- belediyece bilinen bir 
o'ay. Kapalı yer alfanda top 
raklar ve dereye akıtılan la 
ğun suları i’e den'z ağzı ta 
nıaımeaı kapanmış dununda. 
Havalanın ısınması kolcunun 
yayılmasına neden, oldu. Du 
nımu belediyeye çeşitli defa 
duyurduk. Hatta belediye baş 
kanma da, söyledik. Aldığımız 
cevap ilginç; “Buraya 500 bin 
lira ilaç parası gerekli" 
oldu. Halkı v.e esnafı tedir 
gîn eden bu duruma bir an 
önce çözüm bulunmalıdır.”

Sinekle İkinci Kez
Beled’ye'ce tüm ilçenin cad 

de ve sokakları her türlü si 
nekle mücaÇe’e fcân yeniden 
ilaçlanacak.

ilgililerden aldığımız bilgi 
lere göre; sıcakların artması 
nedeniyle tüyeyeii ilinek -ve 
sivrisineklerin çevre ve halk 
sağlığına, zarar vermemesi 
için, ikinci kez traktör ile 
ilaçlanacağını belirttiler.

■90 kg. BASUDÎN M20 adlı 
ilacın mücadelede kullanılaca 
ğını söyleyen ilgililer, ilçenin 
tüm cadde ve sokakları ile 
Manastır, Gemsas, Hasanağa 
kampının da ilaçlanacağını 
söylediler.

I TEŞEKKÜR
24 Temmuz 1086 Perşembe günü aramızdan ebediyen ayrılan 

sevgili babamız

YÜKSEL YAZICI’N(N

cenazesine bizzat gelen, telefon ve telgrafla acımızı paylaşan akra
ba, eş, dost ve tanıdıklara teşekkürü bir borç biliriz

EŞİ HATİCE YAZICI
ÇOCUKLARI

SİBEL VE HAKAN YAZICI

ÖZER TUHAFİYE
Zengin Çeşitleriyle

Gemlikli Sayın Müşterilerinin Hizmetine Girdiğini Müjdeler

Ceylan Eczanesi Karşısı GEMLİK

Güler Ticaret'te

8 DEMİR
13,5 TUĞLA
8,5 TULA 
ÇİMENTO

19,5 TL.
47 TL.
45, TL.

1350 TL.

TIf; 4637
istiklâl Cd- No 23 Gemlik

Gazeteniz
Gemlik Körfez’i 

Okuyunuz, 
Okutunuz, 

Abone Olunuz

SATILIK
Gürle İş Hanında 

ve Üst Katlarda Sa- I
tılık Dükkanlar
Alt

TIf : 4448 • 4949 Erkullar Gemlik

Koyan Kasan Otobüsün Tekerlaklari Taksiyi Ezdi

GÖRÜLMEDİK KAZA
Hafta sonunda meydana gc 

Icn kazayı görenler de şaşır 
dı, yaşıyanlarda. İstanbul’ 
dan Barsa'ya gitmekte olan 
bir yolcu otobüsünün arka 
cantının kovan kesmesi ile 
tekerlekler yüzlerce metre 
uzaklıktaki taksiyi hasara 
uğrattı.

Geçtiğimiz hafta cumarte
si günü İstanbul'dan Bursa 
yönüne gitmekte olan 34 NA 
905 plakalı Mücahit Macit 
Yun yönetimindeki yolcu oto 
MtoU, Terme Oteli geçtikten 
sonra arka sağ oantı kovan 
kesti. Tekerleği tutan çlvata 
lann kopmasıyla boşta kalan 
İki tekerlek hızla Shell istas
yonunu da geçerek Körfez 
Taksi Yazıhanesi önünde bek 
lemekta olan Şevki Emeç’o 
aft 16 AE 032 plakalı taksi
ye çarparak durdu.

ilginç, üglnç olduğu kadar 
da korku veren- kazada şans 
eseri yarala-.ıan bile olmadı.

Odayla ilgili soruşturmaya 
başlandı ,

Emniyet 
Teşkilatında
4 Yeni Atama Var

Gemlik Emniyet Amirliğine 
bağlı emniyet teşkilatına dört 
yeni memur atandı.

Gemlik’te görevli polis mc 
morlarından Mustafa Uyar 
ve Hüseyin Yılmaz doğu hiz
metlerine atanırken, ilçeye 
Hakkari, Mardin, Siirt v- 
Yük; ek o vank’an dört yeni 
polis memuru atandı.

Yeni Guvarnör Toplantıya Katıldı
ROTARY İshalle Mücadeleye 
Kararlı

Gemlik Rotary Kulübünün 
Tibel Otelde yapılan yemekli 
toplantısına Rotary Kulübü 
Guvamorü Dr. Ünal Ural’da 
katıldı. 1

Gemlik Rotary’nm yeni dö 
<n|em üçüncü toplantısında 
söz alan guvarnör Dr. Ünal 
Ural, sağlık Bakanlığı ve 
Hükümetin öngördüğü bir ça 
Iışma programı ile hizmetleri 
ne devam ettiklerini belirte 
rek şöyle konuştu :

“-Dünyadaki sağlık kenula 
ima Türk Rotary olarak biz 
do katıldık. Batae&ğ'.r 
öngördüğü program içinde 5 
yıd.ı 2 milyon 100 bin dolar 
hk karma aşı yapımını be'ir 
ledlk. Bu yıl ÜNİCEF aracı 
lığı L’o S milyon karma aşıyı

Türkiye’ye getirmeğe çal'i? 
yoruz. Bunun yanınla çocuk 
İshalleri Ee mücadeleye baş 
Ladik. Bakanlığın kampanya 
sına Uluslararası Rotary ola 
rak 2 bin dolarlık katlanuz 
vardır. Mücadelede kul anda 
cak elan pıketçikler yakında 
Türkiye’ye gelecektir.’*

Yardımlar 2,5 Milyon
yardımların 2 milyon 500 bin 
lirayı bulduğu öğrenildi.

İlgililerden aldığımız bîlgS 
lere göre Gemlik merkezde 
de gejt'ğinıiz hafta cuma gü 
nünle kadar 812 bin lira, Ar 
mutlu’da ise 923 bin lira top 
lanan.k yardımda öncülüğü 
süre ürüyorlar.

AKDOĞANLAR TİCARET

MOTİF 
DUVAR KAĞITLARI BAYİLİĞİ 

HÜSEYİN AKDOĞANLAR

Duvar Kağıdı

Formplast
Poster

Parke
Cam Cila

Halıfleks
Marley

Yağlı Boya 
Plastik

Badana
TIf . 2132
Markez : istiklâl Cd. Gürle İş Ham Pasej İçi Gemlik 

Şube : Pazar Cad. No. B Gemlik
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