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KURULUŞ : 16 HAZİRAN 1973

SATILIK DAİRE

KREDİYE UYGUN
90 m2 BİTMİŞ 

DAİRE 
SAHİBİNDEN SATILIK

Ttf ; 3010 -4800 Gemlik

SATILIK DAİRE

Karacaaü Köyünde An 
Çınar Sitesinde Asansörlü 
75 m2 26 Nolu Daire Satılık.
Tlf : 2134 Gemlik

Kültür ve Turizm Bakanının Sessiz Ziyareti

MESUT YILMAZ
İLÇEMİZE GELDİ

ÖĞRENCİ OTOBÜSÜ 
DEVRİLDİ BİR KİKİNİN 

KOLU KOPTU
• YANLIŞ SOLLAMA TEHLİKE YARATIYOR 

• ALKOLLÜ ŞOFÖR TUTUKLANDI

$ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANCA BELEDİYE ÇALIŞMALARI ANLA
TILDI

• BAKAN YILMAZ, ÇARŞI HAMAMINI GEZDİ

• KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI BAŞLIYAN ÇARŞI HAMAMI SİT A- 
LANI TESBİT EDİLMİŞ

Q KÜTÜPHANEYİ DE GEZEN BAKAN MEMNUN AYRILDI

Kültür ve Turizm Baka
nı Mesut Yılmaz, cumarte 
si günü ani olarak ilçemi
zi ziyaret etti.

Bursa Valisi Zekai Gü- 
müşdiş, Bursa Belediye 
Başkanı Ekrem Barışık, 
ANAP İl Yöneticileri ile İl 
çe Başkanı Haşan Başaran 
ve Belediye Başkanı Hakkı 
Çakır tarafından Yalova sı 
nırında karşılanan Kültür 
ve Turizm Bakanı Mesut 
Yılmaz, saat 18.00 sıraların 
da Belediye’yi ziyaret etti.

Belediye Araç Parkı Zenginleşti

5 Yeni Araç Törenle Hizmete Girdi
Bağcı ve Benli
ANAP’tan

Belediye tarafından sa
tın alınan yeni beş araç ve 
onanını bitirilen itfaiye a- 
racı dün düzenlenen tören 
le hizmete sokuldu.

Belediye önünde dün sa
ta 14.00’de yapılan törene 
Kaymakam Mehmet Gü
ler, Belediye Başkanı Hak
kı Çakır, Garnizon Komuta 
nı Kıd. Alb. Namık Yurtı- 
şık, Belediye Meclis üyele
ri, belediye personeli ve 
halk katıldı.

Törende konuşan Beledi 
ye Başkanı Hakkı Çakır, 
hizmet kervanına beş yeni

Gemlik’e
K-2 Tipi
Cezaevi
Yapılıyor

iki yıldır cezaevsiz olan 
ilçemiz modem bir kapalı 
ceva vc tutukevine kavuşu 
yor.

Engürücük Köyü sınırla 
nndn 30 bin 656 m2 lik bir 
alanda kurulacak olan Ka
palı ceza ve tutukevi 166 
milyon lira keşif bedel ile 
ihale edildi. îki yılda biti
rilecek olan ceza ve tutuk
evi 60 yataklı ve üç koğuş 
İti K-2 tipi olacak.

Belediyede, Belediye Baş 
kanı Hakki) Çakır’dan 
çalışmaları hakkında bilgi 
alan Bakan Yılmaz, yapıla 
cak olan Belediye Sarayı
nın arsasını yerinde gördü. 
Belediye Başkanı Hakkı 
Çakır, Bakan Mesut Yıl- 
maz’a kamulaştırma çalış
maları devam eden Çarşı 
Hamamı’nın SİT alanına 
sokulması için tesbit yapıl
dığının öğrenildiğini söyle
di. Çakır, bü alanın tarihi 
hiçbir özelliği olmadığını

araç daha kattıklarını belir 
terek şunları söyledi :

"-Altı aracı daha beledi
yemiz konvoyuna kattık. 
Bunlar gördüğünüz gibi 
bîr türbo damperli kamyon, 
bîr adet 25 kişilik Magi- 
rus otobüs, bîr adet ambu
lans bu önümüzdeki ay 
teslim edilecektir, iki adet 
pikap ve bîr süre önce ka 
za geçiren itfaiye aracımız

S. S. Sahil Yapı Koop. Temeli
Törenle Atıldı

Geçtiğimiz yıl kurulan 
S.S. SahilYapı Kooperatifi 
konutlarının temeli törenle 
atıldı.

Endüstri Meslek Lisesi 
karşısında satın alınan ar
sa üzerine yapılacak olan 
kooperatif konutları 50 or
tağı ev sahibi yapacak.

Temel atma töreninde

konuşan inşaat Müteahhidi, 
Sabit Bayoğlu inşaatları en 
kısa zamanda bitirecekleri
ni belirtti. Daha sonra konu 
şan kooperatif Başkanı M. 
Aydın ise şunları söyledi :

"•Kooperatifimi» kısa za

belirtti. Daha sonra Çarşı 
hamamına giden Bakan 
Mesut Yılmaz, incelemeler 
yaptı. Hamamı dıştan da gö 
ren Bakan, konunun aydın
latılması için yetkili bir he 
yetin çarşamba günü Gem
lik’e geleceğini söyledi.

Kültür ve Turizmi Baka
nı Yılmaz daha sonra İlçe 
Halk Kütüphanesini geze
rek Kütüphane Müdürün
den bilgi aldı. Yeni ona
randan geçen ilçe kütüpha
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dır. Bu araçlara belediye
miz toplam 98 milyon 517 
bin 800 lira ödeyecektir, 
ilçemize hayırlı olmasını 
dilerim."

Kesilen kurban ve yapı
lan duadan sonra yeni alı
nan araçların kurdelası 
Kaymakam Mehmet Güler 
tarafından kesildi. Araçlar 
daha sonra ilçe içinde tur 
attılar.

manda kuruldu ve çevrede 
en kısa zamanda temel at 
ma şansına sahip oldu. A- 
macımız 50 ortağımızı sağ
lıklı konutlara kavuşturmak 
tır. Müteahît firma ile olan 
sağlıklı ilişkimiz İle zama
nında konutlarımızın bitlrile 
ceğîne inanıyorum."

Tevfik 
Solaksubaşı 
Hindistan 
Yolcusu

taam S. 4 U

Kültür ve Turizm Bakanı 
Mesut Yılmaz, SİT alanı 
tesbiti yapılan Çarşı Hama 
manda inceleme yaptı.

İhraç Ediliyor

Umurbey BeledHye Baş
kanı Hüseyin Karpat, hak
kında verilen gensoruya e- 
vet oyu kullanarak parti 
suçu işleyen ANAP’h bele
diye meclis üyeleri Ahmet 
Bağcı ve Mehmet Benli ih 
raç istemi ile disiplin kuru 
luna verildi.

Anap ilçe Başkanı Ha
şan Başaran gazetemize 
yaptığı açıklamada Bağcı 
ve Benli’nin parti tüzüğü
ne ters düşen davranışlar
da bulunduklarını bundan 
dolayı ihraç istemi -ile 11 
Başkanlığına başvurduk 
larını söyledi.

Acı Bir Kayıp 

Küçük İlksev 
Öldü

Gazetemizin eski yazı iş 
leri Müdürü merhum Av. 
Mehmet Cengiz Göral'm 
büyük kızı îlksev (10) yaka 
landığı amansız hastalık
tan kurtulamıyarak öldü.

Ankara Hacettepe Hasta 
hanesinde Lösemi tedavisi 
gören küçük îlksev, 27 O- 
cak günü sabaha karşı ya
şama gözlerini yumdu. Ta
lihsiz îlksev İzmir’de topra 
ğa verildi.

Önceki gece Engürücük 
Köyü yakınlarında meyda
na gelen feci kazada 7 kişi 
[yaralandı, bir kişinin kolu 
koptu.

Pazar günü Uludağ dönü 
şü İstanbul’a gitmekte o* 
lan 34 KY 517 plakalı Ha 
yati Yılmaz yönetimindeki 
öğrenci dolu gezi otobüsü 
Naylonteks Fabrikası ya
kınlarında yanlış sollama 
nedeniyle şaranpole kaydı. 
Yaklaşık 100 metre şaran- 
polde sürüklenen otobüs da 
ha sonra asfaltta takla at
ta. Kaziada 7 yolcu çeşitli

Çimtaş'ta 
Maaşlarını 
Alamayan 
İşçiler 
Otobüslere 
Binmediler

Çimtjaş Çelik- Konsiriksi 
yon Fabrikasında çalışan 
400 işçi maaşları zamanın
da ödenmeyince otobüslere 
binmediler.

1.5 yıldır maaşlarım de
vamlı geç ödendiğini söyle 
yen işçiler Ocak ayı maaş
larım 23 Ocak tarihinde 
ödeneceğinin belirtildiği 
halde alamadılar. Bunun 
üzerine geçtiğimiz hafta iş 
çıkışı işçileri Gemlik’e ge
tirecek olan servis otomo
biline binmeyerek olayı 
sessizce protesto ettiler.

Gazetemizi ziyaret eden 
işçiler, aylardır maaşlarını 
zamanında alamadıkla 
nnı esnafa olan borçlarını 
ödeyemediklerini belir
terek şöyle konuştular :

D. S. 4 de

TAŞI GEDİĞİNE 

BİRGÜN
Artınca pahalılığın dozu. 
Halk alamıyor eti, gazı, tuzu. 
Yaşam, ha minare gölgesi ha davul tozu. 
Sardı toplumu intihar pisikozu.
"SAAT SABAHIN DOKUZU." 
İktidarın oldu savunma kozu. 
Sessiz diye Milleti sanıyorlar kuzu. 
Silecek elbet birgun ekrandan o muhteşem pozu...

8

yerlerinden yaralanırken 
Can Aslan adlı kişinin ko
lu koptu. Yaralı çevreden 
yetişenlerce Devlet Hasta
nesine kaldırıldı.

Alkollü olan araç şoförü 
daha sonra jandarmaca 
gözaltına alındı önce suçu
nu inkar etti, aracı kullan
madığını söyledi ancak oto 
büs yolcularının jandarma 
ya gelmesiyle olay öğrenil
di. Savcılıkça yapılan so
ruşturmadan sonra dün 
mahkemeye sevk edilen şo 
för Hayati Yılmaz tutuklan 
dL

Ek PTT Binası 
İhale Edildi

Telefon Sorunu
Bitiyor

İlçe PTT’sine ek olarak 
yapılacak bina ihale edildi

PTT binasının üst tara
fında bulunan arsaya yapı
lacak olan ek binaya 4 bin 
abonelik yeni bir santral 
konacak. Ek binanın 18 ay
da tamamlanacağını söyle
yen ilgililer, çalışmalara 
havaların uygun bir anımla 
başlanacağını söyledi 
ler. İlgililer ek binanın biti
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BELEDİYE 
ENCÜMENİ 
CUMA GÜNÜ 

TOPLANIYOR

Belediye Meclis Cuma 
günü Şubat ayı olağan top
lantılarına katılmak üzere 
toplanacak.

Belediye Başkam Hakkı 
Çakır, cuma günü toplana
cak mecliste imar komisyo 
nu raporu ele alınacağını 
ve normal toplantının yapı 
lacağmı söyledi.

8 i

İnan TAMER
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Siyasi Partilerin İlçe Başkanla»

BELEDİYE ÇALIŞMALARI
HAKKINDA NE DİYORLAR?

ANAP tlçe Başkanı
Haşan Başaran

Gemlik Belediye’sinin 1986 yılı içersinde yapmış ol
duğu hizmetlerin tamamı, hem halkımızın hemde şirin 
beldemizin ileriye dönük ihtiyaçlarını kökünden çömüz 
lemeye yöneliktir.

Bu itibarla, yapılan hizmetlerin, ilçemiz yaşayanları 
tarafından beğeni ile takip edildiği ve memnuniyet ve 
rîci olduğu kanısındayım.

Kabul etmek gerekir ki, ilçemiz nüfusu diğer yörele 
de olduğu gibi doğum yolluyla değil, yetişmiş insanla
ra göçüyle normalin üzerinde bir hızla artmaktadır. Bu 
nedenle, belediyemizin, normal çalışmasının çok üzerin 
de bir çalışma ile tüm sorunların üstesinden geleceği
ne inanıyorum.

1986 yılında yapılan belediye hizmetleri, Belediye 
Başkanımız Sayın I. Hakkı Çakır tarafından açıklan 
mış olmakla beraber ben de kısaca değinmek istiyo
rum.

— ilçemizin büyük mahallelerinden olan Osmaniye 
mahallesi ve onun yanında yedi mahallemizin hemen 
hemen yol sorunu bitmek üzeredir.

2— Nüfusun yaklaşık yüzde altmışbeşinin yaşadığı 
Hamidiye ve Osmaniye mahallelerinin kanalizasyon ça 
lışmaları 1986 yılında hızlandırılmıştır.

3— Alt yapısı hiç olmayan gecekondu bölgelerine 
kanalizasyon yapım çalışmaları sürdürülmektedir.

4— Birinci kordonla ilgili tanzim çalışmaları bitiril
miş, çocuklarımıza bir oyun bahçesi ile gençlerimize 
basketbol sahası kazandırılmıştır.

5— Halkımıza daha rahat ve daha iyi hizmet vere
bilmek için belediyemizin eksik olan kadroları tamam 
lanmış tır.

6— Yasa ile belediyelerimize devredilen emlâk ver 
gisi işi en iyi şekilde çözümlenmiştir.

7— Belediyemizin, acil ihtiyacı olan gümrük binası 
1986 yılında bitirilerek, Maliye ve Gümrük Bakanımız 
Sayın A. Kurtcebe Alptemoçin tarafından hizmete açıl 
mıştır.

8— ilçemiz için yetersiz olan belediye binamız en 
iyi şekilde projelendirilerek ihale safhasına getirilmiş
tir.

9— Aynı şekilde ikinci kordon düzenlemesi de proje 
safhaları geçirilerek bir kısım işleri ihale edilmiş olup, 
diğer üniteler de ihale durumundadır,

10— ilçemiz 1986 yılının tüm kuraklığına rağmen açı 
lan kuyularla susuzluk çekmediği gibi, bitmek üzere 
olan temiz su arıtma tesislerinin hizmete girmesiyle 
pırıl pırıl bir içme suyuna sahip olacaktır.

11— Kanalizasyon şebekemizin nihai noktası olan pis 
su arıtma ve deşarj tesisleri son safhaya gelmiştir.

12— Yetersiz olan imar planımızı revize çalışmaları 
mız, imar komisyonumuz tarafından sen şekline getiril 
iniştir.

13— Küçük Sanayi Sitesinin tüm problemleri ile ilgi 
lenilmiş, büyük ihtiyaca cevap verecek olan Küçük Sa 
nayi Sitemiz garantiye alınmıştır.

14— Yıllardan beri hiç el atılmayan mezarlığımızın 
yol ve duvar problemi halledilmiştir.

15— Toplu taşımacılığın en güzel örneği verilmiş, 
belde halkımızın huzur ve güven içersinde Bursa'ya 
gidiş-gelişi sağlanmış, yeni alınan otobüslerle daha sık 
servis yapılır hale gelinmiştir.

1986 yılında yapılan bu çalışmaları beğeni ile izler
ken, Belediye Başkanımız, encümen üyelerimiz ve mec 
lis üyelerimizin yeni yılda daha büyük hizmetleri so
nuçlandıracağına inanıyor, 1987. yılının ülkemiz ve bel 
demiz halkına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.

MESLEK DEĞİŞTİRME SEBEBİYLE 
İYİ ÇALIŞIR DURUMDA

GARAJ TEKEL BAYİİ DEVREN ACELE 
SATILIKTIR

<
Minibüs Garajı Gemlik

MESLEK DEĞİŞTİRME SEBEBİYLE 
İYİ ÇALIŞIR DURUMDA 

BAKKAL DÜKKANI DEVREN SATILIKTIR

Abdullah MANAY
Osmaniye Mh. Pazar Cd. ipek Sk. No. 4 Gemlik

VİTAMİNLER
Sayın Gemlik’liler,
Bu haftaki yazımızda şu zorunlu vitaminler konusunu 

açıklamaya devam ediyorum.
Şişmanlığın vitamin yetersizliğinden ileri gelen bir 

hastalık olduğu tahmin edilmektedir. Ancak bu kişile
rin kendilerini yağlandırdığı gerekçesiyle vitaminleri 
yemek listelerinden çıkarmaları gerçekten şaşırtıcıdır. 
Bu sadece bilgi yetersizliğinin tabii bir sonucudur.Onla 
n şişmanlatan besinler arasında yaptıkları yanlış seçim 
ve aldığı miktardır. Kilolarına yeni kilolar eklendikçe 
normal vitamin öğününden yoksun kalmaktadırlar. Çün 
kü vucud şeker ve nişasta bolluğu karşışında umutsuzca 
bunları yakmağa çabalıyor ve bunun için de diğer be 
sinlerin vitaminlerini (ÖDÜNÇ ALMAK) zorunda kalı
yor.

Önemli bir olguyu belirtmek isterim :
VİTAMİNLER sadece beslenmemiz için de var ol

duklarında yada beslenmemizi bütünlediklerinde yarar 
lıdırlar. Vitaminleri asla besinlerin yerine koymağa ça 
hşmayın.

Şimdi vitaminleri taramaya çalışalım :
A VİTAMİNİ : Güzel bir ten ve parlak gözlere sa

hip olmak herkesin tabi istek ve hakkıdır. Ancak buna 
kavuşmak için A vitamini hakkında şunları bilmeliyiz. 
Bu vitamin sarı renkte bir yağdır. (KAROTEN) bitki
lerdeki tabii A vitaminin tanımıdır. Bazı balıkların ka 
raciğerinde, sütte, hayvani yağlarda yumurta sarışında 
fazla miktarda bulunur. Bitkilerde ise havuç, ıspanak, 
domates gibi yiyecekler A vitamini bakmamdan zengin 
dir. A vitamini eksikliğinde birinci nokta olarak deri
nin normal işlevi bozulur. Bu vitaminin eksikliğini gös 
teren ilk belirti tavuk körlüğü denilen görme bozuklu
ğu hastalığıdır. Günlük ihtiyaç erişkinlerde 2 miligram 
dır. Bitkilerden alınan A vitamininin ise günlük 4-6 
Mg. dır.

E VİTAMİNİ : Pek çok tartışmaya yol açan bir vi 
tamindir. Bir hayvan türünün normal üremesi için ge- 
renkli olduğunu gösteren kanıtlar açıklanmıştır. Kalp ve 
hücre çekirdeklerinin (METABOLİZMA sında özellikle 
hücrelerin olgunlaşma ve çoğalmalarında bir düzenleyi i 
ci olarak iş gördüğü kabul edilmektedir. İhsanlarda 
çocuk düşürmelerin E vitamini sayesinde büyük ölçü
de önüne geçildiği ileri sürülmektedir. E vitamini buğ 
day kepeği yulaf unu mısır çavdar çekirdekler fıstık, ; 
ceviz fındık soya ve zeytinyağlarmda bulunur. Lahana, I 
marul ıspanak hayvani yağlar, peynir, yumurta sansın 
da daha az miktarda mevcuttur.

Hayvanlarda yapılan deneylerde E vitamini ek
sikliğinin kısırlığa neden olduğu görülmüştür. Ancak 
insanlarda bu vitaminin etkisi kesinlikle hala tesbit edi 
lememiştir. Şimdilik Veterinerlikte kısırlığa karşı j 
kullanılmaktadır.

Bir hafta sonra buluşmak üzere sağlıklı günler dile
rim.

Gemlik’li Müşterilerimiz Şimdi Yeşil'deki
Yeni Mağazamıza Gelin

Mobilyanızı Seçin SETBAfl

MÜZE

YEŞİL CAD.

Evinize Teslim Edelim
SULTAN | .. 

MOBİLYA ’ ***

YEŞİL CAMİİ

3

Merkez t İvazpeea Çarşısı No. 23 Tel : 16731 — BURSA
Şube » Yepll Cad. Oereboyu Sk. No. 13 — BURSA

NAMAZGAH MEYDANI
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| DAĞ KARDEŞLER ! 
I iKereste ve Ambalaj Sanayii

HER ÇEŞİT İNŞAATLIK, 
DOĞRAMALIN KERESTE ve 

AMBALAJ SANDIĞI TİCARETİ 
Uygun Fiat — Gününde Teslim 

e Uğramanız Menfaatinizedir

ISMET DAĞ ve OĞULLARI j I
g Tel : Iş. 1205—Ev. 1254-2835 [

ORHANGAZİ CADDESİ NO. M GEMLİK 
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goruş
Mehmet SEVİNÇ

Para - Ekonomi

Paramız, kah yitiriyorsa, buna karşın yönetim, kan 
yitiren parayı rayına oturtamıyorsa, bunun üstüne de 
enflasyon biniyorsa, ülke genelinde bir yanlışlık yapılı 
yor olmalı.

Türkiye’de görünmez enflasyon gündemdeyse, önü 
müze sürülen, ekonomik bulgular, Türkiye genelinde 
bir şeye yaramayacağının, yaşayan ölümcül burguları 
dır. Enflasyonu, halkın sırtına yükleyerek, bu olumsuz 
gidişe dur demenin zamanıdır. Raydan kayan ekonomi 
yi, hükümsün, Türkiye’de bunalımlara açılan kapılar 
arkasında havanda su döğdüğünü göstermektedir. Bu 
yönden de bakılırsa, Türkiye’de sandıktan çıktıklarını 
sananlar kendilerini aldatıyorlar. Türkiye genelinde, 
enflasyonu ortadan sileceklerini söyleyenler ulusumuzu 
aldatmanın yanlışını yapıyorlar.

Yurdumuzda etin kilosu ikibin liradır. Bu durum na 
sil yorumlanır. Bugün Türkiye’de işsizlik ileri boyutlar 
dadır. İşsizlik yapısal bir olguyu doruğuna ulaştırmak 
far. Ne yazık ki, Türkiye ekonomisini orasından bura* 
smdan destekliyerek bir sonuca varmak isteyenler al
danmanın ötesinde, birşey yapamadıklarının sancıları
nı çekiyor olmalıdırlar.

Şimdi, ortadaki sorunlar halkın sırtınamı yüklene
cek ? Öyle sanıyorum ki hükümet enflasyonu durdur
manın ötesinde, kendi ekonomik açmazlarının giderek 
büyümesinden kuşku duyuyor. Çünkü, neyi nasıl yapa 
cağmın yanlış ekonominin, çarklarına kaptırmıştır. Ko 
nuya bu açıdan tanı koyarsak, enflasyon çarkının dur 
mayacağı gün gibi ortadadır.

Hükümet ne derse desin, ekonominin üç ayağı da 
sakattır. Bunu böyle tamlarsak, kendimizide aldatmış 
olmayız. Hükümetin, zor günlerinde TV.’ye çıkması ğü 
zel sözler söylemesi gözleri, başka yöne kaydırmaktan 
kaynaklanır. Türkiye’de sütün kaymağım yeme hüneri 
ni gösterenler, “ölen ölür, kalan sağlar bizimdir” fel
sefesi içinde olanlar, bugün, kendilerini zorlayarak bir 
yere varacaklarım sanıyorlarsa vay onların, hallerine. 
Hükümet, Türkiye genelinde enflasyonun geriletilmesi 
gündemde değilse, bunu da halk mi gündeme getire
cek ? Bu anlamda halk dayanmanın, halkı yanına çek 
menin, çizgisinde olması gereken yönetim, kendi boşlu 
ğunu, yine kendisi gündeme getiriyor.

Ekonomiyi “Canlandırıyoruz” diyenler bir aidatının 
içindedirler.

ı

KAYIP

Gemlik Nüfus Memurluğundan almış olduğum Nü* 
fus cüzdanımı ve Eskişehir Trafik Şube Müdürlüğünden 
1975 senesinde almış olduğum B grubu ehliyetimi kay 
bettim. Hükümsüzdür.

spor., spor., spor., spor

BORUSAN GÜVEN

spor., spor., spor., spor

KÜÇÜK KUMLA VE
UMURSPOR 1. KÜMEYİ GARANTİLEDİ

Hüseyin KONUR
Bursa ikinci amatör kümede mücadele veren ilçe

miz takımlarından Borusan Güven, Küçük Kumlaspor 
ve Umurspor başarılı karşılaşmalardan sonra birinci 
amatör küme kapısını araladı. Üç takımın birden bi
rinci kümeye çıkmayı garantilemesi ilçedeki sporsever 
ler tarafından sevinçle karşılandı.

İkinci kümedeki karşılaşmalarını tamamlayan Boru 
san Güvenspor taraftarları birinci kümeye geçmenin 
çoşkusunu yaşarlarken, kulüp Başkanı Fazıl Şentürk, 
"'Grubumuzda sezon boyu centinmence mücadele veril 
dİ. Son üç maçımızda birinci kümeye yükselmenin ge 
tirdiği hava ile zorlandık, özellikle 2-2 berabere kal
dığımız Demirtaş karşılaşması çok çekişmeli geçti. Ye 
ni sezonda birinci kümede başarılı olacağımıza inanı* 
yorum." şeklinde konuştu.

Umurspor’un birinci kümeye geçmesinde önümüzde 
ki hafta yapılacak olan Altınsapan karşılaşmasının

yengisi belli edecek. Kulüp Genel Kaptanı Osman Ay- 
pek yaptığı açıklamada "-Taraftarlarımızın desteği 
ile önümüzdeki Altınsaban maçını aldığımız takdirde 
Borusan, Kumlaspor'dan sonra birinci kümeyi garanti 
leyen üçüncü kulüp-olacağız. Altınsaban karşılaşması 
için bütün futbolcularımıza güvenimiz sonsuz olup spor 
severleri bu karşılaşmaya bekliyoruz." dedi.

Azotspor
Yunuseli 0

Gemlikspor’da Başkanlık

îlçe stadında Pazar günü oynanan futbol maçında 
Azotspor, Bursa Yunuseli’ne fark yaptı.

İlk yarıda karşılaşmamın 10 dakikasında kaptan 
Enver’in uzaktan nefis şutuyla 1-0 öne geçen Azotspor, 
ikinci yarıya daha hızlı girdi. 70 dakikada Aykut kafa 
vuruşuyla takımını 2-0 öne çıkardı. Gününde olan sa* 
hanın yıldızı Mehmet 85 dakikada plaseyle topu ağlara

Sorunu Sürüyor gönderdi. Bu sonuçla karşılaşmanın 
ken Murat, Yusuf’un ortasını gole 
4-0 yaptı.

biteceği sanılır
çevirerek sonucu

Dört yıldır Gemlikspor’da kulüp başkanhğı yapan 
Seyhan Aydın’ın istifası ile boşalan başkanlık koltuğu' 
na kimin geleceği ilçedeki sporseverler tarafından me 
rak konusu oldu. Bu konuda görüşünü aldığımız Gemlik 
spor antrönerü Haydar Yiğit şunları söyledi "Gemlik 
spor sahipsiz. Futbolcularla ilgilenen gerçek idareci bul 
mak mümkün değil (A) takım maçları zorlukla bitti. 
Sıra genç takıma gelince gençler kendi imkanları ile 
birşeyler yapmaya çalışıyorlar. Kısacası Gemlikspor'un 
sporcuları aynı zamanda kendilerine bakacak büyükle 
rîni bekliyorlar." .

HAKEMLER : Eşref Orhan (3), 
Kadir Balcı (3).

Cahit Geyik (3),

AZOTSPOR : K. Ali (3), Mustafa (3), Murat (4), 
B. Ali (2), Ahmet (2), (Aykut 2), Enver (3), Eşref 
(1), Yusuf (2), Mahmut (3), Tahsin (3), Abdullah 
(3), (Hüseyin 3).

YUNUSELİ : Mustafa (1), Faruk (2), Benvari (2), 
(Yılmaz 2), Selim (2), Halit (2), Sinan (2), Şinasi 
(2), Bedri (2), Ahmet (3), Süleyman (3), Rüştü Cl).

GOLLER : 10 Enver, 70 Aykut, 85 Mehmet, 89 
Murat.

KAYIP

GEMLİK ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN

Dosya No. 1986/192

Gemlik ilçesi Kapaklı Köyü, ilbat mevkiinde kainku 
zeyi Asiye Deniz doğusu Mustafa Kesici ve Mesarret 
Soyer, batısı Rıfat Dikici ve Mehmet örs, güneyi Mar 
mara denizi taşınmazlan ile çevrili 3872 m2 miktarın* 
daki taşınmazın davacı Nejat Zırlıoğlu tarafından se
netsizden tesçili talep edildiğinden iş bu yer hakkında 
hak iddiasında bulunanların ilan tarihinden itibaren 3 
ayiçersinde mahkememizin 1986/192 sayılı dosyasına 
müraçatlan ilan olunur.

Gemlik Nüfus Memurluğundan almış olduğum Nü
fus Cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

Mustafa BAYRAKTAR

SATILIK ARSA

ORHANGAZİ CADDESİ RİFAT MİNARE
ÇİFLİĞl İÇİNDEN GEÇEN YOL ÜZERİNDE

İMAR DURUMLU 19129 m2 ARSA 
SATILIKTIR

Ahmet GÜRE
Müracaat : Sami Taran- Tlf : Gece 1106-2938
Gündüz 4247 GEMLİK

AKDOĞANLAR TİCARET
ÇATAK TUHAFİYE VE 

KONFEKSİYON
MOTİF 

DUVAR KAĞITLARI BAYİLİĞİ

Hüseyin Akdoğanlar
Kışlık Yeni Çeşitlerini 

Sunar

SATILIK 
EV EŞYASI

DUVAR KAĞIDI
FORMPLAST

POSTER
PARKE

CAM CİLA
HALIFLEK3

MARLEY
YAĞLIBOYA

PLASTİK BADANA

M
M

M

M
M

Balin OnlOk'erl

Pantolon • Etek • Kot • Blujln Elbise
ZEKİ Triko Gömlek ve Tişörtleri
EHO * İş ÇnmeŞTİnn
Eşorfm enler
Çöreğe * Medll Çeşitleri

Tlf s 2133
Merkez : istiklâl Cd. Gürle îşhanı Pasaj içi Gemlik
Şube ; Pazar Cd. No, 8 Gemlik

I Tlf : 2075
; Demirsubaşı Mah No 3/A
i

Gemlik

AZ KULLANILMIŞ DURUMDA SAHİBİNDEN 
Oturma Odası Takımı, Yatak Odası Takımı, 

Buzdolabı (12 Ayak), Çamaşır Maklnası Lavaluz 
AEG v.b.

Tel : 1797 KÖRFEZ MATBAASI GEMLİK

♦

$

BAKICI ARANIYOR
2 yaşında erkek çocuğa bakacak 

beyan aranıyor.

Müracaat : Tlf t 2398 Gemlik

♦

t»*»*##****#»*»»**##**
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Dizgi ve Baskı
Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi £
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Tevfik Solaksubaşı 
Hindistan Yolcusu

Gemlik Ticaret ve Sana 
yi Odası Başkanı Tevfik 
Solaksubaşı, Yeni Dehli'de 
yapılacak elan toplantıya 
katılmak üzere 10 Şubatgü 
nü Hindistan'a gidiyor.

Türkiye Odalar Birliği 
yönetim kurulu üyesi ola* 
rak Yeni Dehli'deki toplan 
tıya katılacak olan Solaksa 
başı, on gün süreyle Hin
distan'da kalacak.

Sunğipek

Fabrikasının 
Kuruluşunun 
49. Yıldönümü 
Törenlerle
Kutlandı

Hüseyin KONUR
Gemlik Sunğipek Fabri

kasının kuruluş yıldönümü, 
geleneksel yemek ile kutlan 
di. 1935 yılında Ulu Önder 
Atatürk tarafından temeli 
atılan fabrika 49 yaşına 
bastı.

Kutlamalara saygı duru
şu ile başlandı, daha sen* 
ra bando eşliğinde istiklal 
marşı söylendi. Törene; 
Kaymakam Mehmet Güler, 
Belediye Başkanı Hakkı 
Çakır. Garnizon Komutanı 
Namık Yurtışık, Savcı Ru
hi Us, Emniyet Amiri, par 
ti başkanlan ile işçiler ka
tıldı.

Törende konuşan mûesse 
se Müdürü Niyazi Usta;

"-Ulu önder Atatürk taf
ralından temeli atılan Mü- 
esseserr.iz bugünlere sîzle
rin fedakarlıklarıyla geldi. 
Kuruluşumuzun Türk Sana
yi ve ekonomisine katkıları 
küçümsenemez. 1938 den bu 
güne gelen başarılarının 
kaynağında birlik ve bera
berliğimiz yatmaktadır.

1986 yılında olumsuz tak 
törlere rağamen 85 yılına 
göre yüzde 100 artış kayde
dildi 1987'nin müessesemlz 
İçin çetin geçeceğine inanı
yorum."

Çimtaş’ta
Maaşlarını
Alamayan işçiler
Otobüslere
Binmediler

"-Ülkenin en güçlü firma 
sı olan ENKA'nın bir ku
ruluşu olan ÇİMTAŞ'ın ça 
lıştırdığı işçilerin maaşla 
rint ödememesi akıl alacak 
iş değil. Zor şartlarda ça
lışan balerin ne yiyip İçti 
ğir.i hiç düşünmüyorlar. 
Taksitlerimiz ödeneme 
diği gibi senetlerimiz pro
testo oluyor. Evimize boy 
nu bükük olarak gidiyoruz. 
İşveren bu durumu düzelt 
mezse geniş çaplı eylem 
yapacağız.'

Ticaret Lisesi
Daktilo ve Sekreterlik
Kursları Düzenledi

Gemlik Ticcaret Lisesi 
Müdürlüğünce çıraklık ve 
Ustalık Yasası hükümleri
ne göre yetişkinleri yetiştir 
mek için sekreterlik vedak 
tilo kursları açılıyor.

İlgililerden aldığımız bil 
gilere göre; sekreterlik ve 
daktilo kurslarına katılacak 
adayların 17 Şubat gününe 
değin süreceği, öte yandan 
muhasebe ve Vergi Usul 
Yasaları hakkında da kurs 
lar verileceği belirtildi.

I

Başsağlığı
GAZETEMİZ ESKİ SORUMLU MÜDÜRLERİNDEN MERHUM AV. M. CENGİZ GÖRAL'IN 
VE DEĞERLİ KARDEŞİMİZ AYHAL GÖRAL'IN BİRİCİK KIZI, GÜLNAZ VE YUSUF GÖ* 
RAL'IN TORUNLARI, METİN GÖRAL'IN YEĞENİ

I İLKSEV GĞRAL’I
YAKALANDIĞI AMANSIZ HASTALIKTAN KURTULAM1 YARAK GENÇ YAŞTA YİTİR
MENİN DERİN ÜZÜNTÜSÜ İÇİNDEYİZ.
GÖRAL AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI DİLER, ACILARINA YÜREKTEN KATILIRIZ.

KADRİ GÜLER ve
Gemlik KÖRFEZ Çalışanları

MESUT
YILMAZ 
İLÇEMİZE 
GELDİ
nesinin kitaplar bölümünü 
de inceleyenBakan Yılmaz, 
dan Bakanlık yayınlarının 
yeterince gönderilmediği 
kütüphanenin ansikleope 
di bakımından yetersiz oldu 
ğu belirtilerek yardım ya
pılması istendi.

Kültür ve Turizm Bakanı 
Mesut Yılmaz’a Gezici 
Halk Kütüphanesi hakkın
da da bilgi verildi. Bakan 
Yılmaz, kütüphaneye 5 
milyon lira yardım için söz 
verdi.

İstanbul’dan Bursa’ya 
sessiz bir ziyaret yapan Ba 
kan Mesut Yılmaz Gemlik’e 
gelişinin nedenini gazetemi 
ze şöyle anlattı.

"-İlçe Başkanınız sayın 
Haşan Başaran ve Belediye 
Başkanınız sayın Hakkı Ça 
kır Bey geçtiğimiz hafta 
Ankara'da benî ziyaret ede 
rek bazı sorunları olduğunu 
belirttiler ve yardım istedi- 
rle. Ben de kendilerine 
Bursa'ya gelirken ilçenizi 
ziyaret edeceğim diye söz 
vermiştim. Şimdi sözümü 
tuttum."

Ek PTT Binası 

İhale Edildi 

TELEFON 
SORUNU 
BİTİYOR
nünden sonra monte edile
cek dijital sistem santral ile 
ilçeye 4 bin telefon daha ve 
rileceği ve sıra bokliyen 
2700 kişinin öncelikle telefo
na kavuşacağım söylediler.

2000 YILINA MEKTUP

Öte yandan PTT Genel 
Müdürlüğü tarafından 
satışa çıkarılan 2000 yılına 
Mektup başlıklı zarflarla 
bugünden sevdiklerinize 
2000 yılında ulaştırılmak 
üzere melahıp yazabilecek
siniz. 13 yıl sonra alıcısına 
PTT tarafından verilecek 
olan mektup zarflan 500 li
ra karşılığı PTT merkezle
rinde satılıyor.

PTT Genel Müdürlüğü 
yine aldığı bir kararla te
lefon borçlan bundan senra 
ayın 10’na kadar ödenecek. 
Ödemelerdeki ilk 10 günlük 
geçikmelerden sonraki ay 
% 10, sonraki altı ayda % 
7 devam eden aylar için 
% 5 gecikme faizi alına
cak. Telefon aynı zamanda 
kapatılacak.

GEMLİK ekmasan
UN VE UN MAMULLERİ FABRİKASI

Çeşitli Ekmek Tipleriyle Gemliklilerin 
Hizmetine Açılıdı

Modern Dönerli Rollin Fırında El Değmeden Üretilen 
Ekmek Çeşitlerimiz

• SÜTLÜ EKMEK
• ÇAVDAR EKMEĞİ

• SOYALI EKMEK
• KEPEKLİ EKMEK

• ROL EKMEK ((Hamburger
• KAŞARLI EKMEK
• İSPANYOL ÇÖREĞİ

• ALMAN EKMEĞİ
• TUZSUZ EKMEK

• CEVİZLİ EKMEK
• MISIR EKMEĞİ
• HAŞHAŞLI EKMEK
• TOST EKMEĞİ
• MEYYALİ EKMEK

$ GALETA ÇEŞİTLERİ (Anasonlu, Sade, Çubuk, Lokma)
• BURMA • AY SİMİT EKMEK

İSTİKLAL CAD. DOĞRU APT. ALT! NO. 33

• PEKSİMET

GEMLİK

ii
i®
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Muratoba Köyü
Kalkınma ve Güzelleştirme

Derneği Bşk.lığından
Derneğimizin yıllık olağan genel kurul toplantısı 

20 Şubat 1987 Cuma günü saat 20.00’de Köy Kahveha
nesinde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. toplantı aynı 
yer ve saatte 28.2.1987 günü yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

1— Açılış, yoklama
2— Saygı duruşu ve divan seçimi
3— Yönetim ve denetleme kurulları çalışma raporla 

nnın okunup görüşülmesi
4— Raporların aklanması
5— 1987 yalı tahmini bütçenin görüşülüp kabulü
6— Yönetim ve denetleme kurullarının seçimi
7— Dilek ve istekler
8— Kapanış.

Cilt ve Kaşe Yapılır

Körfez Matbaacılık Tlf: 1787 Gemlik

A Teknik Danışmanlık
Y Mühendislik Hizmetleri
H Emlak Müşavirliği * Pazarlama
A İnşaat Emlak Taahhüt Ticaret

Ozalit ve Fotokopide 
Son Sistem

KOKUSUZ VE BEKLEMESİZ ÇEKİM

< OZALİTE
< AYDINGERDEN OZALİTE
> AYDINGERDEN
> AYDINGERE
< OZALİTTEN OZALİTE
> TRANSBOSANT
< POLYESTER ve KARTONA ÇEKİM
< FOTOKOPİDE KURU SİSTEM

Her Türlü Emlak
Yazlık, Kışlık. Villa, Daire, İşyeri, Dükkan, Arsa 

Tarla, Zeytinlik Alınır, Satılır.
İnşaat, İskan. İmar ve İşyeri Ruhsatlan 

Kat İrtifakı. Kat Mülkiyeti. Veraset İntikal, 
Emlak Beyanı, Tapu Takip İşleri Yapılır.

Kontrollük, Teknik Bilirkişi. Ekspertiz, Sürveyans 
Hizmetleri Verilir.

Keşif, Iştihkak ve Kesin Hesap Yapılır.

HAŞAN KAYHAN
Gürle îşhanı Zemin Kat No. 37 Gemlik
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Tevfik Solaksubaşı 
Hindistan Yolcusu

Gemlik Ticaret ve Sana 
yi Odası Başkanı Tevfik 
Solaksubaşı, Yeni Dehli’de 
yapılacak olan toplantıya 
katılmak üzere 10 Şubat gü 
nü Hindistan’a gidiyor.

Türkiye Odalar Birliği 
yönetim kurulu üyesi ola* 
rak Yeni Dehli’deki toplan 
tıya katılacak olan Solaksu 
başı, on gün süreyle Hin
distan’da kalacak.

Sunğipek
Fabrikasının 
Kuruluşunun 
49. Yıldönümü 
Törenlerle
Kutlandı

Hüseyin KONUR
Gemlik Sunğipek Fabri

kasının kuruluş yıldönümü, 
geleneksel yemek ile kutlan 
dı. 1935 yılında Ulu önder 
Atatürk tarafından temeli 
atılan fabrika 49 yaşına 
bastı.

Kutlamalara saygı duru
şu ile başlandı, daha son* 
ra bando eşliğinde istiklal 
marşı söylendi. Törene; 
Kaymakam Mehmet Güler, 
Belediye Başkanı Hakkı 
Çakır, Garnizon Komutanı 
Namık Yurtışık, Savcı Ru
hi Us, Emniyet Amiri, par 
ti başkanla» ile işçiler ka
tıldı.

Törende konuşan müesse 
se Müdürü Niyazi Usta;

"'Ulu önder Atatürk ta» 
rafından temeli atılan Mü- 
essesemîz bugünlere sîzle
rin fedakarlıklarıyla geldi. 
Kuruluşumuzun Türk Sana
yi ve ekonomisine katkıları 
küçümsenemez. 1938 den bu 
güne gelen başarılarının 
kaynağında birlik ve bera
berliğimiz yatmaktadır.

1986 yılında olumsuz fak 
törlere rağamen 85 yılına 
göre yüzde 100 artış kayde
dildi 1987'nin müessesemiz 
için çetin geçeceğine inanı
yorum."

Çimtaş’ta
Maaşlarını 
Alamayan İşçiler 
Otobüslere
Binmediler

"-Ülkenin en güçlü firma 
sı olan ENKA'nın bîr ku
ruluşu olan ÇİMTAŞ'ın ça 
lışfırdığı işçilerin maaşla 
rını ödememesi akıl alacak 
iş değil. Zor şartlarda ça
lışan bîzlerin ne yiyip içti 
ğini hiç düşünmüyorlar. 
Taksitlerimiz ödeneme 
diği gibi senetlerimiz pro
testo oluyor. Evimize boy 
nu bükük olarak gidiyoruz. 
İşveren bu durumu düzelt 
mezse geniş çaplı eylem 
yapacağız.'

Ticaret Lisesi
Daktilo ve Sekreterlik
Kursları Düzenledi

Gemlik Ticcaret Lisesi 
Müdürlüğünce çıraklık ve 
Ustalık Yasası hükümleri
ne göre yetişkinleri yetiştir 
mek için sekreterlik vedak 
ülo kursları açılıyor.

İlgililerden aldığımız bil 
gilere göre; sekreterlik ve 
daktilo kurslarına katılacak 
adayların 17 Şubat gününe 
değin süreceği, öte yandan 
muhasebe ve Vergi Usul 
Yasaları halikında da kurs 
lar verileceği belirtildi.

Başsağlığı
GAZETEMİZ ESKİ SORUMLU MÜDÜRLERİNDEN MERHUM AV. M. CENGİZ GÖRAL'IN 
VE DEĞERLİ KARDEŞİMİZ AYHAL GÖRAL'IN BİRİCİK KIZI, GÜLNAZ VE YUSUF GÖ* 
RAL'IN TORUNLARI, METİN GÖRAL'IN YEĞENİ

İLK.SEV GÖRAL’I
YAKALANDIĞI AMANSIZ HASTALIKTAN KURTULAMIYARAK GENÇ YAŞTA YİTİR
MENİN DERİN ÜZÜNTÜSÜ İÇİNDEYİZ.
GÖRAL AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI DİLER. ACILARINA YÜREKTEN KATILIRIZ.

KADRİ GÜLER ve
Gemlik KÖRFEZ Çalışanları

MESUT 
YILMAZ 
İLÇEMİZE 
GELDİ 
nesinin kitaplar bölümünü 
de inceleyenBakan Yılmaz, 
dan Bakanlık yayınlarının 
yeterince gönderilmediği 
kütüphanenin ansikleope 
di bakımından yetersiz oldu 
ğu belirtilerek yardım ya
pılması istendi.

Kültür ve Turizm Bakanı 
Mesut Yılmaz’a Gezici 
Halk Kütüphanesi hakkın
da dâ bilgi verildi. Bakan 
Yılmaz, kütüphaneye 5 
milyon lira yârdım için söz 
verdi.

İstanbul’dan Bursa’ya 
sessiz bir ziyaret yapan Ba 
kan Mesut Yılmaz Gemlik’e 
gelişinin nedenini gazetemi 
ze şöyle anlattı.

"-İlçe Başkanınız sayın 
Haşan Başaran ve Belediye 
Başkanınız sayın Hakkı Ça 
kır Bey geçtiğimiz hafta 
Ankara'da beni ziyaret ede 
rek bazı sorunları olduğunu 
belirttiler ve yardım istedi- 
rle. Ben de kendilerine 
Bursa'ya gelirken ilçeniz» 
ziyaret edeceğim diye söz 
vermiştim. Şimdi sözümü 
tuttum."

Ek PTT Binası 

İhale Edildi 

TELEFON 
SORUNU 
BİTİYOR
minden sonra monte edile
cek dijital sistem santral ile 
ilçeye 4 bin telefon daha ve 
rileceği ve sıra bekliyen 
2700 kişinin öncelikle telefo
na kavuşacağını söylediler.

2000 YILINA MEKTUP

öte yandan PTT Genel 
Müdürlüğü tarafından 
satışa çıkarılan 2000 yılma 
Mektup başlıklı zarflarla 
bugünden sevdiklerinize 
2000 yılında ulaştırılmak 
üzere mektup yazabilecek
siniz. 13 yıl sonra alıcısına 
PTT tarafından verilecek 
olan mektup zarfları 500 li
ra karşılığı PTT merkezle
rinde satılıyor.

PTT Genel Müdürlüğü 
yine aldığı bir kararla te
lefon borçları bundan sonra 
ayın 10’na kadar ödenecek. 
Ödemelerdeki ilk 10 günlük 
geçikmelerden sonraki ay 
°/o 10, sonraki altı ayda % 
7 devam eden aylar için 
°/o 5 gecikme faizi alına
cak. Telefon aynı zamanda 
kapatılacak.

Muratoba Köyü
Kalkınma ve Güzelleştirme

Derneği Bşk.lığından
Derneğimizin yıllık olağan genel kurul toplantısı 

20 Şubat 1987 Cuma günü saat 20.00’de Köy Kahveha
nesinde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. toplantı aynı 
yer ve saatte 28.2.1987 günü yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.
YÖNETİM KURULU

GÜN D,E M :
1— Açılış, yoklama
2— Saygı duruşu ve divan seçimi
3— Yönetim ve denetleme kurulları çalışma raporla 

rının okunup görüşülmesi
4— Raporların aklanması
5— 1987 yılı tahmini bütçenin görüşülüp kabulü
6— Yönetim ve denetleme kurullarının seçimi
7— Dilek ve istekler
8— Kapanış.

Cilt ve Kaşe Yapılır

Körfez Matbaacılık Uf: 1797 Gemlik

GEMLİK EKMASAN
UN VB UN MAMULLERİ FABRİKASI

Çeşitli Ekmek Tipleriyle Gemliklilerin 
Hizmetine Açılıdı

Modern Dönerli Rollin Fırında El Değmeden Üretilen 
Ekmek Çeşitlerimiz

• SÜTLÜ EKMEK
• ÇAVDAR EKMEĞİ

• SOYALI EKMEK
• KEPEKLİ EKMEK

ROL EKMEK ((Hamburger
KAŞARLI EKMEK
İSPANYOL ÇÖREĞİ

ALMAN EKMEĞİ 
TUZSUZ EKMEK

• CEVİZLİ EKMEK 
• MISIR EKMEĞİ 
• HAŞHAŞLI EKMEK 
• TOST EKMEĞİ 
• MEYVALI EKMEK

• GALETA ÇEŞİTLERİ (Anasonlu, Sade, Çubuk, Lokma)
BURMA ’ AY SİMİT EKMEK • PEKSİMET

İSTİKLAL CAD. DOĞRU APT. ALTI NO. 33 GEMLİK

Teknik Danışmanlık
Y Mühendislik Hizmetleri
H Emlak Müşavirliği - Pazarlama 

İnşaat Emlak Taahhüt Ticaret

Ozalit ve Fotokopide 
Son Sistem

i KOKUSUZ VE BEKLEMESİZ ÇEKİM

< OZALİTE
> AYDINGERDEN OZALİTE

! < AYDINGERDEN
< AYDINGERE
< OZALİTTEN OZALİTE

! < TRANSBOSANT
+ POLYESTER ve KARTONA ÇEKİM

- < FOTOKOPİDE KURU SİSTEM
Her Türlü Emlak

Yazlık, Kışlık, Villa, Daire, İşyeri, Dükkan, Arsa 
Tarla, Zeytinlik Alınır, Satılır.

İnşaat, İskan, İmar ve İşyeri Ruhsatlan 
Kat İrtifakı, Kat Mülkiyeti. Veraset İntikal, 
Emlak Beyanı, Tapu Takip İşleri Yapılır.

Kontrollük, Teknik Bilirkişi, Ekspertiz, Sürveyans 
Hizmetleri Verilir.

Keşif, îştihkak ve Kesin Hesap Yapılır.

HAŞAN KAYHAN
Gürle îşhanı Zemin Kat No. 37 Gemlik



10 ŞUBAT 1987 SALI

YIL t 14

SAYI : 689

Reta (KDV Dahil) 50 Lira

gemUk
KÖRFEZ

HAFTALIK SİYASİ GAZETE 

KURULUŞ s 16 HAZİRAN 1973

SATILIK DAİRE

KREDİYE UYGUN
90 m2 BİTMİŞ 

DAİRE 
SAHİBİNDEN SATILIK

Tlf ; 2010-4800 Gemlik

SATILIK DAİRE

Karacaali Köyünde An 
Çınar Sitesinde Asansörlü 
75 m2 26 Nolu Daire Satılık.
Tlf : 2134 Gemlik

Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantıları Başladı

imar Revizyonu
Mecliste
BAKAN TAPUDAN VAZ GEÇTİ TERME HASTANE OLACAK

TÜGSAŞ 
33 YAŞINDA

Belediye Meclisi şubat 
ayı olağan toplantısına geç 
fiğimiz hafta başladı. Mec
lis toplantısında imar pla
nında yapılacak değişikler
le ilgili görüşnielere başlan 
dı.

Belediye Başkanı Hakkı 
Çakır'ın istemi üzerine top
lanan Belediye Meclisinde 
eski tutanağın okunmasın
dan sonra SHP grubu adı
na Sadullah Süzer ve Nec
det Buluk söz aldı. Süzer, 
tutanaktaki Terme Otelin 
hastane yapılması kararı
nın tekrar okunmasını iste
di. Karar tekrar okundu. 
Bu arada tekrar süz alan 
Sadullah Süzer SHP’lilerin 
Terme’nin hastane yapılma 
sına karşı olmadıklarını an 
cak bu işi Belediyenin yap 
ması doğrultusunda oy kul
landıklarını, bunun ise tuta 
naklara yanlış geçtiğini süy 
ledi. Tutanakların düzeltil* 
meşinden sonra eski rapor 
oylanarak oy birliği ile ka 
bul edildi.

Belediye Başkanı Hakkı 
Çakır, bu arada Terme O- 
tel'in hastane yapılması ko 
nusundaki gelişmelerle ilgi 
li olarak meclise bilgi ver
di. Çakır, hastane kararının 
alınmasından sonra Çalış* 
ma ve Sosyal Güvenlik Ba 
kam Mustafa Kalemlinin 
Orhangazi’ye geleceğinin 
öğrenilmesi üzerine duru
mu yerinde güstererek ken 
dilerine anlatmanın daha 
yararlı olacağını fotoğraflar 
la anlatmaktansa bu yolun 
kısa olduğunu düşündükle 
cini belirterek şöyle konuş* 
tu :

"-Bakanımız Terme'yi 
gezdi ve beğendi. Ancak, 
tesisin tapusunu İstedi. Biz 
şaşırdık ve veremiyeceğimi 
zl söyledik. Daha sonra Ma 
llye Bakanımız İle, Bursa' 
lı parlamenterlerimiz İle du 
rumu Ankara'da kendileri
ne yeniden anlattık. Geçen* 
de İlçemizi ziyaret eden Kül 
tür Bakanı Mesut Yılmaz 
Terme'nin hastane yapılma 
sı için gerekil emirlerin ve 
rfldlğlnl söyledi. Yakında 
Bakanlık İle protokol yapı
lacaktır."

ÖNERGELER

Daha sonra Bando takı* 

mı adına verilen bir önerge 
okundu ve gündeme alındı. 
SHP’li üye Necdet Buluk 
ise bir dizi yazılı önerge 
verdi, günd’eime alınmasını 
istedi. SHP’lilerin önergele 
rinde Kooperatif alanların* 
daki su sorunu, Ataköy’de 
yaşayan halkın durumu, do 
ğal gaz konusunun görüşül 
mesi, belediye sarayının 
yapılacağı yerdeki esnafın 
durumunun görüşülmesi, 
kanlı havuz konusunun gö* 
rüşülmesi yer alıyordu.

Gündemin bir başka mad 
desinde ek bütçe okundu. 
Bu arada Belediye Başka
nı Hakkı Çakır bir konuş
ma yaparak; "Karşınıza 
yıl başında ek bütçeyle gel 
mek istemezdim. Ancak, 
toplu konut kredi yasasının 
geç çıkması nedeniyle büt
çemizden bu fasıla gerekli 
ödemeyi koyamadık dedi. 
Zorunluluk karşısında bu 
ek bütçeyi meclisimize ge
tirdim." dedi.

Belediye Memurları Göreve Başladı

Başkan Genç Memurlara Seslendi :

"GEMLİK SİZDEN 
HİZMET BEKLİYOR"

Belediye’ye bir süre ön
ce sınavla alınan memurlar 
görevlerine başladı. Bele
diye Başkanı Çakır, genç 
memurlara seslenerek,

Endüstri
Meslek
Lisesinde
Kayıtlar 
Başladı

Çıraklık ve Ustalık Yasa 
sı gereğince ilçemiz Endüst 
ri Meslek Lisesince açılan 
kurslara kayıtlar devam 
ediyor.

İlgililerden aldığımız bil 
gilerc göre, 12 Şubat tarihi 
ne kadar devam edecek-ka
yıtlar İçin bugünekadar 30 
başvuru yapıldı.

D. S. 4 te

Belediye’ye 150 milyon li 
ralık ek bütçe yapılıyor. 
Kaynak olarak belediye ge
lirlerine 100 milyon liralık 
genel bütçedten bir katılı
mın olacağı, diğer 50 mil
yon liranın ise nakit artığı 
olduğu komisyonca açıklan 
dı.

REVİZYON PLAN

Gündemin önemli madde 
si olan revizyon plan çalış
maları konusunda İmar Ko 
misyonunca hazırlanan ra
porların okunmasına geçil
di. Paftalar üzerinde yapı* 
lacak değişiklikler üyelere 
gösterilerek oylandı. Bir 
bölüm değişiklik paftasının 
görüşüldüğü mecliste va
tandaş lehine önemli kaza
nışların getirildiği gözlendi.

Komisyonun getirdiği de 
ğişikliklerden birkaçı şöy* 
le :

Endüstri Meslek Lisesi
nin Yalova, asfaltına doğru 
olan bölümü okul alanı ola

"Gemlik sizden hizmet bek 
ilyor, çalıştığınız sürece siz 
lere destek olacağım" dedi

Dün öğleden sonra bele
diye’ye çağrılan sınavı ka
zanmış 10 memur Belediye 
Başkam Hakkı Çakır ile ta
nıştı. Belediye Başkanı Hak 
kı Çakır, genç memurlara 
yaptığı konuşmada şunları 
söyledi :

"Hepiniz Gemlîk'llslnlz. 
Gemlik sîzlerden hizmet 
bekliyor. Vereceğimiz gö
revleri en İyi şekilde yapa 
caksınız. Gözüm üzerinizde 
olacak. Çalıştığınız sürece 
sîzlere destek olacağım.

D. S. 4 te

Haftanın Kontıfo

Belediye Meclis 
Üyesi

Rahmi Şengül
İle SSfltfi

Yasın S. i d» 

rak değiştirildi.
İlçe girişinde terminal 

olarak ayrılan alanda 10 
katlı bir tek apartmanın 
yapılmasına izin verildi.

Kamyon garajı futbolsa 
hası karşısına alındı.

Mezbaa çevresindeki ya
pılaşmalara ayrık nizam 
üç kat olarak izin verildi.

Marmara Birlik Zeytin 
kooperatifi büyük depolan* 
nın üstünde 100 dönüm alan 
Zeytin Ürünleri Ticaret 
Merkezi için ayrıldı.

Belediyenin Ilıcaksu’da- 
ki 18 bin dönümlük arazisi, 

Ilıca caddesinde yapılaş 
ma 4 kattan 5 kata çıka
rıldı.

İstiklal cadde 1 nolu ara 
lık 10 metre olarak geniş
letildi.

Belediye Meclisi Şubat 
ayı ikinci toplantısını 12 
Şubat çarşamba günü yapa 
cak.

Çarşı
Hamamına
Bilirkişi
Geldi

Belediye Sarayının ya
pılması planlanan pazar ye 
rinin önünde bulunan Çarşı 
Hamamının eski eserler 
kapsamına girip girmediği
nin belirlenmesi için iki ki
şilik bir heyet ilçemize geldi

Tarihi Eserler Genel Mü 
düdüğünden ilçemize gön
derilen 1 mimar ile 1 sanat

D. S. 4 te

Gemlik Lions Yemeğinde 
Konuşan Doç. Dr. Sadık
Sadıkoğlu

"Türk İçkileri 
Stresi
Artırıyor"

Gemlik Lions Kulübünün 
dün geceki yemeğinde ko
nuşan Doç. Dr. Sadık Sadık 
oğlu Stres konusunu anlat-

D. S. 4 te

Türkiyenin amonyum nit 
rat gübre ihtiyacının tama
mına yakınını karşılayan 
Gemlik Tügsaş Gübre Fab
rikası geçen yıl tam kapa
site ile çalışarak yıllık üre
timini 548 bin tondan 591 
bin tona çıkardı. Bu arada 
fabrikanın 1985 yılında 6 
milyar lira olan yıllık kan 
da geçen yıl 1.9 milyarar 
tışla 7.9 milyara ulaştı.

Türkiye Gübre Sanayii 
A.Ş. TÜGSAŞ’ın kuruluşu
nun 33. yılı nedeniyle Gem 
lik TÜGSAŞ Sanayiinde dü
zenlenen törende konuşan 
Müessese Md. Fikret Çalı- 
şal ilk üretimine 1978 yılı 
sonunda geçen Gemlik 
Azot Sanayiinin her geçen 
yıl üretimini artırdığını, ge 
çen yıl da ’ tam kapasitesi 
olan 591 bin ton gübre üre 
timinin gerçekleştirildi 
ğini söyledi. Öye yandan 
1985 yılında 6 milyar lira 
olan yıllık karın geçen yıl 
7.9 milyara ulaştığını da 
kaydeden Müessese Müdü
rü Fikret Çalışal, "Böylece

Halk Ekmek Almak İçin Sıra Bekliyor

EKMASAN İLGİ TOPLADI
Bir süre önce ilçemizde 

hizmete giren EKMASAN 
Ekmek Fabrikasında üreti 
len ekmekler halkın büyük 
beğenisiyle karşılanıyor.

Modem bir teknoloji ile 
önce buharda bekletilen ek
mek hamurlan daha sonra 
döner fırında pişirilerek sa 
tışa sunuluyor. Diğer ek
mek fabrikalannmın 
teknolojisinin daha üstün 
olduğu ifade edilen Roll sis 
temi ile EKMASAN Çav
darlı, çevizli, kaşarlı, mısır, 
susamlı, ay. hamburger. 

8 !8 TAŞI GEDİĞİNE8----------------------------------- I

I Bîr Benzerî... I

g Boyamak için gözü,
Q Sal Sokaklara yeni arazözû
fi Çaldı acı acı sirenler,
g Koştu camlara ne oldu diyenler.
O Yapılan sözde tören,
g Bîr benzeri olmuşsa söylesin : Gören
Q Amerika'da törenler herhalde böyle,
fi Bu kez koltuğu vermezler kolayına öyle...
I İnan TAMER I

oooooaoo<MMOooaooooooowooooMeMoaMMoaBCB

hedefe ulaşılmıştır" dedi. 
Bu arada amonyum nitrat 
gübre üretiminde kullanı
lan ve halen Amerika ve 
Japonya başta olmak üze
re çeşitli ülkelerden ithal 
edilen " Amonyak Gazı" 
nı üretecek ve geçen yılın 
Nisan ayında temeli atılan 
tesisin yapımının da hızla 
devam ettiğini bildiren MS 
essese Müdürü Fikret Çalı 
şal, tesisin 1988 yılında biti 
rilerek üretime açılacağını 
böylece de dışa bağımlılık
tan kurtulacağını söyledi.

Törende, TÜGSAŞ’da 15 
10 ve 5. yılını dolduran 
personele çeşitli hediyeler 
verildi. Törene, Vali Zekai 
Gümüşdiş ve Bursa Beledi
ye Başkanı Ekrem Barışık 
la Gemlik Kaymakamı Meb 
met Güler, Belediye Başka 
m Hakkı Çakır, Savcı Ruhi 
Us, Emniyet Amiri Musta
fa Korkmaz, Gemlik Huku
ki Hakimi Necati Koca ve 
diğer bazı davetliler ilefab 
rika personeli katıldı.

tost, kakaolu, anasonlu, so 
yalı gibi 26 tür ekmek üre 
tiyor.

Günün her saatinde ek
mek almak için EKMASAN 
ın önünde kuyruk olan va
tandaşlar kaliteli ekmek ü 
retildiğini, ekmeklerde piş- 
memişliğin söz konusu ol
madığım belirterek "Artık 
ekmeklerimiz israf olup 
atılmıyor, isteyen istediği 
kadar ve çeşit ekmek alıp 
tüketiyor. İlçemize böyle 
bîr tesis kazandınldığı için 
memnunuz." dediler.
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HAFTANIN KONUĞU KONUŞAN = KADRİ GÜLER

BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ve İMAR KOMİSYONU 
BAŞKANI, İNŞ. MÜH.

RAHMÎ ŞENGÜL

sağlık köşesi

— Sayın Rahmi Şengül bu haftaki konuşmamızı 
revizyon çalışmaları tamamlanan ve Belediye Meclisi
ne getirilen imar planına ayırdık. Siz Belediye Meclisi 
îmar Komisyonu üyesisiniz. Okurlarımıza bir yılını ye
ni dolduran imar planında neden revizyon (değişiklik) 
yapılma gereği duyuldu anlatır mısınız?

— Sayın Güler, bildiğiniz gibi Gemlik 1985 yılına 
kadar 1962 yılında onaylanan imar planıyla imar çalış
maları uygulanıyordu. Uzun yıllar sonra yeni bir plan 
Bakanlıktan onaylanarak ilçemize geldi. Bu plan biz
den önceki meclis zamanında hazırlanmıştı. Onay dö
nemi bize rastladı. Planda hatalar çoktu. Bunların bir 
kısmı düzeltildi, bir kısmı düzeltilmedi. Bu arada îmar 
Planlarını yapma yetkisini içeren yasa da çıkmıştı. Uy
gulamaya aynı yılın Kasım ayında başlanacaktı. Ge
cikmemek için 1985 yılında gelen planın hatalarını ken
dimiz değiştiririz diye kabullendik. Planın uygulamaya 
konmasıyla vatandaşların mağduriyetleri Belediye’ye 
gelmeye başladı. Bu bizi ve Eaşkanımızı harekete ge
çirerek 8 Ocak 1985 tarihinde meclisimiz bu hataların 
düzeltilmesi için kemisyen kurarak çalışmaya başladı.

— Sayın Şengül, vatandaşların şikayetleri nelerdi?

— Vatandaşlar genelde imar durumu için beledi- 
ye’ye başvurduğunda resmi parsel arsasının ya yola 
gittiğini, veya yeşil sahaya ayrıldığını öğrenince ya
kınmaya başladı. Örneğin 2 kat inşaat yapılmış olan 
bir vatandaş üçüncü kat için ruhsat almaya geldiğinde 
plana uygun olmadığı için alamıyordu. Yapılaşması ta 
marnlanmış olan 1 nolu, 2 nolu caddeler, lise caddesinde 
5 kat olan inşaatların arasında kalan eski konutlar için 
inşaat ruhsatı istendiğinde 4 kat izni veriliyordu. Bu 
eşitsizlik ve sorunların doğmasına neden oluyordu. 4 
kat ev yapanların örneğin bacaları çekmiyordu. Bünun 
gibi vatandaşlardan çeşitli yakınmalar geldi.

— Siz çalışmalara ne zaman başladınız? Komis
yon kimlerden oluşuyor?

— Revizyon çalışmalarına 25 Nisan 1986 tarihinde 
başladık. Komisyonumuzda Meclis üyelerimiz Nazif 
Ünal, Burhanettin Yılmaz, Sadi Ertür, Bilal Kara, Faik 
Durmaz ve Süleyman Yiğit vardı.

— Bugüne kadar kaç toplantıda bu değişiklikler ele 
alındı?

Ortalama 15-20 toplantı yaptık. Ayrıca bütün il

SAHİBİNDEN SATILIK 
KIYMETLİ MÜLK

Zeytin Hali arkasında Hamidiye Mh. Krom Sk. ta 
352 m2 büyüklüğünde Bitişik Nizam inşaata müsait i- 
çinde 140 ton zeytin havuzlan olan mağaza satılıktır.

Müracaatİstanbul Tel :
Gündüz : 33701 53 - 336 91 05 Gece : 345 2290

«Sultan Kliliteâa Fiatta
Mobilya Mefruşat 

Ruşen Gümüş

I
I

Gemlik’ti Müşterilerimiz Şimdi Yeşil’deki
Yeni Mağazamıza Gelin 

Mobilyanızı Seçin 
Evinize Teslim Edelim

CETBAŞI

•ultan HT 
MOBİLYA I**

MÜZE

YEŞİL CAD.

YEŞİL CAMİİ

Merkez r Ivezpeşa Çarşısı No. 23 Tel ı 16731 — BURSA
Şube i Yeşil Cad. Dereboyu Sk. No 13 — BURSA namazgah meydani

çeyi mahalle mahalle, sokak sokak gezdik.

— Vatandaşlardan komisyonunuza kaç başvuru 
bulundu?

— Vatandaşlardan 199 başvuru/geldi.

— Dilekçelere, ne. gibi-işlem: yapıldı?

— Belediye Başkanlığına gelen dilekçeler Fen. İş
leri Müdürlüğünde toplandı. Buradan imar komisyonu
na geldi. Komisyonumuz bütün dilekçeleri inceledi, ge
nelde vatandaş lehine kararlar verdi. Tabii yasal sınır
lar içinde kalınarak. Bunları yaparken bazı engellerle 
karşılaştık. Örneğin planda okul yeri görülen bir alanı 
değiştirmek zorunda kaldığımızda yasal engeller vatan
daşların istemlerinin yerine getirilmesini önledi.

— Revizyon plandaki ana hedefiniz ne idi?

— Ana amacımız 1985 planına işlerlik kazandır
maktı. Öte yandan şehircilik bakımından düzen sağla
yabilmek ve vatandaşların şikayetlerini asgariye in
dirmekti.

—- Bu hedefinize çahşmalarınız sonucu ulaşabildi
niz mi?

— Genelde ulaştık. Bazı ufak tefek engeller çıktı 
ama tüm ilçe dikkate alınarak hedefe ulaşıldı. Bizce en 
önemlilerinden biri hisseli parsellere çözüm getirdik. 
Mevcut yapılaşmaları dikkate aldık, vatandaş lehine 
plan ve yönetmeliklere uygun revizıe yaptık.

— Sayın Şengül, bundan sonra izlenecek yol nedir?

— Bundan sonra hazırladığımız rapor mecliste gö
rüşülecek. Buna geçtiğimiz gün başladık.' Meclis rapo
ru tartışılarak ya aynen veya değiştirerek kabul ede
cek. Bu değişiklikler plancıya gidecek. Plancı bunları 
plana uygulayacak. Plan yeniden meclisimize gelecek, 
yemden görüşülecek ve değişiklik yapılmazsa aynen 
askıya çıkacak: Yasal süre bitiminde plan değiştirildi
ği gibi kabul edilmiş olacak.

— Sayın Rahmi Şengül, bize zaman ayırdınız, va
tandaşlar tarafından merakla beklenen bir kenu hak
kında bilgi verdiniz. Teşekkür ederim.

— Sayın Güler, bana bu olanağı sağladığınız için 
BelediyeBaşkammve şahsım adıma ben teşekkür ede 
rim.

SOSYAL DEMOKRAT HALKÇI PARTİ 
İLÇE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

PARTİMİZİN İLÇE BİNASI GÜRLE İŞ HANI 
KAT 2 NO. 75’E TAŞINMIŞTIR.

TÜM PARTİLİ ÜYELERİMİZE VE DELEGE
LERİMİZE DUYURULUR.

Telf : 2412 -1959

I
Bize Güvenin

S

VİTAMİNLER - 3
-Saygıdeğer okurlarımız
i Vitaminlerin birinci kaynakları genelde bitkilerdir. 

Organizma vitaminleri imal etme yanında vitaminlere 
çok yakın PROVİTAMİNLER’i (ön vitaminler az bir 
değişiklikle vitaminlere dönüştürür.. Organizmalar gı
dalarla alman vitaminleri karaciğerinde adalelerde, 
böbreklerde ve buna benzer tutma ve biriktirme yete
neklerine. sahiptirler.

D VİTAMİNİ
D vitamini dişlere, kemiklere pek yararlıdır. Dik ve 

yumuşak bir duruş sağlar. Sinirlerin sağlamlığına ve 
normal bir gelişmeye yardımcı olur. Organizmanın te
mel maddelerinden olan fosfor ve kalsitim metaboliz
masına katılır. Her yaşta yeterince kalsitim ve D vita
mini alınmalıdır. Hamile ve emzikli kadınlar, büyüme 
ve ergenlik çağındaki çocuklar günde ortalama 1000 
ünite D vitamini mutlak almalıdırlar. Aksi halde D vi
tamini eksikliği doğar. Bunun sonucu olarak süt çocuk
larında ve erken çocukluk dönemlerinde RAŞİTİZM 
(kemik hastalığı) ve erişkinlerde OSTEO MALAZI (ke
miklerin erimesi) şeklinde ortaya çıkar.

RAŞİTİZM hastalığım tanımakla önemli ‘faydalar 
görüyorum.

Şöyle ki :
1650’li yıllarda İngiliz hekim GLÎSON tarafmdan ilk 

defa tarif edilmiş ve Ingiltere’de sık görülen bir hasta
lık olduğu için İngiliz hastahğı olarak halk arasında 
isimlendirilmiştir. Ancak, daha sonraki yıllarda geli
şen araştırmalar sonucu bu hastalık hemen hemen bü
tün ülkelerde.veülkemizde dahi görüldüğü bir vakıadır.

Bu hastalığın yaygın, biçimde görülmesinin ana fak
törleri şunlardır ■:

1— Yaş, 3 ila 8 aylık ve .1 ila 3 yaş çocuklarında 
ve gebeliği yatakta ve. .güneşten mahrum odalarda ge
çen annelerin, çocuklarında

2— Erken doğum, prematüre çocuklarda
3— Coğrafi konum : Raşitizm genellikle kışı uzun ve 

yağışlı geçen bölgelere hâs bir hastalıktır. Demek ki 
ülkemizin bol güneşli bir iklim kuşağında bulunmasının 
sağladığı, nimetleri hala bilmiyoruz.

4— Mevsimler : Sonbahar ve kış mevsimlerinde do
ğan çocuklar da bu hastalık tehlikesi fazladır. Çünkü 
yeteri derecede güneşten yararlanamazlar.

5— Sosyo ekonomik potansiel : Çocukların sıhhi ko
şulları tam olmayan mahallerde yaşamaları, ayrıca 
imkanları bulunan anne , ve babaların da bilinçli olma 
maları nedeni ile çocuğu soğuktan korurken temiz ha- I 
.va ve güneşle olması; gereken ilişkilerini bilemeden ön
lemelerinden, kaynaklanmaktadır.

Raşitizm, hastalığının kenar mahalle veya bakımsız 
■köylerde yayılmadığı kaldı ki en modem imkanların 
bulunduğu kentlerde ise ortaya aktığı tesbit edilmiş- ’ 
tir. Demek ki çocuğun tabiatla olan ilişki düzeni müm
kün öldüğü kadar normal kullanılmaktadır.

6— Beslenme : Suni mamalarla beslenen çocuklarda 
tabii beslenenlere oranla iki kat daha fazla görülmek- ' 
tedir.

7— Mikrobik hastalıklar : Çocuk organizmasının yor 
gun hale düşürdükleri için beslenme düzeni bozulmak
tadır. Bu hazırlayıcı unsurlardan sonra çocuklardaki 
en erken belirtileri .kısaca belirtmek isterim :

Süt çocuğu - huzursuz - sinirli -venykır veya -uyanık 
halde iken dahi en hafif gürültüye karşı tepki kasılma 
ve korku şeklinde tezahür eder. Ancak genel görünüm 
iyidir. Bunun içindir kî anneye-muayene sonrası-çocu
ğunda Raşitizm varlığı söylendiğinde şaşkınlığa düş
mektedir. Sonra uyku ve emme sırasında aşırı terleme 
başın arka kısmındaki saçların dökülmesi, kafa kemik
lerinin yumuşaması (Kraniotabes) başm (fontaneller 
dediğimiz) zamanında kapanmaması, kare şeklinde ka
fatası oluşumu; diş çıkarmada gecikmeler, göğsünde 
tebih bulgusu, Havisen oluğu ağır Raşitizmli olanlarda 
ise ayakkabım göğsü, kuş göğsü adım verdiğimiz şekil-

D. S. .4 te '
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spor., spor., spor., spor., spor., spor., spor., spor..

görüş
Mehmet SEVİNÇ

UMURSPOR ALTINSABAN SETİNİ YIKAMADI

Umur spor : o - Altınsaban : i

Askerlik ve Para

özal hükümeti askerlik yasasını yeniden düzenliye- 
rek, bedelli askerlik ilkesini gündeme getirmiş bulunu* 
yor. Konu ayrıntılarından soyutlanırsa, ortaya çıkan 
özet şudur : Parası olan askerlik yükümlülüğünden 
sıyrılacak, parasız olan için vatani görev zorunluluğu
nu sürdürecek. İlk bakışta Özal yönetimi açısından a- 
lınana kadar tutarlı görünmektedir. Çünkü ANAP ikti 
dan ülke yaşamındaki her kesimi parasal dünya görü
şüne bağlamak eğilimindedir.

Parası olan okuyacaktır; hastalığını tedavi ettire
cektir. Parası olan askerlik yapmayabilecektir. Parası 
olmayan, yataklardan, hastalıktan kurtulmanın çare* 
sizliği içinde kıvranarak, ölümünü bekleyecektir. îşte 
Özal hükümetinin sosyal olguya bakışı. Nereden bakar
sanız bakın, cebinizde paranız yoksa, evinizdeki horan
tayı geçindirecek yollarınız, hükümetin getirdiği yön
temle karanlıklardan kurtulmanın ümitsizliği içinde 
bir başınıza kalıverirsiniz.

Hükümet, böyle ortamlarda sosyal olgudan kendini 
soyutlayamaz. Türkiye’de hastalıktan ölenlerin sayısı 
gün geçtikçe artıyorsa; yatalak hastaların iyileşme yö
nünden önleri kapalıysa, buna bakarak “ölen ölür, ka
lan sağlar bizi.V-dir” diyerek, insani görevimize bu den 
li ters düşmek de bize ne kazandırır. Yurdun dört bin 
yanından hastanelere oluk gibi insan akıyor, tutuyor, 
yönetimde, olanlar gündeme parasal tutkular sokarak 
askerlik yasasında değişiklik yaparak paranın kuyusu
nu buluyorlar, İşte hükümetin topluma, çaresizlere ba
kış açısı.

Bu denli parasal yönden yoksulluğa mı düşüldü. Bu 
ülkenin-insanlannın kaderi mi böyle. Giderek insanla
rımıza ters mi düşeceğiz? Bu denli aymazlık içinde O' 
lanlar, sosyal olgudan bu denli uzakta mı kalacaklar 
Parasızlık sosyal devlette, bu denli baskılar oluşturu
yorsa, bunda bir yapısal bozukluk var demektir. Adale
tin tartısı Türkiye’de dengelenememişse, insanlarımız 
suskunsa, zenginler ceplerindeki parayı bastırarak as
kerlikten paçayı kurtarabiliyorlarsa, tüm olanaklar çı
karcıların önüne seriliyorsa, azınlık kıyıda köşede kalı
yorsa, adam sendeciler ortalıkta volta atıyorsa, “bu 
düzenin ipi kopmuştur” demekten başka bir şey söyle
nemez.

Kongre İlanı

S.S. Gemlik .öğretmenleri Tüketim Kooperatifinin 
12. olağan kongresinin ikinci toplantısı 22 Şubat 1987 
Pazar günü saat 11.00’de 11 Eylül İlkokulunda yapıla 
çaktır.

Tüm üyelerin belirtilen tarih ve saatte toplantıda bu 
Ilınmaları rica olunur.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM:

1. Önsöz
2. Saygı duruşu
3. Divan heyetinin seçimi
4. Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması
5. Denetim kurulu faaliyet raporunun okunması
6. Yönetim ve denetim kurulunun aklanması
7. 1987 tahmini bütçesinin görüşülüp onaylanması
8. Yeni yönetim ve denetim kurulunun seçilmesi
9. Dilek ve temenniler

10. Sonsöz.

MESLEK DEĞİŞTİRME SEBEBİYLE 
İYİ ÇALIŞIR DURUMDA

GARAJ TEKEL BAYİİ DEVREN ACELE

SATILIKTIR

Minibüs, Garajı Gemlik

önceki gün Gemlik sahasında oynanan Umurspor, 
Altınsaban karşılaşmasında Umurspor ayağına kadar 
gelen kısmeti kaçırdı.

Pazar günü çok kalabalık bir seyirci kitlesinin karşı 
sında sahaya çıkan Umurspor ve Altınsaban cnbiri ka 
palı bir havada ama uygun zeminde 90 dakikalık he 
yecanlı maratona sakin başladılar. Gemlik polis teşki 
latının tamamının, Bursa’dan da 10 kişilik timin katıl 
dığı karşılaşmanın güvenlik önlemi amdı. Maçı Gemlik 
Belediye Başkanı Hakkı Çakır, Umurbey Belediye Baş 
kam Hüseyin Karpat, Küçük Kumla Belediye Başkam 
Abdullah Aslan’da izleyenler arasındaydı. Karşılaşma 
nın ilk dakikalarında Altınsaban daha hareketli görül 
dü. 13. dakikada Bahattin’in ortasında Umurspor kale 

sinde karanabol meydana geldi. Ali kafa vuruşunu 
Umurspor ağlarına gönderinde maçın kaderini belli 
eden gol atılmış oldu. 27. dakikada Fatih bir ceza vu 
ruşunu değerlendiremedi.

İkinci yarıda Umurspor daha derli toplu görüldü. 
48. dakikada Cahit’in Umurspor kalesinde tehlike yarat 
masından sonra 75. dakikada Altınsaban kaptanının 
şutu direkten döndü. Maç son dakikalarda sertleşmeye 
başladı. Maçta iki1 kırmızı kart çıktı.

Umurspor Kulübü başkanı Ahmet Albayrak karşılaş 
madan sonra, "oynadılar ve kazandılar. Tebrik ederim 
ancak herşey bitmiş değil son maçımız var. İki oyuncu 
nun kımızı kart görmesi beni üzdü." dedi.

Borusan Güven 
Futbolcularına
Birinci Küme Primi Dağıttı
♦ FUTBOLCULARIN BAŞARISI ÜZERİNE MÜESSE

SE YEMEK VERDİ

♦ -YEMEKTE FUTBOLCULARA , PRİM DAĞITILDI

♦ BORUSAN FABRİKA İÇİNDE MODERN BİR SAHA 
YAPIYOR

Bursa ikinci -amatör kümede bu sezon başarılı karşı
laşmalar .Çıkaran Borusan Güvenspor, birinci kümeyi 
garantileyince . Gemlik Borusan Müessesesi A takımı 
ve genç takım futbolcularına yemek verdi ve prim da
ğıttı.

Geçtiğimiz hafta Borusan Fabrikasında verilen ye
meğe İşletme Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kurt, 
Kulüp Yöneticileri Haşan Pir, Fikret Bağcağız, Borusan 
Güven Başkanvekili Fazıl Şentürk hazır'bulundu.

! Borusan Genel Müdür'Vekili Bülent Kurt, yemekte 
yaptığı konuşmada gençlerin başarılarını kutladı. Daha 
sonra 53 futbolcuya -başarı: »teşvik primi olarak 1 mil
yon lira dağıtıldı.

'Gelecek sezon birinci »kümede top koşturacak olan 
Borusan Güven için fabrika alanında modem'bir futbol 
sahası ve kapah salon yapılacağı öğrenildi.

kongre ilanı
S-IS. GEMLİK SİGORTALI İŞÇİLERİ 

YAPI KOOP. BŞK.

, Kooperatifimizin yönetim kurulunun..248 nolu-karan 
ile 1.3.1987 tarihinde Atatürk .İlkokulu.Salonunda; saat 
13.00 te olağan genel kurulu yapılacaktır. Ekseriyet ter 
min edilmediği takdirde 8. 3.1987 tarihinde aynı gün ve 
saatte aym adreste aşağıda belirteceğimiz gündem ile 
olağan genel-kurul yapılacaktır.

Sayın ortaklarımıza duyurulur.
GÜNDEM : Yönetim Kurulu
1—- Açılış; ve saygı .duruşu
2— Divan başkanlığının ve iki yazmanın seçimi
3— Yoklama
4— Yönetim kurulunun faaliyet raporunun okunması 
5— Denetleme kurulunun raporunun okunması 
6— 1986 yılı bilanço, k&r-zara cetvelinin okunması 
7— Yönetim ve denetleme kurullarının ibrası 
8— Yönetim ve denetim kurullarının seçimi 
9— Yeni 1987 yılı tahmini bütçenin' onayı

10— Dilek ve temenniler
JLl— Kftparpş

Hüseyin KONUR
SAHA : GEMLİK

HAKEM ELER : Tahsin Kesiciler (3), Salih Türktunç 
(3), Cavit Yılmaz (3).

UMURSPOR : Cem (2, K. Ahmet (2), İbrahim (2), 
B. Ahmet (2), Osman (1), Adnan (2), (İsmail 2), Yılma? 
(1), Cevat (2), Fatih (3), Sadullah (2, Haşan (2).

ALTINSABAN : İhsan (3), Aydın (2), İsmail'(3), İh
san (3), Ahmet (2), Bahattin (3), Ali (3), Rıdvan (2), 
Cavit (3), (Nedret 2), Yusuf (3), Mesut (3).

GOL : Dk. 10 Ali
KIRMIZI KARTLAR : Dk. 80 Yılmaz Dk. 88 Osman 

(Umurspor)

Azotspor : 2
Kıbrısgücü : O

ŞAHA : GEMLİK

HAKEMLER : Burhan Erözen (3), Ömer Mutlugil 
(3), Engin Özcivelek (3).

AZOTSPOR : Ali (3), Mustafa (2), (Hüseyin 2), B. 
Ali (2), Aykut (3), Murat (2), Enver (2), Eşref (3), 
Mehmet (3), Yusuf (2), Tahsin (2), Abdullah (3).

KIBRISGÜCÜ : Fahri (1), (Mustafa 3), Abdurrah- 
man (2), Necati (2), Salih (1), Mümin (2), Şükrü (2), 
Erol (2), Yüksel (1), Mehmet (2), Selim (2), Orhan (2).

GOLLER : Dk. 32 Abdullah, Dk. 48 Eşref.

Kumlaspor : 4
Orhaneli : 3

SAHA : GEMLİK

HAKEMLER : Şükrü Koskale (3), Mehmet Ovacık 
(3), Recep Kayın (3).

KUMLASPOR : Faruk (2), Kurtuluş (2), özcan (3), 
Ogün (2), Erman (2), (Gülek 3), İsmail (3), Osman (3) 
Levent (4), Şenol (2), Tanju (3).

ORHANELİ : Osman (2), Mehmet (2), Salih (3), Ah
met (2), Nail (2), Bayram (3), Ömer (2), Seyit (3), Ce
lal (2), Mustafa (2), İsmail (2).

GOLLER : Dk. 17, 35, 55 Levent, Dk, 77 İsmail (pe
naltıdan), Dk. 14 Bayram, Dk. 66, 86 Seyit

Gemlikspor Başkanı

Seyhan Aydın istifasını 
Geri Aldı

Bir süre önce belediye otobüslerinin deplasman maç
larına gidişte mazot parasından fazla pa
ra alması üzerine durumu protesto ederek kulüp baş
kanlığından ayrılan Seyhan Aydın’ın istifasını geri aldı
ğı öğrenildi.

Geçtiğimiz hafta gazetemize bir açıklamada bulunan 
Gemlikspor antrenörü Haydar Yiğit’in "kulübümüz 
başsız kaldı" diye açıklamalarda bulunmasından sonra 
kendisiyle görüştüğümüz Seyhan Aydın, istifasım geri 
aldığım söyledi. Aydın, gazetemize yaptığı açıklamada 
"ısrarlar üzerine istifamı geri aldım" dedi.

Seyhan Aydın’ın yeniden Gemlikspor’un basma geç
mesi başta futbolcular olmak üzere sporseverlerce de 
memnunlukla karşılandı.

İLAN
GEMLİK TAPULARLA HAKİMLİĞİNDEN

Dosya No. : 1983/20

Davacılar Bahriye Uysal. Ferhunde Sevinç ve ar
kadaşları tarafından davalılar Mehmet Şükrü Pelgü ve 
arkadaşları aleyhine açılan tapulama tesbiüne itiraz 
davasında adresi tesbit edilemiyen davalılara ilanen 
tebligat yapılmasına karar verilmiş olduğundan,

Gemlik Fıstıkh Köyünden Abdullah oğlu Mehmet 
Şükrü Pelgü ve Kamil kızı Vacide İğneci, Abdullah Be' 
rattin oğlu Mehmet Zeki Kalemci ve Abdullah Berattin 
oğlu Mahmut Fethi Kalemci’nin duruşmanın bırakıldı
ğı 18. 2. 1987 günü mahkemede hazır bulunmaları vej’a 
kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri ilanen tebliğ 
nlıınur.
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SAY

Başkan Genç 
Memurlara Seslendi

"Gemlik 
Sizden 
Hizmet 
Bekliyor"
Gençsiniz ilçenize yararlı 
olunuz. Bugünden İtibaren 
yeni görevinize başladınız.
Hayırlı olsun.'r

Belediye’ye 26 kişi yapı* 
lan sınavla alındı. Bu ara
da 5 memurun güvenlik so 
rüşturmasının daha gelme
mesi üzerine göreve başla
yamadığı bildirildi.

DOÇ. DR. SADIK SADIKOĞLU

“Türk İçkileri
Stresi
tı. Sadıkoğlu, Türk içkileri
nin stresi arttırdığım söyle
di.

Lions Genel Yönetmeni 
Seyfettin Demiralp’in de ka 
tıldığı yemekte Kaymakam 
Mehmet Güler de bulundu.

Tibel Otel’de yapılan ye
mekte Lion Abdullah Yıldı- 
nm’ın Licn bilgileri verme
sinden sonra söz alan Doç. 
Dr. Sadık Sadıkoğlu, gün
lük yaşamda Stres’ konusu
nu anlattı. Dr. Sadıkoğlu, 
stresi kişinin olmayan bir 
şeyi var sayarak sinir siste
mine getirdiği jnik olarak 
tanımladı. Doç. Dr. Sadık- 
oğlu, stresin tüm hastalık
ların altmda yatan bir fak
tör olduğunu belirtmesinden

VEFAT VE TEŞEKKÜR
YEĞENİM - -

Dr. Özcan Açıkalın’ın 
ölümü nedeniyle acımızı paylaşan akraba, dost ve 

arkadaşlarıma teşekkür ederim.

BURHAN CAHİT
AÇIKALIN

Artırıyor”
sonra şöyle konuştu :

“- Süresiz yaşam olmaz. 
Binlerce ve kişiye göre de
ğişen stres türü vardır.Ki- 
şinin yarattığı kcnu streste 
kişiye hükmediyor. Bundan 
kurtulmanın tek yolu sıkıl
dığınız şeyden uzaklaşmak
tır. ”

İçkinin stresi önlediği söy 
lenebilir mi? Şeklindeki bir 
soruyu yamtlayan Doç. Dr. 
Sadıkoğlu, şöyle konuştu :

“— İçki bir anlık iyi gi
bi görünebilir. Sabah 
kalktığımızda yerini baş ağ
rısına terk ediyorsa bu da 
strestir. Aslında Türk içki
lerinin iyi darmtîlmamasl 
ağrıları daha da fazlalaşır 
mak tadır."

Yemek sonunda Genel 
Yönetmen Seyfettin Demir- 
aUp, Gemlik Licns Kulübü 
Başkanı Fikret Bağcağız’a 
Genel Yönetmen rozetini! 
ve flamasını armağan etti.

Endüstri Meslek
Lisesinde

Endüstri Meslek Lisesin 
de açılacak kurslarda Tes
viye, tornacılık, oksijen kay 
nağjı, soğuk şlekillencÜrme. 
elektrik kaynağı, elektrik 
tesisatçılığı kursları verile 
cek.

Carsı
4T *

Hamamına
tarihçisi, geçtiğimiz hafta 
Çarşamba günü Belediye 
Başkanı Hakkı Çakır’ı ziye- 
ret ettiler. 1985 yılında SİT 
alanı olarak tesbit edilen ve 
dalıa kesinleşmeyen Çarşı 
Hamamı için karar verile
cek.

Tarihi alanların tesbiti 
için gelen iki kişilik bilir
kişi heyeti daha sonra Ba- 
hkpazarı mahallesinde bir 
yapıyı incelediler.

Teknik Danışmanlık
Y Mühendislik Hizmetleri
H Emlak Müşavirliği * Pazarlama
A İnşaat Emlak Taahhüt Ticaret
N

Ozalit ve Fotokopide 
Son Sistem

KOKUSUZ VE BEKLEMESİZ ÇEKİI

< OZALİTE
< AYDINGERDEN OZALİTE
> AYDINGERDEN
0 AYDINGERE
< OZALİTTEN OZALİTE
O* TRANSBOSANT
< POLYESTER ve KARTONA ÇEKİM 

FOTOKOPİDE KURU SİSTEM

Her Türlü Emlak
Yazlık, Kışlık, Villa, Daire, İşyeri, Dükkan, Arsa 

Tarla, Zeytinlik Alınır, Satılır.
İnşaat, İskan, İmar ve İşyeri Ruhsatlan 

Kat İrtifakı, Kat Mülkiyeti, Veraset İntikal, 
Emlak Beyanı, Tapu Takip İşleri Yapılır.

Kontrollük, Teknik Bilirkişi, Ekspertiz, Sürveyans 
Hizmetleri Verilir.

Keşif, İştihkak ve Kesin Hesap Yapılır.

HAŞAN KAYHAN
Gürle îşhanı Zemin Kat No. 37 Gemlik

ELEMAN ARANIYOR

Müşavirliğini yapmakta 
olduğumuz bir firmanın Mu 
hasebe Servisinde çalışmak 
üzere eleman alınacaktır.

İlgilenenlerin müraca
atları rica olunur.

MAHİR GENCER 
Muhasebe ve Vergi 
Uzmanlığı Bürosu Tlf : 3090

DAĞ KARDEŞLER 

Kereste ve Ambalaj Sanayii 
HER ÇEŞİT İNŞAATLIK, 

DOGRAMALIK KERESTE ve 
AMBALAJ SANDIĞI TİCARETİ 
Uygun Fiat — Gününde Tealim

Uğramanız Menfaatinizedlr

İSMET DAĞ ve OĞULLARI
Tel : Iş. 1205—Ev. 1254—2835
ORHANGAZİ CADDESİ NO. M GEMLİK

AKDOĞANLAR TİCARET
MOTİF 

DUVAR KAĞITLARI BAYİLİĞİ

Hüseyin Akdoğanlar
DUVAR KAĞIDI

FORMPLAST
POSTER

PARKE
CAM CİLA

HALIFLEKS
MARLEY

YAĞLI BOYA 
PLASTİK BADANA

Tlf : 2132
Merkez : İstiklâl Cd. Gürle îşhanı Pasaj İçi Gemlik
Şube : Pazar Cd. No. 8 Gemlik

Düjjön — Nişan — Sünnet 
Davetiyelerinde 

Teiniz işçilik 
Uygun Fiat 

Zamanında Teslim
T»f » 1797 
Körfez Msfbsao i<k G«m’lk

Gazeteniz
Gemlik Körfez’i 

Okuyunuz, 
Okutunuz, 

Abone Olunuz.

VİTAMİNLER - 3
ler ortaya çıkmaktadır. Omurga eller ve ayaklarda eğ
rilikler oluşur. Görüldüğü gibi güzel görünümlü, geliş
miş ve sağlam yapılı bir iskelete ve dişlere sahip olabil
mek hiç de zor değildir. Ancak D vitaminini gelişme 
çağındaki çocuklara yeterince verirsek, v° bir de zama 
nmda verilmiş olduğunu hissedebilirsek hastalığın son
radan duyulacak acılarını önceden önlemiş oluruz. Ata
ların dediği gibi güneş giren eve hastalık ve hekim gir
mez. En iyi D vitamini kaynağı balıkların karaciğer 
yağlandır. A vitaminince de çok zengin olan balık ya
ğını içmek zordur. Bunun yerine balık yağı kapsülü 
yutmak kolaydır. Güneşsiz günlerde her gün alınmalı
dır.

Bol güneşli yaz günlerinde denize girildiği ve dolayı- 
si ile güneş banyosu yapıldığı sırada deride kendiliğin
den D vitamini oluşur. Ancak bu vitaminin vücutta ka- • 
larak faydalarını sağlamak için güneş banyosundan u- 
zun bir süre sonra vücut yıkanmalıdır.

Kalın sağlıcakla.

BAKICI ARANIYOR

2 yaşında erkek çocuğa bakacak 

bayan aranıyor.

Müracaat : Tlf : 2398 Gemlik

ÇATAK TUHAFİYE VE 
KONFEKSİYON

Kışlık Yeni Çeşitlerini> * *

Sunar
M Bailn Önlükleri
X Bay, Bayan ve Çoçuk Giysileri 

Pantolon - Etek - Kot - Blujin Elbise 
ZEKİ Triko Gömlek ve Tişörtleri

M EROS İç Çamaşırları
M Eşorfmanlar
M Çorap - Medil Çeşitleri

Tlf : 2075
Demlrsubaşı Mah No S/A Gemlik

MESLEK DEĞİŞTİRME SEBEBİYLE 
İYİ ÇALIŞIR DURUMDA 

BAKKAL DÜKKANI DEVREN SATILIKTIR

Abdullah KLANAY
Osmaniye Mh. Pazar Cd. îpek Sk. No. 4 Gemlik
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31 MART 1987

Aktif

GEMLİK İLÇESİ
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI 

31.12.1986 Tarihli Bilançosu

Pasif

Bankalar..... 33.592.794
Ziraat Bankası 32.548.411
Vakıflar Bankası 1.044.383

• .

Kuruluş Malvarlığı 1.0.00.000
Yabancı kaynaklar 19.334
Gelir ver. 3.000
Damga ver. 44
Müteferrikler 6.290
Gelir farkı 32.573.460

Yekûn 33.592.794
GELİR GİDER TABLOSU

Yekûn 33.592.794

GİDERLER
1— Yönetim Gideri

2— Vak. Ama. Yap. Har.
Sosyal Yardım 6.047.093
Öğ. Hiz. Yard. 7.491.223
3— 1983 Gelil’ farkı

GELİRLER
188.215 S.Y.D. Teş. Fon aktarılan 

13.538.326 Mah. İd. Büt. % 2 paylar
Banka faiz gelirleri

32.573.460

31.414.509
14.111.912

773.580

YEKÛN 46.300.001 YEKÛN 46.300.001

T»«rwrro<r»tfnt8» do—

Yönetim Yeri : İstiklâl Cad. Gürçay Pasajı
No. 5 - Tel. : 4223 — GEMLİK 

Dizgi ve Baskı
Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi

_______________________________________________SAYFj

DOĞAL GAZ KONUTLARA 
VERİLMEYECEK
rekabet ediyor. Doğal gazın 
sanayi tesislerinde kullanr 
mı ile temizlik, personel* 
den tasarruf sağlanacaktır. 
İşletme kolaylığı mevcut* 
tur, çevre kirletmesi * yok* 
tur, bakım ve onarımı ko
laydır, tesis kirletmesi yok 
tur. Bu avantajları dikkate 
alacak işletmeler doğal ga 
zı petrol ürünlerine göre 
tercih edecektir. Biz BO* 
SAŞ olarak işletmelerde in 
celemeler yaparak değişim 
maliyet hesaplarım çıkarıl 
masına yardımcı olmakta* 
yız. Bu çalışmalarımıza 
başladık.” şeklinde konuş* 
masını sürdürdü.

Daha sonra işletme y 
kilileri Bosaş’tan geleni 
lilere çeşitli sorular yöne 
ler.

Soroptimist 
Derneği 
Kuruldu

Dernek yöneticileri Ka 
makam Mehmet Güler 
amaçlarının kadını her j 
nüyle eğitmek, onlara ya 
dımcı olmak olduğunu söj 
lediler.

j NİŞAN - NİKAH - DÜĞÜN — ÇOCUK POZLARI j
PORTRE - RENKLİ FOTOĞRAF ve }

VİDEO ÇEKİMLERİNDE HİZMETİNİZDEDİR. |

| ŞEREF YILDIZ J
| Tlf : 2959 - Belediye Karşısı — Gemlik " 1

W** Sa*»w •*** MM*

—a»«aana» pbw paae p» p» pi P
I AKYILD1Z TİCARET |

| Her Çeşit Kullanılmış Eşya «
Alım ve Satımı |

1 RENKLİ VE SİYAH BEYAZ TELEVİZYON, «

i BUZDOLABI, ÇAMAŞIR MAKİNASI, ELEKTRİK 1
SÜPÜRGESİ, MUTFAK OCAKLARI,

S YATAK ODASI VE MİSAFİR ODASI TAKIMLARI, | 

BÜRO MALZEMELERİ ALINIR VE SATILIR. J
g MEHMET AKYILDIZ A
1 Pazar Cad. 27 - Tlf : 2654 Gemlik I

^pjppBPgaftPppJB 'gppmPBPPPPPP

Açılışa Davet
Yeni Mağazamızın 3 Nisan 1987 Cuma günü saat 

| 11.oo de hizmete açılış töreninde Sayın Gemlik’lileri 
İ aramızda görmekten mutluluk duyacağız.
I MURAT

Mefruşat Dekorasyon 
| Hüseyin Cahit Atan

sı

1 AKDOĞANLAR TİCARET I
H MOTİF |
1 DUVAR KAĞITLARI BAYİLİĞİ I

Hüseyin Akdoğanlar |
DUVAR KAĞIDI

• FORMPLAST

{• PÖSTAER

• PARKE
j ® PLASTİK BADANA

HALIFLEKS 
MARLEY 
YAĞLI BOYA

S Tlf : 2132
Merkez : İstiklâl Cd. Gürle îşhanı Pasaj İçi Gemlik

J Şube : Pazar Cd. No. 8 Gemlik

KORKMAZ PLASTİK
GEMLİK'TE İLK KEZ

MOBİLYA AKSESUARI ÇİVİLİ RAF PİMLERİ 
PLASTİK ÇITÇIT İMALATINA BAŞLADIK

MOBİLYA İMALATÇILARINA DUYURULUR

HASIP GİRİK

Her Türlü Cilt ve 
Kaşe İşleriniz İçin 

Urfız Matbaacılık Tlf: 1797 Gemlik

KÜTÜPHANE HAFTASI
BAŞLADI
Kütüphane Haftası tüm 

yurtta kutlanmağa başladı. 
İlçemizde dün yapılan tören
de Rotary Kulübü tarafından 
cnarımı yaptırılan minibüs 
Gezici Kütüphane olarak hiz" 
mete sokuldu.

Dün, Kütüphane önünde 
yapılan törene Kaymakam 
Mehmet Güler, Belediye Baş 
kan Vekili Rahmi Şengül, 
daire amirleri, Rotary Ku
lübü yöneticileri, öğrenciler 
ve halk katıldı. Törende ko
nuşan Rotary Kulübü Başka 
nı Dr; Naci Özokur, ilçe ro
tary çalışmalarım anlattı.

Özokur, İlçe Kütüphanesi® 
minibüsünü 2 milyon liraya 
onartarak Gezici Kütüphane 
durumuna getirilmesini sağı 
lad k. Kulübümüz yararlı hii 
metlerine devam edecek] 
tir." dedi.

Törende daha sc-nra söz a- 
lan Kaymakam Mehmet Gül 
ler kitap okumanın ve kir 
tüphanenin önemini vurgula 
dı. Kaymakam Güler, " İlçe 
Kütüphanemizde geç'iğr 
miz yıl 22 bin kitap okunmuş 
tur. Bu sayının artacağınar 
nanıyorum dedi.

KISA KISA

2 Nisan günü kutlanacak olan ağaç bayramı ile ilgi 
li hazırlıklar tamamlandı.

X X X

Gemlik Ticaret Bdrsasında 16'20 Mart tarihleri ara 
sında 93 bin 353 kilp zeytin işlem görerek 100 milyon 
958 bin lira karşılığı mal satıldı. Öte yandan aym 
hafta 23 bin 767 kilo sabun borsa kayıtlarından geçti. 
Buna da 11 milyon 793 lira ödendi.

X X X

Çift tırnaklı hayvanlarda 1 Nisan tarihinden itibaren 
şap hastalığına karşı aşılama başlatılacak. Bundan 
önce de Şubat ayında 8 bin kümes hayvanına îçe Ta 
nm Müdürlüğü elemanlarınca yabancı veba aşısı uygu' 
landı.

X ' X X

“Aşağı Bağdat Bozulmaz” oyunu dün gece ilçemir 
de sahnelendi. Gündüz öğrencilere gece ise velilere oy 
nanan oyun beğeni ile izlendi.

XX X

ANAP İlçe Yönetim Kurulu ve partili üyeler yurda 
pazar günü dönen Başbakan ve Anap Genel Başkam 
Turgut Özal’ı karşılamak üzere iki otobüsle Ankara’ya 
gitti.

X X X

Kordondaki yıkım çalışmalarına devam ediliyor. 
Milton Restaurant geçtiğimiz hafta senunda yıkılmaca 
başlandı. Bugün tamamen yıkılan alan halka açılacak. 
Yazlık çay bahçesi ise halka hizmet edecek.
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HAFTALIK SİYASİ GAZETE

KURULUŞ 14 HAZİRAN 1973

SATILIK DAİRE
KREDİYE UYGUN 

90 m2 BİTMİŞ
DAİRE

SAHİBİNDEN SATILIK
Tlf : 2010 - 4800 Gemlik j

SATILIK DAİRE

Karacaali Köyünde An 
Çınar Sitesinde Asansörlü 
75 m2 26 Nolu Daire Satılık. 
Tlf : 2134 Gemlik ’

Mecliste Şubat Ayı Toplantıları Bitti

meclisten geçli

BELEDİYE SERBESTİ
KALDIRDI

Ette Çifte
Uygulama

Belediye .Meclisinin Şu
bat ayı toplantıları sona er 
di. -Mecliste ..görüşmeleri 
biten-imar planı revizyon 
çalışmaları tamamlanarak 
kabul-edildi.

Belediye Başkam Hakki 
Çakır başkanlığında topla
dan macliste bir önceki top 
Jantının tutanaklarının o- 
kunmasından sonra -reviz
yon -imar , planı < görüşmele
rine, geçildi. Görüşmelerde; 
Çukurbahçe 2 -kat, ayrık 
konut, görülen yerler 4 kat 
açılmasına, Krom Sokak 4 
kattan -5 kata .çıkarılması 
da, Bahkpazan camii ya
dındaki kahvehaneler yeşil 
alandan tek katlı ticaretha 
neye dönüşmesine, manas
tıra inen . yol ,güzergahmln 
değiştirilmesine karar -ve* 
rildi. Aynı mevkideki koo
peratif alanları arasında 
20 mette -olan hava kori
dorları 10 metreye indiril- 
di. Manastır’m Gemlik'e 
doğru yolun üst kısımları

YapımıY'arrtam larvan

Muratoba Köyü İlkokulu
Törenle/Açıldı

Eski okul■ binaları i kütla* 
dılamıyacak duruma geldi
ği için 'yıkılan Muratoba 
Köyü -ilkokuluna 1 19’milyon 
liraya yaptırılan* yeni bina 
Bursa Valisi Zekai Güraüş- 
fliş tarafından hizmete açıl 
dı.

Dün, Muratoba Köyünde 
yapılan törene Vali Zekai 
Gümüşdiş, Gemlik Kayma* 
kamı Mehmet Güler, Bele
diye Başkanı Hakkı Çakır, 
ANAP İlçe Başkanı Haşan 
Başaran, 11 Milli ' Eğitim 
Müdürü ve ilçe Milli Eği
tim Müdürleri ile konuklar 
ve -köylüler katıldılar.

İki katlı 4 dershaneli ola* 
râk inşa edilen yeni ilko
kul binasının açılışında ko
nuşan'Kaymakam Mehmet 
Güler Muratobayı eğitim 
Ve -öğretime önem veren 
bir köy olarak tanıttı.

“Vali Zekai Gümüşdiş İse 
gelecek yılların da ihtiyacı 
na yetecek bir okula kaVu* 
şuhluğunu belirterek öğret* 
menlere seslenerek şöyle 
dedi.

"-Bu köyden Türkiye'nin

.plan .esaslarına .göre geliş
meye açılmasına ve plana 
İşlenmesine karar verildi. 
Orman Kampı -Belediye tu- 

. ristik-.tesisleri, yapmama ay 
-rıldı.

’Gemsas turistik oteller 
bölgesi halka açık plaj ya* 

tpımına, -aynı yerdeki cami 
, görünen . yerin PTT - binası 
^-ayrılmasına, -kooperatifler 
alanının -konutları altında
ki -zemin kadarın -kalori
fer -dairesi, sığmak vb.. ay* 

- rıldıktan -sonra kalan .bölüm 
■lerinin ticarethaneye dö
nüştürülmesine, - Aydınlar 

ZÇiftliği. altında bulunan Be
lediye ve Maliye ^arazileri* 
nin Belediye .Sosyal-ve- Kül- 
-türel alanına .ayrılmasına 
.karar -verildi.

«Kalafat .yerinde i bir -kı
sım - .alanın . yeşil . sahadan 
..çıkarılarak konut - alanma 
.■açılmasına .•.-karar verilme- 
- sinden sonra plan onaylan
dı. Oy birliği ile -değişiklik- 
lerin-imar,planına -işlenme* 

kaderine imzasını'atmış İn 
sanlar yetişmiştir. Bu ba
kımdan iyi öğrenciler yetiş 
lirin. Veliler siz de okulu* 
nuzu ve i öğretmeklerinizi 
deviniz."

Muratoba Köyü ikloku- 
lunda 44 öğrenci-öğrenim 
görüyor. - 

Halk Kütüphanesi 
Yeniden
Hizmete Açıldı

Onarım çalışmaları ta
mamlanan* İlçe Halk Kütüp 

hanesi Bursa Valisi Zekai 
Gümüşdiş tarafından açıl* 
dı.

Dün yapılan açılış töreni 
ne Kaymakam Mehmet 
Güler, Belediye başkanı 
Hakkı Çakır, Bursa Milli 
Eğitim Müdürü, Kültün-'Mü 
dürü, îlçe Millli Eğitim Mü 
dürü, okul müdürleri, ban
ka ve kurum müdürleri ka 
tıldılar.

Açılışta konuşan Kütüp
hane Müdürü Necdet Eral 
yapılan yardımlara teşek* 
kür etti.

si kararlaştırıldı.
Gündeme alman SHP’li- 

lere ait önergeler okunarak 
görüşüldü. Belediye işçile
rine toplu yapı kooperati* 
fin belediye mülklerinden 
arsa tetirini istemi ' tartışıl
dı. Uygum biryer‘ayrılması 
kararlaştırıldı. Oylamalar
dan? senra söz alan İmar 
Komisyonu .Başkanı .Rahmi 
Şengül, "raporlar aylar sü*

250 İlk.öjrjetim ’MUTettiişi
K;a raca alilde Kursa fBa ş la dı

Milli Eğitim ve Gençlik 
Spor Bakanlığmabağlı 250 
ilköğretim Müfettişi, dün 
düzenlenen törenle Karaca 
ali Gençlik v-° Spor Bakan
lığı'' tesislerinde meslek içi 
eğitim kursuna başladı.

İlköğretim . Müfettişleri 
Eğitim Kur sunun - açılışına 
Butsa ValisiZekai Gümüş-

ESNAF KEFA’EET>ROOP.
KONGRESİ YAPILDI

Gemlik Esnaf Kefelet 
Kooperatifinin yıllık olal- 
ğan genel kurul toplantısı 
yapıldı. Toplantıda koope
ratifin 'Ortaklardan aldsğı 
masraf karşılıkları %3 ten 
5 e;çıkarıldı.

Ticaret ve Sanayi Odla.- 
sı Salonunda toplanan Ge
nel kurul toplantısına divan 
Başkanlığına Birlik Genel 
Başkanı Kasım Önadım, 
yazmanlıklara Yener Kart, 
Mesut -Soydan, ve -Hamit 
Altuğ serildiler. Yönetin» 
Kurulunun • çhiışma raporu 
nun ve denetleme kurulu 
raporlarının okunaraâk ka
bul edilmesinden sonra ko
operatifin gelir gider hesap 
raporları okundu ve kabul 
edildi. Gündem maddeleri
nin sıra, ile uygulatan divan 
başkanı önadım, daha son* 
ra .1967 yılı tahmini bütçe
sini okuttu. Bütçenin oku
narak kabul • edilmesinden 
sonra kooperatif ortakla
rından a hnant masraf;karşı 
lıklarının %3 ten <5 çıkarıl
ması görüşmeye açıldı. Di 
van Baaşkanı önadım, bu 
maddenin gündemde yer

'ren bir çalışmaların ürünü
dür. Çoğunlukla kabul edil
mesi bizi memnun etti. Te
şekkür ederim" dedi. Bele
diye Başkanı Çakır’da 
"memnunum, imar komis
yonun çalışmadan Smedisi- 
Titizce beğeni’miştir. -Çok 

taz libir rdeğiş'kllk >olmuştur. 
/Arkadaşlarıma teşekkür ce- 
der, ilçemize hayırlı olma
sını dilerim." 

diş, İlköğretim -GenebMüdü 
rü Doç. Dr. Mehmet TJral, 
Çıraklık ve Yaygın Eğitim 
Genel Müdürü Ahmet Er
doğan, Hizmet içi Daire 
Başkanı, Gemlik Kaymaka 
mı 1 Mehmet' Güler, Bursa 
Milli . Eğitim Müdürü Nec
ini .Yazıcıoğlu, -Bakanlık 

^Müfettişleri, Öçe 'Eğitim 

almaması gerektiğini ■ ana 
sözleşmede bu yetkinin yö
netim kuruluna verilcT.ğini 
söyledi. Ancak bazı ortak- 

i'lar esnafın;oır durumda 
olduğunu %3 lerin.'JÖ’enşı- 
karılmasıyla bu durumun 
daha da. kötüleşeceğini ssöy 

. lediler. Kooperatif Başka
nı Emir Doğru ise yaptığı 
konuşmada alınan masraf 
karşılıkları ile maaşflarm 
bile . zor ödendiğini vurgu
layarak "-Amacımız elimi- 
ze geçecek para ile koopera 
lifimizin üst kısmını yaptır 
maktır." dedi.

'Teklif oylanarak kabul 
.edildi.

,ÖNADIM KONUŞUYOR

Esnaf ve Sanatkarlar 
Merkez Birliği Genel Baş
kanı Kasım Önadım toplan 
ittıda yaptığı konuşmada; 
1986 yılında kooperatiflerin

*120 milyar İra kredi verdi
ğini, 1987 de ise bunu 150 
milyara çıranlacağını belir 

iterek "-Hedefimiz bu yd
200 milyar liralık kredi kul 
(andırmaktır. Sanayi ve Tİ

D.S. 3 te

Belediyece bir süre önce 
fiatlann serbest bırakılma 
sından sonra yeniden encü 
mence , fiat saptanma uygu 
lamasına geçildi. Belediye 
Başkanı Çakır, '«'esnaf anor 
mal fiatlarla halkı mağdur 
etmeye başladı. Bu neden
le uygulamayı değiştirdik" 
dedi.

: Son günlerde Kasaplar 
Derneğince et fiatlannın 
yeniden ayarlanması üzeri 
ne serbest fiat uygulaması 
nın kjaldunldığı Belediye 
Başkam Hakkı Çakır tara
fından gazetemize açıklan-

Mü'dfürü Hüseyin Algan ve 
daire. başkanla» katıldılar.

Saygı .duruşu .ve > bayrak 
töreniyle başlayan 136. no
lu hizmet içi eğitim kur
sunda 'konuşan' Kaymakam 
Mehmet * Güler, -kursun 
Gemlik’te düzenlenme
sinden memnun oldüklan- 

5nı belirtti. Kaymakam Gü
ler, Çağdaş uygarlığa ulaş
manın baş koşulu eğitim
dir. Bu da ilköğretimden 
geçer. Tecrübeli, bilinçli, 
Atatürk'tü ilköğretim mü
fettişlerinin yapacağı dene 
ilmiler başarının artmasını 
sağlayacaktır" dedi.

Daha sonra konuşan ilk 
öğretim Genel Müdürü Dcç. 
Dr. Mehmet Ural’da Türki 
ye’de eğitim seferberliği
nim: devam ettiğini, ilköğre 
tim müfettişlerinin eğitim 
seferbeiirğinm koordina 
törlüğünü yaptıklarım be
lirterek şöyle konuştu :

"-Uyarıcılık görevi sîzler
.D.S. 3 te

88 TAŞI GEDİĞİNE 

BİLEN VARSA... J
* ♦

Polis, Magrip'de..
Jandarma, Maşrik'de..
Mal ve can güvencemiz :
Halkından,' TecrliFde...
"Asker, Polis, millet etele"
Yıllarca üvündük diye, diye
Bu ayrılık acep niye
Bilen varsa söyleye...

İnan TAMER 

DOCCSOaOCQQCXX>OOOQOOOOOOOQCX»(X>CK>OOOOOOCOOOCK>

dı. Belediye Başkanı Hnkkl 
.Çakır, yaptığı açıklamada 
-şöyle konuştu :

"-Bilindiği gibi hüküme
timizin -fiat politikasını İP 
çemizde de.uygulamak iste 
dik. Ancak bazı esnafın 
.anormal zamlar yapması
nı maalesef -önleyemedik^ 
Bunun üzerine serbest fiat 
uygulamasını kaldırdık. 
Kasap, fırVncı, gazinocu, 
berber, kahveci, lokantacı, 

"esnafı fiat tarife’erinl eski
si gibi yine belediye encü
meninden alacaktır. Buna 
uymayanlara gerekli yasal 
işlemi yapacağız."

ETTE İKİLEM

Et ve Balık Kurumu ü* 
rünlerine zam .gelmesinden 
sonra et fiatlanm yeniden 
ayarlayan kasaplar Kuzu 
Kcm'kli eti 2550, Koyunke- 
mikli eti 1950, Köyün kıy
mayı 2350, Dana sığır kıy
mayı .2350, ..süt dana kemik 
liyi 1950, sığır dana kuşba- 
şıyı 2450, büftek ‘2350, bon
file 3500, kuzu çiğeri 12801i 
radan -satarken belediye 
encümeni : aldığı kararla 
et fiatlannın -şöyle olması
nı kararlaştırdı.

Cinsi Fiatı
Süt dana kemikli 1900
Kuzu kemikli 2500

-Koyun kemikli 1900
Koyun pirzola 2400
Dana sığır kıyma 2200
Dana sığır kuşbaşı 2300
Büftek 2500
Bonfile -3500
Kuzu ciğer takım 1000
Kuzu bası 403

Öte yandan sakat. at fi- 
atlanda şöyle kabul edîldL
Sığır dana karaciğer 1600
Sığır dana yüreği 1200
Sığır dana dalağı 500
Sığır dana dili kg. 1000
işkembe 650



Gayrimenkulun Açıkartırma İlânı 
Gemlik îcra Memurluğundan

Dosya No. : 986/891

Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıy
meti, adedi, evsafı :

■1— Gemlik tapu sicilinin 16.11.1982 tarih ve pafta : 
15, sahife : 1633, parsel : 1653 de kayıtlı Umurbey Kö
yü Derinceler Mevkiinde kain 705 m2 miktarındaki zey
tinlik bilirkişi tarafından 2.000.000.- lira kıymet takdir 
edilen taşınmaz,

2— 27. 3.1975 tarih ve pafta : 88, parsel : 7429’da ka
yıtlı Gemlik Umurbey Köyü Kozalan Mevkiinde kain 
16991 m2 miktarındaki tarla bilirkişi tarafından 
4.000.000.* lira kıymet takdir edilmiştir.

3— 16.11.1982 tarih ve pafta : 88, parsel : 6735’de 
kayıtlı Umurbey Köyü Kozalan Mevkiinde kain 18480 
m2 miktarındaki tarla bilirkişi tarafından 5.000.000.- li
ra kıymet takdir edilmiştir.

4— Gemlik tapu sicilinin 27.8.1934 tarih ve pafta : 
40, parsel 7745, sahife : 7744’de kayıtlı Umurbey Köyü 
Arpalık Mevkiinde 2759 m2’lik bahçeli kargir apartma
nın ( zeytinyağı imalathanesi ) bilirkişi tarafından 
40.000.000.- lira kıymet takdir edilen taşınmazlar açık 
arttırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI :

1— Birinci sıradaki taşınmaz 20.3.1987 cuma günü 
saat 11.00 ile 11.20 arasında,

2— ikinci sıradaki taşınmaz yine 20. 3.1987 cuma 
günü saat 11.30 ile 11.50 arasında,

3— Üçüncü sıradaki taşınmaz 20. 3. 1987 cuma günü 
saat 11.50 ile 12.10 arasında,

4— Dördüncü sıradaki taşınmaz 20. 3. 1987 cuma gü
nü saat 12.10 ile 12.30 arasında Gemlik icra Dairesinde 
açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tah
min edilen kıymetin % 75 ini ve rüçhanh alacaklılar 
varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geç
mek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çık
mazsa muhammen kıymetin % 50 nisbetinde artıranın 
taahhüdü baki kalmak şartiyle 30. 3.1987 Pazartesi gü
nü aynı yer ve aynı saatlerde ikinci artırmaya çıkarı
lacaktır. Bu artırmada da rüçhanh alacaklıların alacağı 
m ve satış masraflarım geçmesi şartiyle en çok artıra
na ihale olunur.

2— Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıy
metin % 10u nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar 
milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lâzım
dır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü 
geçmemek üzere mehil verilebilir. Dellâliye resmî ihale 
pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş 
vergiler satış bedelinden ödenir.

3— ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin ( + ) 
bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve 
masrafa dair olan iddialarım dayanağı belgeler ile on* 
beş gün içinde dairemize bildirmeleri lâzımda-; aksi 
takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaş
madan hariç bırakılacaklardır.

4— Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde I 
ödenmezse îcra ve iflâs Kanununun 133. maddesi gere- j 
ğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve 
% 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç 
bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edile
cektir.

5— Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin göre
bilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdir
de isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6— Satışa iştirak edenlerin şartnamesi görmüş ve 
münderccatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bil
gi almak isteyenlerin 1986/891 sayılı dosya numarasıy
la memurluğumuza başvurmaları ilân olunur.

(te. ÎT. K. 126) icra Memuru
( + ) ilgililer tâbirine irtifak hakkı 
sahipleri de dahildir.

İLAN
GEMLİK ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN

Dosya No. : 1986/457

1— Gemlik ilçesi Kapaklı Köyü Kahamersin Mev
kiinde kain kuzeyi : Mustafa Bilgin, güneyi : Hüseyin 
Akıncı varisleri, doğusu : Muhsin Onsekiz ve Mesaret 
Soyer, batısı : Nurettin îlgen ve İsmail Yılmaz taşın
mazlan ile çevrili 634 m2 miktarındaki taşınmazın da
vacı Haşan Yılmaz tarafından senetsizden tescili talep 
edildiğinden iş bu yer hakkında hak iddiasında bulu
nanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içersinde mahke
memizin 1985/457 sayılı dosyasına müracaatları ilan 
olunur.

2— Gemlik İlçesi Kapaklı Köyü Kabamersin Mev
kiinde kain kuzeyi : Gemlik-Armutlu yolu, batısı : de
niz, doğusu : Mehmet ve Yılmaz Akın, batısı : Yakup 
Kaptan, İdris Akın varisleri, Aydın Alper taşınmazlan 
ile çevrili 1462 m2 miktarındaki taşınmazın davacı Ha
şan Yılmaz tarafından senetsizden tescili talep edildi
ğinden iş bu yer hakkında hak iddiasında bulunanların 
ilan tarihinden itibaren 3 ay içersinde mahkememizin 
1986/457 sayılı dosyasına müracaattan ilan olunur.

Çimtaş Spor Kulübü Derneğinden
Derneğimizin yıllık olağan genel kurul toplantısı 

16 Mart 1987 Pazartesi günü saat 15.00'de Fabrika ye 
mekhane salonunda yapılacaktır.

Sayın Üyelerimize duyurulur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

1. Açılış ve saygı duruşu
2. Divan oluşumu
3. Yönetim ve denetim kurullarının raporlarının 

okunması
4. Yönetim ve denetim kurullarının raporlarının 

ibrası
5. Yeni yönetim ve denetim kurullarının seçimi
6. Dilek ve istekler
7. Kapanış.

Elemanlar Aranıyor
— DAKTİLO BİLGİSİNE SAHİP VE TELEFON 
GÖRÜŞMELERİNİ YÜRÜTEBİLECEK BAYAN 

ELEMAN

— MUHASEBE DENEYİMLİ BAY ELEMAN 
ALINACAKTIR.

Müracaat Tel : 4569 GEMLİK

Eleman Aranıyor
Mimari çizim yapabilecek Bayan ve Bay eleman 

aranıyor.

Müracaat > Tlf : 1346 * 4232 Gemlik

sağlık köşesi

Hazırlayan
Dr. Ali ÖZGÜR

VİTAMİNLER - 4
Sayın okurlar, okuduğunuz vitaminler (adlı) bu yazı 

dizisinin amacı sîzlere doğru karar vermenize yardım
cı olacak bilgileri sunmaktır.

(K) Vitamini
Kanın pıltılaşması için ve kanamanın dinmesi için 

gerekli vitamindir. Kan pıltılaşma hızının kanda bulu- 
[ nan (K) vitamini miktarı ile doğru orantılıdır.

Bebeklerin K vitamini ihtiyacı hala kesin olarak ay
dınlığa kavuşmuş değildir. Bu konuda çeşitti görüşler 
vardır. Ancak şu kesindir : Gerekenden az K vitamini 
taşıyan bebekler, doğum sırasında kanama durmazsa 
ölürler. Bebek beyninde meydana gelen kanama kas
larda kasılmah felçler yapar ki yaşamı boyunca büyük 
bir üzüntü kaynağıdır.

Büyüklerde K vitamini ihtiyacı konusunda bugüne 
kadar kesin bir oran tesbit edilememiştir. A, D, E vi
taminleri gibi K vitamini de yağda kolayca erir ve tu 
vitaminlerin kana geçmesi için karaciğer salgısı elan 
safra ve safra tuzları yeterli elmalıdır. K vitamini yö- 

I nünden kaynak besinler yeşil yapraklı bitkilerdir : ye
şil ve olgun domates, pazı, lahana, ıspanak, havuç, be
zelye, çilek, kuzu ciğeri, tavuk etleri. Isıtma ve oksi
jen değmesi ile bozulmadığı için pişmiş besinlerden de 
K vitamini alınabilir. Organizmada bağırsak bakteri
lerinde de bu vitamin üretilir. Kanı pıltılaşma eğilimi 
ve Trombo emboli (damar tıkanıklığı) elanlar bu vita
mini almamalıdırlar.

Bu defaki vitamin serimizi kısa keserek ülkenin ve 
dünyanın güncel konusu olan AÎDS (insanın virüse kar
şı bağışıklık noksanlığı) ndan bahsederek sîzlere fay
dalı olmağa çalışacağız.

Bu konuda her ne kadar Sağlık Bakanlığının almak
ta olduğu tedbirler sevindirici ise de bir doktor olarak 
sayın okurlarımıza yardımcı olabilmek duygusu ile adı 
geçen hastalık hakkında mümkün olan bilgileri sîzlere I 

i aktarmağa çalışacağım.
AIDS genellikle sonu ölümle biten bir hastalıktır, j 

Kilo kaybı, ağız içinde yaralar, sık sık ateş yükselmesi, 
ishal, boyunda yumrular, akciğer rahatsızlıkları ile 
kendini gösterir. Bulaşıcı etmen bir virüstür. Eulaşma 
yolları öpüşmek, aile hayatı, giysilerin kişilerce müşte
reken kullanılması, hamilelik, ciltte kanama yapatüe- 
cek bilcümle kullanım aletleri yolu ile, kan nakli, kan 
ürünlerinin başkalarınca kullanılması, örneğin dis fır
çası, jilet, manikür ve pedikür aletleri vs. Homoseksü
el, biseksüel, kişilerle cinsel ilişki, organ naHî

Bu hayati konu için bu seferlik kısa ve öz bilgiler j 
vermeğe çalıştım. Önümüzdeki sayılarda ayrıca geniş 
ve bilimsel önlem almak hakkında ayrıntılı açıklama- , 
lanmı beklemenizi saygılarla rica ederim.

Yaşamınız sağlıklı ve günleriniz muttu cisim.

hbh&hb Bs^ıısı am
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«âulfan
Mobilya Mefruşat 

Ruşen Gümüş

Gemlik’li Müşterilerimiz
Kalitede Fiatta Bize Güvenin

Şimdi Yeşil'deki Yeni Mağazamıza 
Gelin Mobilyanızı Seçin
Evinize Teslim Edelim

ÇEK YAT KANEPE İMALATI TOPTAN VE PERAKENDE
Merkez : İvazpaşa Çarşısı No. 23 Tlf : 15731 — BURSA
Şube : Yeşil Dereboyu Cadde 13 — BURSA
Atölye : Yeşil Sağlık Cladde No. 13 — BURSA

NkMaZGAH me»dani
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Beraberlik Umurspor’u
Birinci Kümeden Etti
UMURSPOR : 1 - BAHARSPOR:!

Demokrasi insan onuruna yakışan yönetim biçimidir.
Demokrasilerde, kırgınlıklar * dargınlıklar, aza indi

rileceğinden toplumda uyuşmazlıkların da giderilmesi 
demokrasinin doğasına uygun düşer. Demokrasi toplu
ma biçim veremezse, uyuşmazlıklar ortaya çıkar ki, 
toplumda çalkalantılara neden olur. İşte bu yüzden, 
toplum katmanlarında; demokrasinin yerini iyi sapta
mak gerekir.

Demokrasiye yön vermeye çalışmak, demokrasinin 
doğasına aykırıdır. Yüceleşen insan, ne yaptığını bilen 
toplumlar, demokrasi ışığında yolalırken gerçekçi ol
malıdırlar. Demokrasi ışığında, gerçek demokrasinin 
yapısında oluşan insan sevgisinin dalları nerelere dek 
uzanıyor?

Ne varki yurdumuzu insanımızı saflarına çekme eği
liminde olanlar, Türkiye üzerine kumar oynuyorlar.

Hükümetin suskunluğu sürerken, Türkiye üzerine dü
şen görevi sürdürecektir. Çünkü, Türkiye, "Yurtta 
sulh, dünyada su!h" görüşüne dayanarak; ATATÜRK’çü 
düşüncenin görüşünden bir adım geriye gitmeyecektir.

Bunu, dost * düşman böyle bilmeli, böyle algılamalı. 
Türkiye Cumhuriyeti yaşını aldıkça daha da gençleşe
cek; insan onuruna yakışan biçimde yolunu çizecektir. 
İster ekonomik konularda olsun, siyasal konularda ol
sun ATATÜRK’ün gösterdiği hedeflere varmasını da 
bilecektir. Ne varki insanımızı saflarına çekme eğilim
lerini özleyenler, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuyusunu 
kazdıklarının dönemecinde olanlar farkında mıdırlar?

Demokrasi çağların karanlığını delen bir yüce ışık
tır. Bu ışığa tutulanlar, karanlıklarda kalacaklarının 
bilincinde olsaydılar ateşle oynamazlardı. Türkiye’de 
yetişen genç kuşaklar dünyanın yörüngesini değiştire
cek denli bilinçli, o denli de insana yakın kuşaklardır.

îşte BATI DÜNYASI’nm karşısında olan bu genç ku
şaklar, Türkiye Cumhuriyeti’nin aman tanımaz kuşak
larıdır. İster içerden olsun ister dışardan, Türkiye 
Cumhuriyeti sonsuza değin yaşayacak, Türkiye’nin eko 
nomisinde de etkinliğini sürdürecek, ulusumuzu gönen
ce ulaştıracaktır.

Ekonomi dünyasında yer alan uluslar, gözlerini Tür
kiye topraklarına dikseler de neyi nasıl alacaklarını 
kestirememenin uyuşukluğu içindeler. Yine, koca MUS
TAFA KEMAL PAŞAYI da anımsamadan geçemeye
ceğim. Uygarlık dünyasına kapıları açan Kemâl Paşa 
Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük önderlerinden biri ol
mayı sürdürüyor. O’nun başlattığı olaylar dizisi bizi 
bugünlere getirdi.

Şimdi hangi ortamdayız, hangi konumdayız?

Hüseyin KONUR

İkinci amatör kümede liderliği uzun süre götüren 
Umurspor’u birinci kümeye çıkaracak olan son maçın 
da Baharspor ile berabere kalınca bütün umutları su
ya düştü. Kaarşılaşmada Umurspor seyircisini hüsra
na uğrattı.

Her iki takım için önem taşıyan karşılaşmada U* 
murspor’a beraberlik yetmiyordu. Umurspor’un birinci 
kümeye çıkabilmesi için rakibini kendi sahasında mut 
laka yenmesi gerekiyordu.

Heyecan, içinde başlayan karşılaşmanın birinci yarı 
sı karşılıklı ataklar ve golsüz bir skorla kapandı. İs
mail 10. dakikada meşin yuvarlağı sert vurunca her- 
kez gol beklerken top az farkla dışarıya çıktı. 12. daki 
kada ise Mustafa iki kişiyi geçti topa sert vurdu, so
nuç yine avut. İlk yan ortalarında ev sahibi Umur
spor, rakibinin sahasına yerleşti. Ancak taraftarların 
da istediği gol gelmiyordu. İlk -yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıda Yeşil Beyazlı Baharspor üstünlüğü ele 
geçirdi. 60. dakikada İbrahim (2)’nin güzel bir şutu 
Umurspor ağlarına takıldı. Beklenmedik gol sok etkisi 
yaptı. Baharspor deplasmanda ligin sen maçında 1’0 
öne geçti. 1 dakika sonra Haşan rakibine sert girdiği 
için hakem tarafından oyun dışı bırakıldı.

Dakikalar Umurspor’un gol umudu ile geçiyordu. 
80. dakikada Fatih topa sert vurdu, top direkten dön
dü. 88. dakikada İsmail soldan kaptığı topu Sadullah’a 
gönderdi. Sadullah güzel bir plase ile takımına bera
berliği kazandırdı.

Maçın 90. dakikası dolduğunda beraberlik bozulma* 
defa kaçırmış ve birinci kümeden olmuş oldu.
mıştı. E öylece Umurspor eline gelen güzel fırsatı son 
defa kaçırmış ve birinci kümeden olmuş oldu.

GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Tahmini Geçici
Malın Cinsi Miktar Bedeli Teminat
1962 Model Ford
Kamyonet 1 503.030.- TL. 15.000 TL
1961 Model Landrover
Ceep 1 503.000.- TL. 15.000 TL
1963 Model Oldsmobil 1 750.000.- TL. 22.500 TL
1953 Model Ford Kamyon 1 1.000.000.- TL. 30.000 TL
1000/20 Lastik (Tanesi 3.000) 15.000 TL
903/20 Lastik (Tanesi 3.000) 15.000 TL
Hurdalar (Kilosu 80 krş) 15.000 TL
2,5 Tonluk Galvaniz
Su Tankı 1 100.000.- TL. 3.000 TL
4 Tonluk Su Tankı 1 200.000.- TL. 6.000 TL

SAHA : GEMLİK

HAKEMLER : Bilgin İnce (3), Veli Gencîl (3), 
Mümin Canbaz (3).

UMURSPOR : Cem (3), Ahmet (2), Haşan (1), 
Fatih (3), Ahmet (3), İsmail (2), İbrahim (3), Cevat 
(3), Yusuf (1), (Engin 2), Sadullah (3), Mustafa (3).

BAHARSPOR : Fikret (3), İlhan (3), Cemil (2), 
Salih (2), İbrahim 1 (3), Fikret (2), Hamit (2), Nev
zat (3), (Hüseyin 1), Naci (3), Sezai (2), İbrahim 2 
(3), (İsmail 1).

GOLLER : Dk. 60 İbrahim 2, Dk. 88 Sadullah
KIRMIZI KART : Haşan (Umurspor)

Yalıspor : 1
Fethiye : 2

SAHA : GEMLİK

HAKEMLER : Özcan Ersöz (3), İsa Yıldız (3), İl
han Başa (3).

YALISPOR : Kamil (2), 
sin (2), İsmail (2), Veysel 
Sait (2), Güngör (2), Varol

Haşan (2), Halil (3), Ya- 
(2), Şükrü (2), Adem (2), 
(2), (B. Haşan 1).

FETHİYE : Necmi (2), Abit (2), Haşan (2), B. Hü 
şeyin (2), Cemal (2), Nevzat (2), Vedat (2), K. Hü
seyin (2), (Metin 1), Rıdvan (2), Cüneyt (3), A. İh
san (3).

GOLLER : Dk. 1,80 A. İhsan, Dk. 35 Halil

I DAĞ KARDEŞLER j
Kereste ve Ambalaj Sanayii

| HER ÇEŞİT İNSAATLIK, |
w DOĞ RA MÂLİK KERESTE v« w

AMBALAJ SANDIĞI TİCARETİ
( Uygun Fiat — Gününde Teslim
r Uğramanız Menfaatinizedir

■ İSMET DAĞ ve OĞULLARI
| Tel : Iş. 1205—Ev. 1254—2835 |

ORHANGAZİ CADDESİ NO. 36 GEMLİK ’

2»® BBJ-S ZWC JBss

ESNAF 
KEFALET 
KOOP.
caret Bakanıyla yaptığımız 
görüşmelerde, Banka yöne
tim kuruluna esnaf temsll- 
dlerinin de alınmasını ls>- 
tedik. öte yandan banka 
sermayesinin de arttırılma 
sı temennisinde bulunduk. 
Kredi limitlerinin arttırıl
masını isledik. Bu karar 
bir süre önce açıklandı. 
200 bin Hra olan kısa vade 
II krediler 350 bin liraya 

> 500 bin Hra olan taşıt ona
rım kredileri 1 milyon lira 
ya çıkarıldı. Taşıt alım kre 
dileri, İşletime kredlllcrl., İd 
konto, kredileri ve teminat 
mektupları bir ölçüde ar İti 
rıldı." dedi.

250 İlköğretim 
Müfettişi
de devam edecektir. 50 mil 
yontuk bir ülkenin kalkın
masında göreviniz önemli-' 
dlr."

Kursun amacının denet
lemede birliğinin sağlanma 
sının ve ortak noktaların 
bulunması olduğu belirtil
di.

Açılışta konuşan Vali 
Zekai Gümüşdiş ise teftiş 
konusunun her yerde ürper 
ti ile kaşılandığını belirte
rek "müfettişlik bir öcü de 
ğîldlr." Bu kursun teftişte 
birlik ve beraberliği sağla
yacağına inanıyorum dedi.

İlköğretim Müfettişleri
nin kursu 10 ar günlük sü 
rede 3 devre halinde yapı
lacak.

1— Yukarıda cins ve miktarları yazılı araç ve hurda
lar 2886 sayılı yasanın 35/C maddesi uyarınca açık 
teklif suretiyle satışa çıkarılmıştır.

2— İhale 27. 2.1987 cuma günü saat 14.00 de Belediye 
Başkanlığı odasında yapılacaktır.

3— İstekliler ihale saatine kadar yukarıda belirtilen 
geçici teminatlarını Belediye veznesine yatıracak
lardır.

Belediye Başkanı 
İ. Hakkı Çakır

(Basın 12)

SAHİBİNDEN SATILIK 
KIYMETLİ MÜLK

Zeytin Hali arkasında Hamidive Mh. Krem Sk. ta 
352 m2 büyüklüğünde Bitişik Nizam inşaata müsait i- 
çinde 140 ton zeytin havuzlan elan mağaza satılıktır.

Müracaat : İstanbul Tel :
Gündüz : 337 01 53 - 335 91 05 Gece : 345 22 90

SATILIK ARSA

ORHANGAZİ CADDESİ RİFAT MİNARE ÇİFT
LİĞİ İÇİNDEN GEÇEN YOL ÜZERİNDE İMAR DU 
RUMLU 19129 m2 ARSA SATILIKTIR.

Müracaat : Sami Taran
Tlf : Gündüz 4247 Gece : 1106 - 2938 Gemlik
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Yönetim Yeri : İstiklâl Cad. Gûrçay Pasajı 
No. 5 - Tel. : 4223 — GEMLİK 

Dizgi ve Baskı
Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi

SAYft <

çiloson Bozüyük Seramik ve 
Fayansları Pîmaş P¥C 

f ■ Borulon
BAYİLİKLERİNDEN SONRA ŞİMDİ DE 

Çilosan Yarımca Porselen 
Sıhhi Tesisat Malzemeleri ’Vitrafiye Bayiliğini

Almış Bulunuyoruz
Dost ve Müşterilerimizin Bilgilerine Sunarız.

i

t 
il 
I 

i

»

• •ungor ııc. kon.
İstiklâl Cad. No. 12 Tlf : 2060-2128 Gemlik

A Teknik Danışmanlık
Y Mühendislik Hizmetleri
H Emlak Müşavirliği ' Pazarlama
A İnşaat Emlak Taahhüt Ticaret
N

Ozalit ve Fotokopide 
Son Sistem

KOKUSUZ Ve “BTEKLEM esTz

> OZALİTE
< AYDINGERDEN ÖZALlTE
< AYDINGERDEN
♦ AYDINGERE4 OZALİTTEN OZALİTE
> TRANSBOSANT
> POLYESTER ve KARTONA ÇEKİM
< FÖTOKOPİDE KÜRU SlSTEM

Her Türlü Emlak
Yazlık, Kışlık, -ViIla,DaÜ?e, -işyeri, Dükkan, Arsa 

-Tarla, - Zeytinlik - Alınır, Satılır.
inşaat, Iskan, imar ve işyeri Ruhsatlan 

-Kat îrtifakı.Kat- Mülkiyeti, Veraset intikal, 
-EmlakBeyanı, Tapu Takip işleri Yapılır.

-Kontrollük, -Teknik Bilirkişi, -Ekspertiz, Sürveyans 
Hizmetleri Verilir.

Keşif, İştihkak Ve Kesin Hesap Yapılır.

HAŞAN KAYHAN
Gürle Işhanı Zemin Kât No.-37 Gemlik

KAYIP

. Artvin -2. Şube Müdürlü
ğünden aldığım şoförlük 
pasaportumu ve Hopa ilçe
sinden aldığım Nüfüscüida 
ılımı kaybettim. Hükümsüz 
dür.

'Mûâfnmör ÜStâbaş

Gazeteniz 
Gemlik Körfezi 

Okuyunuz, 
Okutunuz, 

Abone Olunuz.

h5
$

MÜJDE MÜJDE MÜJDE

Uludağ Süthanesinin
■ Koyun Yoğurdu Çıklı Benediniz mİ?
® Günlük Tereyağ, Tam Yağlı Eski Kaşar, 
fi Tam Yağlı Eski Beyaz Peynir, 
fi Boğaziçinin Sucuk, Salam, Sosis,

Pastırma Çeşitleriyle Hizmetinizdedir.

B

i
SI
SI 
sı

fi TLF: 115 GEMLİK SI
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KÖRFEZ

HAFTALIK SİYASİ GAZETE

KURULUŞ : 16 HAZİRAN 1973

SONORAD TANI 
MERKEZİ LTD. ŞTİ.

RÖNTGEN - ULTRASON

Dr. Ahmet R. öztürk

Başak Cad. Kutun Çakmak 
İş Ham No. 9/1

Heykel/BURSA

Ticaret ve Sanayi Odasında Sanayicilerin

Gemlik Ticaret ve Sana
yi Odası tarafından ilçede* 
ki tüm sanayi kuruluşları 
ve Belediye yetkililerinin 
katldığı "Değal Gar" kcnu 
lu bir toplantı düzenlendi.

Gemlik Ticaret ve Sana
yi Odası Meclis Başkanı Ya 
vuz Alemdar tarafından yö
netilin toplantıya; Beledi' 
ye Başkanı Hakkı Çakır, Ti 
caret Odası Başkan Vekili 
Mehmet Turgut, Asil Çelik, 
Çimtaş, TÜGSAŞ, Eorusan, 
Sunğipek, Mina, Naykn- 
teks, BP., Marmara Kim
ya Entegre Sanayi yetkili
leri katıldılar.

Toplantıda Doğal Gaz 
konusunda bilgi veren Asil 
Çelik Temsilcisi Tevfik Ra

Şoförlükten Cdaclğa getrild'ği İçin Bunalıma Düşen Şahıs

Su Kulesinden Kendini Atmak İstedi
Geçtiğimiz hafta Sunği

pek Fabrikasında meydana 
gelen olayda Halil Çalım 
adındaki kişi işletmenin su 
kulesinden atkyarak inti
har etmek istedi.

Sunğipek Fabrikasına 
şoför olarak giren Halil Ça
tan (33) bir süre sonra hu 
görevinden alınarak Müdü
riyet Odacılığına getirildi. 
Geçtiğimiz hafta çalışma 
saa'Jnde Müdüriyetteki 
odacı arkadaşına "Ben inli 
har edecem" diyerek görev 
yerinden ayrılan Halil Ça
tan, işletmenin yaklaşık 30 
metre yüksekliğindeki su 
kulesinin üçüncü katma çı
karak bağırmağa başladı.

Kendisine yapılanın in
safla bağdaşmadığını söy
leyen Odacı Halil Çalım 
işletme yetkililerini suçla
yarak "Bizi İnsan yerine 
koymuyorlar. Çeklikle- 
rîm artık yerer. Ben köle 
Isaura'mıyım. Ben şofö
rüm" şeklinde bağırdı.

Bu arada durum emni
yet kuvvetlerine bildirildi. 
Olay yerine Komser Muavi 
ni Mustafa öztürk ve iki 
polis geldiler. Komser Mu
avini Mustafa öztürk, eda
ttı Halil’i oyalarken, polis 
memuru Cemal Balaban’da 
gizlice kuleye tırmandı. 
Komser Muavini Mustafa 
öztürk "sana İşkence ya-

mazanoğlu, kuruluşları*
nın doğal gaza dönüşme- 
çahşmalanna başladığını 
ve doğal gazın öbür yakıt
lardan daha ucuza satılaca 
ğımn öğrenildiğini belirte
rek.

" Biz tüketiciler olarak 
önce'ık’e değ’ş'm’n fizibili
te çalışmalarını başla’ma- 
lıyız. Tüketici olarak birlik 
içinde hareket edilirse Bo* 
taş'îa pazarlık yapabiliriz." 
dedi.

Belediye Başkanı Hak
kı Çakır’da yaptığı kenuş* 
mada, ilçede doğal gaz kul
lanımı için başvuruda bu 
lun-duklarını ancak resmi 
yanıt alamadıklarını belir* 
tere-k şöyle konuştu : 

panları cezalandıraca 
ğım. Suçlu elanlar cezasını 
çekecekler, korkma" diye 
teselli verirken Odacı Halil 
Çalım görevli polis memu
ru tarafından kıskıvrak ya

Öğretmenler
Kooperatifi

Belediye Başkanı Ankara’ya Gitti

Belediye Sarayı İhale Ediliyor
Yeni
Yöneticileri
Belirlendi

ilçemizde halkın büyük 
ilgisini kazanan öğretmen
ler Tüketim Kooperatifi ge
nel kurul toplantısında ye
ni yönetim kurulu belirlen
di.

önceki gün 11 Eylül tik 
okulu Salonunda toplanan 
kooperatif ortakları yöne
tim ve denetleme kurulu 
çalışmaları sunuldu. Çalış
maların aklanmasından 
sonra yönetim kurulu se
çimlerine geçildi.

Kooperatif yeni yönetim 
kuruluna Hüseyin Berber, 
Ahmet Yıldıran, Halil Yal* 
çınöz, Ali Rıza Mızrak ve 
Şaban Yalçın seçildiler. 
Genel kurul ortaksatışların 
daki Hatlarda % 5 İndirim 
kabul etti.

"-Biz Botaş'dan Azot te 
sislerine gelecek olan do 
ğal gazın her vatandaşları 
mızın kullan mı hemde sa
nayicinin kullanımı için 
b'şvurudı bulunduk. Tica 
ret ve Sanayi Odası'yla 
birlikte çalışalım; birlikte 
başvurular yapılsın karşı 
miza çıkacak zorlukları da 
ha kolay yeneriz."

Belediye, Sanayi Kuru 
hışlan, Ticaret ve Sanayi 
Odası ile doğal gaz konu 
sunda birlikte hareket et 
me kararı aldı. Nisan ve 
Mayıs aylarında yapımcı 
firma Botaş’m ilçemize ge 
lerek işyerlerinde gerekli 
teknik açıklamalarda bulu
nacakları öğrenildi.

kalandı.
Aşağıya indirilen Odacı 

Halil Çalım, emniyete .gö
türülerek ifadesi alındı. Da 
ha sonra SSK Pisikiyatri 
servisine gönderildi.

Belediye Başkanı Hakkı 
Çakır, Belediye Sarayının 
ihalesini izlemek için dün 
gece ansızın Ankara’ya git 
ti.

Uludağ Üniversitesi ta
rafından plan ve projeleri 
yapılan Gemlik Belediye 
Sarayı ve Düğün Salonu îl*

Kurs
Öğretmenine 
Sarkıntılık

İlçemiz Hamidiye, Kö
yünde biçki dikiş kursu öğ 
retmenliği yapan S.A. (23) 
adındaki bayanın lojman 
olarak kaldığı binaya gir
mek isteyen üç genç jan
darmaca yakalandı.

öğretmenin şikayetçi ol
maması üzerine Yaşar Ni* 
lüfe, Yılmaz Bayrak ve Sa 
mi Sami Gündoğdu Savcı
lıktan salı verildiler.

GEMLİK 
BELEDİYESİ 
2 ET TANZİM 
MAĞAZASI 
açiyor

Belediye Başkanı Hakkı 
Çakır kasaplarla başa çık
manın imkansız olduğunu 
açıklayarak "en kısa za 
manda iki et tanzim satış 
mağazası açarak maliyet 
fia'ında halka et sataca
ğız" dedi.

Gazetemize bir açıkla- 
ma yapan Belediye Başka
nı Hakkı Çakır, et Hatları
nı serbest bıraktıktan sen* 
ra kasapların sürekli zam 
yaptıklarını belirtti ve şöy 
le konuştu :

"-Biz kasap esnafının 
halkın et alım gücünü dü
şünerek insaflı davranma
larını istedik. Ama gördük 
ki bu durum sağlanamı
yor. Bunun üzerine bîri Dr. 
Ziya Kaya Bulvarında &• 
bürü de minibüs garajı Mi
kasına yapılacak geçici 
dükkanlarda olmak üzere 
iki et tanz'm satış mağa
zası açacağım. Burada va-' 
tandaşlarımızı düşüne 
rek mal etliğ'miz fiata kar 
eklemeden satış yapaca 
ğız. Belediye Sarayı ta
mamlandığında da büyük 
mağazamızı altına açıp 
halkın ucuz et yemesini 
sağlayacağız." 

ler Bankası tarafından fi
nanse edilmiş ve 320 mil
yon lira kredi sağlanmıştı. 
Yine İller Bankası tarafın
dan bugün saat 14.30’da 
Ankara’da ihale edilen 
Gemlik Belediye Sarayı iki 
yıl içinde bitirilecek.

Erdal İnönü 
Bursa'ya 
Geliyor

SHP Bursa örgütünce 
"Ülkenin genel, bölgesel ve 
yerel sorunlarının tartışıla 
cağı" bölge toplantısına par 
ti Genel Başkanı Erdal İnö 
nü de katılacak.

23 Şubat Cumartesi gü
nü Bursa Burç Sinemasın
da yapılacak toplantıya Bo 
lu, Sakarya, Kocaeli, Bile
cik, Eskişehir. Kütahya. Ba 
lıkesir illeri katılacak. Bur 
sa il örgütü "Tarım Pollti 
kası" konusunu işleyecek.

Sorumlu TEK mi 
Müteahhit mi?

Elektrik
Kaçağından 
2 At Öldü

Tetbirsizlik ve ihmaller 
sokaklarımızda kol geziyor. 
Yenimahalle Kısa sokakta 
meydana gelen elektrik 
çarpması olayında üç gün 
içinde iki at ölürken bir at 
sahibi de yaralandı.

Cumartesi günü sabahı 
evinden zeytinliğine gitmek 
için çıkan Salih Karaman

Belediye 
Zabıtası
Taşındı

Belediye Zabıta Amirli
ği Akmanlar Pasajına ta
şındı. Belediye’ye yeni ah 
nan kadrolara yer açma 
nedeniyle belediye binasın
da bulunan belediye Zabı
ta Amirliği Akmanlar Pa
sajındaki Emlak Servisi ya 
nına taşındı. Aynı binaya 
Otobüs Su ve Kanalizas
yon İşletmesi de taşındı.

Yeni oluşturulan Beledi
ye Zabıta Komiserliği is
tiklal cadde ile Orhangazi 
caddesi kavşağındaki yer
lerinde göreve başladı.

Doğramacılık ve 
Dokumacılık
Meslek Alanına

Çıraklık ve Meslek Eği
timi yasasına göre Bursa 
ilinde Bakanlıkça kabul 
edilen 22 meslek dalına 
doğramacılık ve dokumacı
lık da eklendi.

ilgililerden aldığımız bil 
gilere göre Doğramacılık 
ve dokumacılık 8 Şubat 
1987 tarihinden başhyarak 
kapsama alındı. Bu dalda 
çalışan çıraklar ve bunlar
la ilgili sözleşmeler 27 Şu 
bat tarihine kadar yapıla
cak.

(43), atıyla Yenimahalle 
Kısa sokaktan geçerken bir 
elektrik direğinin yanında 
neye uğradığını şaşırdı. 
Salih Kahraman’ın atı elek 
triğe çarpılarak direkya- 
nında ölürken, sürücüsü de 
hafif yaralarla canını zor 
kurtardı.

Olaya, yeni dikilen bir 
elektrik direğinin demir u* 
zantılanna eski direğin tel 
lerinin değmesi sonucu 
meydana gelen elektrik ka 
çağı neden oldu. Kaza ye
rine gelen TEK ilçe yetkili 
leri direkte ve çevresinde 
elektrik kaçağı bulunduğu
nu, direğe geğen telleri izo 
la edecek tahta parçaları
nın kayması nedeniyle te
masın meydana geldiğini 
söylediler.

Aynı elektrik direğinin 
yanında Cafer Tüziin’e ait 
at geçerken ölmüştü. TEK 
yetkilileri kazaya neden ci
lan temasın sorumlusunun 
aranacağım belirtirken at 
sahibi Salih Karaman şun 
lan söyledi.

"•'Mahallenin bu bölü
münde birçok çocuk her- 
gün oyun oynuyor. Bugün 
bir tesadüf eseri kazaya 
ben denk geldim. Ölümden 
hafif sıyrıklarla kurtul
dum. Tedbirsizliğin sorum 
lusu kimse ondan davacı 
olacağım."

Bursa Gazeteciler
Cemiyeti
Genel Kurul
Kongresi Yapıldı

Bursa Gazateciler Cemi
yeti olağanüstü Genel Ku 
rul toplantısı Ticaret Borsa 
sı Salonunda yapıldı.

D.S. 4 te
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SIRASI GELDİKÇE İNAN TAMER sağlık köşesi
MESLEKİ EĞİTİM KURSLARININ ÖNEMİ

Bir tarım ülkesi olan Türkiye’mizi kalkınmasını ta* 
rımdan ziyade sanayiye ağırlık vermekle olacağına i- 
nanan geçmiş sayısal iktidarlar, çeyrek yüzyıl önce 
planlı kalkınmayı başlatmışlardır.

Yurdumuzun birçok yöresinde yükselen bacalar, in* 
sanoğlunun kullanabileceği her türlü medeni ihtiyaç 
malzemeleri üretebilir hale gelmiş, Dünya standartla* 
rina uygun olarak istifadeye sunulmuştur.

İlkokul çağlarımızda "YERLİ MALLARI" haftala
rında ancak tarım ürünlerimizi sergileyebiliyor, "HER 
TÜRK YERLİ MALI KULLANMALI" diyor, zeytini* 
mizle, meyve ve sebzelerimizle öğünebiliyor, bu tarım 
ürünlerini ve el dokuma tezgahlarında üretilmiş halı
yı, şayayı, kaput bezini sergiliye biliyorduk.

Bugün ise, en ileri ülkelerin sanayi ürünlerini ara 
mayacak ürünleri gururla ülkemiz ve uluslararası fu* 
arlarında gösterebiliyoruz. Kalkınmış ülkelerle rekabet 
edebiliyoruz. Birçok Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine 
dış satış yapabiliyoruz.

Bir ulusun varlığında uzun sayılamıyacak 25-30 yıl
lık bir zaman sürecinde bu aşamayı yapabilmek ulusu 
muzun çalışkanlığından, yaratıcı gücünden, çalışmayı 
teşvik eden dini inancından ve üstün becerisinden kay 
naklandığı bir gerçektir.

Çağımızda tamamen kalkınmış bir ülke olmanın öl 
çüsü, fabrikalar üreten fabrikalara sahip olmaktır. Dev 
letimiz tüm imkanlarını ve müteşebbisimiz emek ve 
sermayesini bu doğrultuda kullanmak gayreti içindedir.

Projelerimiz Türk, emek Türk, sermaye Türk, tüm 
katkı Türk. Az mutluluk mu bu. Rahmetli Atam, 60 
yıl öncesi öne sürdüğün görüşlerin gerçekleştiğini bir 
görebilseydin.

Kalkınmakta olan ülkelerin kalkınma süreçleri için* 
de önemli sayılacak sosyal sıkıntıları da mutlaka olu
yor. Sanayi geliştikçe işçi sınıfı oluşuyor, emek Devlet 
yönetiminde sermaye ağırlığının haklı olarak eşitlenme 
sini istiyor. Emeğe değer verilmesini, emeğe gerçek 
ücretin ödenmesini arzuluyor.

Müteşebbis düşünce ve gayretlerin'n gerçekleşmesi 
ni madde birikimden olacağına inançla elini biraz sıkı 
tutuyor. Bu arzu ve inanışlar tcplumsal kaynaşmalara 
iş barışının zedelenmesine bölünmelere, Devletin bütün 
lüğüne kasttedici davranışlara varan olumsuz boyutla* 
ra ulaşabiliyor.

Devlet gücü, çok şükür bu büyük ayrılıkları ve 
uyuşmazlıkları barışa dönüştürerek soruna kalıcı ve 
köklü çözümler getirmek için bazı sosyal içerikli yasa 
lan toplum yararına yürürlüğe koymuş bulunuyor.

Son çıkarılan çıraklık ve mesleki eğitim yasaları, 
beceri kurslarının yaygınlaştırılması gibi varılan ka
rarlar, barışın devamlılığını ve ülkenin kalkınmasını 
sağlayacak önemli faktörlerdir.

Devlet bu yasa ile en küçük yaştaki ferdin bile eme 
ğini ve geleceğini güvenceye almış bulunuyor.

Yaşam, yarınlar korkusudur. Yarınları güvende gör 
mek insanın en büyük özlemidir. Bu özlemin güvence 
ye alınması gönülde huzur, toplumda huzur demektir. 
Kimseye yük olmadan çalışabilen ve kazanabilen kişi, 
ruhen de sağlıklı kişidir, öğrenebilmek, yaratabilmek, 
tuttuğu işte başarılı olmak mutlulukların en büyüğüdür, 
îşte bu yasayla milyonlarca Türk, Çocukluk yaşlarında 
okuyamasada "Birşcyler verebiliyorum, birşsyler yapa 
biliyorum" diyerek tatmin olacak, Devletine ve ulusu
na bağlılık duyguları ile dolu olarak artı değer yara* 
tabilecektir.

İlçemizde de bu yasanın uygulanmasına başlanmış 
bulunmaktadır. Çalışkan ve değerli Kaymakamımız 
Sayın Mehmet Güler’in enderliğinde Ticaret Lisemizde 
Daktilo, Muhasebe, Vergi yasaları mevzuatı, mesleki 
kursları; Endüstri Meslek Lisemizde de Kaynak, elek 
trik, Torna kursları başlamış bulunuyor. Başta adı ge 
çen liselerimizin yöneticilerini ve Halk Eğiti mMerke- 
zi Müdürü ve değerli meslek öğretmenlerini kursiyer 
lere en iyi bilgileri verebilmek arzu ve gayreti içinde 
-görmekten cidden büyük sevinç ve kıvanç duydum.

Gözleri ışıl ışıl yüzleri güleç, Meslek öğrenebilmek 
için gayretli yarının kalkınmış Türkiye’sini yaratacak 
kursiyerlerimiz. Onlarda büyük ümit kaynağımız.

Türk kaynak Makinasını, Türk Elektrodunu, Türk 
enerjisini kullanan, Türk’ün yaptığı Torna tezgahı ba
şında Türk çocuğunu görmek. Sevinç göz yaşlan döktü 
recek ve göğüs kabartacak bir olay.

Mini mini eller, elbet nasır tutacak, O nasırlı eller
le Türkiye mutlaka muassır medeniyet seviyesine u 
taşacaktır.

Bu inançla, öğreteniyle, arzulu kursiyerlere gönül
den başarılar, önderlere şükran ve tebrikler.

HAZIRLAYAN
Dr. ALİ ÖZGÜR
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DAĞ KARDEŞLER
Kereste ve Ambalaj Sanayii

HER ÇEŞİT İNŞAATLIK, 
DOĞRAM ALIK KERESTE v« 

AMBALAJ SANDIĞI TİCARETİ 
Uygun Fiat — Gününde Teslim 

Uğramanız Menfaatinizedir

İSMET DAĞ v« OĞULLARI
Tel : Iş. 1205—Ev. 1254-2835
ORHANGAZİ CADDESİ NO. 30 GEMLİK

SAHİBİNDEN SATILIK 
KIYMETLİ MÜLK

Zeytin Hali arkasında Hamidiye Mh. Krem Sk. ta 
352 m2 büyüklüğünde Bitişik Nizam inşaata müsait i- 
çinde 140 ton zeytin havuzları olan mağaza satılıktır.

Müracaat : İstanbul Tel :
Gündüz : 337 01 53 - 336 91 05 Gece : 345 22 90

Cilt ve Kaşe Yapılır
Körfez Matbaacılık Tlf: 1797 Ganilik

4

! dc-âultanI Mobilya Mefruşat 
Ruşen Gümüş

Gemlik’li Müşterilerimiz
Kalitede Fiatta Bize Güvenin i

Şimdi Yeşil'deki Yeni Mağazamıza 
Gelin Mobilyanızı Seçin 
Evinize Teslim Edelim

ÇEK YAT KANEPE İMALATI TOPTAN VE PERAKENDE

Merkez : îvazpaşa Çarşısı No. 23 Tlf : 15731 — BURSA
Şube : Yeşil Dereboyu Cadde 13 — BURSA
Atölve : Yeşil Sağlık Claddc No. 13 — BURSA

SETBABI

SULTA*
MOBİLYA

MOn

YEŞİL CAO.

YEŞH. CAMİİ

S

S 
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C VİTAMİNİ :
C vitamini dinçliğimizi korumak ve daha iyi clmaı 

mızı sağlamakta çek önemli etken bir vitamindir. Bu 
vitamin dcku ve organların esnekliğini sağlayan hüc
reler arası bir sağlam maddenin oluşması için gerekli
dir. Kemik ve diş yapısını etkiler. Dahası yaralardaki 
dokulara ve kan damarı çeperlerine kuvvet ve emde 
lik kazandırır.

Canlı dokuyu yapmak ya da iyileştirmek için prote
inlerin kullanılmasında ve bu nedenle iyileşme ve ge
lişmede işe yarar. C ve P vitaminleri ince kan damar 
larının sağlığı, varis ve genel kanamaların önlenmesi 
için de gereklidir.

Böbrek üstü bezi hormanlan ile C vitamini arasında 
ilişki vardır. Tükrük bezleri ve yumurtalıkların yapı
sına da C vitamini girer.

Çeşitli allerjisi olanlar bolca C vitamini alırlar ise 
bu dertleri azaltmakta kimi zaman iyileştirmektedir.

Taze ve gelişmekte olan tüm meyve ve sebzelerde 
C vitamini bulunur. Narenciye, taze biber, lahana, ye 
şil yapraklı sebzeler ve domates en zengin C vitamini 
kaynaklandır. C vitamini bedende depo edilmediği için 
her gün sürekli besinlerle alınmağa devam edilmelidir. 
12 yaşma dek çocuklara günde 93*100 Mg. C vitamini 
verilmelidir. Ergenlik çağında 140-200 Mg. ve yetişkin* 
ler 150 Mg.dan fazla C vitamini alırlar ise kış ayların
da ülkemizin en çok çekilen hastalığı gripal enfeksinlar 
tahribatı en az hadde indirilmiş olur ve sağlıklarını iyi 
bir şekilde sürdürürler.

Mikroplu ve bulaşıcı hastalıklar, yüksek ateş, aller- 
ji, yaralanma, diş çektirme, ameliyat sonrası gibi dır 
»ramlarda günlük C vitamini ihtiyacı yukarıda belirti
len oranlardan daha yüksek olmalıdır.

C vitamini hakkındaki bilgileri noktalarken önümüz
deki hafta bu vitaminin alınması hakkmda bir listenin 
yayınlanacağını şimdiden belirtmek isterim.

Sayın Okurlar,
Geçen hafta ülkenin ve dünyanın güncel sorunu olan 

AÎDS (EBES) hakkmda kısa bilgi vermeğe çalışmış i- 
dik. Şimdi sizleri biraz daha aydınlatmayı gerekli gö
rüyoruz :

Bu menhus hastalığın virüsü, kan, meni sıvısı ve 
kadın genetal salgıları ile bulaştığından bu sıvılarla te* 
ması ortadan kaldıracak herhangi bir engelin hastalı
ğın bulaşmasını önleyeceği kesindir. Bu düşünce cin
sel ilişki sırasında kullanılması teamül haline gelmiş 
olan prezervatif (kaput)un bu önlemi sağlayabileceği 
kanaatini hasıl etmiştir. Ancak, bunu destekliyecek 
kesin bilgiler mevcut değildir. Şimdi devlet tarafından 
dağıtılması amaçlanan prezervatiflerin, dünya ülkele
rince imal edildikleri sırada taşıdıkları özel nitelikte 
olmasının son derece önemli olduğunu vurgulamak is
teriz. Zira bu hastalığa engel olabilmek için en ufak 
bir hatanın yeri bulunmamaktadır. Cinsel tutumdaki 
köklü değişikliklerin virüsün yayılmasını enleyeceği 
ya da azaltacağı kesindir. Ancak kişi insan olarak en
ce hayatına önem veriyor ise cinsel ilişkilerindeki dü
zenli yöntemleri (sapık ilişkiler) hesaplamak ve uygu
lamak zorundadır. Bundan öte alınabilecek yukarıda
ki tedbirlerin kesin önleyici olamıyacağı ve yüzeysel 
kalabileceğini akıldan uzak tutmamak gerektir.

Güncel gibi gözüktüğü halde daha uzun süre ülkemi
zin genel sağlığında gündemde kalacağı aşikar elan 
AÎDS hakkmda gelecek hafta açıklamalarımıza devam 
edeceğiz.

Yararlı olabilmek mutluluğu ile saygılar sunarım.

Gazeteniz Gemlik körfezi 
Okuyunuz, Okutunuz, Abone Olunuz.
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görüş
Mehmet SEVİNÇ

Bunalım

İnsanımız, enflâsyonun bastıran boyutlarında ne ya
pacağının ayırdında olamaması, gıtukçe yuksekn e* 
derlerin insanımızın boyunu iki kac aşması, buyuk kli
kleri bunalıma sokuyor. Kuşkusuz bu gichşıe neie^erc 
varılır; bir ekmek parçasına muh.aç elıeri ayakları 
nasırlı vatandaş; Ahmet’ler Hasan'lar ve de Cemal’ler 
ne yapacaklarının karanlığında yol bulamaklaruen, 
Türkiye düzeninde bunlara ne kadar dayanım ?

Evinde, beş-altı horantaya bakmakla yükümlü an* 
neler-babalar bir çıkmazın içinde çırpuııriaıkın, mem
leketin kaymağını yiyen; 1/lyLk bacaların keyıılen ye- 
rindedir. İnsanımızın dar boyutlarda kalması, cnun 
onuruyla oynanması, nasıl yorumlanır? bu denli top
lumdan soyutlanmak nasıl yorumlamr? Acaba, yoğur
dun kaymağını yiyenler bu denli körmüdürler? 'Yok
sulluk da çekmediler mi yaşamlarında, bu ülkede e- 
zenle ezilen arasında açılan kapılar; hep sömürüden 
yana mı açılacak?

Çocuklar görüyorum, üstlerinde lime lime olmuş 
giysileriyle. Çocuklar görüyorum yarım pabuç, kıçında 
yırtık-pırtık bir den. Bu çocuklar bizim çocuklarımız 
değil midirler? Evimin önünden geçen, okula giden ço
cuklara bakıyorum; cılız yüzlerinde bir damla kan ol
sa ya. Yağmurlu günler, yoksulluklarını daha da açığa 
çıkarıyor. Analar-babalar çocukları için ne denli çır
pınsalar da ellerinden birşey gelmiyor.

Bir toplumda sosyal içerikli yardım kurumlan oluş
mamışsa, o toplum duyarsız bir toplum olma durumu
nu giderememişse, bunda devlet kuruluşlarının da pay
lan vardır. Biz sosyal adaleti savunurken; karşıdaki 
bu olguyu ters-yüz ederek Nasrettin Hoca'nın papağa
nına benzetiyor. Bu gibi sorunlar, Türkiye genel nde

Hükümetin, sosyal kuruluşlarıyla, yardımcı insan
larıyla, sosyal açıdan yardımlar yapılmıyorsa bu gü
düme girmeyen insanlarımızı “Fak'Fuk-Fcn” güdü
münden ne zaman kurtarabileceğiz? Bana belki böyle 
söylediğim için kızanlar olacaktır. Ama ben insandan 
yanaysam, kuşkusuz böyle konuşacağım, sözlerimi 
böyle değerlendireceğim.

Toplum bilimciler, toplundan incelerken hiçbir şeyi 
gözardı edemezler. Çünkü, toplumbilimcilerin konusu 
halktır. Onlar, Türkiye düzeninde yapısal bozukluklara 
bakarlar; o bozuklukları kendi bünyelerinde süzgeç'.c n 
geçirmeden de edemezler. Öyleyse yoksul insanımıza 
bakış açımız insani yönde değerlendirilmelidir. Biz bu 
yazıyı yazarken, topluma seslenelim istedik.

Yoksul - ağlayan insanlarımıza giderken bir sevgi
ler dünyası yerine; onları iyi tanımanın gerçeği içinde 
değeriendirisek; iyi bir iş yapmış oluruz.

ÎL AN
GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemize ait çarşı deresi üzerindeki 172 adet 
kavak ağacı 2886 sayılı yasanın 35/C maddesi hükümle
ri dahilinde açık teklif suretiyle satışa çıkarılmıştır.

İhale 11.3.1987 Çarşamba günü saat 15.00 de Bele
diye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Kavak ağaçla
rının muhammen bedeli 2.636.900 TL. olup, geçici te
minatı 79.107 liradır.

İsteklilere duyurulur. 20.2.1987

1. Hakkı Çakır 
(Basın 13) Belediye Başkam

Yatılı kalacak 1 bayan hizmetçi aranıyor 
Ücret Dolgundur.

Müracaat :
Orhangazi Cd. Ergen Sk. No. '6 D. 4
Tlf : Gece • 2213 - 2368

Birinci ve İkinci Amatör
Kümede Karşılaşmalar 
Sona Erdi
1. ve 2. Amatör Kümede karşılaşmalar geçtiğimiz 

hafta sona erdi .
İlçemizi temsil eden takımlardan 1. amatörp küme

de çok şey beklediğimiz Gemlikspor ligi 5. olarak bi
tirdi.

ikinci Amatör Kümede mücadaele eden Küçük 
Kumla ve Borusan Güven birinci kümeye çıkarak se 
yircilerinin ve taraftarlarının yüzünü güldürdü. Öte 
yandan Umurspor son iki maçında yengi elde edeme
yince birinci kümeye yükselme umutlan hayal oldu. 
Umurbey’liler ayaklarına kadar gelen kısmeti kaçır
manın üzüntüsünü sürdürüyorlar.

Azotspor ve Kumla Yalıspor da bu yıl bekleneni ve
remeyen takımlar arasına girdi.

Öte yandan geçtiğ'm'z hafta 16 -18 yaslarındaki 
gençler arasında karşılaşmalar başladı. Gemlik takını
lan bu karşılaşmalarda aynı gruba düştüler.

Birinci ve ikinci amatör kümede bu hafta oynanan 
maçlar şöyle :

O. Gençlerbirliği : 4
Gemlikspor : O
SAHA : ORHANGAZİ

HAKEMLER : Ergün Erten (3), Taner Öncel (3),

O. GENÇLERBİRLİĞİ : Orhan (2), Neşet (3), Mesut 
(2), Ertuğrul (2), Metin (2), Sedat (3), Volkan (4), A- 
km (2), Mümin (2), Yavuz (3), Haşan (3).

GEMLİKSPOR : Cengiz (2), Kemal (3), Murat (2), 
(Hakkı 2), Hüseyin (2), Deniz (2), Erkan (2), Haşim 
(2), Gökhan (2), Ertan (2), Eftal (2), Hakan (3).

GOLLER : Dk. 2, 31, 54 Volkan, Dk. 40 Yavuz

Borusan Güven : 2
Elmasbahçe : O

SAHA : MERİNOS

HAKEMLER : Recep Beni (3), Özcan Ersöz (3), İbra
him Luş (3).

BORUSAN GÜVEN : İlhan (3), Gem (3), Alaattin (3), 
Cengiz (3), Ahmet (2), Osman (3), Oğuz (2), Mustafa 
(3), İbrahim (2), Erdoğan (2), Murat (2).

ELMASBAHÇE : Celal (2), Haşan (3), Ahmet (1), Ni
hat (3), Erol (2), Mümin (2), Enez (3), Osman (2), 
Hakan (2), Yusuf (2), Adnan (2)

GOLLER : Dk. 41 Mustafa, Dk. 62 Osman

Kongre İlânı
S.S. KATIRLI KÖYÜ KALKINMA KOOPERATİFİ 

BAŞKANLIĞINDAN

Kooperatifimizin yıllık olağan genel kurul toplantısı 
aşağıda yazılı gündem uyarınca 7.3.1987 günü saat 
17.00 de yapılacaktır. Kooperatif toplantı salcnunda ya
pılacak olan kongremize bütün ortaklarımızın teşrifle
rini rica ederiz.

GÜNDEM : Yönetim Kurulu

1— Açılış ve divan heyeti seçimi,
2— Yönetim kurulu faaliyet raporu, bilanço, kârzarar 

cetvelinin okunması ve görüşülmesi,
3— Denetleme kurulu raporunun okunması ve görü

şülmesi,
4— Yönetim ve denetleme kurullarının ibrası,
5— Tahmini bütçe ve 1987 yıllı çalışma programının 

okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6— Yönetim kuruluna kredi, hibe ve teknik yardım al

ma yetkisinin verilmesi,
7— Yönetim kuruluna ek proje uygulama yetkisinin 

verilmesi,
8— Yönetim ve denetleme kurullarının gizli oyla se

çimi,
9— Dilekler ve kapanış.

HÜSEYİN KONUR

BANKALAR ARASI DOSTLUK VOLEYBOL MAÇINDA

Akbank Is Bankasını 
3 - O Yendi

Akbank ile îş Bankası aralarında yaptıkları dostluk 
voleybol maçında, Akbank çok iyi bir oyun çıkararak 
Iş Bankası’nı 3-0 yendi.

İlçemiz Endüstri Meslek Lisesi Salonunda yapılan 
karşılaşmaya ilgi fazlaydı. »

Akbank, Sadık ve Kaya'nm güzel oyunları ile il kseti 
(15-5) önde kapadı. 2. seti (15 7), 3. seti ise 
(15*9) alarak maçtan 3 0 galip ayrıldı.

HAKEMLER : Osman Altan (3), Baki Yılmaz (3)

Akbanh, Sadık ve Kaya’nın güzel oyunları ile ilk seti 
(3), İsmail (3).

İŞ BANKASI : Cengiz (2), Rahmi (2), Mehmet (3), 
Zekai (2), Sebahattin (2), Nevzat (3).

Gayrimenkul ün Açık Artırma İlânı 
Gemlik İcra Memurluğundan

Dosya No. : 1984/1519

Satılmasına kararverilen gayrimenkulun cinsi, kıy
meti, adedi, evsafı :

Gemlik Tapu Sicilinin 9. 3.1979 tarih ve pafta : 38 
Ada : 445, Parsel : 87’de kayıtlı Gemlik Hamidiye Ma
hallesi Cevizli Sokak’ta kain 105 metrekare miktarın
daki arsa üzerine inşa edilen iki katlı kargir betonar
me binanın 1/2 hissesin'n 5.000.C00.* lira kıymet bilirki
şi tarafından takdir edilen taşınmaz açık artırma sure
tiyle satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI :

1— Satış 27.3.1987 Pazartesi günü saat 13.40 tan 
14.00 e kadar Gemlik icra Dairesinde açık artırma su
retiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıy
metin % 75 ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları 
mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile iha
le olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok ar
tıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 6. 4.1987 Pazar
tesi günü aynı yer ve aynı saatlerde ikinci artırmaya 
çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların 
alacağını ve satış masraflarım geçmesi şartiyle mu
hammen kıymetin % 50 nisbetinde artırana ihale olu
nur.

2— Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıy
metin %10u nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar 
milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lâzım
dır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü 
geçmemek üzere mehil verilebilir. Dellâliye resmî ihale 
pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş 
vergiler satış bedelinden ödenir. K.D.V. alıcıya aittir.

3— ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (+) 
bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve 
masrafa dair olan iddialarım dayanağı belgeler ile on* 
beş gün içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi 
takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaş
madan hariç bırakılacaklardır.

4— Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde 
ödenmezse icra ve iflâs Kanununun 133. maddesi gere
ğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan ve 
% 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç 
bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edile
cektir.

5— Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin göre
bilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdir
de isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6— Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve 
münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bil
gi almak isteyenlerin 84/1519 sayılı dosya numarasıy
la memurluğumuza başvurmaları ilân olunur.

(îc. îf. K. 126) İcra Memuru
(+) İlgililer tâbirine irtifak hakkı 
sahipleri de dahildir.
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Yönetim Yeri : istiklâl Cad. Gflrçay Pasajı 
No. 5 - Tel. : 4223 — GEMLİK

Dizgi ve Baskı
Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi

24 ŞUBAT 1987 SAYFA

I

ÇİTOSAN BOZÜYÜK SERAMİK VE 
FAYANSLARI A.Ş. 

PİMAf PVC BORULARI 
BAYİLİKLERİNDEN SONRA ŞİMDİ DE 
ÇİTOSAN YARIMCA PORSELEN A.Ş. 

Sıhhi Tesisat Malzemeleri Vitrafiye Bayiliğini 
Almış Bulunuyoruz

Dost ve Müşterilerimizin Bilgilerine Sunarız.
••

İstiklâl Cad. No. 12 Tlf 2060-2128 Gemlik

lg)

TUBORG BİRA VE 
MEŞRUBAT

GEMLİK — ARMUTLU — ORHANGAZİ BAŞBAYİI 
SATIŞLARA BAŞLADIĞINI MÜJDELER

düzenli servIsîmîz île
SAYIN MÜŞTERİLERİMİZE HİZMET

GURUR DUYARIZ.
ETMEKTEN

TUBORG BİRA

TUBORG GAZOZ

TUBORG MEYVAH

TUBORG COLA

TUBORG

© TUBORG

SODA

TONİK

e PINAR ŞAŞAL PET SU

I TUBORG BAŞBAYİI
ÎZİYA SÜREN
K ORHANGAZİ CAD. No. 89 TLF : 3372 GEMLİK

KONGRE ÎLANI
S.S. GEMLİK ORMANCILAR YAPI KOOP.

BAŞKANLIĞINDAN

Kooperatifimizin yıllık olağan genel kurul toplantısı 
14 Mart 1987 Cumartesi günü saat 13.03 de Gemlik Ti
caret ve Sanayi Odası toplantı salonunda yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

KONGRE İLANI
ARMUTLU GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜNDEN

Kulübümüzün normal genel kurul toplantısı 14 Mart 
1987 Cumartesi günü saat 19.00 da kulüp lokalinde ya- 
pılacaktır.

Ekseriyet temin edilmediği takdirde ikinci toplantı 
bir hafta sonra aynı yer ve saatte yapılacaktır.

KONGRE İLANI
S.S. Arkadaşlar Yapı kooperatifimizin yıllık genel 

kurulu 29. 3.1987 tarihinde saat 14.00 -16.00 arası Gürle 
İş Merkezi No, 1/56 daki büromuzda yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

GÜNDEM : Yönetim Kurulu

GÜNDEM : Yönetim Kurulu

1— Açıhş
2— Divan heyeti seçimi
3— Saygı duruşu
4— Faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
5— Denetleme raporunun okunması ve müzakeresi
6— Yönetim kurulunun aklanması
7— Dilek ve temennilerin görüşülmesi
8— Yönetim ve denetim kurullarının seçimi
9— Kapanış.

GÜNDEM : Yönetim Kurulu

1— Açılış ve saygı duruşu
2— Divan teşekkülü
3— Yönetim ve denetim kurulu raporlarının okunması
4— Yönetim ve denetim kurulunun ibrası
5— Eski tüzükte değişiklik
6— Yeni yönetim ve denetim kurulunun seçimi
7— Dilek ve istekler
8— Kapanış.

1— Açılış ve yoklama
2— Divan seçimi ve saygı duruşu.
3— Yönetim kurulunun faaliyet raporunun, bilanço ve 

gelir-gider hesaplarının incelenmesi
4— Denetim kurulu raporunun ckunması
5— Yönetim ve denetim kurullarının aklanması
6— Yönetim ve denetim kurullarının seçimi
7— Dilek ve temenniler
8— Kapanış.

9

MÜJDE MÜJDE MÜJDE

Uludağ Süthanesinin
Koyun Yoğurdu Çıktı Denediniz mi?
Günlük Tereyağ, Tam Yağlı Eski 

Kaşar, Tam Yağlı Eski Beyaz Peynir 
Boğaziçinin Sucuk, Salam, 
Sosis, Pastırma Çeşitleriyle 

Hizmetinizdedir.

FORUM 
EMLAK

1- Orhangazi Yolunda imarlı 5 
Dönüm Arazi

2" Uygun Şartlarla
SATILIK DAİRELER

100 m2 Balıkpazarında 4.750.090.-
109 m2 Kordcnda Lüks Daire

18.000.000.-
65 m2 İstiklâl Cd. 5.000.000.-
80 m2 1 Nolu Cd. 8.000.000.-
85 m2 Kumla Cd. Deniz Manza
ralı 7.000.000.-

Her Türlü Emlak En Uygun | 
Şartlarla Alınır, ve Satılır.

Tlf : 1255
Gürle İşhanı Kat 2 No. 86 Gemlik

TLF : 1151 GEMLİK ®

Gazeteciler
Cemiyeti

Genel kurul toplantısın
da söz alan gazeteciler, 
gazetecilik mesleğinin ge’ 
üşmesi için eğitim çalışma 
lan yapılmasını istediler.

Toplantıda yapılan se
çimlerde yönetim kurulu 
üyeliklerine İbrahim İşse- 
venler, Ahmet Emin Yık 
maz, Emir Bilen, Erol Nu* 
rai, Erdal Çolak, İsmail 
Akgül seçildiler.
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