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SHP Genel Başkanı İlçemize Geldi. Erdal İnönü :

“Killeri özelleşllremeıler”
* Adana Milletvekili Canver'de Partililerle Konuştu

SHP Genel Başkanı Er
dal İnönü İstanbul’a gider
ken ilçemize uğrayarak par 
tüllerle sohbet etti. İnönü 
konuşmasında "Kinlerin ö- 
zelleştirlîebileceğini sanmı
yorum" dedi.

Bursa’da yapılan SHP 
Bölge toplantısına katılan 
Pazar günü ise, 11 ve ilçe 
Başkanlan ile gizli bir top
lantı yapan SHP Genel Baş
kanı Erdal İnönü, İs
tanbul’a giderken ilçemize 
de uğradı. SHP’nin Gürle 
tş Merkezindeki yeni Loka
linde partilerince karşıla
nan Erdal İnönü, çoğunluğu 
işçi olan partililerle sohbet 
etti. Bir işçinin TÜGSAŞ’ta 
başlatılan özelleştirme ve 
iş yasalarında yapılan de
ğişikliklerle zor durumda 
kaldıklarını belirtmesi üze
rine konuşan İnönü şunları 
söyledi :

"-Sayın özal baştan beri 
KtT’leri özelleştirece
ğim diyor. KIT’lerin Türki
ye ekonomisindeki ağırlığı 
«•tadadır. Biz özelleştirme 
yi yapabileceklerini sanmı
yoruz. tş yasalarında ve cn 
dan öte Anayasada yapaca
ğımız değişikliklerle işçi 
haklan korunacaktır. En

Meaşmı
Düşürmüşlerdi

Umurbey Belediye 
Başkanı Karpat

Davayı 
Kazandı

Umurbey Belediye Baş
kanı Hüseyin Karpat maaşı
nın düşürülmesi üzerine Böl 
ge idare Mahkemesinde aç
tığı davayı kazandı.

Umurbey Belediye Mec
lisi bütçe görüşmeleri sıra-
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KISA KISA
+ İlçemizde yapılan ehliyet direksiyon sınavlarında 

125 adaydan ancak 20’si ehliyet almaya hak kazandı.
XXX

+ Gemlik Kaymakamı Mehmet Güler’in yanında 
staj yapan Kaymakam adayl Şenol Bozacıoğlu ilçemiz 
den ayrıldı. Bozacıoğlu için dün Kaymakamlıkta veda 
töreni yapıldı.

XXX
+ İmam, Hatip Lisesinde Arapça dil kursu açıldı. 

Dün yapılan açılış töreniyle kursiyerler dil öğrenimine 
başladılar.
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azından eskisi kadar olacak 
tır. Biz İLO ilkelerinin uy
gulanmasını istiyoruz. Bun
ları yapmadan bizi AET’ye 
almazlar. Başbakan AET’ 
ye başvuracağız diyor ama, 
bu sözde kahyor. Böyle 
bir demokrasi anlayışı ile 
Avrupa bizi arasına almaz.

BELEDİYE SARAYI İHALE EDİLDİ
0 1986 YILI BİRİM FİATLARIYLA İHALE EDİLEN BELEDİYE SARAYINI MÜTE

AHHİT FAİK KAPICIOĞLU ALDI

4 1988 YHJ EYLÜL AYI SONUNDA BİTECEK OLAN BELEDİYE SARAYI YAKLA
ŞIK 1 MİLYAR LİRAYA ÇIKACAK

0 EKSİLTMEDE MÜTEAHHİT % Yi XI FİAT KIRDI

İlçemizi modern bir Be
lediye Sarayına kavuştur
mak için hazırlatılan proje 
İller Bankası tarafindian 
geçtiğimiz hafta Ankara’da 
ihaleye çıkarıldı. İhaleyi 
Faik Kapıcıoğlu adlı müte
ahhit % 17.87 kırarak aldı.

Mevcut kapalı pazaryeri 
ve önündeki hamamın bu
lunduğu yere kurulacak o- 
lan yaklaşık 4 bin metreka
relik alanda yapılacak Be
lediye Sarayı, Düğün Sa
lonu ve otopark için geçti
ğimiz hafta sah günü An

Körfez Yapı Kooperatifi 
Genel Kurul Toplantısı
Yapfdı

ilçemizin en eski yapı 
kooperatiflerinden olan S. 
S. Gemlik Körfezi Konut 
Yapı Kooperatifinin genel 
kurul toplantısı yapıldı.

Divan başkanlığına Av. 
Nezih Dimili’nin yaptığı ge 
nel kurul toplantısında oku 
nan yönetim kurulu çalış
ma raporunda inşaatların 
11 ay gecikmesine bir yıl 
önceki denetçi raporunun 

işçilerin sorunları dağ gibi 
büyük, bu sorunlar SHP ik 
tidarıyla çözülecektir. Bu
nun için dişimizi biraz da
ha sıkacağız; ”

SHP Genel Başkanı Er
dal İnönü daha sonra Istan 
bul’a gitmek üzere ilçemiz
den ayrıldı.

kara’da İller Bankasında 
kapalı zarf usulü ile ihale 
yapıldı. 10 müteahhitin ka
tıldığı eksiltmede Faik Ka- 
pıcıoğlu % 17.87 indirimle 
işi aldı.

1986 fiatlanyla 700 mil
yon lira keşif bedelli olarak 
ihaleye çıkarılan Belediye 
Sarayı 1988 yılının Eylül a- 
yının sonuna kadar bitiril
miş olacak.

BELEDİYE BAŞKANI 
İHALEDE

Gemlik Belediye Başka

ve bu raporu onaylamayan 
üyeler neden olduğunu be
lirtildi. Ortakların toplu ko 
nut kredilerinin çıktığı ve 
konutların ipotekleri verile 
rek 300 milyon -krediden 
malzeme alımı için para 
kullanımına başlandığı a* 
çıklandı. Ortakların ikinci 
kişilere haklarım satmama 
larını böyle durumlarda tes 
bitinde gerektiğinde ihraç 
karan verilebileceği hatır
latıldı.

Denetleme kurulu rapo
runun da okunarak kabu
lünden sonra yönetim ve de 
netleme kurulları aklandı. 
Yapılan seçimlerde eski yö 
netim kurulu aynen ortak
larca seçildiler. Körfez Ya
pı kooperatifi yönetim ku
rulu üyeleri şu kişilerden 
oluşuyor :

Yılmaz Şakrak (Başkan), 
Burhan Cahit Açıkalın, 
Memduh Atay, Solmaz Dur 
dağ, Cahit Kundakçılar, Ah 
met Gür, Celal Kurt.

CANVER GELDİ
Erdıal İnönü’nün ilçemiz 

den ayrılmasından sonra 
SHP Adana Milletvekili Cü
neyt Canver’de Gemlik’e 
geldi. SHP ilçe yöneticileri 
ve partililerle 1,5 saat ka
dar görüşen Canver ilçe
mizden ayrıldı.

nı Hakkı Çakır, ihalenin ya
pıldığı gün Ankara’ya gide
rek gözlemlerde bulundu. 
Çakır, ihale konusunda ga
zetemize şunları söyledi :

"— ihaleye 10 müteah
hit ka'ıldı. Bunlardan bir 
tanesi Bursa'lıydı. % 17.87 
ile en çok fiat kıran Faik 
Kap:cıoğl ı işi aldı. Kendi
siyle görüşerek kutladım ve 
Gemlik'e davet ettim. En 
kısa zamanda gelerek işe 
başlayacağını söyledi, ilçe
miz İçin hayırlı olmasını 
diliyorum."

Küçük Hikmet , 

Davası Başladı

Garson
Durmuş 
Yargılanıyor

Yıkıntı Lokantası önün
de meydana gelen olayda, 
babasının özel otosundan 
inen 2.5 yaşındaki küçük 
Hikmet Çaycı’yı kaçırarak 
ölümüne neden olmaktan 
hakkında dava açılan ve r 
damı istenen garson Dur
muş Tekirtaş’ın yargılanma 
sına Bursa 3. Ağır Ceza 
Mahkemesinde başlandı. 
26 Şubat günü başhyan du
ruşmada garson Durmuş Te 
kirtaş, iddiaları kabu etme
di. Garson Durmuş, jandar
mada ifadesinin işkence ve 
baskı altında alındığını söy
ledi.

Mahkeme tanıklan din
ledi ve duruşmayı 23 Mart 
tarihine erteledi.

Zeytinlerde 
Yaprak Nesli 
Mücadelesi
Yaklaşıyor

İlçe Tarım Müdürlüğü 
yetkilileri zeytin üreticileri 
nin yaprak nesli zararlısıy
la mücadeleye hazır olma
larını istedi.

ilgililerce yapılan açık
lamada zararlının ağaçta 
tahribata başlamasının tek 
nik elemanlarca takip edile 
ceği ve üreticelere duyuru
lacağı belirtilerek mücade
leye hazır olunması isten
di

Öte yandan, zeytinn ağaç 
larında budama çalışmala
rına başlandı, ilgililer Şu
bat ayında ilçe merkezinde 
hava sıcaklığının 3-5 dere
ceden aşağıya düşmediğini, 
don tehlikesinin söz konusu 
olmadığım belirttiler.

Fırıncılar
Ekmeğe
Zam İstedi

İlçemizdeki fırın işveren
leri zam isteminde bulundu 
lar.

Belediye Encümenince 
görüşülen istek kabul edil
medi. ilçemizde 500 gram 
ekmek 100 liradan satılıyor.

Belediyeye

İkinci Vidanjör ve 
Traktörü Alınıyor

Belediye Fen işlerinde 
kullanılmak üzere bir adet 
yeni vidanjör ile Temizlik 
işletmesinde kullanılmak ü 
zere bir adet traktör alına
cak.

Belediye Başkam Hakkı 
Çakır, yaz aylarında bil
hassa Osmaniye Mahalle
sinde kanalizasyon tıkan
malarına tek vidanjörün 
yetmediğini belirterek "il- 
çem’z için ikinci vidanjör 
zorunlu o’muştur. 20 mil
yon lira bedelli bir vidan
jör siparişi verTm'ş îr. Ö-
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Kümes...
a Bursa'da bir vatandaş barınmak için ANAP'tan kü- o 
o mes istemiş...
o ölen "HOROZ"un mirası ANAP'a geçmişli ya,.
O Onun için olsa gerek...

İnan TAMER

O0C0C0009 0006000000000000000000000000000000

Mükellef
Vergi 
Numaraları
Değişti

İlçemiz vergi mükellefle
rinin vergi numaralan yeni 
den düzenlendi.

İlgililerden öğrendiği- 
m’ze göre ; ölen, ticareti bı
rakan emlak vergisinin be
lediyelere geçmesi nedeniy
le doğan boşalmalar ile ye
ni bir düzenlemeye gidildi.

Al nan bilgilere göre ; 60 
binli vergi numaraları yeni 
düzenleme ile 3500 lere indi. 
İlgililer, numaralardaki kar 
gaşanın düzenleme ile orta
dan kalktığını, ortaklık nu* 
maralar-nm birbirini izledi
ğini söylediler.

Öte yan'tan mükelefin 
yeni vergi numaraarmı mu
hasebecilerinden öğrenebi
lecekleri açıklandı.

C50 Müfettiş 

Kursa Katı'dı 

İlköğretim 
Müfettişleri
2. Dönem Kursu 
Başladı

ilköğretim müfettişlerini 
meslek içi eğitim kursların 
dan İkincisi dün Karacaali 
Milli Eğitim Gençlik ve 
Spor tesislerinde başladı.

250 ilköğretim müfettişi
nin katıldığı kursun açılı
şında Bursa Vali Yardımcı 
sı Mansur Özler, Gemlik 
Kaymakamı Mehmet Gü
ler, Milli Eğitim Gençlik 
ve Spor bakanlığı persenel 
Genel Müdür Yardımcısı 
Ekrem Yangın, İl Milli Eği 
tim Müdürü Necmi Yazıcı- 
oğlu, İlçe Milli Eğitim Mü*

Bursa Vali Yardımcısı 
Mansur Özler yaptığı konuş 
mada kursiyer müfettişlere 
başarılar, diledi. Kursun ilk 
dersi Persenel Genel Mü
dür Yardımcısı Ekrem Yan 
gm tarafından verildi. Yan 
gm, müfettişlik mesleğinde
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gemLIk
KÖRFEZ SAYFA ;

Konuk Yazarlar Celâl İLHAN sağlık köşesi
Şu Bizim SSK...

SSK eleştirilir mi? Sakın haşa demeyin. Günümüzde 
kimi kendini bilmezler haşa Tanrıyı bile eleştirmiyor
lar mı? Ben çok duydum. Kimi işine gelmediği zaman 
yağmur yağdırdı diye, kimi yağdırmadı diye, kimi hak
sızlığa uğradı diye "Yukarıdaki de iyice şaşırdı, kur 
ban olduğumun sanki ne gücü var ne kuvveti” diye ya
kınanlar. Bu sözlerde bir eleştiri kokusu yok mu sizce? 
Tanrının verdiği iradeyi, aklı, gücü kullanmayıpta O’na 
serzenişte bulunmayı benim aklım kabul etmiyor tabii. 
Neyse...

Ama, SSK uzun adı ile Sosyal Sigortalar Kurumu öy
le mi? Onu yaratan biz işçiler, ücretliler değil miyiz? 
Kaynağı bizim alınterimiz, amacı bizim mutluluğumuz 
(sağlıklı yaşamamız) değil mi? O halde neden kendini 
yaratan kaynağa saygıdan eser yoktur kurumun hiç bir 
köşesinde. Neden sağlam giden, hasta çıkar kurumun 
polikliniklerinden ve neden yatmak bahtsızlığı ile kar
şılaşan ve çıkmayı başaranların ağzından dökülen ilk 
sözcükler “Allah düşürmesin...” olur? Gerçekten çok 
mu büyük maddi sıkıntılar içinde kıvranmaktadır ku
rum? Doğrusu araştırılmaya değer konular bunlar. An
cak, araştırmaya gerek olmayan açık bir gerçek var, 
her gitmek zorunda kaldığımızda içimizi sızlatan po
liklinik manzaraları giderek çirkinleşmekte, iyileşme 
bir yana bozulma hızla ilerlemektedir. Kimi hastane
lerde yersizlikten yakınır yöneticiler, kimi hastaneler
de doktor sayısındaki azlıktan, ortalığı götüren pislik
ten söz edilince de muayeneye gelen hastaların görgü
süzlüğünden dem vururlar.

Bir an için SSK’nın milyarları çok aşan pirim ala
caklarını bilmezlikten gelip maddi sıkıntılarını kabul 
edelim. Yine aynı tarz düzenceyle, büyük şehirlerde 
büyük sorunları olan sağlık kuruluşlarını bir tarafa bı
rakalım. Ve gelelim, ilçemizdeki SSK poliklinik hizmet 

düzeyine ve anlayışına. Yeter sayıda Dr. sağlanamayı
şını da bir üst yönetimin sorunu sayıp es geçelim.

Henüz odaları doldurulamamış olan binada yersiz
likten söz edilemez sanıyorum.

Birkaç gün önceydi önemli sayılmayacak bir ra
hatsızlık nedeni ile sabah saat 9.00 da poliklinik’e git
miştim.

Daha ilk girişte demir kapıların gümbürtü ile kapa
nışları olumsuz bir etki yapmıştı üzerimde. İçeri girip 
çıkan yöneticinin nasıl olup ta bu durumdan rahatsız 
olmadığına şaşmamak mümkün değildi. Biraz sonra 
yöneldiğim tuvaletin iki kabininin dolu üçüncüsünün ise 
kapatılmış (içine malzeme konulmuş) olduğunu / > 
düm. Bekleyecek durumda değildim. Hemen bir üst 
kata koştum,, üst kattaki tuvalet komple kapak idi. Sı
kıntı ile yine aşağı koştum. Sormak istiyorum, üst ka- 
tınki hastaların tamamı o kattalardı, ■ tuvaleti neden 
kapatılmıştı, acaba?

Ahu gözle etrafı kontrol etmeye başladım, yerler 
toz toprak içinde idi. iki adet doktor vardı poliklinikte. 
Sırası geleni okumakla görevli genç adam, bir yandan 
Dr. lara çay yetiştirirken, bir yandan da kulak içine 
bakılan son derece basit bir aleti o Dr. dan öteki Dr. a 
götürüp getiriyordu. O basit aletten her Dr. a bir adet 
alamayacak kadar bitmiş olabilir miydi SSK? Merdi
ven küpeşteleri bina yapıldığından beri hiç silinmemiş 
gibi kir içinde simsiyah görünüyordu. Bunların maddi 
imkansızlıkla ne ölçüde ilgisi olabilirdi? Her şeyin mad 
diyatla ölçülemeyeceğini bilmeyen yoktur ama özellik
le yönetici kademelerde bilmezlikten gelen, inançsızlık
larını, canhlıklLarmı yitirmişliklerini böylece örtmeye 
çalışan çok kişinin olduğu çok açık değil mi? Beyler, 
biraz çaba, biraz inanç, biraz görgü. Lütfen...

VİTAMİNLER - 6
Sayın Okurlar :
Geçen haftaki yazımda C vitamini bedende depo edi

lemediği her gün besinlerle alınması gerektiğini belirt
miştim. Bunun içindir ki, günde ne kadar C vitamini 
aldığımızı şu listeden öğrenebiliriz.
Cinsi mg. Cinsi mg.
100 gr. Yeşil Biber 125 Limon Suyu 1/4 30
100 gr. Kırmızı Biber 200 Maydanoz 1/4 60
Şalgam 28 1 Mandalina 25
Domates, Orta Boy 35 1 Muz 10
Ispanak, 1/2 tas 39 Marul 1/2 Baş 17
1 Tatlı Patates 28 Bamya 1/2 Tas 17
4 Kırmızı 5 Taze Bezelye 1/2 T. 12
Lahana 1 Tas 60 Taze Fasulya 1/2 T. 11
Karnıbahar 1/2 Tas 55 4 Kereviz Sapı 8
Havuç 3 Küçük 10 1 Hıyar 17
1 Portakal 7 Elma 6

Sebze ve meyve sulan yeni sıkılmışsa meyve ve seb
ze ölçüsünde vitamin taşır, sebzeler az suda ve kısa sü
rede pişirilirse C vitamini kaybı çok az olur.

Dondurulmuş besinler normal ısıya erişinceye ya da 
hemen pişirilir ise C vitamini büyük bir kısmım korur
lar. Kurutulan meyveler ve sebzelerde C vitamini kal
maz pek. Et, süt, ekmek, un, kuru yemişler ve kuru 
baklagillerde C vitamini bulunmaz.

Yeri gemişken çevremizde bol yetişen Kuş bumun-

KONGRE İLANI
S.S. GÜNAYDIN SOSYAL SİGORTALILAR 

KONUT YAPI KOOPERATİFİNDEN

Kooperatifimiz ortaklığının yıllık olağan genel kurul 
toplantısı 22 MART 1987 Pazar günü saat 12.00’de (Ço
ğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantı 29 MART 
1987 Pazar günü) Gemlik Balıkpazan mahalle İtfaiye 
yanı Bayraktar Düğün salonunda yapılacakta'. Aşağıda 
ki gündemi görüşmek üzere anılan gün ve saatte sa
yın ortaklarımızın toplantıda hazır bulunmalarım rica 
ederiz.

। YÖNETİM KURULU
Ğ Ü N Ö E M :
1. Yoklama
2. Açılış ve saygı duruşu
3. Kongre Divan seçimi
4. Genel Kurul Belgelerim imzalamak üzere Kongre 

Divânına yetki verilmesi
5. Çahşma ve hesap raporlarının okunması
6. Denetçi raporlarının okunması
7. Raporların tartışılması
8. Raporların kabulü, Yönetim Kurulu ve Denetçile

rin aklanması
9. 1987 yılı bütçe, kadro ve iş programlanılın görü

nülerek karâra bağlanması
10. 7 Asil, 7 Yedek yönetim kurulu üyelerinin seçimi
11. 3 Asil, 3 Yedek denetçilerin seçimi
12. Ortakların Kooperatif içindeki parasal durumları* 

ın görüşerek karara bağlanması
13. İstekler ve temenniler
14. Kapanış.

İLAN
GEMLİK ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN

Dosya No. : 1984/623

1— Gemlik ilçesi, Katırlı Köyü, köy içi mevkii, Doğu
su : Yol, Batısı : Yol, Kuzeyi : Süleyman Aslan, Güne
yi : Hüseyin Temel, Ali Ertunç taşınmazları ile çevrili 
140 m2 miktarındaki taşınmaz,

2— Gemlik ilçesi, Katırlı Köyü Harmanlar Mevkii, 
Kuzeyi : Arif Şimşek, Güneyi : İsmail Yavuz, Sait Ya
vuz, Doğusu : Yol, Batısı : Mehmet Emin Seymen ta
şınmazları ile çevrili 3.036 m2 miktarındaki taşınmaz
lar, davacı Emine Atalay tarafından senetsizden tescili 
talep edildiğinden, iş bu yerler hakkında hak iddiasın
da bulunanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içersinde 
mahkememizin 1984/623 esas sayılı dava dosyasına mü
racaatları ilan olunur.

KAYIP

(Basın 14)

Giresun ili Dereli ilçesinden almış olduğum Nü
fus Cüzdanımı kaybettim.

Hükümsüzdür. Güngör San

dan bahsetmek istiyorum. (Yabani gül)
Çalılıklarda, bayırlarda, taşlık yerlerde yetişir.
Kullanım yerleri —tamamen olduktan sonra— eylül 

ekim aylarında toplanabilen-meyveleri.
Kimyasal içeriği C, E2, K vitaminleri, şeker, pektin, 

meyve asitleri, pro vitamin A ve vb.
Kimi yörelerde halkımız tarafından kuş burnu mey

vesi zor idrar yapmada, albimin, şeker hastalığı, boğ
macada damar sertliğinde, rahim kanamalarında ve 
vb. ve tohumları böbreklerde idrar yollarında, safra 
kesesinde kum ve taşların lapa şeklinde kullanılması 
tavsiye edilir.

Tıp otoritelerimiz ise idrar söktürücü, kanama dur
durucu, bedende su birikmesinde, nefritte, isalde, mide 
sıpazmında ve kanamalarda (mide, bağırsak, akciğer) 
tavsiye etmektedirler.

BİR ÖRNEK :
Bir çorba kaşığı hafif kırılmış meyveleri (Kuş burnu) 

ikiyüz mililitre suyun içinde on dakika kaynatılır ve 
sonra süzülerek çay gibi içilir.

Çağımızın vebası diye nitelendirilen AIDS (ebes) 
hastalığı hakkında bu hafta son kısa bilgileri sunaca
ğım.

Bütün araştırmalara rağmen hala tedavi yöntemleri 
bilinmemektedir ve AIDS hastalığında korkumuz bilin
meyendendir.

Sağlıklı günler ve uzun ömürler.

ELEMAN ARANIYOR
ARÇELtK YETKİLİ SERVİSİNDE İLERİDE SER 

VlS TEKNİSYENİ OLARAK YETİŞTİRİLMEK ÜZE
RE LİSE VEYA DENGİ OKULLAR MEZUNU VEYA 
OKUL ÇIKIŞLI, ASKERLİĞİNİ BİTİRMİŞ ELEMAN 
ALINACAKTIR.

İSTEKLİLERİN 7 MART 1987 TARİHİNE KADAR 
ŞAHSEN MÜRACAATI ARI GEREKLİDİR.

MÜRACAAT :
ARÇELİK YETKİLİ SERVİSİ
İSTİKLÂL CADDESİ NO. 91 GEMLİK

I

«Sultan
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

SETBAŞI

SULTAN
MOBİLYA

MÜZE

YEŞİL CAD.

YEŞİL CAMİİ

S

NAMAZGAH MEYDANI
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Gemlik Şehir Kulübü Derneği Tüzüğü

görüş
Mehmet SEVİNÇ

Yorumsuz

İç ve dış borçlardaki ciddi artışlar, 1987 yılına gi
rerken Türk ekonomisinin en önemli göstergesi olmak
tadır. Türkiye’de, ikili borç tuzağında kıvranmaktadır. 
Gerçekten Türkiye bir yandan bütçesinin yansını aşan 
29 milyar borçlanma ile karşı karşıyadır. Bu konuya 
biraz daha açıklık getirmeliyiz.

İç borçlar : 1986 yılında bütçe içi bütçe dışı harca' 
malann bütçe gelirlerinin çok üstünde olduğu artık ke
sinleşmiştir. Bu durum, 1986’da hâzineyi başka kay
naklara yönelmeye zorlamıştır. Unutmayalım ki dış 
borçlar fazlalaştıkça, hele dış borçlar içersinde kısa 
vadelilerin oranı yükseldikçe; iç ve dış buhranlarla 
karşılaşmıştır. Sonuç : 1979 yılından bu yana on kat kat' 
lanarak, beş trilyonu aşmıştır. 1980 yılında 18 milyar 
dolar düzeyinde olan borçlar, 1986 yılında para hacmi, 
1.2 trilyonun üzerine çıkmıştır.

Eski devirlerde gizli yapılan kaçakçılık, şimdi açık
ça yapılmaktadır. İzmir gibi büyük şehirlerde de yal
nız kaçak eşya satan dükkânlar, derken koskoca çarşı' 
lar ortaya çıktı. Faturasız kaçak mal satma yolu ile 
gelir vergisinden devletin yitirdiği milyonlar, saptana- 
mayacak boyutlara ulaştı.

Buraya kadar araya girmedim; çünkü, sergilenenle
rin çıplaklığını, Türkiye’nin düzeninin nasıl ortamlarda 
nelerle karşılaştığını, siz okuyucularıma duyarlığımı 
da duyurmak istedim. Yurdumuzda oynanan Ali Cen
giz oyunları içinde Türkiye insanına GOL atmaya yel
tenenlerin tüm oyunları ortaya dökülmeli ki, örnek ola. 
Bundan ne çıkar demeyelim. Hani bir atasözü vardır : 
"Özüm, üzüme baka-baka kararır" derler ya! işte iş
tahlan kabarmış açıkgözlerin bir yandan toplumu u* 
yuşmazlıklara sokarak kargaşa yaratmanın, çirkeflik
lerini ortaya koyarlarken, bizleri kendi akıllarınca 
uyutmaya çalışarak bir kez daha ulusumuzu karanlık 
dönemlere götürmenin aceleciliği içinde olanlar; ulu
sumuzu sağ*sol diye parçalamayı umanların ümitleri 
de boşunadır.

Bugünkü rejimimiz, ulusal yapımıza uygun olanıdır. 
Daha gelenekçi olmalıdır, daha halkçı olmalıdır.

DAĞ KARDEŞLER
Kereste ve Ambalaj Sanayii

HER ÇEŞİT İNŞAATLIK, 
DOĞRAMALI K KERESTE 

AMBALAJ SANDIĞI TİCARETİ
Uygun Fiat — Gününde Teslim

Uğramanız Menfaatinlzedir

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 • CAM CtLA
• FORMPLAST • HALIFLEKS
• POSTAER • MARLEY
• PARKE • YAĞLI BOYA

• PLASTİK BADANA g
TM : 2132 |

Merkez : İstiklâl Cd. Gürle îşhanı Pasaj İçi Gemlik 5
Şube ; Pazar Cd, No. 8 .Gemlik |
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Madde 1— Demeğin Adi : Gemlik Şehir Kulübü Der
neği
Merkezi : Gemlik Hamidiye Mahallesi İstiklal Caddesi
Gürçay îşhanı Kat 1 * Gemlik

DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞ
TİRMEK İÇİN YAPACAĞI FAALİYETLER :

Madde 2— Dernek aşağıdaki amacı gerçekleştirmek 
için çalışır.
a)— Üyelerinin fikri, kültürel gelişmelerini sağlamak 
b)— Üyelerin arasında sosyal yardımlaşmayı arttır
mak
c)— Toplumda üyelerine sosyal ve kültürel yararlılık 
ağlamak

Adı ve Soyadı Tabiyeti Mesleği
Ahmet Yüzücügil T.C. Serbest

Mete Alemdar T.C. Sanayici
Mustafa Gürle T.C. Serbest

Volkan Aksel T.C. Muhasebeci
Ergin Malat T.C. Nakliyeci
Yavuz Alemdar T.C. Sanayici
İsmail Çakıcı T.C. Serbest

DERNEĞE ÜYE OLMA - ÜYELİKTEN ÇIKARILMA 
ŞART VE ŞEKİLLERİ :

Madde 4— Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip 
ye 18 yaşım bitirmiş bulunanlar ve dernekler kanunu 
hükümlerine göre üyelikleri yasaklanmamış olan her
kes demeğe üye olabilir. Kanunun 16, maddesinde be
lirtilen hususlar yerine getirilmek kaydıyla kamu gö
revlileri de üye olabilirler.

Kanunun 4. maddesinin 2. fıkrasının 2 ve 3 numaralı 
ben lerinde gösterilenler ile diğer kanunların derneklere 
üye olamıyacakları belirtilen kişiler ve orta öğretim öğ 
rencileri demek üyesi olamazlar. Türk vatandaşı olma
yanların demeklere üye olabilmeleri için Türk vatan
daşlarında aranan şartlardan başka o yabancının Tür
kiye’de ikamet etme hakkına sahip olması da gerekir. 
Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz.

ÜYELİK HAKLARI :

Madde 5— Dernek yönetim kurulu üyelik için yapı* 
ian müracaatları en geç 30 gün içerisinde üyeliğin ka
bul veya .reddi şeklinde karara bağlayıp sonucu yazılı 
olarak sahibine duyurmak zorundadır.

Madde 6— Hiç kimse bir derneğe üye olmaya veya 
üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa etme hakkına 
sahiptir.

Madde 7— Demek üyeleri eşit haklara sahiptir. Ü- 
yeler arasında dil, din, ırk, renk, cinsiyet, mezhep, züm
re ve aile farkı yoktur. Tüzüğe eşitliği bozan hükümler 
konulamaz.

ÜYELİKTEN ÇIKARMA :

Madde 8— Üyelerden
a)— Demek tüzüğüne aykırı hareket edenler, 
b)— Demeğin amacına aykırı hareket edenler, 
c)— Kanunların ve demek tüzüğü hükümlerine göre 
üyelik hakkını kaybedenler,
d)— Tebligata rağmen 7 gün içersinde aidatlarını ma 
zeretsiz olarak ödemeyenler yönetim kurulu karan ile 
üyelikten çıkarılır. Demekten çıkarılan üye genel ku
rul kararı ile tekrar üyeliğe kabul veya red olunurlar. 
Genel kurul kararı kesindir. Demekten çıkan veya çr 
kanlanlar önceden yaptıkları yardım ve aidatları geri 
isteyemezler.

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ 
VE TOPLANMA ZAMANI :

Madde 9— Dernek genel kurul udemeğe kayıtlı asil- 
üyelerden varsa şubelerinin temsilci üyelerinden te
şekkül-eder. Genel kurulun toplantı gününden bir ay 
öncesine kadar aidatlarını ödemeyenler toplantı nisa
bında göz önünde bulundurulmazlar ve oy kullanamaz- 
lar. Aidatlarını ödemeyen asil ve fahri üyeler dinleyici 
olarak toplantıya katılabilirler. Demek tüzüğünün ga
zetede yayınlandığı tarihten altı ay içinde ilk genel ku
rul toplantısı yapılır.

GENEL KURUL

a)— Nisan ayında olağan
b)— Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü 
hallerde veya üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzeri* 
ne toplanır.

BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN

a)— Amacına uygun sahalarda faaliyet gösterir
)— Bu yönde kurs ve seminerler hazırlar

c)— Sosyal ve kültürel faaliyeti! sanatsal gösteriler dü
zenler
d)— Yönetim kurulu toplantıları yaparak işlere ait ka
rarları alır

)— Demek amaçlarım gerçekleştirmek için çevreden 
ve her türlü imkanlardan yararlanma yollarım arar
)— Demeğe maddi imkan sağlamak için tüzüğün ge 

lirler bölümünde yazılı faaliyetleri yürütür.

DERNEK KURUCULARI :
Madde 3— Dernke kurucuları şunlardır :

İkametgahı
Hamidiye Mh. Gazhane Cd. Bayraktar Apt. Kat 3

Gemlik
Hamidiye Mh. istiklâl Cd. Kılıç Apt. Kat 2 Gemlik 
Hamidiye Mh. Hanarkası Sk. Doğru Apt. Kat 2

Gemlik
Balıkpazan Mh. 1 Nolu Cd. Murat Apt. Kat 1 “Gemlik 
Balıkpazan Mh. 2 Nolu Cd. Kumtur Apt. Kat 2 Gemlik 
Hamidiye Mh. istiklâl Cd. Kılıç Apt. Kat 2 Gemlik 
Balıkpazan Mh. 2 Nolu Cd. 53/4 Gemlik

Genel kurul toplantıya yönetim kurulu tarafından 
çağırılu. Denetleme kurulunun veya üyelerin beşte bi
rinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu 
bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, denetleme ku
zulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin 
müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma 
yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti 
genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir.

GENEL KURUL TOPLANTISI OY KULLANMA 
ŞEKLİ VE KARAR ALMA ŞEKLİ

Madde 10— Yönetim kurulu genel kurula katılma 
hakkı olan üyelerin listesini hazırlar. Genel kurula ka* 
tılacak olan üyeler en âz 15 gün önceden günü, yeri, 
saati ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek su
retiyle toplantıya çağırılır. Bu toplantıda çoğunluk sağ
lanmazsa ve bu nedenle toplantı yapılamazsa ikinci 
toplantının hangi gün yapılacağı belirtilir. İlk toplantı 
günü ile ikinci toplantı günü arasında bir haftadan az 
zaman bırakılamaz. Toplantının yapılacağı gün, saat 
ve yer ile toplantı gündemi toplantı gününden en az 
15 gün önce mahallin en büyük mülki amirine dilekçe 
ile bildirilir. Bu yazıya toplantıya katılacak üyelerin 
listesi de eklenir. Toplantı başka bir sebep ile geri bı
rakılırsa bu durum bırakma sebepleri de belirtilmek 
suretiyle toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir 
ilan verilerek üyelere duyurulur, ikinci toplantının ge
ri. bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içnde ye- 
pılması zaruridir.

Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen e' 
saslara göre yeniden çağırılır ve toplantı ikinci fıkra 
hükümlerine göre mahallin en büyük mülki amirine 
duyurulur. Genel kurul toplantısı bîr defadan fazla ge
ri bırakılamaz. Genel kurul toplantıları dernek merke
zinin bulunduğu yerde yapılır.

Madde 11— Genel kurul katılma hakkı bulunan üye* 
lerin yarıdan 1 fazlasının katılması ile toplanır, ilk top* 
lantıda yeterli çoğunluk bulunmazsa ikinci toplantıda ço 
ğunluk aranmaz ancak bu ikinci toplantıya katılan üye 
sayısı dernek yönetim ve denetim kurulunun üye tam 
sayısının iki katından az olamaz.

Madde 12— Genel kurul toplantıları ilanda belirtilen 
ve mahallin en büyük mülki amirine bildirilen gün, yer 
ve saatte yapılır. Genel kurula katılacak üyeler düzen* 
lenen listedeki adlarının karşısına imza koyarak top
lantı yerine girerler. Genel kurulda her üyenin bir oy 
hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanabileceği gibi, 
diğer bir üye aracılığı ile de kullanabilir. Fahri üyele
rin oy hakkı yoktur. Kararlar mevcudun salt çcğunlu* 
ğu ile alınır. Toplantı yönetim kurulu başkanı veya gö
revlendireceği bir yönetim kurulu üyesi tarafından a- 
çıhr. Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olma
sı toplantının ertelenmesini gerektirmez. Açılıştan son
ra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve başkan ve
kili ile katip seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul 
başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler 
ve başkanla brlikte imza ederler. Toplantı sonunda bü* 
tün tutanak ve. belgeler yönetim kuruluna verilir. Top
lantıda yalnız gündemde yazılı maddeler görüşülür. An
cak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tara* 
fından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınma
sı mecburidir.

Devamı Haftaya
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Yönetim Yeri : istiklâl Cad. Gürçay Pasajı 
No. 5 - Tel. : 4223 — GEMLİK

Dizgi ve Baskı
Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi

SAYFA f

I ÇİTOSAN BOZÜYÜK SERAMİK VE | 
| FAYANSLARI A.$. I
j PİMAŞ PVC BORULARI i
I BAYİLİKLERİNDEN SONRA ŞİMDİ DE |
İ ÇİTOSAN YARIMCA PORSELEN A.Ş. |
| Sıhhi Tesisat Malzemeleri Vitrafiye Bayiliğini | 
I Almış Bulunuyoruz !
| Dost ve Müşterilerimizin Bilgilerine Sunarız. I

i Öngör tic. kon. sn. I
I İstiklâl Cad. No. 12 Tlf : 2060-2128 Gemlik |

* ***■ mUMi»«*auwt*«axaRaaa«|

I TUBORG BİRA VE
| MEŞRUBAT
S GEMLİK — ARMUTLU — ORHANGAZİ BAŞBAYİI 

SATIŞLARA BAŞLADIĞINI MÜJDELER

DÜZENLİ SERVİSİMİZ ÎLE
| SAYIN MÜŞTERİLERİMİZE HİZMET ETMEKTEN

j GURUR DUYARIZ.

TUBORG BİRA • TUBORG SODA

• TUBORG GAZOZ • TUBORG TONİK

3 • TUBORG MEYVALI • PINAR ŞAŞAL PET SU

I • TUBORG COLA
W FIÇI BİRA SALONU AÇANLARA
| HER TÜRLÜ KOLAYLIK SAĞLANIR.

> TUBORG BAŞBAYİİ
IZİYA SÜREN
| ORHANGAZİ CAD. No. 89 TLF : 3372 GEMLİK

oa

MÜJDE MÜJDE MÜJDE

Uludağ Süthanesinin S
1-

2-

FORUM 
EMLAK

Orhangazi Yolunda İmarlı 
Dönüm Arazi

Uygun Şartlarla
SATILIK DAİRELER

5

100 m2 Balıkpazarmda 4.750.000.-
100 m2 Kordonda

Koyun Yoğurdu Çıklı Denediniz mi? I
65 m2 İstiklâl Cd.
80 m2 1 Nolu Cd.
85 m2 Kumla Cd. 
ralı

Lüks Daire 
18.000.000.- 

5.000 000.- 
8.000.000.- 

Deniz Manza- 
7.000.000.-

Günlük Ter ey ağ. Tam Yağlı Eski Her Türlü Emlak En Uygun 
Şartlarla Alınır ve Satılır.

Kaşar, Tam Yağlı Eski Beyaz Peynir
Tlf : 1265
Gürle İşhanı Kat 2 No. 86 Gemlik

Boğaziçinin Sucuk, Salam
Sosis, Pastırma Çeşitleriyle

Hizmetinizdedir
TLF : 1151 GEMLİK

AKYILDIZ TİCARET
Her Çeşit Kullanılmış Eşya 

Alım ve Satımı

RENKLİ VE SİYAH BEYAZ TELEVİZYON. 
BUZDOLABI, ÇAMAŞIR MAKİNASI, ELEKTRİK 

SÜPÜRGESİ, MUTFAK OCAKLARI, 
YATAK ODASI VE MİSAFİR ODASI TAKIMLARI. 

BÜRO MALZEMELERİ ALINIR VE SATILIR.

Pazar Cad. 27 - Tlf : 2654 Gemlik

KELEPİR KISA KISA

Umurbey Belediye | 
Başkanı Karpat
smda i zinli olan Belediye 
Başkanı Hüseyin Karpat'v 
maşını “yeterli çalışma gör 
remediği” gerekçesi ile İS 
bin liradan 90 binliraya dû-1 
şürmüştü. Belediye Başka-1 
m Karpat’da göreve dönme’ I 
sinden sonra Bursa Bölge! 
İdare Mahkemesinde karan I 
bozmak için dava açmıştı

Geçen hafta sonuçlan* II 
mahkeme Belediye Meclis | 
kararım Hüseyin Karpat le | 
hine bozdu.

YIKIM DOLAYISIYLA 2 
TAM TAKIM ZEYTİNYA
ĞI BASKI TAŞ VE MÜŞ
TEMİLATI SATILIKTIR.

Mür ; Tlf : 4632 Gemlik

Gazeteniz
Gemlik Körfezi

Okuyunuz, Okutunuz, 
Abone O'u.ıuz.

♦ Belediye kıyıdaki yıkım çalışmalarına başladı, 
îlk kez Liman Restaurant’ın arka bölümünün yıkım 
çalışmalarına başlandı. Gazinoların devam eden duruş 
ması 5 Mart günü yapılacak.

X X
+ Elektriklerin zamansız kesimi ve anzalann uzun 

süre giderilememesi ilçede yoğun yakınmalara neden 
oluyor. Birçok işyeri sık sık programsız kesintiler ne
deniyle büyük sıkıntıya düştüklerini söylüyor.

te yandan temizlik işletme 
sine yeni bîr traktör alarak 
bir süre önce aldığıma 
laçlama maklnasında v* 
öbür İşlerinde kullanacr 
ğız." dedi.

X X X
+ Endüstri Meslek Lisesinde başvurular başladı. 

İlgililer Bakanlıktan 250 kişilik form geldiğini, başvuru 
ların 23 Mart gününe değin süreceğini, sınavların ise 
Haziran ayında yapılacağını söylediler. Endüstri Mes
lek Lisesinde torna tesviye, elektrik, metal ve kimya 
bölümleri var.

250 Müfettiş Kursa 
Katıldı
rehberlik konusunu ve öt-! 
netimlcrin şekli üzerin® I 
duruldu.

İlköğretim müfettişi 
kursu 2 hafta devam e® ■ 
cek. Kurs bitiminde bolfic|i 

verilecek.
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HAFTALIK SİYA Sİ 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

Kar Fena Yakaladı Tevfik Solaksubaşı TİK
Yönetim Kuruluna Seçildi

• ZEYTİN AĞAÇLARI DONDU

• İLÇEDE YAKACAK ODUN KALMADI

• KÖY YOLLARI KARDAN KAPANDI. GRAYDERLER YOLLARI AÇMAK İÇİN ÇALIŞIYOR

• BELEDİYE İLÇE YOLLARININ AÇILMASI İÇİN 8200 KİLO TUZ DÖKTÜ

• KAR GEMLİK’TE 16 CM. ARMUTLU’DA 50 CM. KALINLIKTA

• İLÇEDE OKULLAR PERŞEMBE GÜNÜNE KADAR KAPATILDI

Kar yağışları ilçemizde 
hayatı felce uğrattı. Kar 
Gemlik merkezinde 16. cm 
ye, Armutlu’da
50 cm. ulaştı. Soğuklar ne* 
deniyle bölgemizdeki zey
tin ağaçlarında dcnmalar 
görüldü. Maddi zararın bü
yük olduğu belirtiliyor.

Geçtiğimiz hafta Çar* 
şamba günü başlayan kar 
yağışları son yıllarda görü
len en büyük kışın yaşan* 
masına neden oldu. Karne 
deniyle ilçe ve köylerdeki 
okullar ilk kez Cumartesi 
gününe değin tatil edilirken, 
pazar günü yeniden kar ya 
ğışlarmm başlaması üzeri
ne süre 12 Mart 1987 Per
şembe gününe değin uzatıl* 
dı.

HAYATI ETKİLEDİ

Türkiye'yi etkisi altına 
alan soğuk hava akımı ile 
birlikte başlayan kar yağış 
lan Marmara Bölgesinde 
hayatı kötü şekilde etkiledi. 
Kar nedeniyle ilçemizin 
köy yollan kapanırken Ka- 
racaali Köyündeki Milli Eği 
tim Gençlik ve Spor Bakan 
lığına ait kampta kurs gö
ren 250 ilköğretim müfetti
şi mahsur kaldı, öyle ye
meğinde ekmeksiz kalan 
müfettişlere gıda maddesi 
Bursa’dan gelen grayderin 
yollan açmasıyla ulaştırı- 
lablldi. Kar nedeniyle ilçe 
merkezinde de bütün yol
lar buzlandı. Belediye Baş-

Sekiz Daireden Fazla
Ortak Anten Zorunlu

ANKARA (A.A.) — Se
kiz ve sekizden fazla daire
li apartmanlarda ortak rad
yo ve televizyon anteni bu
lundurma zorunluluğu geti
riliyor.

KISA KISA
îlçe Tarım Müdürlüğünce köylerde üreticilere güb

releme, suni tohumlama, ve hayvan sağlığı konuların
da bilgiler veriliyor.

XXX
Gemlikspor Kulübü başkanı Seyhan Aydın, bir süre 

önce bir maçta hakeme kafa attığı gerekçesiyle yargı 
landığı mahkemece iyi hali dikkate alınarak
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kanı Hakkı Çakır “ilçedeki 
cadde ve sokakların trafi
ğe açılması için 8200 kg. 
tuz döktük. Fen işleri ve 
temizlik işleri elemanları
mız tam kadro ile kazma 
kürek yolların açılmasına 
çalışıyorlar” dedi.

Öte yandan ilçe Kayma
kamı Mehmet Güler yaptı
ğı açıklamada kapalı olan 
köy yollarının açılması için 
çalışmalara başlandığı 
Haydariye Köyüne gönderi 
len grayderin yol açma ça 
hşmalarnn sürdürdüğü ve 
Hamidiye köy r yollarının 
açılmasına başlanacağı 
m söyledi. Kaymakam Meh 
met Güler, kapalı olan Ar*

Sosyal Yardımlaşma LOKANTACILARIN ZAM
Vakfı 5 Milyon Dağıttı

Gemlik Sosyal Yardım
laşma Vakfı Ocak ve Şu
bat aylan içinde muhtaç 
kişilere 4 milyon 897 bin 
lira yardım yaptı".

Vakıf başkanı Kayma
kam Mehmet Güler yaptığı 
açıklamada Ocak ve Şubat 
aylarında 113' vatandaşa 4 
milyon 879 bin 971 lira ayni 
ve nakit para yardımmda 
bulunulduğunu söyledi.

Ayni yardımlar, yiyecek, 
yakacak, öğrenci bursu, 
sağlık, ilaç şeklinde dağıtıl 
dı.

Boalarda
Oluyor

Alüminyum ve bakır ta
sarrufuyla, şehirlerde “An
ten Tarlası”m andıran çir
kin görünüme son vermeyi 
amaçlayan “Radyo Televiz
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mutlu yol güzargahının de 
açılması çalışmalarına baş 
ladıklarmı belirtti.

Kar ile birlikte gelen fır 
tına nedeniyle ilçemizdeki 
binalardaki televizyon an- 
tenleride büyük oranda dev 
rilme ve kopmalar meyda
na geldi.

ZEYTİNLERDE 
DONMALAR GÖRÜLDÜ

Bölgemizde havaların so 
ğuk gitmesi nedeniyle iki 
yıl önce zeytin ağaçlarında 
görülen dcnmalar bu kez 
tekrarlandı. Hava ısısının 
yer yer 8 ve 10 dereceye 
düştüğü meteoroloji me
murluklarınca saptandı, li

KABUL EDİLDİ
ilçemizdeki lokantıcıla- 

rm belediye Başkanlığına 
başvurarak zam istemleri 
encümence kabul edildi.

Geçtiğimiz hafta topla
nan Belediye Encümeni lo 
kanta işleticilerinin, köfte
ciler, dönerciler ve pideci
lerin istemlerini görüşerek 
karara bağladı. Buna göre:

işkembe çorba 200 lira, 
normal çorbalar 150 lira,

Tüp Harlaması 
Nedeniyle 
Bir Ev Yandı
Geçtiğimiz hafta Kay

han Mahallesinde mutfak 
tüpün alev alması nedeniy
le ahşap bir ev yandı.

Cuma gecesi saat 12.00 
sıralarında Kayhan Mahal
lesinde Saadet Tanyeli’ye 
ait üç katlı ahşap evde ye
mek yapıldığı sırada mut
fak tüpün alev alması ne
deniyle yangın çıktı. Çok 
kısa zamanda evin iki katı 
na sıçrayan alevler, tüm 
evin bir anda yanmasına ne 
den oldu. Yangın yerine it
faiyenin gelmesinden sonra 
Çevredeki ahşap evler kont 
rol altına alındı. Yangın kı
sa zamanda söndürüldü.

Yangında maddi zarar 
meydana gelirken, kış orta 
sındaki yangın çevrede 
korkulu dakikalar yaşattı. 

çe Tarım Müdürlüğü tek
nik elemanları zeytin ağaç 
larında donmanın derecesi 
nin kesin olarak saptana* 
madığ nı ancak- önder çiftçi 
lerin kendilerine dallarda 
çatlamaların görüldüğü 
nü söylediklerini belirttiler.- 
İlgililer kesin tesbitlerin ya 
pılabilmesi için arazide in, 
celeme yapılması gerektiği 
ni, bunun için de karın 
kalkmasının beklendiği
ni söylediler. Gazetemize 
ulaşan haberlere göre bil- 
bassa erken budama yapı* 
lan ağaçlarda büyük oran
da donmaların görüldüğü 
zararın ölçülemiyecek ka
dar fazla olduğu belirtildi.

köfte 500 lira, bonfile, pirzo 
la, biftek ve şiş ızgaralar 
600 lira, yarım piliç 800 li
ra, etli zebzeler 275 lira, kb 
koreç 275 lira, pilav 225 li
ra olarak yeniden belirlen
di. Kebablar : pideli köfte 
500, pideli döner 650, yo
ğurtlu döner 800, tas keba
bı ve orman kebabı .550, 
çiğ köfte 500, içli köfte 500

KAYMAKAM TOPLANTILARA BAŞKANLIK EDİYOR

NÜFUS KÜTÜĞÜ
TARAMASINA BAŞLANDI

Merkez nüfus sistemine 
geçilmesi için yapılan ça
lışmalara devam edüliycr.

Dün ilçemizde Kayma
kam Mehmet Güler Baş-

Teyp
Yüzünden 
Köylüsünü 
Bıçakladı

Kapaklı köyünde bir lo
kantada teyp açılıp kapa
tılması yüzünden çıkan tar 
taşmada imdat özmen (22) 
adlı genç, köylüsü İbra
him Yalın (35), tarafından 
bıçakla ağır şekilde yarala 
dı.
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yi Odası Başkam, Türkiye
İlçemiz Ticaret ve Sana-

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Tevfik Solaksubaşı

MAHKEME GAZİNOLARA 
TAHLİYE KARARI VERDİ
İskele Meydanındaki dört

İSTEMİ

lira oldu. Pideler: 250 
gram hamurdan imal edi
len kıymalı pide 400 liraya 
çıkarken pizza pide 500 li
ra, cantık ise 125 lira ka
bul edildi.

Belediye encümen kara
rına göre fiatlar altına tari 
fe uygulanabilecek içki fi- 
âtları üzerine %25 kar ila
ve edilecek.

kanlığında yapılan toplantı 
da Nüfus Müdürlüğü üe ça 
lışmalar gözden geçirildi. 
Nüfus kütüklerin taranma-
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OOOOOOOOCOOC ot I
8 TAŞI GEDİĞİNE

DOĞAYI KORUYALIM...
8 Acımasızca vurulunca ormana balta,
8 Orman köylümüz, duruyor ekmeğe salta.
8 Salmayalım havaya gaz, denize göle atık,
8 Doğayı etmeyelim paraya katık.
8 önce sağlık, sonra varlık,
O Doğal zenginlikle ölçülüyor uygarlık.
O Doğa Allah’ın faizlere lutfu,
O O’nu sevmek olmalı tutku,
g Gelişecek diye sanayi
g Yokedip doğayı, olmayalım enayi.
2 Gelecek nesillere verebileceğim’z hediye,
2 Her tarafı yeşil, suyu berrak TÜRKİYE....
S İnan TAMER
aoooooaoooaoooooooooooooooooooooooaoaocooncc ।

Odalar Birliği Yönetim Ku 
rulu üyesi Tevfik Solaksu- 
başı, Türkiye İktisadî Kal
kınma Vakfı yönetim kuru* 
lu üyeliğine seçildi.

Tevfik Solaksubaşı geçti 
ğimiz ay Odalar Birliği ile 
Birlikte Hindistan, Singa
pur, Japcnya, Hong Gong 
gezisine katılmış dönüşte 
Kıbrıs’a giden ticaret heye 
tinde yer almış ve daha 
sonra TİK genel kuruluna 
katılmıştı.

İlçemize hafta sonunda 
dönen Tevfik Solaksubaşı, 
TİK genel kurulunda 15 ki 
silik yönetim kuruluna se
çildiğini bildirdi. Sclaksu* 
başı daha önce de TİK 
Vakfının- meclis başkan ve* 
killiği görevini yürütüyor 
du.

gazino ile bir lokanta yeri
nin yıkılarak bû alana tu
ristik değerde çay bahçele* 
ri yapımı için kiracılara iş
yerlerinin boşaltılması için 
yapılan çağrıya uyulmama
sı üzerine açılan dava so
nuçlandı.

Geçtiğimiz hafta Per
şembe günü Liman Lokan
tası, Mehtap, Grup, Vol
kan ve Deniz gazinola 
rının tahliye davasına de
vam edildi. Mahkemede ta
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Kıyma 2100 Liraya Satılacak

Umurbey’de Belediye 
Bir Kasapla Ucuz Et
Kesimi İçin Anlaştı

Umurbey Belediyesi ka
sabadaki bir kasapla encü
men tarifesinden et satıl
ması için anlaşma yaptı.

Umurbey Belediye Baş
kanı Hüseyin Karpat gaze*
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__ oemLIk
KÖRFEZ SAYFA : j

Gemlik Şehir Kulübü Derneği Tüzüğü
( Geçen Haftadan Devam )
GENEL KURULUN GÖREV ve YETKİLERİ :

Madde 13. Genel kurulda görüşülüp karara bağlana 
cak hususlar şunlardır.

a) Demek organlarının seçilmesi
b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
c) Yönetim ve denetim kurullarının raporlarının gö 

rüşülmesi ve yönetim kurulunun ibra edilmesi
d) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşül 

mesi, yönetim kurulunun hazırladığı bütçenin aynen ve 
ya değiştirilip kabul edilmesi \

e) Demek için gerekli taşınmaz malların satın ahn 
ması veya mevcut taşınmaz malların satılması huşu 
sunda yönetim kuruluna yetki verilmesi

f) Demeğin fesh edilmesi
g) Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevlerin ye 

rine getirilmesi.
YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ ve GÖREVLERİ

Madde 15. Yönetim kurulu beş asil ve beş yedekten 
teşkil edilmek üzere genel kurulca, genel kurulun ala 
cağı karara göre gizli oyla seçilir. Asil üyeliklerde bo 
şalma olduğu taktirde ençok oy alandan başlamak üze 
re yedek üyelerin göreve çağırılması zorunludur, ilk 
toplantıyı enyaşlı üyenin başkanlığında yapılır. Ve üye 
ler aralarında görev bölümü yaparak karar bağlanır. 
Toplantı günleri kurulca tesbit edilir. Toplantılarda 
salt çoğunluk aranır. Ve mevcudun salı çoğunluğu ile 
karar verilir. Üstüşte üç veya yılda cn toplantıya ma 
ziretsiz katılmayan üyeler kurul üyeliğinden çekilmiş 
sayılırlar buna dair kararı ilgilinin süre verilerek sa 
vunması alındıktan senra yönetim kurulu verir.

Madde 16. Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar 
sebebiyle yedeklerinde yerine getirilmesinden senra üye 
tam sayısının yarısından aşağı düşerse genel kurul 
mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu 
tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağırının 
yapılmaması halinde demek üyelerinden birinin baş' 
vurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma 
yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi 
bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

Madde 17— Yönetim kurulu aşağıdaki görevleri ye
rine getirir.
1) Demeği temsil etmek veya bu hususta kendi üyele
rinden bir veya birkaçına yetki vermek,
2) Demeğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri 
yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak 
genel kurula sunmak,
3) Türk vatandaşı olmayanların demek üyeliğine ka
bulü halinde bunları 10 gün içinde mahallin en büyük 
mülki amirliğine bildirmek,
4) Mevzuatın ve yönetmeliklerin kendisine verdiği di
ğer işlemleri yapmak ve yetkilerini kullanmak.
DENETLEME KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREV
Lİ :

Madde 18— Denetleme kurulu üç asil ve üç yedek ü* 
yeden teşkil edilmek üzere genel kurulca seçilir. Bu ku
rul demeğin hesap ve çalışmalarını devamlı denetleye
rek asgari altı ayda bir hazırlayacağı raporları yöne* 
tim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Ay
rıca üyelerin demek çalışmaları hakkmdaki ihbarları 
üzerine rapor hazırlayarak gereğini yapar.

Yönetim kurulu her türlü hesap ve işlem dosyaları
nı talebinde denetleme kuruluna göstermeğe mecbur* 
dur. Yönetim kurulu denetlemelerde zorluk çıkardığı 
takdirde denetleme kurulu zabıtla bunu tesbit eder ve 

genel kurulun toplantıya çağrılmasını sağlar. Suç teş
kil eden hususların tesbiti halinde durumu ilgili ma
kamlara iletir. 1

Madde 19— Genel kurulca yapılan seçimi izleyen ye* 
di gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından sayı
lan organlara seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve so
yadları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri, ikamet* 
gahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük 
mülki amirine yazı ile bildirilir.

TÜZÜK DEĞlŞlKLtĞl

Madde 20— Derneğin tüzüğü genel kurul aiştirak e- 
den üyelerin üçte ikisinin çoğunluğu ile değiştirilir. Ya
pılan değişiklik kuruluştaki usule göre ilan ettirilerek 
kesinlik kazandırılır.
DERNEĞİN GELİRLERİ

Madde 21— Demeğin gelirleri şunlardır
1) Giriş ve üye aidatı. Giriş 500 TL. yıllık 1200 TL. sı 
alınır.
2) Bağışlar 
liyetlerin gelirleri
3) Tertiplenen piyango, kermes, gezi ve benzeri faa- 
4) Derneğin mal varlığından elde edilecek gelirler 
5) Diğer gelirler

Bağış ve yardımlar mevzuat hükümlerine göre top 
lanır. Üyeler girişte 500 lirası giriş aidatı ve yılda en 
çok 1200 Tl.’sı üye aidatı öderler. Bu miktar yıllık ola 
rak ödeneceği gibi aylık taksitlerinde ödeyebilir.

Ödeme şekli ve talebinde göz önüne alınarak yönetim 
kurulunca tesbit edilir yapılan bu tesbit her üye için 
üye kayıt defterine işlenir.

TUTULACAK DEFTERLER

Madde 22. Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar. ■
1. Üye kayıt defteri : Demeğe girenlerin kimlikleri 

demeğe giriş tarihleri aylık veya yıllık aidatları bu 
deftere yazılır.

2. Karar defteri : Yönetim kurulunun kararları ta 
rihleri ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve karar 
ların altı başkan ve üyelerce imzalanır.

3. Gelen ve giden evrak defterleri : Gelen ve gi 
den evrak tarih ve numarası ile bu deftere kayıt clu 
nur.

4. Gelir ve gider defteri : Dernek namına alınan bü 
tün paraların alındıkları ve harcanan paralarında ve 
rildikleri yerler açık ve düzenli olara kbu defterde 
gösterilir.

5. Bütçe kesin hesap ve bilanço defteri : Bütçe ke 
sin hesap bilançolar bu deftere işlenir.

6. Demirbaş defteri : Derneğe ait demirbaş eşyalar 
bu deftere işlenir. Bu Sayılan defterin noterden tas 
tikli olması zorunludur.
GELİR VE GİDERLERDE USUL

Madde 23. Dernek gelirleri alındı belgesiyle toplanır 
ve gider harcama belgesiyle yapılır. Bu belgeleri sak 
lama süresi özel kanunlarda getirilen daha uzun süre 
ye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır der 
nek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi 
maliye bakanlığınca bastırılır. Derneğin talebi üzerine 
30 gün içinde bu belgeler verilmez ise kanundaki usu 
le göre dernekçe bastırılan alındı belgeleri mahallin en 
büyük mülki amirliğine onaylattırılarak bağış ve aidat 
kabüliinde kullanılır. Maliye Bakanlığınca resmi alındı 
belgeleri sağlandıktan sonra demeğin bastırdığı özel 
alındı belgeleri kullanılmaz. Bağış ve aidat toplayacak
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sağlık köşesi

HAZIRLAYAN
Dr. ALİ ÖZGÜR

VİTAMİNLER - 7
14 çeşit B vitaminler topluluğundan 12 tanesi kimya

sal yoldan elde edilmektedir. Ancak bu vitaminlerin 
tümü tuz ve şekerin erimesi gibi su içinde eridikleri 
için bedende depo edilememektedirler. Sağlığımızı dü
şünüyorsak, B vitaminlerini her gün besinlerle almalı
yız.

Bu mucizevi cevherlerin ilk bulunduğu yıllarda sade
ce B vitamini biliniyordu. Oysa yukarıda belirttiğim 
gibi bunun bir grup olduğu ve kimyasal bileşimleri açı
sından çeşitlilik gösterdiği tesbit edilmiştir.

B Vitaminleri yetersizliğinden zihinsel alanda görü
len aşırı sinirlilik sindirimde görülen bozukluklar, şiş
kinlikler, kansızlık, cilt hastalıkları, yorgunluk hissi, 
kassal ağrılar ile ortaya çıkar. Çek ciddi noksanlığında • 
ise bu belirtiler birkaç hafta içinde meydana gelir. Eu 
yetersizlik az olsa bile yıllarca surduğu takdirde yavaş 
yavaş ve aldatıcı bir biçimde ilerleyen bozukluklara I 
neden olur. Zayıflama isteyenlerin kötü yağ yükünden I 
kurtulurken duygusal ve sindirimi tenbihleyici olarak 
özellikle B vitaminlerine ihtiyacı vardır. Eu grubun ün
lü olanlarını kısaca tanıyalım.:

BI Vitam’ni : ya da (Thiarrinechloride)
Beyaz biluri-levür kokusunda maddedir. Suda ve al

kolde (Metil) çözünür. Bedende karbonhidratların me- | 
tabolizmasına iştirak eder. Canlılık vitaminidir, evet, 
size de canlılık verecektir. Kalp kasının sağlığı konu
sunda, yorgunluk döneminde, böbrek üstü bezlerin ey
leminde olduğu gibi sinir sistemi ve vücudun kasları a* 
çısmdan gereklidir.

En iyi kaynakları : Tam tahıllar ve unlan buğday 
özü, yumurta sarısı, ceviz, kuru fasulye, kuru bezelye, 
organ ya da kassal etler (yürek, ciğer, böbrek vb.)

Sağlıklı bir bedenin’günlük BI vitamini ihtiyacı 23 
mg. dır. Bebeklerde, gebelerde ve alkolizmde bu ihti- j 
yaç daha fazladır.

Eksikliğinde iştahın azalması adale zafiyeti ellerde 
ve ayaklarda uyuşma ve kannealanma, kan basıncı 
ve vücut ısısında düşme, müzmin kabızlık ve bedende 
su birikmesi gibi düzensizliklerle kendisini göste* j 
rir.

Noksanlığında ise müzmin mide, bağırsak, sinir sis
temi bozuklukları ve Beri beri hastalığı gibi rahatsız
lıklarla karşımıza çıkar.

Sağlıklı günler ve uzun ömürler.

Gemlik Memur ve Emekli Memurlar 
Kulüp Derneği Başkanlığından

Derneğimiz ve Demek Lokalimiz Demirsubaşı Ma 
hailesi Gazhane Caddesi No. 43’daki adresindeki ika
metgahından 25 Mart 1987 tarihinden itibaren Kayhan 
Mahallesi 1 Nolu cadde Kordon Boyu No. 37 adresinde 
ki binaya taşınacaktır.

Dernekler Kanununun 13. ncü maddesi uyarınca sa 
ym üyelerimize duyurulur. 6.3.1987

DAĞ KARDEŞLER
Kereste ve Ambalaj Sanayii

İSMET DAĞ va OĞULLARI
Tel : iş. 1205—Ev. 1254-2835
ORHANGAZİ CADDESİ NO. 30

HER ÇEŞİT İNŞAATLIK, 
DOGRAMALIK KERESTE va 

AMBALAJ SANDIĞI TİCARETİ 
Uygun Fiat — Gününde Teslim 

Uğramanız Menfaatinizedir

GEMLİK
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Gemlik Şehir Kulübü Derneği Tüzüğü

görüş
Mehmet SEVİNÇ

Savaşan Dünya ve Biz

Seni, atom bombalarıyla, korkuttular çocuğum, 
öncelerden periler-cinler vardı; bugün perilerin cin 

lenn yerine bombalar kondu.
Sen özgürlüğünün tadını çıkarırken, 
özgürlüğüne kursun sıktılar çocuğum. 
Belleğ'nde düşler kurardın; yaşayarak 
“Saflarında umdular seni”
Tabularla korkuttular, aldırış etmedin.
Boyun bükmedin çocuğum
Halkım ben, parmakla sayılmayan
Sesimde pınl pırıl bir güç var
Karanlıkta boylanmaya
Sesizliği aşmaya yarayan
Ölü, yiğit gölge ve buz
Tohuma dururlar yeniden
Ve halk toprağa gömülü
Toğuma durur bir yerde
Buğday nasıl filizini sürerde
Çıkarsa toprağın üstüne
Güzelim kırmızı elleriyle
Sessizliği burgu gibi delerek
Biz halkız yeniden doğarız ölümlerde

Panlo NERUDA
Evet, sayın okuyucularım, biz halkız çocuklarımızı 

atom bombalarının şemsiyesi altında yaşamaya bıraka 
mayız. Güneyimizde durdurulamayan savaşlarda ki
min çıkan var ? Bu da sorulur mu demeyin. Güney 
komşularımızdan, çıkacak bir kıvılcım bizi de kıskacı 
içine sokma eğiliminde ataklaşırsa, savaşın alevlerinin 
yaladığı, yurdumuzda huzurumuzun kalmayacağını da 
bilmek önlem almak zorunluluğu çıkar ortaya. Sava
şan dünyanın demeyelim de, savaşı kendi yörüngesin
den alarak; güney komşularımızı yurdumuzu da sava
şın iç'ne sokma eğilimleri içinde olurlarsa, o zaman 
"dananın kuyruğu kopar" Ondan sonra da ne olur bi
linmez. Bizim halkımız öngörüşlü iyi yürekli bir halk
tır. Kendi içinde tutarlıdır. Savaşan dünyada, nasıl dav 
ranacağını kendi değerlendirir dostu düşmam ayırarak; 
"Yurtta Sulh Dünyada Sulh" ilkesi doğrultusunda, ül
kemizin, insanımızın gönencini korumak da yine bizle 
re düşecektir.

Savaşa soyunan dünyanın; savaşın kızgın alevlerin
den korunabilmek bugünkü dünyada olanaksızlaşmış 
gibi görünüyor. Neyse, "kaşığımızda ne varsa çıkacak 
♦ir" ortaya.

KONGRE İLANI
GEMLİK ÖĞRETMENLERİ YAPI KOOPERATİFİ 

BAŞKANLIĞINDAN

Kooperatifimizin olağan Genel Kurul toplantısı 
29 Mart 1987 Pazar günü saat 14.09'de Kooperatifimi
zin Hamidiye Mahallesi, Ilıca Caddesi Namık Kemal 
ilkokulu arkasındaki konutunda, aşağıdaki gündeme gö 
re yapılacaktır.

Tüm üyelerimizin genel kurulumuza katılmalarını 
rica ederiz.

. YÖNETİM KURULU
GÜNDEM:

1— Açılış
2— Divan seçimi ve saygı duruşu
3— Yönetim kurulunun malî ve faaliyet raporunun 

okunması
4— Blanço ve Kâr-Zarar envanterinin sunulması
5— Denetim kurulunun raporunun sunulması
6— Raporların, blânço ve KarZarar envanterinin 

müzakeresi
7— Yönetim ve denetim kurullarının aklanması
8— Yeni yönetim ve denetim kurullarının seçimi
9— Dilek ve temenniler

10— Kapanış.

kişi veya kişileri dernek yönetim kurulu bir karar ile 
belirtir ve karar o yerin mülki amirliğine tesçil ettiri 
lir.

TAŞINMAZ MAL EDİNME

Madde 24. Demek- amacım gerçekleştirmek için ba 
ğış veya satmalına yoluyla taşınmaz mal edinebilir 
ve bunları satabilir. Hibe ve terk edebilir. Kamu yara 
rma almadıktan sonra ikamet ile amaç ve faaliyetleri 
için gerekli olanlardan başka taşınmaz mala sahip ola 
maz. Derneğe satın alman veya bağış ve vasiyet yo 
luyla demeğe1 intikal eden taşınmaz mâllar dernek adı 
na tapuya tesçilinden itibaren üç ay içerisinde içişle 
ri Bakanlığına bildirirler.

DERNEĞİN SANDIK KURMASI

Madde 25. Demek yardım sandığı kuramaz.

LOKAL AÇMA
Madde 26. Dernek üyelerinin sosyal faaliyetlerini ve

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Adı ve Soyadı Tabiyeti Mesleği İkametgahı

Ahmet Yüzücügil T.C. Serbest Hamidiye Mh. Gazhane Cd. Bayraktar Apt. Kat 3
Gemlik

Mete Alemdar T.C. Sanayici Hamidiye Mh. İstiklâl Cd. Kılıç Apt. Kat 2 Gemlik
Mustafa Gürle T.C. Serbest Hamidiye Mh. Hanarkası Sk. Doğru Apt. Kat 2

Gemlik
Volkan Aksel T.C. Muhasebeci Bahkpazan Mh. 1 Nolu Cd. Murat Apt. Kat 1 Gemlik
Ergin Malat T.Cz Nakliyeci Bahkpazarı Mh. 2 Nolu Cd. Kumtur Apt. Kat 2 Gemlik
Yavuz Alemdar T.C. Sanayici Hamidiye Mh. İstiklâl Cd. Kılıç Apt. Kat 2 Gemlik
İsmail Çakıcı T.C. Serbest Bahkpazarı Mh. 2 Nolu Cd. 53/4 Gemlik

— BtTTt —

AKYILDİZ TİCARET
Her Çeşit Kullanılmış Eşya 

Alım ve Satımı

RENKLİ VE SİYAH BEYAZ TELEVİZYON, 
BUZDOLABI, ÇAMAŞIR MAKİNASI, ELEKTRİK

SÜPÜRGESİ, MUTFAK OCAKLARI, 
YATAK ODASI VE MİSAFİR ODASI TAKIMLARI. 

BÜRO MALZEMELERİ ALINIR VE SATILIR.

MEHMET AKYILDİZ
Pazar Cad. 27 - Tlf : 2654 Gemlik

ELEMAN ARANIYOR

— DAKTİLO BİLGİSİNE SAHİP VE TELEFON 
GÖRÜŞMELERİNİ YÜRÜTEBİLECEK 

BAYAN ELEMAN
— MUHASEBE DENEYİMLİ BAY ELEMAN 

ALINACAKTIR

Müracaat Tel : 4569

MESLEK DEĞİŞTİRME SEBEBİYLE 
İYİ ÇALIŞIR DURUMDA

GARAJ TEKEL BAYİ! DEVREN ACELE
SATILIKTIR

Minibüs Garajı Gemlik

SATILIK DAİRE

KARACAALÎ KÖYÜNDE ARI ÇINAR SİTESİNDE 
ASANSÖRLÜ 75 m2 26 NOLU DAİRE SATILIKTIR

Telf : 2134 GEMLİK

KAYIP

Bursa Trafik Şube Müdürlüğünden aldığım 89209 no 
lu ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür.

Yüksel UYSAL

istirahatlarım sağlamak amacıyla lokal açar ve lokali 
bir başka şahsa işletmek üzere kiraya verebilir.

DERNEĞİN FESHİ ve MAL VARLIĞININ TASFİYESİ

Madde 27. Genel kurulun demeğin feshine karar ala 
bilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına 
sahip bulunan üyelerinin enaz beşte ikisinin toplantıda 
hazır bulunmaları şarttır. İlk toplantıda çoğunluğun 
sağlanmaması halinde üyeler usulüne uygun olarak ikin 
ci toplantıya çağırılır. İkinci toplantıya katılan üye sa 
yısı ne olursa olsun feshi konusu görüşülebilir. Feshe 
ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte 
iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Demeğin feshi 
yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahallin mül 
ki amirliğine yazı ile bildirilir.

Madde 28. Fesih halinde menkul ve gayrimenkul 
mallar Kızılaya devredilir.

Madde 29. Demeğin şubesi yoktur.

AKDOĞANLAR TİCARET
MOTİF 

DUVAR KAĞITLARI BAYİLİĞİ

Hüseyin Akdoğanlar
@ DUVAR KAĞIDI ® CAM- CİLA
© FORMPLAST @ HALIFLEKS
@ POSTAER • MARLEY
@ PARKE • YAĞLI BOYA

@ PLASTİK BADANA

Tlf : 2132
Merkez : İstiklâl Cd. Gürle İşhanı Pasaj îçi Gemlik
Şube : Pazar Cd. No. 8 Gemlik

ZAYİ

Giresun İlinin Dereli Kazasından almış olduğum Nü 
fus Cüzdanımı kaybettim.

Hükümsüzdür.
Hüseyin ÇETİN

ÇATAK TUHAFİYE VE 
KONFEKSİYON-
Kışlık Cesetlerini

Sunar
M Bay. Bayan ve Çoçuk Giysileri 

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

X EROk iç Çamaşırları
)j£ Eşorfmanlar

Çorap - Medil Çeşitleri

Tlf : 2075
Demlrsubaşı Mah No S/A Gemlik

nooooo»oo»oo x> ao oooo aooo aoooaoaoooooaooo

Cilt ve Kaşe Yapılır
i Körfaz Matbaacılık Tlf: 1797 Gemlik
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SORUMLU MÜDÜR VE SAHİBİ

KADRİ GÜLER

__ gembik

KÖRFEZ
Yönetim Yeri : İstiklâl Cad. Gürçay Pasajı 

No. 5 - Tel. : 4223 — GEMLİK 
Dizgi ve Baskı

Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi

SAYFA10 MART 1987

İLAN
Kafoğlu Yağ-Sabnn Sanayi ve Ticaret İŞ.

Yönetim Kurulu Başkanlığından
Şirketimizin Olağan Ortaklar Genel Kurul Toplantısı 

26.3.1987 günü, saat 14.30’da Gemlik İstiklal Caddesi 
No. 54’deki Şirket merkezinde yapılacaktır.

Bilanço-KârZarar tabloları Şirket Merkezinde or
takların tetkikine sunulmuştur.

Gündem aşağıda gösterilmiştir.
Ortaklarımızın mezkûr gün ve saatte hazır bulunma 

lannı rica ederiz.

KAFOĞLU YAĞ-SABUN SANAYİ ve TİC. A.Ş. 
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

1— Yoklama
2— Açılış
3— Başkanlık Divanı seçimi
4— Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutana

ğına imza yetkisi verilmesi
5— 1986 yılı Faaliyet Raporu, 1983 yılı Eilanço-Kâr- 

Zarar tablolarının okunması, Denetçi Raporunun okun
ması, müzakeresi ve kabulü

6— Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçinin ibrası
7— Denetçi seçimi
8— Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin Hakkı 

Huzur ve ücretlerinin tesbiti
9— Kâr Hakkında karar ittihazı

10— Dilekler
11— Kapanış.

NİŞAN - NİKAH - DÜĞÜN — ÇOCUK POZLARI 

PORTRE - RENKLİ FOTOĞRAF ve 

VİDEO ÇEKİMLERİNDE HİZMETİNİZDEDİR.

ŞEREF YILDIZ
Tlf : 2959 - Belediye Karşısı — Gemlik

İLAN
S.S. GEMLİK BELEDİYESİ 2. KONUT YAPI 

KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN

Kooperatifimizin olağan genel kurul toplantısı aşa
ğıda yazılı gündemi görüşmek üzere 29 Mart 1987 Pa
zar günü saat 10.00’da Halitpaşa Mahallesi Mektep 
sokak Atatürk ilkokulu salonunda yapılacaktır.

1163 sayılı Kooperatifler Yasasının 24.cü maddesi ge 
reğince yönetim kurulu faaliyet raporu, bilanço ve ge- 
lir-gider cetvelleri ile denetim kurulu rapçru toplantı
dan 15 gün önce kooperatifimiz merkez şubesinde or 
taklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıda kendilerini temsilci (diğer bir ortak ve
ya eş ve birinci derece akrabaları ile) vasıtası ile 
temsil ettirecek ortakların usulüne uygun olarak düzen 
lenmiş oldukları vekaletnamelerini temsilcileri vasıta- 
sıyle toplantı anında kooperatifimize tevd ietmeleri ge 
rekmektedir.

Bütün ortaklarımızın toplantıya iştirakleri rica olu 
nur.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM:

1— Yoklama ve Açılış ’
2— Divan teşkili ve saygı duruşu
3— Faaliyet ve denetçi raporlarının okunması
4— Raporlar hakkında genel görüşme
5— Yönetim kurulu ve denetçilerin ibrası
6— Yönetim kurulunun asil ve yedeklerinin seçimi 

ve görev sürelerinin tesbiti
7— Denetçierin asil ve yedeklerinin seçimi ve görev 

sürelerinin tesbit
8— Yolluk, Harcırah ve Ağırlama (Temsil) giderleri 
nin tesbiti

9— Muhasebe ücretinin tesbiti
10— 1987 Bütçesinin görüşüleerek karara bağlanması
11— Dilek ve temenniler
12— Kapanış.

Bna bksz 3ma »■« ssssscc sabası S8«2

KORKMAZ PLASTİK |
fi GEMLİK'TE İLK KEZ g
2 MOBİLYA AKSESUARI ÇİVİLİ RAF PİMLERİ | 

PLASTİK ÇITÇIT İMALATINA BAŞLADIK
MOBİLYA İMALATÇILARINA DUYURULUR

| HASİ p GİRİ K |

I Merkez : Minibüs Garajı İçi Garaj Tekel Bayii Gemlik g

! TEŞEKKÜR

i 12. OLAĞAN GENEL KURULUMUZ DOLAYISIYLA I 
( KONGREMİZE KATILAN SAYIN ORTAKLARIMIZA, j 
f KONGREMİZE ÇİÇEK GÖNDERMEK NEZAKETİNDE 
f BULUNAN MALİYE ve GÜMRÜK BAKANIMIZ

| Sayın Ahmet Kurtcebe ALPBEMUÇıN'e
BELEDİYE BAŞKANIMIZ

{ Sayın Hakkı ÇAKIR'a ■
ESKİ BELEDİYE BAŞKANIMIZ

Sayın Sahabettin CANFAY'a
Bursa Bölge İdare Mahkemesi Üyesi

Sayın AYHAN SU N AL P'E 
Sayın İBRAHİM TUNCA’ya

I ANADOLU BANKASI - HALK BANKASI ve AKBANK’a ’ 
AYRICA ÇİÇEK ve TELGRAF GÖNDEREN j

| DOST ve KURULUŞLARA
f TEŞEKKÜR EDER SAYGILARIMIZI SUNARIZ j

S.S. GEMLİK KÖRFEZİ
KONUT YAPI KOOPERATİFİ J

| YÖNETİM KURULU

FOTO İPEK
NİŞAN — NİKAH — DÜĞÜN — ÖZEL 

GÜNLERİNİZDE VİDEO VE FOTOĞRAF
ÇEKİM İŞLERİNİZDE UZMAN İSİM

YENİ DÜZENLEMEMİZ İLE HİZMETİNİZE 
DEVAM EDİYORUZ

FOTO İPEK
ORAL YILMAZ
İki Nolu Cadde No. 25 ' GEMLİK

TUBORG BİRA VE
MEŞRUBAT

Sekiz 
Daireden 
Fazla 
Binalarda 
Ortak Anten 
Zorunlu 
Oluyor
yon Müşterek Anten Yö
netmeliği" önümüzdeki gün 
lerde yürürlüğe girecek. 
Yönetmeliğin, Başbakanlı
ğın onayından çıktığı ve 
Resmi Gazete’de yayınlan
mak üzere su-ada beklediği 
öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, U- 
laştırma Bakanlığı Telsiz 
Genel Müdürlüğü, Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı ve 
TRT Genel Müdürlüğü ta
rafından birlikte hazırlanan 
yönetmelik uyarınca, yedi 
daireyi aşan tüm binalar, 
1990 yılına kadar ortak an
ten kuracaklar.

Yeni yapılacak binalara 
İnşaat ruhsatı verilirken, 
bu yönetmeliğe uygun an
ten projesi aranacak.

Umurbey'de
temize yaptığı açıklamada 
kasabalarında iki kasap 
yanında yeni açılan bir 
kasap ile anlaşmaya var
dıklarını ve ucuz et sata
caklarını söyledi. Buna gö
re Umurbey’de et fiatları 
şöyle olacak :
Kuzu 2200 lira
Dana sığır kıyma 2100 "
Kemikli koyun 1800 ”
Büftek 2350 ” ’
Bonfile 300 ”
Dana kuşbaşı 2200 ”
Kuzu başı 400 ”

Nüfus Taramasına
sı ile ilgili olarak aylık ta 
rama raporlarının incelen
mesinde tereddüde düşülen 
konuların sağlıklı yürütül
mesi için 10 kişilik bir 
ekip oluşturuldu.

Kaymakam Mehmet Gül 
ler, ilçedeki 204 kütüğün 
bilgisayar sistemine dökü
mü için çalışma yapıldığı
nı, 4 ay sürecek çalışmalar 
sonunda sağlıklı bilgilerin 
Ankara’ya gönderilece
ğini söyledi.

Teyp Yüzünden Arkadaşını
Geçtiğimiz hafta cumar

tesi gecesi saat 23.00 sırala 
rında Kapaklı köyündeki lo 
kantada yemek yemek ama 
cıyla giden İmdat özmen 
ve İbrahim Yalın bir süre 
lokantada çalmakta olan 
teypteki şarkı nedeniyle 
atıştılar. Teybin kapatılıp 
açılması tartışması lokan
ta içinden .dışarıya aştı. 
Gençler tartılmayı kavga
ya dönüştürdüler. Bir ara 
İbrahim Yalın, lokantadan 
yanına aldığı bıçağı çeke
rek İmdat Özmen’e saldır
dı. İmdat özmen bıçak dar 
besiyle yaralanarak Bursa 
Devlet Hastahanesine kal
dırıldı.

Jandarma arkadaşını ya

ralayan İbrahim Yalın’ı 
"adam öldürmeğe teşebbüs 
ve öldürücü silah taşıma
dan" tutuklayarak Bursa 
Kapalı cezaevine gönderdi.

Mahkeme Gazinolara
raf avukatının davadan çe
kilmesinden sonra lokanta 
ve gazino sahipleri süre is 
teminde bulundular. Ancak 
Belediye Avukatı Zeki Ge- 
micioğlu, davanın karar 
aşamasına geldiğini, uza
masını gerektirecek bir ne
den bulunmadığını maddi 
ve manevi tüm delillerin 
ortada olduğunu bildirme
sinden sonra yergıç işyerle 
tinin tahliyesine karar ver
di.

KISA KISA
8 bin lira para cezasına çarptırıldı. Ceza sonra tescil 
edildi.

XXX
Umurspor Kulübü genel kurul kongresi yapıldı. Tuğ 

ran Selçuk yeniden başkan seçilirken, Fatih Mehmet 
Güler, Erhan Koksal, Mehmet Bostancı, Haşan Tusucu, 
Muharrem Çam, Tuğrul Alkış yönetim kurulu üyelikle 
tine seçildiler.

GEMLİK — ARMUTLU — ORHANGAZİ BAŞBAYİI 
SATIŞLARA BAŞLADIĞINI MÜJDELER

DÜZENLİ SERVİSİMİZ İLE
SAYIN MÜŞTERİLERİMİZE HİZMET

GURUR DUYARIZ.
ETMEKTEN

TUBORG BİRA

TUBORG GAZOZ

TUBORG MEYVALI

TUBORG COLA

• TUBORG

• TUBORG

SODA

TONİK

• PINAR ŞAŞAL PET SU

FIÇI BİRA SALONU AÇANLARA 
HER TÜRLÜ KOLAYLIK SAĞLANIR.

TUBORG BAŞBAYlî

ORHANGAZİ CAD. No. 89 TLF : 3372 GEMLİK

ABONELERİMİZE 

DUYURU

Gazetemize bu güne kadar ABONE olup Aboneliği 

bitmiş Sayın Okurlarımızın Aboneliği yenilemesi önem 

le duyurulur.



I GEMLİK KÖRFEZ MAHSUR KALAN İSÇİLERE
। İLK VARAN GAZETECİLER ARASINDAYDI

Dorıdere’ye Ulaşıldı
i Gemlik KÖRFBZ ve Hakimiyet Gazetısi ekibi pazar günü Kar, tipi ve fırtına arasında 32 kişilik gruba Münir adlı 

zor bir mücadeleden sonra mahsur kalan orman işçile- bir erkek çocuğu eklendi 
tine ulaşan iik ekip oldu ... _ , ' , _ . _ .Darıdere yolu 2 dozer ve 2 greyderin sürekli çahşmala-

X Mardinli işçiler çadır, battaniye ve yiyecek yardımı istedi rıyla açılabildi

Bütün yurdu etkisi altına 
alan şiddetli kar yağışları 
ile Şahinyurdu köyü şuurla 
nndaki Darıdere mevkiin
de mahsur kalan 32 kişiye 
Ok ulaşan gazeteci ekibi 
arasında gazetemiz sahibi 
Sorumlu Müdürü ve Haki-

İ miyet Gazetesi Gemlik
Temsilcisi Kadri Güler'de
vardı.

Darıdere mevkündeki or 
manhk bölgede taraslama 
yapan 32 kişilik beş aile ani 
yağan kar nedeniyle mah* 
sur kalmış ve allı gün sen- 
ra yiyecek stoklan tükenin 
ce açlık He karşı karşıya 
kalmışlardı. Mahsur aile
ler ilk yardım Şahintepe 
radar üstündeki Türk asteğ 
men Musafa Şenel 
ve Amerika'lı doktor tara
fından kayaklarla ulaştırıl 

" diktan senra olaya gazete
mizin eğilmesiyle Hakimi
yet Gazetesi tarafından 
sağlanan bir helikopter ile 
havadan yiyecek atılarak 
tir insanlık görevi yerine 
getirilmiş ve güzel bir ga- 

| zetedlik örneği sunulmuş-

K'JRTARMA 
ÇALIŞMALARI 

BAŞLIYOR

I Danderede mahsur aile* 
। yi kurtarmak için Köy Hiz

metleri Eölge Müdürlüğü 
tarafından yolun açılması 
iç’n büyük bir dozer ile iki 
grayder gönderildi. Ancak 
pazar gününe değin yol açı 
lamadı. Bu arada Gemlik 
Körfez ve Hakimiyet gaze
teleri olay yerinde mahsur 
ailelerle görüşmek ve ya
şantılarını fotoğrafla- 
mak için pazar günü saat 

Mardinli 6 'orman işçisi aile ani kar nedeniyle Darıdere'de mahsur kalınca yiyecekle
ri bitti, ölümle karşı karşıya kalan işçilere kayaklarla Radar'dan ve helikopterle havadan 
gıda yardımı yapıldı.

Dandere'ye ilk varan gazeteci ekibi başındı Gemlik KÖRFEZ vardı. Kavan ailesi er
kekleri başlarından geçenleri anlatırken görülüyor. (Fotoğraf : Gemlik Körfez)

10.00’da Gemlik’ten yola 
çıktı. Zor koşullarda Şahin 
tepe’ye gelindi ve Şahinyur 
du Köy Korucusu Celal 
Kumru ile aynı köyden İs
mail Türkmen ekibimize 
klavuzluk yapmak üzere ya 
ya olarak Darıdere yoluna 
gidildi. Yol açma çalışmala 
rım sürdüren grayder ba
kım yaparken, Radar üstü 

ne ait grayder ise yolda 
kalmış, ayrıca iki kar ma- 
kinasıda iş görmez durum 
da idi. 1,5 saatlik zor ve yo 
rucu bir yolculuktan sonra 
bata çıka karlar arasında 
kaybolmuş, basit naylon
lardan yapılmış 5 baraka
ya ulaşıldı.

Gazeteci ekibini çadırlar

Gazetemiz Sorumlu Müdürü Kadri Güler, Hali- 
miyet Gazetesinden Sadi Akyerden ve Muharrem 
Karabulut ile birlikte 3,5 saat yürüyerek kardan mah
sur kalan işçilere yollar açılmadan ilk ulaşan gaze
teci ekibi oldu. Gazetecilere İsmail Türkmen kılavuz
luk etti.

Sunğipek’te Grev Kararı 
Askıya Çıktı

Sümerbank Genel Müdür 
lüğü adına Kamu işveren
ler Sendikası ile Petrol Iş 
Sendkası arasında devam 
eden toplu iş görüşmelerin 
de anlaşma sağlanmayın
ca, sendika grev kararı al 
dı. Karar işletmede askıya 
çıktı.

Geçtiğimiz hafta Sunği- 
pek fabrikasmda askıya 
çıkarılan grev karan, yasa 
gereği 60 işgünü askıda ka 
lacak. Bu süre içinde sen
dikanın greve gitmesi gere 
kecek. Greve gitme kararı

Bursa Ankara
Çevre Yolu
Engürücük’ten 

Geçiyor

alındığında ise yine yasa 
gereği grev oylaması yapı 
lacak.

Sunğipek Fabrikasında 
çalışan işçiler hayat pahalı

Devamı Sayfa 4 te

3. Dönem 

llköğrrtitn
Müfettişleri

Kursa Başladı
Milli Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanlığı ilköğretim 
Müfettişleri üçüncü denem 
eğitim kurslarına başlandı.

Karacaali Gençlik ve 
Spor Bakanlığı tesislerin
de dün başlayan kursa ilk 
öğretim Genel Müdürü Doç. 
Dr. Mehmet Ural, Bakan
lık Başmüfettişleri, Bursa

Devamı Sayfa 4 te

Bağış Çekini Bursa Valisi Zekai Gümüşdiş Aldı

RECEP YÜZÜCÜGİL TİCARET LİSESİNE
10 MİLYONKLİRAJÎBAĞIŞLADI
ilçemizin tanınmış otel 

ileticisi Recep Yüzücügil 
Ticaret Lisesinin yapımı 

Tibel Otel işleticisi Recep Yüzücügil Ticaret Lisesi Sağlık Ocağı Grup Başka- 
yapımında kullanılmak üzera Bursa Valisi Zekai Gümüş- nı Pro. özdemir Güleser
diş'e 10 milyon liralık bağış çeki verdi. (Fotoğraf G. Körfez) Devamı Sayfa 4 te

için 10 milyon lira bağışta 
bulundu.

Bir süre önce arsası ka

mulaştırılan, ancak 1987 
programına yetişmeyen Ti 
caret Lisesinin yapımı için 
hayırsever hemşehri 
miz Tibel Otel işleticisi Re 
cep Yüzücügil, cuma günü 
düzenlenen törende yardım 
çekini Bursa Valisi Zekai 
Gümüşdiş’e verdi.

Tibel Otel'de düzenlenen 
törene Valimiz Zekai Gü
müşdiş, Kaymakamımız 
Mehmet Güler, Belediye 
Başkanımız Hakkı Çakır, 
11 Genel Meclis üyemiz E-- 
sat Çoşkun, Küçük Kumla 
Belediye Başkanı Abdullah 
Aslan, ilçe Eğitim Müdürü 
Hüseyin Altun ve Merkez

Termenin Hansane Olması 
için Protokol Hazırlanıyor

Vali Zekai 
Gümüşdiş 
İlçemizi 
Ziyaret Etti

Bursa Valisi Zekai Gü
müşdiş geçtiğimiz hafta so 
nunda ilçemize gelerek Be
lediye Başkanı ve Hastane 
Yaptırma Demeği yönetici 
leriyle görüştü.

Cuma günü saat 18.00’de 
ilçemize gelen Vali Zekai 
.Gümüşdiş, Belediye Başka 
m Hakkı Çakır, ANAP ilçe 
Başkanı Haşan Başaran, 
Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkam Tevfik - Şolaksuba* 
şı, Hastane Demeği yöneti
cileri, Belediye Meclis üye
leri, 11 Genel Meclis üyesi 
Esat Çoşkun tarafından kar 
şılandı.'

Devamı Sayfa 4 te

। Şaşkın Hırsızlar 
Jandarmaca Yakalandı
Kurşunlu Sorgut sitesin

de bir konutu soyan ikika 
fadar yükte hafif pahada ne 
bulduysa çalıp kaçarlarken 
devriye gezen jandarmaca 
yakalandılar.

Geçtiğimiz hafta kar ya
ğışı sırasında sabahın, er
ken saatlerinde Kurşunlu 

S TAŞI GEDİĞİNE

8 ŞİFA MELEKLERİNE...
C insanlığa hizmet için koşup, soluyan
3 Onlardır sağlığımızı koruyan.
8 Nazik ellerle biter ızdırap, sancı, acı
§ Oluruz şükran duygularıyla kendilerine duacı.
î Yardımcılarıdır onların mutlak felek
Ç Yaradan kılmıştır kendilerini şifa dağıtan melek.
5 Onun için kutsaldır mesleğiniz, ne mutlu
E Tıp bayramınız olsun, kutlu

İnan TAMER
UOflMNMOOMMMaaOaMMMMMMMMM

Sorgut Sitesi A blok 1 no? 
lu dairenin camını kırarak 
içeri giren Hüsnü Ölmez ve 
Kutan Güllü adlı iki kafa
lar, ijlerine (yarayadak evi 
aç, işlerine yarayacak ev 
araçlarını iki çuvala dol
durduktan sonra elini kolu-

Devamı Sayfa 4 te
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NİŞAN * NİKAH - DÜĞÜN — ÇOCUK POZLARI 

PORTRE * RENKLİ FOTOĞRAF ve 

VİDEO ÇEKİMLERİNDE HİZMETİNİZDEDİR.

ŞEREF YILDIZ
Tlf i 2959 - Belediye Karşısı — Gemlik

FOTO İPEK
NİŞAN — NİKAH — DÜĞÜN — ÖZEL 

GÜNLERİNİZDE VİDEO VE FOTOĞRAF
ÇEKİM İŞLERİNİZDE UZMAN İSİM

YENİ DÜZENLEMEMİZ İLE HİZMETİNİZE 
DEVAM EDİYORUZ

FOTO İPEK 
ORAL YILMAZ 
İki Nolu Cadde No. 25 GEMLİK

sağlık köşesi

ELEMAN ARANIYOR

— DAKTİLO BÎLGÎSÎNE SAHİP VE TELEFON 
GÖRÜŞMELERİNİ YÜRÜTEBİLECEK

BAYAN ELEMAN
— MUHASEBE DENEYİMLİ BAY ET-EM AN 

ALINACAKTIR

Müracaat Tel : 4569

MESLEK DEĞİŞTİRME SEBEBİYLE 
İYİ ÇALIŞIR DURUMDA

GARAJ TEKEL BAYİİ DEVREN ACELE 
SATILIKTIR

Minibüs Garajı Gemlik

DAĞ KARDEŞLER
Kereste ve Ambalaj Sanayii

HER ÇEŞİT İNŞAATLIK, 
DOĞRAMALIK KERESTE ve 

AMBALAJ SANDIĞI TİCARETİ 
Uygun Fiat — Gününde Tealim 

Uğramanız Menfaatinizedlr

İSMET DAĞ ve OĞULLARI
Tel : I». 1205-Ev. 1254-2836
ORHANGAZİ CADDESİ NO. M GEMLİK

ÇATAK TUHAFİYE VE 
KONFEKSİYON

Kışlık Çeşitlerini 
Sunar

Bay. Bayan va Çoçuk Glysilarf 
Pantolon - Etek • not - failujln Elbise 
ZEKİ Triko Gömlek ve 1 (şortları

)K ERO* İç Çamaşırları
M Eşorfmanlar
M Çorap • Medil Çeşitleri

Tlf : 2075
Demlrsubaşı Mah No d/A Gemlik

AKDOĞANLAR TİCARET
MOTİF 

DUVAR KAĞITLARI BAYİLİĞİ 

Hüseyin Akdoğanlar
• DUVAR KAĞIDI
• FORMPLAST
• POSTAER
• PARKE

• CAM CİLA
• HALIFLEKS
• MARLEY
• YAĞLI BOYA

• PLASTİK BADANA

VİTAMİNLER - 8

B grubu vitaminlerinde B2 vitamini (riboflavin) 
Portakal .sarısı renkte, acı lezzette, özel kokulu biluri 
maddedir. Hararete dayanıklıdır. Organizmanın hücre 
proceslerini kontrol eden fermentlerin terkibine iştirak 
eder. Kcrbonhidraklann, yağların, proteinlerin değişi
mini kolaylaştırır. Demir ve porfirinlerin değişiklikle- 
rine yardımcı olur.

Gözlerin, derinin, mide-bağırsak sistemi sağlıklı ça 
hşması için pek gereklidir. Yetersizliğinde aşağıdaki 
arazlar tamamen veya kısmen görülebilir :

Uyuşmalar, gözlerde yanma ve kaşıntı hissi ile yor 
günlük, görme noksanlığı, yağlı deri, ekzama, dudak 
kenarlarında çatlaklar ve kepek gibi deri hastalıkları, 
dişetleri, dilin iltihabı, zayıflama, büyümede durakla
ma ve vaktinden önce ihtiyarlama.

insanların B2 vitamini ihtiyacı hallerde günde 1,8-3 
Mg’dır. Gebelikte süt vermede ve enerji ihtiyacı arttı 
ğı hallerde bu miktar yükselir. B2 vitamini hazım yo 
lunda bakteriler tarafındanda sentetize edildiği zanne
dilmektedir.

Derimizin sağlıklı görünmesini ve gözlerimizin par 
laklığmı en iyi şu şekilde sağlarız. En iyi B2 vitamini 
kaynaklarını öğrenerek bunlar ise : Süt, ciğer, buğ 
day özü, yumurta sarısı, peynir, yeşil sebzeler, bezel
ye, tam tahıl ve unları, yoğurt, balıklar, ceviz, muz 
ve domateslerde bulunur.

Sayın okurlar vaktinden önce ihtiyarlamayı hiç kim 
senin tercih edeceğini sanmıyorum. Ancak “KOLLEST 
ROL” denilenden yaşlılarımız korkmakta haklıdırlar. 
Elma ise kollestrol oranını %14’e kadar düşürdüğü ile 
ri sürülmekttedir Elmanın bu denli yararlı olduğunu 
ilk keşfeden kimdir ?

Sağlıklı günler dileğiyle.

TUBORG BİRA VE 
MEŞRUBAT

GEMLİK — ARMUTLU — ORHANGAZİ BAŞBAYİI 
SATIŞLARA BAŞLADIĞINI MÜJDELER

DÜZENLt SERVİSİMİZ ÎLE 
SAYIN MÜŞTERİLERİMİZE HİZMET ETMEKTEN 

GURUR DUYARIZ.

• TUBORG BİRA

• TUBORG GAZOZ

• TUBORG MEYVALI

• TUBORG COLA

• TUBORG SODA

• TUBORG TONİK

• PINAR ŞAŞAL PET SU

FIÇI BİRA SALONU AÇANLARA 
HER TÜRLÜ KOLAYLIK SAĞLANIR.

TUBORG BAŞBAYİI
ZİYA SÜREN
ORHANGAZİ CAD. No. 89 TLF : 3372 GEMLİK

I Kiralık Telefon Aranıyor |
4 Müracaat : NCSA ELEKTRONİK $
I Gürle İş Merkezi — Gemlik ||

MRI SF ■■ M»--------- ~ ~■! ■!------1----------- "

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

AKYILDIZ TİCARET
Her Çeşit Kullanılmış Eşya 

Alım ve Satımı

RENKLİ VE SİYAH BEYAZ TELEVİZYON. 
BUZDOLABI, ÇAMAŞIR MAKİ NAŞI, ELEKTRİK

SÜPÜRGESİ, MUTFAK OCAKLARI, 
YATAK ODASI VE MİSAFİR ODASI TAKIMLARI. 

BÜRO MALZEMELERİ ALINIR VE SATILIR.

MEHMET AKYILDIZ
Pazar Cad. 27 - Tlf : 2654 Gemlik

I KORKMAZ PLASTİK
GEMLİK'TE İLK KEZ

> MOBİLYA AKSESUARI ÇlVlLÎ RAF PÎMLERÎ

Î PLASTİK ÇITÇIT İMALATINA BAŞLADIK
MOBİLYA İMALATÇILARINA DUYURULUR

( H ASI P G I R I K

KONGRE İLANI

S.S. Gemlik Çimtaş Fabrikası Mensuplan Tüketim I 
Kooperatifinin olağan kongresi 31.3.1987 tarihinde Fab
rika Toplantı Salonunda saat 14.30 da yapılacaktır.

Duyurulur.

GÜNDEM : Yönetim Kurulu

1— Açılış ve saygı duruşu
2— Divan heyeti seçimi
3— Faaliyet raporunun okunması
4— Denetleme raporunun okunması
5— Yönetim ve denetleme kurullarının aklanması
6— Yönetim ve denetleme kurullarının seçimi
7— istekler ve dilekler
8— Kapanış.

fi B fi fi fi B
fi 

fi

Her Türlü 
Cilt ve Kaşe 
İşleriniz İçin

fi Urlu Matbaacılık Tlf: 1797 Biralık

■ ■ ■ ■ ■ I
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goruş
Mehmet SEVİNÇ

Cumhuriyetimiz ve Biz

Türkiyemizi içinden çıkılmaz açmazlara sokma eğili
minde olan, kamından konuşanlar, evlerinde rahat o- 
turabiliyorlar mı? Dış güçlerin yönlendirdiği dinsel 
güçler; Ulusumuzun kendilerine dönük; iken siyasal a- 
lanlanna katkılarını sağlayabilmek için, çeşitli oyun
lar içindeler. Türkiye’deki bağnazlar.

Atatürk DEVRÎMLERÎ’ni dışlarlarken, içinden erite
rek, elini-kolunu bağlamak eğilimleri ağır basarken, bi
linç düzeyi düşük olan insanımızı da kandırarak. Tür
kiye Cumhuriyeti’ni kökeninden kopararak; kendi düş
sel dünyalarının ötesinde yer arıyorlar. İşte burada ya
nılıyorlar. Çünkü, “Türkiye Cumhuriyeti şeyhler - der
vişler ülkesi” olamaz.

Bu yolda olanların Cumhuriyeti yıkma gibi eylem
lere düşmeleri bağnazlığın ta kendisidir. 64 yıllık kale
ye top gülleleriyle saldınlsa, yine güçlerinin yetmeye
ceğinin bilincinde olmaları; ulusal açıdan bakılırsa, 
yüzeysel görünen, İslamcı akımların davranışları; ulu
sumuzu karanlığa çekebilmenin Atatürk DEVRİMLER!' 
nin yozlaşması için olanca güçlerini harcıyorlar.

Oysa karanlık güçlerin aldandıkları, her atılışta bir 
bir yenildikleri ortadadır. Mustafa Kemal'in ülkesinde, 
diri ödün vermez tükenmedi. Bir gün yanılırlar da, ka
zan kaldırma eğilimlerini ortaya dökerlerse, işte o za
man dananın kuyruğu kopar. Türkiye topraklarında ya
şayanlar, Atatürk İlkelerini hedefleri bilerek; o hedef
lere karşı eylem birliğini yoğunlaştırırlarsa, o zaman 
nereye gideceklerini de kestiremeyeceklerdir.

Ulusumuzun önündeki güneşli yolun doğrultusunda ö* 
dön vermeyeceğini birkez daha vurgulayalım burada.

Cumhuriyetimiz, ulusal kavgalardan geçerek bağım
sızlığını korurken, içerden - dışardan bağımsızlığımızı 
bozacak güçler de çıkarsa o güçleri de tarafsızlık içinde 
olmalarını da Cumhuriyet hükümetleri hakkından gel
mesini bilecektir. Türkiye Cumhuriyeti eşsiz enginlikle 
çözülemeyecek sanılan tüm açmazları karşılamayı en 
önde tutacaktır. Bu amacı kendimize bir yol bellersek 
güvenimiz daha da artacaktır

♦#**♦♦**♦**$♦*♦♦♦***«*
«

SATILIK DAİRE

* KARACAALİ KÖKÜNDE ARI ÇINAR 
SİTESİNDE ASANSÖRLÜ 75 m2 

26 NOLU DAİRE SATILIKTIR

Tlf : 2’34 Gemlik

t

1-

2*

MÜJDE MÜJDE MÜJDE

Uludağ
Süthanesinin

Günlük Tereyağ, Tam Yağlı
Eski Kaşar, Tam Yağlı Eski

Beyaz Peynir
Boğaziçinin Sucuk, Salam
Sosis, Pastırma Çeşitleriyle

Hizmetinizdedir

TLF : 1151 GEMLİK

FORUM
EMLAK

Orhangazi Yolunda İmarlı
Dönüm Arazi

Uygun Şartlarla
SATILIK DAİRELER

100 m2 Kordonda

65 m2 İstiklâl Cd.
80 m2 1 Nolu Cd.
85 m2 Kumla Cd. 
ralı

5

Lüks Daire 
18.000.000.-' 

5.000.000.- 
8.000.000.- 

Deniz Manza- 
7.000.000.-

Tlf : 1265
Gürle îşhanı Kat 2 No. 86 Gemlik

Gemlik Belediye Ba$konlıflmdan
Gemlik ilçesi tersane bayır ve manastır mevkilerinde yaklaşık 40 hek- 

tar’hk alanın halihazır harita yapım işi ihalesi 2886 sayılı yasanın 35. maddesi
nin (c) fıkrasına göre açık teklif almak suretiyle 24-3-1987 günü saat 14.00'de 
İhale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

1- İşin keşif bedeli 1.490.849,62.- TL. olup geçici teminatı 44.725.- TL. 
dir.

2- Yeterlilik belgesi almak için a- Müteahhitlik karnesi aslı yada onay
lı örneği b- Alet ve donanım bildirisi c- Mali durum bildirisi d- Teknik per
sonel bildirisi e- Taahhüt bildirisi f- 1987 yılı tastikli oda belgesi

3- Yeterlilik belgesi almak için son müracaat tarihi 23.3.1987 günü saat 
17.00’ye kadardır.

Bu işe ait şartname ve sözleşme Belediye Fen işleri Müdürlüğünde gö
rülebilir.

8- Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz, 13.3.1987
Î.Hakkı Çakır

Gemlik Belediye Başkam

100 m2 Balıkpazarmda 4.750.000.-

Her Türlü Emlak En Uygun 
Şartlarla Alınır ve Satılır.

Defterdarlıkla Anlaşmalı

KÖRFEZ
MATBAACILIK’!!
* FATURA

PERAKENDE SATIŞ FİŞÎ 
SEVK İRSALİYESİ 
taşima İrsaliyesi 
müstahsil makbuzu 
GİDER MAKBUZU

Ayrıca Nişan, Nikah, Düğün, 
Sünnet Davetiyeleri ve Her Türlü 
Basım İşleriniz İtina İle Yapılır.

Tlf : 1797-4223 Gemlik
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Mevlit
YAKALANDIĞI AMANSIZ HASTALIKTAN 

KURTULAMIYARAK ARAMIZDAN EBEDİYEN 
AYRILAN BİRİCİK KIZIMIZ

İLKSEV GÖRAL’ n
52. ÖLÜM GÜNÜNE RASTLAYAN 20 MART 1987
CUMA GÜNÜ İZMİR'DEKİ EVİMİZDE MEVLİT 

OKUNACAKTIR. EŞ, DOST ve AKRABALARIMIZA 
DUYURULUR

Dedesi Annesi
Yusuf GÖRAL ' Ayhal GÖRAL

Kardeşi özgür GÖRAL

Darıdere’ye Ulaşıldı
önünde gören çocukların ka 
çışmasını, kadınların kaçış 
ması izledi. Daha sonra dip 
çadırlardan çıkan erkekler 
yorgunluktan bitkin durum 
daki ekibe "Hoşgeldîniz" 
dediler. Doğu insanına öz
gü konukseverlikle, ekip, 
geniş bir çadıra alındı. Sı
cak çaylar içildikten sonra 
zor anlar geçirilip geçiril
mediği sorulduğunda, veri
len yanıt şöyleydi :

“-Biz buraya gelip iki 
gün çalıştıktan sonra kar 
başladı ve dinmedi. Bara
kamız orman işletmesinin 
verdiği tahta ve naylonlar
dandı, yırtılacak diye çok

KONGRE İLANI
S.S. HAYDARİYE KÖYÜ KALKINMA KOOP. 

BAŞKANLIĞINDAN

Bursa Ankara Çevre Yolu
Engürücük'ten Geçiyor

Kooperatifimizin olağan genel kurul toplantısı 31.3.987 
günü saat 20.00’de Köy Konağında yapılacaktır.

Ortaklarımıza duyurulur.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM:

1— Açılış, yoklama
2— Divanoluşumu, saygı duruşu
3— Yönetim kurulu çalışma raporunun Okunması
4— Denetim kurulu çalışma raporunun okunması
5— Raporların üzerinde görüşme ve aklanması
6— 1987 yılı tahmini bütçesinin görüşülüp kabulü
7— Ortakların kooperatif hakkında düşünce, tasan 

ve görüşlerinin dinlenip görüşülmesi
8— Kooperaif yönetim kuruluna proje yaptırma ve 

yardım alma, bağış toplama yetkisi verilmesi
9— Yeni yönetim ve denetim kurulu seçimleri

10— Dilekler ve istekler
11— Kapanış.

KAYIP

Sivas İlinin Şarkışla kazasından almış olduğum Nü 
fus Cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

Serdar ÖZTÜRK

Bursa Valisi Zekai Gü
müşdiş, planlama çalışma
ları devam eden Bursa An
kara çevre yolunun Engürü 
cük köyü yakınlarından ge
çeceğini söyledi.

Geçtiğimiz hafta ilçemi
zi’ ziyaret eden Vali Zekai 
Gümüşdiş, Belediye’de yap 
tığı açıklamada yeni Anka
ra yolunun Engürücük kö
yü yakınlarından geçeceği
ni, çalışmalara hızla de-

Recep 
Yüzücügil 
Ticaret
Lisesine
ile davetliler katıldılar.

Törende konuşan mimar 
Haşan Sözüneri, “devletin 
her yere yetişmesi müm 
kün değildir. Vatandaşların 
da devletle işbirliği yapa
rak kalıcı eserler meydana 
getirmelidir. Recep Yüzü- 
cügil’in yardamda bunlar
dandır.” dedi. Daha sonra 
Recep Yüzücügil tarafın
dan 10 milyon liralık ba
ğış çeki Vali Zekai Gümüş 
diş’e verildi. Vali Gümüş
diş, yardımından dolayı 
teşekkür etti.

korktuk. Sabahlara kadar 
uyuyamadık. Çoğumu 
zun çoluk çocuk olması bizi 
daha da korkuttu. Yiyece
ğimiz 6 gün yetti. Ancak 
bittiği zaman Üsteğmen ile 
Amerika’lı kayakla iki gün 
•lük daha yiyecek getirdi. 
Daha sonra helikopter ile 
yardım geldi. Yiyeceğimiz 
olduğunda bizim bir sıkıntı 
mız olmuyor. Ancak devlet 
bize çadır verir ve bahta* 
niye verirse biz burada ka 
lınz.”

ÇOCUKLARI OLDU

Gemlik Körfez ve Haki

vam edildiğini söyledi. Vali 
Gümüşdiş bir soru üzerine 
İzmit Bursa demiryolu pro
jesinin şimdilik kaldırıldığı 
nı on yıllık program içine 
alınmadığını belirtti.

3. Dönem 
İlköğretim 
Müfettişleri 
Kursa
Başladıa

Milli Eğitim Müdürü Nec
ini Yazıcıoğlu, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Hüseyin Al 
gan ve 250 ilköğretim mü
fettişi katıldı.

Kursun açılış konuşma
sını yapan ilçe Eğitim Mü
dürü Hüseyin Algan tesis 
hakkında bilgi verdikten 
sonra İl Milli Eğitim Mü
dürü Necmi Yazıcıoğlu’da 
müfettişlik mesleğinin 
yüceliğinden bahsederek 
“tarafsızlık içinde Atatürk 
ilkelerine bağlı bir şekilde 
görevinizi yürütünüz” dedi.

Kursun ilk dersini İlköğ
retim Genel Müdürü Doç. 
Dr. Mehmet Ural verdi. 
Kurs 15 gün sürecek. 

miyet ekibi Dandfere’ye 
vardığında Mahmut Kavan 
ve Meymo’nun bir haftalık 
bebeklerinin olduğunu öğ
rendik. Kar fırtınası ve ti
pi arasında 32 kişilik gru 
bun 33’e yükseldiğini gör
dük ve fotoğrafladık. Or
man işçilerinin kadınlarını 
hiç görmedik dersek yalan 
olmaz.

Kavan’larm biri iki eşli, 
bir aile 10 çocukluydu. Ve 
çocuklar çok az türkçe ko 
nuşuycrlardı. Mahmut Ka
van “Bizim ana dilimiz 
Kürtçe. Çocukların annele
ri kürtçe konuşunca ''çocuk 
larda kürkçe konuşuyor.

Vali Zekai
Gümüşdiş 
İlçemizi 
Ziyaret Etti

VaH Gümüşdiş, Belediye 
Başkanı Hakkı Çakır’dan 
Terme Otelin hastane yapıl 
ması iç’n ne gibi çalışma
lar yapıldığım sordu. Vali 
Gümüşdiş’in. “Bakanlık 
la protokol hazırlığına baş
ladınız mı” sorusuna Bele
diye Başkanı Hakkı Çakır 
şu cevabı verdi :

“'Belediye meclisimiz 
Terme Otelin devlet hasta
nesi statüsü kullanılması 
amacıyla Hastane Yaptır
ma Derneğine verilmişti. 
Bakanlık otelin plan vepro 
jelerini bizden istedi. Pro
jeler 11 Sağlık Müdürlüğü 
aracılığıyla Ankara’ya gön 
derildi. Bakanlığın istemi 
doğrultusunda gerekli deği 
şiklikler tarafımızdan 
yapılacaktır. Tesisin kalo
rifer sistemi Belediyemiz 
tarafından yenilenecek
tir. Onarmalarda Bakanlığa 
masraf yaptırmayaca
ğız. Gemlik Hastanesi yapı’’ 
lasıya kadar Terme Hasta
ne olarak kullanılacaktır.”

Vali Gümüşdiş, Bakan
lıkla yapılacak protokol 
için hazırlıklı olunmasını 
istedi.

Yerleşik bir düzenimiz yut 
Toprağımız olsa. Sıcak bir 
evimiz olsa, hem çocukları 
rmzı bir ckutsak fenam 
olur yani” diyer.

Çadırlarda ısınan ekibi
miz kalkmak için izin isle 
diğ'nde “yemek yemede 
bırakmayız” diyodar. Ve 
bir başka çadırda nefis her 
pilav ile haşlama et ve pa 
tafes sunuyorlar önümüze. 
Karınlarımız dcyıfıca, fır 
toğraflar çekilince yola çj 
kıyanız. Geldiğimizden da
ha zor bir dönüş başlıyor. 
Erimiş karlarda yan tefi
mize değiû bata çıka yürü 
yoruz. 759 metre gittiğimi 
de bir kafile ile karşdaşr 
yeniz. Kafile yaklaşınca 
aralarında İl Genel Meclis 
üyesi Esat Çoşkun’u fark 
ediyoruz. Sonra tanışıyo
ruz. Karayolları Yol Mudi 
rü, Orman Bölge Şefi ve 
Çağrı gazetesi sahibi Mus
tafa Eren. Biz yolumuza 
devam ederken öbür ekip 
barakalara yöneliyor. Sen- 
ra dozerin gürültülü çalış
ması, ardında ikinci dozer i 
ve-iki grayderin Beyaz ör 
tüyü yırtmağa çalıştığını 
görüyoruz. Daha ileride 
Gemlik Kaymakamı Meh
met Güler çalışmaları izli
yor.

Gazeteciler ekibi saat 
15.10 sıralarında radar al
tına tırmandıklarında ken
dilerini bekleyen araca zor 
giriyor. Klavuz İsmail’i ya 
mna ahp korucu ile veda ' 
laşarak hızla Gemlik’e yö
neliyoruz.

YOL AÇILDI

Dozer ve grayderler Da- 
ndere yolunu saat 18.00 sı 
ralarmda açarak Orman 
işçilerinin yanına girdiğini 
öğreniyoruz. Kayma 
kam Mehmet Güler işçiler
le görüşüp ihtiyaçlarım öğ
rendiğini. dün ise Kızılay' 
dan temin ettiği 5 çadır ite 
birlikte, yeterli bahtariye. 
un ve yiyecek maddesin 
Darıdere’ye gönderdiği 
ui görüyoruz.

Sunğipek'te Grev Karan 
Askıya Çıktı
ğı karşısında işveren sendi
kanın verdiği ücretlerin 
gülünç olduğunu belirterek 
şunları söylediler :

“-Petrol îş Sendikası ile 
birlikte Deri-îş ve Teksif 
Sendikaları da grev kararı 
aldılar. Kamu İşverenleri 
Sendikası Sümerbank’ta ça 
lışan 30 bin işçiyi ilgilendi 
ren bu toplu sözleşmenin 
olumsuz sonuçlanması, ar
dından tarafsız ara bulucu 
ile de anlaşmaya gidilcmc- 
mesi üzerine grev kararı 
alınmıştır. Kardeş sendika

lar greve katılırsa biz de 
katılırız.”

Şaşkın 
Hırsızlar
nu sallıyarak giderlerken 
devriye gezen jandarma 
müfrezesinin şüphesi üzeri
ne yakalandılar.

Çaldıkları eşyalarla adli 
yeye sevk edilen hırsızlar 
tutuklanarak cezaevine 
gönderildiler.
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Mobilya Mefruşat 

Ruşen Gümüş
Kalitede Fiat ta Bize Güvenin

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

ÇEK YAT KANEPE İMALATI TOPTAN VE PERAKENDE
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KÖRFEZ
HAFTALIK SİYASİ bAZETE

KURULUŞ : 16 HAZİRAN 1973

SONORAD TANI 
MERKEZİ LTD. ŞTİ.

RÖNTGEN — ULTRASON

Dr. Ahmet R. öztürk

Başak Cad. Kutun Çakmak 
tş Hanı No. 9/1
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J» TERME’NİN HASTANE OLMASI İÇİN

Protokol imzalandı
4 VALİ ZEKAİ GÜMÜŞDÎŞ İLE BELEDİYE BAŞKA 
NI HAKKI ÇAKIR, PROTOKOLÜ İMZALADI
4 PROTOKOL BAKANIN ONAYI İLE GEÇERlJ
SAYILACAK

4 GEMLİK HASTANESİ YAPILASIYA KADAR 
TERME HASTANE OLARAK KULLANILACAK
4 HASTANE AMACI DIŞINDA KULLANILMAYACAK

Elektrik Kontağından

İKİ EV TAMAMEN
YANDI

Terme Otelin Devlet Has 
tanesi statüsünde çalışan 
bir hastaneye dönüştürül
mesi için sen adım atıldı. 
Bura Valisi Zekai Gümüş* 
diş ile Belediye Başkanı 
Hakkı Çakır arasında Ba
kanlıkça onaylandıktan son 
ra geçerli olacak bir proto
kol imzalandı.

Protokol hakkında gaze
temize bilgi veren Beledi* 
ye Başkanı Hakkı Çakır, 
şunları söyledi :

“— Geçtiğimiz hafta Sa
yın Valimiz Zekai Gümüş* 
diş ile Terme’nin, hastane 
elması için bir protokol im
zaladık. Bu protokole göre 
Terme Otel, devlet hasta* 
nesi statüsünde çalışacak 
bir hastane olacak. Hasta
ne Yaptırma Derneği ote*

CAMİ KIRIP KAPIYI
AÇTILAR

Terzi
Dükkanı 
Soyuldu

Meçhul hırsızlar Semer* 
çiler Yokuşunda Alaattin 
Filyos’a ait terzi ve tuhafi
yeci dükkânının kapı camı* 
m kırıp kilidi açarak soydu 
lar.

Cumartesi gecesi meyda
na gelen olayda Alaattin Fil 
yos’un iş yerini soyan hırsız 
lar iplik, düğme, makara gi 
bi tuhafiye eşyalarını kutu
larından çıkartıp alıp kaç* 
tılar. îş yerindeki elektro
nik eşyalara dokunmayan 
hırsızların yaklaşık 300 bin 
liralık malı götürdükleri 
sanılıyor .

Pazar günü ortaya çıkan 
hırsızlık olayından sonra 
durum emniyet yetkilileri* 
ne bildirildi. Olay yerinde 
tutulan zabıttan sonra meç 
hul hırsızların aranmasına 
başlandı .

Ticaret Odası Başkanı Tevfik Solaksubaşı
Uzakdoğu’dan Döndü -
Kadri Güler Sordu Solaksubaşı Yanıtladı

2. Sayfada Okuyunuz

İn her türlü onarım ve de
ğişikliğini üstlenecek. Ge
rektiğinde hastane' için ge
rekli ilave tesisler yapıla* 
bilecek. İlçeye yapılacak

Günaydın Yapı Kooperatifi Kongresinde Yapınma :

BELEDİYE MÜLKİYET

HAKKIMIZA DOKUNMASIN»
Günaydın Yapı Koopera

tifi genel kurul kongresinde 
sunulan çalışma raporunda 
kooperatif arsasının konut 
alanı dışında kalan yerlerin 
kamuya terk edilmesi iste* 
mi "mülkiyet hakkının İhla 
|i" olarak nitelendi.

Pazar günü Bayraktar 
Düğün Salonunda toplanan 
Günaydın Konut Yapı Koo
peratifi genel kuruluna su* 
nulan çalışma raporunda 
1984 yılında yapımına başla 
nan inşaatların yüzde 96 sı
nın bitirildiği, müteahhidin 
Nisan ayı sonunda anahtar 
teslim edeceği Belediye ile 
sorun olan su isale hattının 
da girişimler sonucu yol gü
zergahına kaydırılacağı, sö
zünün alındığı belirtildi. Ça 
lışma raporunda sözü edilen 
bir başka konu da ; imar 
planı altına belediye Fen 
İşleri nce düşülen dip nota 
değinilerek şu görüşlere yer

Aşığa. Bağdat Sorulmaz 
Oyunu İlçemizde 
Sahnelenecek

Ünlü komedyen Tuncay 
özinel’in başrolünü oynadı 
ğı "Aşığa Banda! Sorul
maz” oyunu ilçemiz Kız 
Meslek Lisesi Salonunda 
sahnelenecek.

30 Mart gecesi sahnelene 
cek olan oyunda Tuncay 

bir Devlet Hastanesi olana 
dek Terme hastane olarak 
kullanılacak. Hastane ya
pıldığında Terme altı ay i* 
çinde boşaltılacak”. ' 

verildi. :
“ Dip notta binalarımızın 

kapsadığı alanın dışında 
kalan alanların kamuya dev 
ri istenmektedir. Bu, arsa
mızın % 75 demektir. Du
rum mülkiyet hakkının ih
lâlidir. Türkiye’nin hiç bir 
yerinde böyle bir uygulama 
ya rastlamadık. Çevremiz
deki özel inşaatlarda bu uy
gulama kapsamına sokul
mazken kooperatiflerin bir 
dip not ile tapulu arsaları 
ellerinden alınmaktadır. Bu 
haksızlık düzeltilmelidir. Be 
lediye çok haklı ollduğumuz 
bu isteğimize kulak versin. 
Aklın mantığın ve yasaların 
bize tanıdığı hakkı tanısın.”

100 ortağı bulunan ve top
lu konut kredisi kullanan 
Günaydın Konut, Yapı Koo
peratifi genel kurulunda or
taklar Haşan Çetinkale’nin 
başkanlığını yaptığı eski yö
netim kuruluna yeniden gö-

Ozinsel, Ece örge, Toygun 
Ateş, özlem Üstünel, öz 
den özgürda! ve Tuna Ar 
man rol alıyor.

2 perdelik oyunun dave 
üyelerinin satışına başlan 
dı.

Vali Zekai Gümüşdiş ta
rafından Ankara’ya götürü
lecek olan protokol Bakan
lıkça onaylandıktan sonra 
geçerli olacak.

rev verdi.
Genel Kurulda ortaklar 

yaptıkları konuşmalarda üç 
sonra konutlarına taşınacak 
larını ancak Belediyenin ka
nalizasyon ve su sorunları
na hiç eğilmediklerini söy
lediler. TEK nün da inşaat
lara elektrik vermesi için 
bir çalışmada bulunmadığı- 
•belirtildi.

Doğal Gaz Konulu 
Toplantı Yapılıyor
Sovyetler Birliğinden ge

tirilecek olan doğal gaz ko
nusunda bugün ilçemizde 
ikinci kez toplantı yapıla
cak. Kısa adı BOSAŞ olan 
firma tarafından yürütülen 
çalışmalar, bugün Ticaret 
ve Sanayi Odasında sanayi-

AĞAÇ BAYRAMI KUTLAMA 
HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Hüseyin KONUR

llçemizde Ağaç Bayramı 
nı kutlama hazırlıkları ta
mamlandı.

Dün İlçe Kaymakamı 
Mehmet Güler başkanlığın- ' 
da toplanan İlçe Kutlama 
komitesi Ağaç Bayramı 
programım belirledi. Prog
rama göre ağaç bayramı 
26 Mart 2 Nisan tarihleri 
arasında kutlanacak. 26 
Mart günü Atatürk Anıtına 
çelenk konmasından sonra 
saygı duruşunda bulunula
cak. Aynı gün Sunğîpek 
Fabrikası ile İlçe Jandar
ma Komutanlığı arasına 
1000 adet çeşitli ağaç dikile 
cek.(

öte yandan hafta nedeniy 
İlle okullarda açılan şiir 
ve düz yazı yarışmaların
da derece alann öğrencile*

İlçemizin Halitpaşa Ma
hallesinde ahşap iki ev ta
mamen yandı.

Geçtiğimiz hafta perşem 
be günü Halitpaşa Mahalle 
si 1 Nolu Caddede bulunan 
Haşan Ergene ve Sıddıka 
Öztekin’e ait iki ahşap ev 
elektrik kontağı nedeniyle 
saat 21.40 sıralarında tu
tuştu.

Ahşap olan evler kısa bir 
süre sonra çatıyı sardı. Be
lediye, TÜGSAŞ ve Sunği- 
pek itfaiyelerinin çalışma*

Belediye Sarayı
Yapımı İçin Pazar Yeri
Yıkılmağa Başlandı

Belediye sarayının ya
pılacağı kapalı pazar yeri 
yıkımına başlandı. Müteah
hide 27 Mart günü yer tes
limi yapılacak.

İller Bankası tarafından 
700 milyon lira keşif bedel
le ihale edilen Gemlik bele 
diye Sarayı ve Düğün Salo 
nu inşaatı için geçtiğimiz 
hafta ortasında kapalı pa* 

cilere anlatılacak. Kayma
kam Mehmet Güler’in de 
katılacağı toplantıda sanayi
cilerin işlenmelerini doğal 
gaza dönüştürmesi konusun 
da bilgi alışverişi de yapı
lacak.

re ödülleri dağıtılacak. Ka 
mu Ağaçlandırma Kurulu 
Başkanı Kaymakam Meh
met Güler yaptığı açıklama 

fiooooooooooooooooacooooooaocooo !■< ı arıtman nn3
g TAŞI GEDİĞİNE

| SN. YÜZÜCÜGtL’E |
8 Her yıl giydirir yüzden fazla öksüzü, - 
o Doyurur, ısıtır, nice dul ve güçsüzü.
8 O’na bunu yaptıran şüphesiz vicdanı
8 Esir alamıyor kendini demek cüzdanı. , 
O Yine atmış elini cebine
5 On milyonu vermiş sevine, sevine.
□ Etmiş kendini bu ulvi işe dahil
ö İstediği gençler okusun kalmasın cahil.
8 Bu ilçede var senden çok zengin
8 Hamiyet yarışında olamıyor kimse dengin.
8 Örnek almalılar seni, 8
o Allah için yaptıklarını açıkladım diye affet beni. C
8 Sağolasın sen Yüzücügil Recep
o Dileğim, o temiz kalbin hayrı düşünsün hep... S
S İnan TAMER
oqcmcmxidooodoocxm)o<xmxxx>cx>oocoooodooooooccm)&

lan sonunda yangın kısa 
sürede kontrol atlına alındı.

Haşan Ergene’ye ait ev 
bir süre önce boşaltılmış, 
ancak evde bazı eşyaların 
olduğu belirlendi. Sıddıka 
Öztekin’e ait evde ise evsa- 
hibinin İstanbul’da bulun
ması nedeniyle tüm eşyala
rı yandı. Yangında maddi 
zararın 5 milyon lira do
laylarında olduğu belirtildi

Yangınla ilgili soruştur
maya başlandı.

zar yeri yıkılmağa başlan
dı.

Pazar yeri içinde bulu
nan esnaf çevre sokaklara 
yerleştirildi.

Fak-Fuk Fon
Yard mlara Devam f diyor

Gemlik Sosyal Yardım
laşma Vakfı yardımlarına 
devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta topla
nan Sosyal Yardımlaşma 
Vakfı yönetim kurulu Bü
yük Kumla köyünden yok
sul çocuklara giyecek yar-

Devamı Sayfa 4 te

Çanakkale Zaferin n 
72. Yılı Kutlanacak

Yazısı S 4 te 

da hava koşullan uygun ol 
madiği taktirde törenlerin 
6 Nisan gününe ertelenece 
ğini söyledi.
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HAFTANIN KONUĞU

TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI
Tevfik Solaksubaşı’nın Uzakdoğu Gezisi üzerine Söyleşi

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Tev 
flk Solaksubaşı bir süre önce uzun süren Ur geziler di 
zfcinden geri döndü. Türkiye Odalar Birliği Yönetim ku 
rulu üyesi, Türkiye iktisadi Kalkınma Vakfı Yönetim 
Kurulu üyesi ve Uluslararası Ticaret Odası yönetim 
kurulu üyeliği görevini yürüten Sayın Solaksubaşı ile 
dönüşte gezileri konusunda konuştuk.

Sayın Tevfik Solaksubaşı Uze Hindistan, Singapur, 
Japonya ve Hong Kong. Daha sonra ise Kıbrıs Federe 
Türk Devletine gittiniz bu gezilerinizin amacı ne idi 
açıklar mısınız ?

T.S. — Dünyada üç yılda bir Milletler Arası Ticaret 
Odası genel kurul toplantısı yapılır. Üç yıl önce Stoc- 
holm’de yapılan toplantıda bu yılkı toplantının Hindis
tan’da yapılması kararlaştırılmıştı. Biz de Türkiye Oda 
lar Birliği ve Türkiye Milletlerarası Ticaret Odalan 
grubu olarak Hindistan'ın Yeni Dehli şehrinde yapılan 
toplantıya katildik. Ticaret heyetimiz oradan Singapur, 
Japonya ve Hong Kong’a geçtik. Hindistan’daki MTO 
toplantısında bu yıl bir Türk İş adamına brövö verile 
çekti. Bunda da hazır bulunmaktı amacımız.

K.G. — Sayın Solaksubaşı, MTO bu yıl Uluslararası 
iş adamı Sayın Vehbi Koç’u yılın iş adamlığına layık 
gökmüş. Bu seçim nasıl gerçekleşiyor ?

T.S. — MTO genel kurulu yapılmadan önce uluslar- 
arasında başarı sağlamış bir iş adamına brövö verili* 
yor, Türkiye Milletlerarası Ticaret Odası Yürütme ku 
rulu olarak Sayın Vehbi Koç’14 Önermişti. Bizim Millet 
İcrarası Ticaret Odası grubumuz çok aktiftir. Bizim 
önerimiz kazandı ve Vehbi Koç seçilmiş oldu. Kongre 
■11 Şubat'ta Hindistan Yeni Dehli’de toplandı. Toplantı 
ya Hindistan Başkanı Gandi'de geldi. 1

K.G. — Toplantıya kaç kişi katıldınız î?
T.S. —L Biz on kişi olarak katıldık. Ayrıca Odalar 

Birliği üyeleri de vardı. Aslında MTO üyeleri Odalar 
Birliği üyeleridir. Bir de Milletlerarası Ticaret Odaları 
na üye olan teşekküllerin temsilcileri de vardı toplan’ 
tıda.

K.G. — Kongre hasıl geçti ?
T.S. — Kongre fevkalede güzel bir hava içinde açıl 

dı. Hintliler kendi yerli danslarını .gösterdiler, öyle bir 
ekspesisyon verdiler.

K.G. — Sayın Solaksubaşı kongre nerede yapıldı Y
T.S. —• Yeni Dehli’de kongre Salonlarında yapıldı. 

Dünyada kongre turizmi diye bir olay var. Bu'kongre 
turizminden dolayı büyük salonlar yapılmış. Dünyanın 
her yerinde var bu. Bizdeld Kültür Sarayı gibi. Bu sa 
donlar büyük otellerin yanlarında yapılıyor. 200 kişiden 
1000 kişiye kadar olanları var. Hindistan’daki de gü
zel bir salondu. Kongre açıldığında Vehbi Koç'a söz 
verildi. Vehbi Koç da kendi hazırladığı konuşmaya 
okudu. Ticarette nasıl başarı sağladığını, yılmamak la 
zım geldiğini, çök çalışmak çok tasarruf etmekle bu 
işin başarılacağını söyledi. Orada onun bu ton ton ha. 
11 yabancılarca da büyük takdir gördü.

K.G. — Kongrede başka ne yapıldı ?
T.S. — Kongre programına göre paneller düzenleni

yor. Türkiye hem en iyi iş adamı brövösünü aldı aynı 
zamanda bir panelistimiz iki de tebliğ sunan üyemiz vtır 
dı. Bunlar ayrı ayrı salonlarda yapılıyor ve tartışılıyor. 
Böylece uluslar arası ticarette sorunlar çrtaya çıkıyor, 
çözüm yolları bulunuyor. Kısacası uluslararası ticare
tin gelişmesine faydası var.

K.G. — Kongreye kaç ulus katıldı Y
T.S. —Yaklaşık 40 Ülkeden delege vardı Y
K.G. — Hindistan ile Türkiye arasında sizce ticari 

bir bağ kurulabilir mi ?
T.S. — İkinci akşam Hindistan setir!-resepsiyonunda 

iş adamları karşılıklı iş yap*
mağa çalıştılar. Ama ben Hindistan ile uzun boylu bir 
şey yapacağımızı sanmıyorum. Hindistan fakir bir ül
ke,milli geliri çok düşük, kast sistemini hala Atama
mışlar kast sistemini orada görebiliyorsunuz. Nüfus 
çok kalabalık. Trafik düzeni çek bozuk, orada otobüs
le bîr yere gitmek çok güç. Hindistan'dı şoförler çok 
mahir, bu İşi başarmağa çalışıyorlar.

KG. — Kongreden sonra ne yaptınız T
T.S. — Kongre sonunda Bankongla oradan da-Singa 

pur'a gittik.
K.G. — Hindistan’da dolaşma olanağınız oldu mu?
T.S. — Hindistan'da dolaşmak için pek zamanımız 

yoktu. Yalnız bir Taç Nağal'a gittik. Başka hiç bir ye 
rl görmek imkanımı* olmadı.

K.G. — Beklediğimiz Hindistan ile .gördüğünüz Hin 
dlıtan arasuıda bir-fark var mı T

KONUŞAN : KADRİ GÜLER

T.S. — Yok hiç fark yok. Şimdi insanlar bu sine
malar ve televizyon vasıtasıyla her şeyi iyi tanıyor. 
Hatta orada gördüğünüzde bu böyle mi diyorsunuz. 
Gözünüzde büyüttüğünüz şeyler bu defa küçülüyor. Bu 
yeni tekniğin ilerlemesi insanları bazı yönlerde hayal 
kırıklığına uğratıyor. Tabi bunların içinde Ağsa daki 
Taç Mağal möstesna o fevkalade bir mabet .

K.G. — Daha sonra ne yaptınız ?
T.S. — Hindistan’dan. Bankong’a geçtik .Avrupanm 

Venediği deniyor. Turizmi çok gelişmiş. Eskiyi devam 
ettirmek için bir çok şeyi canlı tutmuşlar. Turizm için. 
Burada ticari temaslarımız oldu. Hiç olmazsa ön muza 
kereler açıldı. Burada da bir gün bîr gece kaldık. Ora 
dan Singapura geçtik. Singapur’da ticaret çok gelişmiş 
Singapur Odalar Birliği ile temaslarımız ol 
du. Orada Çinli’lerin, Hintli’lerin, Malezya’lılann ayrı 
ayrı ticaret odaları var. Ama bir konfederasyon oluş" 
turmuşlar. Biri Hintli’ler karşıladılar. Ama asıl ticaret 
Çinli’lerin elinde ve büyük ticaret yapıyorlar. Dünya
nın her tarafından mal alıp mal satıyorlar. Büyük 
bankacılık işlemleri var. Dünyanın bütün bar.ka’arı 
orada var. iki gün orada kaldık. Singapur’dan sonra 
Japonya’ya geçtik.

K.G. — Bu ülkelerle ticari alış verişimiz ne durum 
dadır ?

T.S,— Çok az. Biz cnlann miktarlarım tesbît etme 
ğe çalıştık. Yalmz yavaş artacağını sanmaktayım.

K.G. — Japonya’da ki temaslarınız ne oldu ?
T*S. — Japonya’da Tokya’ya indik. Sefiri yeni atan 

mış bizi o karşıladı. Tökya’da ilgimizi çeken bir şey 
oldu. Oradaki bir Türk kolonisi var. Aşağı yukarı yüz 
küsür aile. Bizim gittiğimiz akşam yeni sefiri yemeğe 
çağırmışlar, biri de çağırdılar .Tökya’da Türkevi var. 
Seksen aile toplanmış yemeklerini getirmişler. Biri 
ağırladılar .Türklüklerini sürdürüyorlar .

K.G. — Türkler Türki’yeden gelme mi acaba ?
T.S. — Bunların bir kısmı Kazan’dan gelme. Ama 

konuşma lisanı aynı, yemekleri aynı. Japonya'da yemek 
çok önemli, her yemek yenmiyor. Buradan götürdüğüm 
zeytinle idare ettim ben. Orada Türk yemekleri çok 
iyiydi. Birde zengin olmuşlar hepsi. îş adamı olmuşlar. 
Yeniden bir Türkevi yapılması için bir arsa satın •al
mışlar', aşağı yukarı 20 milyon dolarlık bir arsayı Dış 
İşlerine hediye etmişler. Orada yeni bir cami, çarşı 
falan yapacaklarmış. Birbirlerine çok bağlılar. Bir 
Türk kolonisinin Tökya’da bir işaretini yapmak istiyor 
lar. Orada tatlı konuşmalar oldu. Gözlerimiz yaşardı, 
insan öyle bir koloniyi gördümü memnun oluyor. Tok
yo’da ’bir gün bir gece kaldık. Oradan Hon Kcng’a 
geçtik. Hong Kong açık pazar olan bir şehir . Ticari 
ahlakı olmayan bir şehir. Aynı mah 100 liraya da ala 
bilirsin 200 liraya da alabilirsin. Uyanık olmak zorun 
dasınız. Zaten -sefaretten de biri uyardılar. Mecbur ol 
mazsanız birşey almayın dediler. Burası Hong Kong 
dediler. Birçok arkadaşımız da buna uydu.

K.G. — Dönüş ne zaman başladı .?
T.S. — Hong Kong’tan kalktık doğru uçağımız Amis 

terdam'a geçti. Dönüş yolumuz İstanbul'un üzerinden 
geçti .İstanbul’a ineceğiz ama uçak yolu Amisterdam 
olduğu için oraya indik. Orada 4 saat bekledik o gün 
36 saat uçtuk. Uçak değiştirdik ve İstanbul'a uçtuk. 
İstanbul'da valizimi bıraktım Ankara'ya oradan da 
Kıbrıs'a uçtuk.

K.G? — Kıbrıs dışında kaç gün sûrdu geziniz ?
T.S. — Sanırım 13 gün olacak.
"KG. — Kıbrıs'ta ne yaptınız Y
T.S. — Kıbns'ta Ticaret Odalan ile ticari iştişarcle 

lerde bulunduk. Bu arada Sayın Rauf Etenktaşla görüş 
tük. adanılan karşılıklı temaslarda bulundular.

KG. — Sayın Solaksubaşı sen «lardı şunu ।11*1 fi 
istiyorum. Siz Türkiye'nin en böyi9t ticaret :kurulüşu 
olan Ticaret \-e Sanayi Odalan Birliği yönetim kurulu 
Üyesisiniz, ülkemizle ticari ilişkilerimiz az olan ûlkele 
ri gezdiniz gördünüz. Toplantılara katıldınız. Biz txzı 
lar la ticari ilişkilerimizi geliştirmek için ne yapma a

T.S. — Hr kere bütün mesele kamhkh münasehri 
lai arttırmak lazım. Mesela hiz Singapur'a 
gün Türk Hava Yollanrun piktlannı gördük. Nitekim 
de bîr batta Önce Hindistan'a uçaklar havalandı. Bu 
iUşkîler daha çok yeni Jîava YoRirmm buralara uç
ması tüccarların oralara da gitmesini kdUylaştrac&. 
MaUprm tanınmasına yanyacak. Müşteri aramaya gide 
bilirsiniz. Bu ilişkikrin Müoesi bîr günde ahnmaz.

Devamı Sayfa 4 te

sağlık köşesi

HAZIRLAYAN
Dr. ALİ ÖZGÜR

VİTAMİNLER - 9

Sayın okurlar buhafta B grubu vitaminlerden p 
vitamini ile tanışacağız.
E3 (NİASlN, NİKOTİNİK ASİT yada NİKOTİN AMÎDj 
NİASÎN (PJP. faktörü)

Beyaz veya krem beyazı renkte bilurlar veya irim 
tozdur. Suda çözünür. Organizmada ferment ristemfe. 
rin kurulmasına iştirak eder. Bu suretle karbcnlâdraı 
lann ve proteinlerin metabolizmasına ve dokulannye 
nilemesine yardımcı olur. Organizmanın and tekst 
proseslerini desteklemektedir, karsakların hareket ve 
salgı faaliyetinin kontrolunda, damarların genişledim! 
rinde ve böylelikle derinin sinir sisteminin kan dolaşr 
mini iyileştirmesine, karaciğerin korunmasında ve PE 
LAGRA (kaba deri) önlenmesinde etkisi vardır. Yeter 
sizliğinde aşağıdaki bozukluklar meydana çıkar :

Karaciğer bozuklukları (akut ve müzmin sanlık, s 
roz, ışığa (güneş, röntgen ısılarına) karşı hassasiyet, 
allcrjik deri hastalıkları, mide-barsak bölgesinde ikr 
habi hastalıklar, mide ve cniki parmak ülseri kaha 
barsak bozuklukları, ishal, kabızlık, sinirsel ve ruhsal 
hastalıklar, damar spazmaları ve buna bağlı olarak 
kan dolaşımı bozuklukları, beyin damar kireçlenmen, 
ilaç (sulfoamid) zehirlenmesi.

Kabillerde günlük ihtiyacı 10’25 mg’dır. Bu miktar 
normal diyetle karşılanır. B3 (grubun diğer ok mam. 
NÎKOTÎNAMÎD).

Beyaz kokusuz, acı lezzetli iğne şeklinde billurlar
dır. Suda çözülür. Isıtılarak sterilize edilir. Sentefik 
olarak elde edilir. Organizmada tüm etkileri Nikutirik 
erit gibidir. Ancak hücre içinde hidrojen transpoto, te 
lesterini düşürmesi ve damar genişletme özelliği olma 
ması ile Nikotinîk asit’ten farklıdır. Burada şunu var 
gulamak isterim. Günümüzün d'namik hayat koşuların» 
uyumluluğumuz ve enerji birikinti oranı sayesinde sağ 
lığımızı tehdit eden çevre etkenlerden koruyabiliriz 
Çernobil nükleer olayı başka bir nükleer olaym ol*M 
leceğini ve dolayısıyla meydana gelen ve gelebüecsk 
radyosyona karşı tedbilrî elmalıyız. Çok sevdiğâri* 
çaym radyosyon nedeniyle kimileri içmez oldu, kâmAafi 
korkarak içmeye devam etmektedirler. Ancak B3 
bu elemanlarını, Nikotinîk asit ve Nikotin amid'i iy 
tanıyabildikse şunuda söyleyebilirim. RadycsyaıâaB 
meydana gelen ve gelebilecek ışm bozukluktan kırr 
ma ve tedavisinde B3 grubu elemanları ksHandr. 
(Kırmızı toz biberin kiremitsiz kısmmdan bcS otak 
yemeklerimizde ve mutfağımızda eksik etmemekyiz. |

B3'ün iyi kaynaklan : Eöbrek, karaciğer. 
patetes, bira mayası, buğday özü. tam tahıl zmian. je I 
şil yapraklı sebzeler.

Sayın okmiar şimdide geçen haftaki soromuza gtff 
lim.

Elmanın yararianm kolesterol metobolizması üzeriz' 
de çahşmalar yapan Paul Sabatier üniverriîesnS^ 1 
Tbalouse ve bir grup araştmnan tarafı-der. keşSeffi-1 
mişûr. Ancak ilk elmayı yiyen Adem'de hafckç± Bar ] 
va elmayı Adem'e "uzattığmda sağ'ığm: sLşrnrfŞiı 
kim büetâiinS.

Yaşiûara saygı gençlere sevgi dîMderiyîe

ELBRAN ARANIYOR

— DAKTİLO RhrJMNU SAHÎP VE YEL&tV 
GÖRÜŞMELERİNİ YÜRÜTEBİLECEK 

BAYAN ELDCAN
— MUHASEBE DEXEYtMLl BAY ELEMAN 

AUNACAKTIR

Müracaat Yel : 4589
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Gemlik İnsanlara
İnsan; doğanın üstün 'yetenekleri ile gelişmiş çocu

ğudur. Bizim için önemli olan, ilişkilerimizde, yapıcı 
olmak, bu yapıcı yanımızı, insancıl ilişkiler doğrultu
sunda sürdürmektir. Yaşamımızda doğal olarak karam 
sar görüntüler vermemekte direnebilirsek de; bu di
renmede yaşamımızın bir yönüdür. Bazı kişiler dene
yimlerden geçmeden, kendi yönünü bulmak gibi bir 
çapraza düşerler .

Ama yine de, bu gibi çaprazlarla karşılaşanlar da 
güneşi görebilmek için, çırpınmaları gerekirken genel
likle başarısızlıklarını sergilerler.

Gemlik’te yaşamlarım sürdürmeye çalışan, nice in
sanlar var. İlk usuma gekn, Mustafa Fıstık /ustadır. 
Mustafa Fıstık ustaya sorarsanız, BEKTAŞİ olduğunu 
söyleyecektir. İnsanları sever, elde elam, düşkünlerle 
bölüşmeye çalışır. İnsanlık yolunda sosyal bir çizgisi 
olduğunu söyler.

Mustafa Fıstık usta, "BEKTAŞİLİK” yollarında er | 
pey yol aldığım söylerken de, insana olan ulaşımını vur I 
gular. Az gerilere gidersek, bir “ALİ BEY” I 
vardı. Gazinoları dolaşır, o-bu Ali BEY’i kızdırır i 
dalgalarını geçerlerdi. Gazinodakiler.

Az daha gerilere gidersek, bir Abdullah vardı. O’nun ’ 
gözünde, gördüğü direkleri keser_gibi yaparak .kendi do 
yıımunu içercesine kendinden geçerek, bir iş yaptığının 
sevinciyle avunur; yollardan geçenlerin takılmalarına 
aldırış etmezdi.

Bir de GEMLİK’in KAMİL’İ var. Kamil’i kızdırma 
yolunu seçenler, KAMİL’in bir sürü sövgülerine kat* 
lanmak zorundadırlar. İş‘e bu renkli Gemlik insanı, bi
zim insanlarımızda-. Bu Gemlik insanları, kendi dünya* 
laruıda yaşarlar, dudaklarından acımsı gülümsemeleri
ni sergilerlerken de karamsar değildirler.

Bu, GEMLİK’te yaşamlarını kendi dünyalarında sür 
dürürken de, yine de gözlerinden, dudaklamdan mutlu* 
luk aktığını görecek, belki de onlarla yaşamanın kıvan* 
çına varacaksınız. Boyleri insanlarımızın iç dünyaları* 
na girebilmek için, epey çaba gerekmektedir. Bu insan* 
lanmızı da kollamak, gözetmek biz Gemlik’te oturan
ların özverisine dayanır.

İLAN
Grmlik Belediye Başkanlığından

Belediyemiz kısımlarında istihdam edilmek üzere 
TEK. H. sınıfına dahil kadrolara sınavla eleman alına* i 
çaktır.

Alınacak elemanlarda aranılacak şartlar
GENEL ŞARTLAR
1—'657 sayılı devlet memurları kanununun 48. ı 

maddesini -değiştiren 12. Tl. 1984 tarih ve 243 sayılı ■ 
K.H.K. menin 5. maddesi ile değişik şekli ile,

2— T.C. vatandaşı olmak,
3— Askerlikle ilişkisi bulunmamak,
4— 29 yaşından büyük olmamak,
5— Taksirli suçlar hariç 6 aydan fazla Hüküm giy* i 

memiş.olmak, . ı
6— Görevini devamlı yapmıya vücutça bir sakat

lığı bulunmamak.
7— Talip olduğu görevle ilgili .tahsil şartına haiz 

bulunmak,
8— İmtihana girecek olanların, 2 adet fotoğraf, 

sabıka kaydı, imtihana girim dilekçesi, diploma foto
kopisi ile birlikte en geç 4.4.1987 tarihine kadar bele
diyemiz yazı izlerine müracaatları.

ÖZEL ŞARTLAR
Alınacak 

Görev Ünvanı. Tahsili Kadrosu Eleman, |
Mimar Fakülte 3 1
Makina Teknikeri Ahşap İşleri

Bölümü hariç
End.'Mes. Lise
si veya Yüksek
Okul mezunları 9 Adet .2 Adet

Ziraat Teknikeri Ziraat Okulu 9 1
Kimya Teknikeri Kimya Sanat .9 1

İmtihan 6. 4.1987 günü saat 10.00 ’da belediyemiz
de yapılacaktır,.

Belediyemize bu konuda yapılan daha evvelki 
müracaatlar dikkate ahnmıyacak olup, son yapılacak 
olan bu imtihan için giriş belgesi alanlar imtihana işti
rak ettirilecektir. ,

İlgililere duyurulur.
I. Hak’a ÇAKIR
Belediye Başkanı

(Basın 17)

Gençler Ligi... Gençler... Gençler Ligi... Gençler Ligi...

UMURSPOR : 1
ORHANGAZİ HÜRSPOR : 0

SAHA : GEMLİK
HAKF.MT.FR : Burhan Erözen (3), Süleyman Ar

kan (3), Atilla Öztürk (3).
UMURSPOR : Cem (3), Burhan (2), Mustafa (2), 

Engin (2), Tamer (3), Nihat (1), Abdullah (2), Ce- 
vat (3), Mustafa (2), (Abdullah 1), Umut (3), Cenk 
(1), (Türkan 2).

O. HÜRSPOR : Sedat (2), AH (2), Nusret (2), Ga
lip (2), Yılmaz (1), Muharrem (2), Nedim (2), Re
cep (1), (Mehmet 1), Şevket (2), Tuncay (2), Hüse
yin (1), (Erdal 1).

BORUSAN GÜVEN : 4
YENİŞEHİR : 0

SAHA : GEMLİK
HAKEMLER : Nusret Kurlu (3), Osman Aydın (3), 

Şüleymen Artan (3).
BORUSAN GÜVEN : Haşan (3), Mesut (2), Can 

(2), Turgay (3), Kadir (3), AH (3), İhsan (3), Hüse
yin (3), K. Haşan (4), Muzaffer (3), Hüsnü (2), B. 
Haşan 1).

YENİŞEHİR : Hakan (1), Necmi (2), Ali (2), Meh 
met (T), Yalçın (1), Cengiz (2), Mustafa (2), Sinan 
(2), Raşit (2), DuraU (3), Ömer (2).

GOLLER : Dk. 15,65 K. Haşan, Dk. 40 İrfan, Dk. 
50 Ali.

İLAN
Gemlik Belediye Başkanlığından
Belediyemiz ve S.K.O. İşletmesinin araçlarının ihti 

yacı olan Motorin, Benzin, yağ ve -yıkama yağlama 
teklif suretiyle ihaleye çıkarılmıştır .

Bu konudaki şartnameyi mesai saatleri içersinde 
S.K.O. işletmesinde görülebilir. Teklif vermek isteyen 
Petrol Ofis Bayilerin 25.3.1987 Çarşamba günü saat 
14.00’e kadar Belediye Başkanlığına teklif vermeleri 
rica olunur.

1. Hakla Çakır
Gemlik Belediye Başkanı

(Basın 16)

DAĞ KARDEŞLER
Kereste ve Ambalaj Sanayii

HER ÇEŞİT İNŞAATLIK, 
DOGRAMALIK KERESTE ve 

AMBALAJ SANDIĞI TİCARETİ 
Uygun Fiat — Gününde Teslim 

Uğramanız Menfaatinizedir

İSMET DÂÖ ve OĞULLARI
Tel : Iş. 1205—Ev. 1254—2835
ORHANGAZİ CADDESİ NO. 30 GEMLİK

Borusan Eleman Arıyor
‘Gemlik’te kurulu tesislerimizin .muhtelif üretim 

"ünitelerinde vardiya sistemyle çalışmak üzere,
J— VARDİYA AMİRİ
Teknik .öğretmen .Okulu veya Yüksek Tekniker 

okulla cinin torna, .tesviye, .metal işleri .bölümlerinden 
JMzım

2— KALİFİYE PERSONEL
Endüstri Meslek Liselerinin Tema .Tesviye-veya 

Afetal İşleri .bölümü mezunu.
— Askerlik hizmetini yapmış,
— 2 yıl deneyimli,
— Gemlik veya B ursa 1da ikamet 'edebilecek ele* 

man aranmaktadır.
Adayların, BORUSAN GEMLİK BORU TESİSLE

Rİ A.Ş. Gemsas — GEMLİK adresine .şahsen veya fo
toğraflı özgeçmişleriyle müracaatları rica olunur.

KONGRE İLANI
GEMLİK LİONS KULÜBÜ DERNEĞİ BŞK.

Demeğimizin 1987 yıh olağan genel kurul toplantısı 
aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 13 NİSAN 1987 
Pazartesi günü saat 19.00’da Gemlik Tibel Otelinde ya 
pdacaktır.

Tüm üyelere duyurulur.
Gemlik Lions Kulübü Demeği

Yönetim Kurulu Başkanı
Fikret Bağcağız

GÜNDEM:
1— Açılış
2— Saygı duruşa
3— Kongre divanı seçimi

•4— FaaHyet raporunun okunması
5— Yönetim kurulunun ve denetçilerin ibrası
6— 1987*88 yıh çalışma programı ve bütçelin görü 

şülmesi
7— Yeni yönetim kurulu ve yedeklerinin seçimi
8— Denetleme kurulu ve yedeklerinin seçimi
9— Anadolu yönetim çevresi delegelerinin seçimi

10— Yıllık üyelik aidatlarının tesbiti
11— Dilek ve temenniler
12— Kapanış.

i
i 
s K
I 
i 
I

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 : îvazpaşa Çarşısı No. 23 Tlf : 15731 — BURSA
Şube : Yeşil Dereboyu Cadde 13 — BURSA
Atölye : Yeşil Sağlık Cladde No. 13 — BURSA

LÜTFEN YERLERE TÜKÜRMEYİNİZ

»on

.CADDE ve SOKAKLARI TEMİ? TUTUNUZ
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T.E.K. S.S. Güney Marmara Elektrik Dağıtım Müessese 
Müdürlüğü'nden Kamulaştırma İlanı

Müessese Müdürlüğümüz tarafından Bursa İli Gemlik İlçesinde tesis ettirilecek trafo merkezleri için aşağıda dökümü yapılan 
gayrimenkullerden, onaylı imar planında trafo merkezi yeri olarak ayrılan sahaların 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 6. 
maddesinin son fıkrası uyarınca kamulaştırılması, T.E.K. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunca 5.2.1986 gün ve 44*19 sayı ileka 
rarlaştınlmıştır.

Gemlik Kıymet Taktir Komisyonunca 6.2.1987 tarihinde taktir edilen Kamulaştırma bedelleri malikleri adına T.C. Ziraat Ban* 
kası Gemlik Şubesine 17.3.1987 tarihinde yatırılmıştır.

Bu itibarla :

1— İlgililerin; tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde Müessese Müdürlüğümüze müracaatla nzaen tapu muamelesi yaptır
mamaları halinde 2942 sayılı Kanunun 16. ve 17. maddelerine göre gayrimenkullere el konacağı,

2—Dava vukuunda husumetin TEK Genel Müdürlüğüne yöneltileceği, 2942 sayılı Kanunun 13/b maddesine göre tebliğ olunur.

KAMULAŞTIRMAYA TABÎ GAYRİMENKULLERİN : İli : Bursa İlçesi : Gemlik

(Basın 18)

Cilt Sah.
No.

Pafta
No.

Ada Parsel
Yüzölçümü

Kamulaştırma
Miktarı (m2)

Kamulaştırma
Bedeli (TL.)No. No. Maliki ve Hissesi

1/46 12 1 46 Vefa fclâl KOPAN : S. Sırrı 3/6 4771 m2 120.00 650.000,—
Menfa Nuriye Kopan : S.Sırrı 1/6
ismet KOPAN : S.Sırrı 1/6
Safa Halit KOPAN : S.Sırrı 1/6

15/1484 28 429 4 Mustafa GÖÇÜK : ismet Tam. 1104 m2 174.00 2.610.000,—
2/141 30 x 541 6 Şaban ÖZDEMİR : Dursun 1/3 1551 m2 37.50.00 812.500,—

Cemal ÖZDEMİR : Dursun 1/3
Ali ÖZDEMİR : Dursun / 1-/3

2/142 30 541 7 Davalı 52.50.00 787.500,—

ŞEREF YILDIZ
Tlf : 2959 - Belediye Karşısı — Gemlik

NİŞAN - NİKAH - DÜĞÜN — ÇOCUK POZLARI 

PORTRE - RENKLİ FOTOĞRAF ve

VİDEO ÇEKİMLERİNDE HİZMETİNİZDEDİR.

AKDOĞANLAR TİCARET 
MOTİF 

DUVAR KAĞITLARI BAYİLİĞİ 

Hüseyin Akdoğanlar
DUVAR KAĞIDI

• FORMPLAST
• POSTAER
• PARKE

• CAM- CtLA
• HALIFLEKS
® MARLEY
• YAĞLI BOYA

@ PLASTİK BADANA

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

«afifi oa a
Defterdarlıkla Anlaşmalı

Çanakkale 
Zaferinin 
72. Yılı

■ KÖRFEZ Kutlanacak
Çanakkale. Zeferinin 72.

Satılık
f 
|

KREDİYE UYGUN
( SATILIK LÜKS DAİRELEf

I
i TLF : 2010 GEMLft

•■■»M*   —*- OO »"W*

! DUYURU

Eczanemiz yıkım do- 

| (ayısıyla Demirsubaşı Mh. 

( Gazino Sok. No. 12'ye 

j (Yaprak Ticaret Karşısı) 

1 taşınmıştır.

Müşteri, destanınızai
) ve tanıdıklarımıza duyu-: 
i
/ rulur.

t
I ZEYNEP NAMIK ECZ

; Ecz. Erkan Mutman 
)

FOTO İPEK
NİŞAN — NİKAH — DÜĞÜN — ÖZEL 

GÜNLERİNİZDE VİDEO VE FOTOĞRAF
ÇEKİM İŞLERİNİZDE UZMAN İSİM

YENİ DÜZENLEMEMİZ İLE HİZMETİNİZE
• DEVAM EDİYORUZ

FOTO İPEK
ORAL YILMAZ 
tki .Nolu Cadde No. 25 GEMLİK

i

KORKMAZ PLASTİK
| GEMLİKTE İLK KEZ

( MOBİLYA AKSESUARI ÇİVİLİ RAF PİMLERİ I

} PLASTİK ÇITÇIT İMALATINA BAŞLADIK
| MOBİLYA İMALATÇILARINA DUYURULUR I

| HASlp GİRİK

fi 

fi 

fi 

fi 

fi

MATBAACILIĞA
* Fatura-
* PERAKENDE SATIŞ FİŞİ.
* SEVK İRSALİYESİ
* TAŞIMA İRSALİYESİ
* MÜSTAHSİL MAKBUZU
* GİDER MAKBUZU
Ayrıca Nişan, Nikah, Düğün,

fi 

fi 

fi 

fi 

fi

yılı ilçemizde de düzenlene 
cek törenlerle kutlanacak.

İlçe Milli Eğiitm Müdür 
lüğünnce yapılan programa 
göre 25 Mar 1987 günü Gem 
lik Lisesi Salonunda düzen* 
lenecek törende Çanakkale 
Zaferinin 72. yıldönümü 
kutlanacak. Günde öğret* 
menler Çanakkale Zaferi* 
nin önemini belirtecekler, 
öğrenciler şiir, rond ve, tab 
lolar sergileyecekler.

Fak-Fuk-Fon
M Sünnet Davetiyeleri ve Her Türlü gg 

Basım İşleriniz İtina İle Yapılır. ***
fi Tlf : 1797-4223 Gemlik -fi

dimi ile 16 vatandaşa aynî 
ve nakit para yardımında 
bulundu.

Bugün olağanüstü ola* 
rak toplanacak olan Vakıf

____  Yönetim kurulu köylerden
fifi'fifififififififi aoser-

Tevfik Solaksubaşı İle Uzakdoğu 
Gezisi Üzerine Söyleşi

Türkiye dünyanın ucuz memleketlerinden biri Türkiye 
bu ülkelerden alabilir de verebilirde. Mesela ağaç 
ürünleri alınabilir. Singapur’un satmıyacağı hiçbirşey | 
yok. İkili ilişkiler başladığında ticari gelişmelerde baş 
Uyacaktır. Biz kapı aralaması yaptık. Devletin bu alış 
verişlerde bir fonksiyonu olmaz. Herkes kendi gücüne 
göre birşeyler yapmak zorundadır. Devletin teşvikler 
dışında başkaca bir şey yapacağım sanmıyorum. Bu 
ülkelerle ticaretin geliştirilmesi ticaret sahiplerin ka’ 
biliyetine bağlı. Bunun küçükte olsa örnekler başlamış 
durumdadır.

Son söz olarak uzakdoğu ülkeleriyle ticari ilişkileri 
geliştirebilmek için bir kapı aralanmıştır. Bu kapıdan 
girip çıkmak iş adamlarına bağlıdır. Ancak uzun w 
man alacaktır kanısındayım.

K.G. — Sayın Solaksubaşı bu söyleşiniz için teşek
kür ediyorum.

T.S. — Ben teşekkür ederim.
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_______________ HAFTALIK SİYASİ GAZETE______________ _ 

KURULUŞ : 16 HAZİRAN 1973

SONORAD TANI 
MERKEZİ LTD. ŞTİ.

RÖNTGEN — ULTRASON

Dr. Necati YAZAR
Dr. Ahmet R. öztürk

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

Heykel'BURSA

Ticaret ve Sanayi Odasında İkinci Toplantıda Açıklandı MARMARA DENİZİNDE

Doğal Gaı Konutlara BALIK YASAKLARI
BAŞLIYOR

Verilmeyecek
Sovyetler Birliğinden 

alınan doğal gazın sanayi 
kuruluşlarında kullanıl
masıyla ilgili olarak Tica
ret ve Sanayi Odasında 
ikinci toplantı yapıldı.

Kaymakam Mehmet Gü
ler» Belediye Başkam Hak
kı Çakır, Ticaret ve Sana
yi Odası Başkam TevfikSo 
laksubaşı ile TÜGSAŞ, Nay 
lonteks, Sunğipek, Çimtaş, 
Mina Yağ Sanayi, MKS, 
Borusan ve BP yetkilileri 
ile BOSAŞ adına Yaman 
Akalın, Nuray Aksoy, Şaha 
bettin Uyarer ve Şansal’ın 
katıldığı toplantıda ilçemi
ze gelecek olan doğal gazın 
dağıtım hakkında bilgi ve
rildi.

Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkam Tevfik Sclaksuba- 
şı tarafından yönetilen top
lantıda konuşan BOSAŞ 
Gaz Pazarlama Uzmanı 
Yaman Akalın, doğal gazın 
depolama gereği olmayan, 
hattan bağlantı kurularak 
sevk edilebilecek bir özelli
ğe sahip olduğunu belirtti. 
Akalın doğal gaz konusunda 
şunları söyledi :

“-BOSAŞ bir devlet kuru 
luşudur. Ancak, bizim kuru 
luşumuz öbür kuruluşlar
dan ayrı olarak kar amacı
nı gütmektedir. Olaya tica
ri bir yaklaşımla bakaca
ğız. Her yıl belli bir oran' 
da gazı almak ve satmak 
zorundayız. Depolama ela
dır. Sovyetler, bütün alışve 
nağımız bulunmamakta 
fişlerinde ticari ilkelerini 
aksatmadan 1 sürdürmek

tedir. Buna gölge düşürme
meğe gayret etmektedir
ler. Sistemleri ne’ olursa ol
sun iş iş diyerek batı ile 
SSCB alış verişlerim sürdü 
rüyorlar. Biz gaz konusun
da devlet olarak da bir sis 
teme bağlı kalmanın sakın
calarım biliyoruz. Bunun 
için Arap ülkelerinden sıvı
laştırılmış gaz konusu da 
projelerimizi sürdürüyo 
ruz. Hatta Gemlik’te sıvılaş 
tema terminalinin kurul
masını düşündük. Ancak 
bu Karadeniz Ereğli’sinde 
kalması karan, alındı.”

ŞEHİRLERE GAZ YOK

HAFTAYA BAKIŞ

İki Mahalle
Ve Muratoba
Köyünde
Secim Var

7 Haziran 1987 günü yapı 
lacak olan ara seçimlerde 
ilçemizde boş bulunan iki 
mahalle ve bir köy muhtar 
lığı seçimleri yapılacak.

İlgililerden aldığımız bil
gilere göre Orhaniye ve Hi 
sartepe mahalleleri muh
tarlıkları île Muratoba Kö
yü muhtarlığı için seçim 
yapılacak. Bunun için İlçe 
Seçim Kurulunca hazırlık
lara başlandı.

Orhaniye mahallesinde 
seçmenlerin kullanacak 
lan oylar için 4, Hisartepe 
mahallesinde 3; Muratoba 
Köyünde 1 sandık kurula
cak.

Aymazlıktan Uyanmak
Kadri GÜLER

Cumhuriyet Gazeteri’nde Sayın Uğur Mumcu’nun 
yurt dışındaki Türkler arasında İslamcı Akımlar konu* 
sunda yaptığı röportaj ve araştırmalar sonucu ortaya 
çıkan "RABITA" olayı Atatürk’ün kurduğu Cumhur!* 
yet’in temeline konan dinamitlerin ciddiyetini belgele* 
miştir. Bana göre Sayın Muumcu şimdiden yılın olayım 
yakalamış ve yılın gazetecisi olmuştur.

Ne yazıktır ki Cumhuriyetin kurucusu Atatürk’ün 
koyduğu devrimlerden bugün geride pek birşey kalma* 
nuştır. Atatürk’çülük, Atatürk’ü kendine kalkan yapan* 
larca en büyük darbeyi yemiştir.

Sis perdesi aralandığında gerçekler göze daha yalın 
çarpıyor.

D. S. 2 de

Bir soru üzerine doğal 
gazın Türkiye’ye Bulgar sı 
mrından teslim edileceğini 
söyleyen Yaman Akalın ça 
lışma sistemlerim şöyle an 
lattı :

“'BOSAŞ’ın en önemli 
müşterisi TEK dîr. Daha 
sonra Türkiye Gübre Sana
yi ve îpsaş gazdan yarar
lanacaktır. TEK’in yıllık 
tüketimi 3 milyar m3’dür. 
Gübre Fabrikalarının ise 
700 800 milyon m3’dür. Ka 
lan 2,5 milyar m3 gazın 1,5 
milyar m3’ü İstanbul ve An- 
karada konutlarda yakıt için

kullanılacaktır. Kalan 1 
milyar m3 ise sanayi kuru 
luşlarına verilecektir. E O' 
SAŞ’ın en önemli sorunu sa 
nayi kuruluşlarının tükete
ceği doğal gazın satılması 
konusudur. Bunun dışında 
şehirlerin kullanımı şimdi
lik düşünülmüyor. Şehirle
rin doğal gaz kullanımı kar 
mışık, siyasal ve sosyalo- 
jik, ekonomik faktörlere
bağlıdır.”

Sanayicilere doğal gazı
petrol ürünlerinden daha

Her yıl 1 Nisan tarihin
den geçerli olarak yayınla
nan Su Ürünleri Avlanma 
sirküleri ile Marmara ve 
öbür denizlerde av yasakla 
rı başlatıldı.

Üçe Tanm Müdürlüğü 
ilgililerinden edinilen bilgi
lere göre 27 Şubat 1987 gü 
nü yayınlanan Resmi Gaze 
tede 21 nolu sirkülere göre 
Marmara denizinde ışıkla 
1 Nisan 31 Mayıs tarihleri 
arasında su ürünleri avla
mak yasaldandı.

Öte yandan 1 Ekim 1 
Mayıs tarihleri arasında 
Marmara Denizinde kare* 
des yakalamak yasaklandı. 
33 Nisan 1 Ağustos tarihle 
rl arasında ise orkinos dı
şında gırgırla bal k avlama

gır avalığı fcmamen ya 
saklanıyor.

1 Nisan 1 Haziran tarih' 
İcri arasında getirilen bir 
başka yasak da karades av 
alığında kullanılan mag 
yet dışındaki ığrıp, trapa 
tarlakoz ve benzeri sürükle 
me ağlar ile av yasaklam 
yor.

Mahkemeler 
Yazı İşlerine 
Atama 
Yapıldı

ucuz vereceklerini de belir*
ten Akalın, “Dünya dı do 
ğal gaz petrol ürünleriyle

D. S. 4 te

ğa yasak
21 nolu 

külerine 
sığ deniz

getirildi.
Su Ürünleri sir* 
göre 3 kulaçtan 
ve göllerde gır-

Teslim Protokolü İmzalandı

Belediye Sarayı için
Yer Teslimi Yapıldı

İlçe Belediye Sarayı ve 
Düğün Salonu yapımı için 
Belediye, İller Bankası ve 
Müteahhit tarafından hazır 
lanan protokol ile inşaat 
için yer teslimi yapıldı.

Geçtiğimiz hafta Beledi* 
ye Başkanı Hakkı Çakır’ı 
makamında ziyaret eden 
İller Bankası yetkililerin* 
den Hüdayi Toros, Fehmi 
Demir, Ethem Tüzüner, Nu 
ran Anar ve Mehmet Çı, 
rak, Gemlik Belediye Sara 
yının ihalesini alan Müteah 
hit Faik Kapıcıoğlu inşaa*

tın yapılacağı yıkım aşa
masındaki arsayı gezdiler. 
Daha sonra arsa üzerinde 
ölçümleme yaptılar ve ar
sa teslimi için protokol ha 
zırlandı.

İller Bankası yetkilileri, 
müteahhit Faik Kapıcıcğ- 
lu ve Belediye Başkanı 
Hakkı Çakır hazırlanan yer 
teslim protokolünü karşı
lıklı olarak imzaladılar.

Belediye Başkam Hakkı 
Çakır, gazetemize yaptığı 
açıklamada Çarşamba gü
nü yıkılan pazar etrafında'

kî işyerleri sahipleri ile
yapımına başlanan geçici 
dükkanlar için kura çeki
mi yapılacağını bildirdi. 
Çakır “dükkanların hemen 
tahliye edilmesi istiyeceğiz 
buna uymıyanların iş yerle 
ri yıkılacaktır” dedi.

Trolle Avcılık
Yapan Genç 
Tutuklandı

BELEDİYE

Gemlik Mahkem Teri Ya 
zı işleri Müdürlüğüne Meh 
met Sadık Şafak atandı.

Bir süredir boş bulunan 
Üçe Seçim Şefi Ali Osman 
Bozkuş tarafından yürütü
len Başkatiplik görevine 
Eskişehir Ceza Mahkeme
leri Yazı işleri Müdürü 
Mebme' Sadık Şafak atan
dı. Sadık Şafak yeni göre
vine başladı.

Soroptimist
Derneği 
Kuruldu

Gemlik Soroptimist Der
neği yönetim kurulu hafta 
içinde ilçe Kaymakamı 
Mehmet Güler’i ziyaret ede 
rek, hazırladıkları tüzüğü 
sundular.

D. S. 4 te

KISA KISA
18 Mart Çanakkale Zaferi ilçemizde de törenlerle 

kutlandı. Lise Salonunda yapılan törenlerde öğretmenler 
ve öğrenciler Çanakkale Savaşlarım anlattılar şiirler 
okudular ve şarkılar söyledJer.

X X X
îlçe merkez ilköğretim Okulu 15 Mayıs tarihinde 

başlayacak bir Ege gezisi düzenledi. Geziye 40 öğrenci 
katılacak.

İlçemiz körfez sularında 
trol ile balık yakalayan İs 
mail Elçin adlı genç çıkarıl 
dığı mahkemece tutuklan
dı.

İsmail Elçin geçtiğimiz 
hafta Narh Köyü açıkların 
da trol ile balık yakalar
ken il Tanm Müdürlüğü 
ve ilçe jandarma komutan
lığına bağlı erler tarafın
dan trol ağı ile birlikte ya 
kalandı. Savcılığa sevkedi* 
len İsmail Elçin çıkarıldığı 
Asliye Ceza mahkemesince 
tutuklandı.

BAŞKANI 
ÇAKIR 
ANKARA’DA

Pazar günü yurda dönen 
Başbakan özal’ı karşıla
mak için Ankara'ya giden 
belediye Başkam Hakkı Ça 
kır denmedi.

Belediye Başkam Hakkı 
Çakır, Ankara’da belediye 
ile ilgili bazı konulan ta* 
kip etmek amacıyla Bakan 
tıklarda görüşmelerde bu* 
lunacak. Bu ara imar planı 
çalışmalalannın da ne sat 
hada olduğunu öğrenecek.

D. S. 4 te
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__ gemLIk
KÖRFEZ sayfa

KONUK YAZARLAR Ormanlarımızı 
Koruyalım

METİN ŞANLI
Gemlik İmam Hatip Lisesi 

Türkçe öğretmeni sağlık köşesi
Büyük kurtarıcımız ATATÜRK, yurdu şu veciz sö' 

züyle ne kadar güzel dile getirir. “ORMANSIZ VATAN 
YURT DEĞlLDlR.” Demek ki yurt deyince, vatan do 
yince aklımıza ötüşen kuşlar, yemyeşil ağaçlar, renga* 
renk çiçekler, çağıl çağıl akan şular gelir. Ya bunlar 
olmazsa, vatan çorak bir toprak üzerinde olur ki o za* 
man da hayat güçleşir, yaşanmaz hale gelir. İşte bu 
hafta vatanın kalbi olan, AĞAÇ ve ORMAN Haftası.

Ağaçlar, yurdumuzun süsü ve zenginliğidir. Orman* 
lar oksijen ve su ekonomisini sağlar, hava kirliliğini 
önler, su baskınlarından korur. Binlerce araç ve gereç 
yapımında kullanılır. Tabii güzellikler verir. Mevlâna’- 
nın dediği gibi “Bağa geliniz, yeşil giyinmiş tabiatı 
seyrediniz. İçiniz açılır, ruhunuz neşe bulur.” İnsana 
her canlıya mutluluk, huzur verir. Kısacası burada sa- 
yamayacağımız o kadar yararı vardır ki... Atalarımı
zın dediği gibi,

Yavrumuzun beşiği, kapımın eşiği ağaç.
Ninemin değneği, ununun eleği ağaç.
Bahçemin çiti, evimin seti ağaç. - 
Beşiğin ayağı, mezarın kayağı ağaç. 
Nacağın sapı, bıçağın kabı ağaç.

Atalarımız ağacın önemini kavramış “Ağaç sevme* 
yenden kork, o insan kıymeti de bilmez." diyerek bu 
milli servetimizi, şimdi ve geeceğimizi sevmemizi ve 
korumamızı öğütlemişlerdir.

Dinimizdeki Hadislerde de bunun önemini görürüz. 
İşte “Kıyametin kopacağım anlasanız bile elinizde bir

fidan varsa dikmekten vazgeçmeyin.” sözü ağaç dik* 
memizi öğütler. Bir halk şairimiz bunu yapamamanın 
üzüntüsünü şu dörtlükle belirtiyor.

Bahçenin önü pınar, 
Pınarda sular kaynar. 
Bir ağaç dikmedim, 
Yüreğim buna yanar.

Başka bir şair de ağaç dikmenin o güzel mutluluğu* 
nu şu dörtlükle veriyor.

Ağaç diktim yeşerdi, 
Büyüdü meyva verdi. 
Gözüm yeşil göreli, 
Gönlüm murada erdi.

“Bir ağaç telef eden cehennemliktir.” Hadisi de a* 
ğacı korumanın, zarar vermemenin ne büyük görev ol* 
duğunu, “Bir kimse bir ağaç dikerse, Allah o ağacın 
meyvası kadar o kimseye sevap yazar.” sözü de de* 
vamh ağaç dikmemiz gerektiğini belirtir.

“Yaş kesen, baş keser." diyen bir milletin evladıyız. 
O halde tıpkı M. Emin YURDAKUL’un dediği gibi.

Sakın kesme, dalından güzel bir kuş ses versin.
Sakın kesme, gölgesinde yorgun çiftçi dinlensin.
Sakın kesme, şu sevimli köye kol kanat gersin.
Sakın kesme, Aziz Vatan günden güne şenlensin.
Sakın kesmeyelim ki hayatımızın devamı gerçekleş* 

sin, yapı, besin, giyimi sağlasın, göçe zorlanmayalım. 
Ormanlarımızı koruyalım, ağaç dikelim.

VİTAMİNLER - 10

AYMAZLIKTAN UYANMAK
1932 yılında yurdışına "Din görevlisi" olarak gönde* 

rilen devlet memurlarına maaşları şeriatçı bir kuru
luş olan “Dünya İslam Birliği” tarafından ödeniyor. Bu 
yıllarda Gemlik imam Hatip Lisesi Müdürü Sa. Celalet 
tin Eaykcz ie eski Umurbey Ortaokulu sonra Gemlik Or 
tackulu Din Bilgisi Öğretmeni Aydın Begiter de yurt 
dışında görevlendiriliyor ve 1100 dolar aylık maaş alı
yorlar. Kimden? Suudi Arabistan menşeli "RABITA" 
örgütünden. Rabita ne için bu paraları ödüyor. Kısaca 
şeriat devleti, bir başka adıyla İslam devleti kurma 
amacıyla. Bu paraların ödenmesi için çıkarılan karar* 
namede zamanın en üst yöneticileri ile Bakanlar Ku* 
rulunun imzaları var.

Atatürk, din ile devlet işlerini birbirinden kesin ola
rak ayırmıştır. Cumhuriyetini laik devlet yapmıştır. 
Bunun için şeriatı hilafeti kaldırmış, medrese ve tek
keleri kapatmış, Kur’an hükümleri yerine çağdaş hu
kuk ilkelerini getirmiştir. Tüm bu üst yapı devrimleri 
ile çağdaş laik bir eğitim amaçlamıştır. Eğitimin bir
liği “tehvidi tedrisat” yasası ile çağdaş bir dünya gö
rüşünü eğitime egemen kılmak istemiştir.

Bakın etrafınıza Atatürkçülükten ne kaldı. Yıllar

dır Atatürkçülüğü dejere etmek için atılan tohumlar 
artık yeşerdi. İlçemizde bile tarikatlar arası rekabeti 
görmemek olası mı. Daha geçen yıl bir Süleyman’cının 
yönettiği izinsiz yurt kapatılmamış mıydı? Bazı nurcu
lar evini hâlâ öğrenci pansiyonu gibi çalıştırmıyorlar 
mı? Hem de aile bağlarını bozarak, imam Hatip öğren
cileri bu gruplar arasında pay edilmek istenmiyor mu? 
Ya o yayınlar ve bunlara sağlanan maddi kaynak ne
dir? Çevremizdeki sanayi kuruluşlarından TÜGSAŞ’ta 
yıllar önce işçi alımında uygulanan seçmeci politika 
unutuldu mu? Şimdi bir başka kuruluş da aynı siyasi 
düşünceye sahip kişilerin dışında çalışanın alınmadığı 
bilinmiyor mu?

“Rabıta” olayı İslamcı akımların arkasındaki Arap 
sermayesini ortaya çıkarmıştır. Kökü dışarıda olan 
Suudi sermayesi kadar daha nice bilmediğimiz karan
lık güçler oyunlar oynuyor Türkiye üzerinde.

Atatürk İlkelerine bu dönemde her zamandan çok 
sahip çıkmak zorundayız. Üzerimizdeki ölü toprağı a* 
tıp aymazlıktan uyanmanın zamanı gelmiş geçiyor. 
Atatürk Cumhuriyetini savunmak, O’na gerçek inanan
ların görevidir.

KAYIP
Batman Nüfus Memurluğundan aldığım Nüfus 

Hüviyet Cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.
Sinan KOTAZ

KAYIP
Orhangazi Nüfus Memurluğundan almış olduğum 

Nüfus Hüviyet Cüzdanımı kaybettim .
Hükümsüzdür. Turgay AROL
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buttan
Mobilya Mefruşat 

Ruşen Gümüş

Gemlik’li Müşterilerimiz
Kalitede Fiatıa Bize Güvenin I

“B” grubu vitaminlerinden “B 6” vitamini (Ader 
mine, Pridoxine) kokusuz, lezzetsiz, beyaz ile san ye
şil arası billurlardır.

Pridoxin dekarboksiloz ile tramsaminaz fermentle- 
rin konzimidir. Bu suretle “B 6” vitamini organizma^ 
serbest aminoasitlerin ve protein metabolizmasındaki1 
önemli rolünü belirler. Fizyolojik etki yönünden “B2” 
vitaminin ve nikotin asidin etkisine çok yakındır. Den
ilin kırışmasını önler. Sinir sisteminin ve lenfatik doku, 
ların korumasını sağlar. Yaraların iyileşmesine, enfek
siyona karşı koruma yapan anti-korlann yapımındı 
yorgunluğa karşı reaksiyonların gücünü artırır. Birkaç 
çeşit kansızlıkta Alyuvarların yapımım hızlandım. 
Kan şekerini düşürücü etkisi nedeniyle insulin etkisi 
artırır.

“B6” vitamini üzerine hala araştırmalar yapılmak 
tadır. Pek yakında yeni bilgilerden söz edileceğinde» 
eminim. Hala etki mekanizması bilinmemektedir. Yr 
ne de : Chora Minör (beyin romatizması), çeşitli et
kenlerden meydana gelen beyin iltihaplan (ensefafit 
ler) yaygın beyin sklerozm, Little hastalığı, beyin tü
mörleri, kimi çeşit epilepsi, zehirlenme nedeniyle mey
dana gelen uyuşma ve sinir hastalıkları, yağlı deri, ek 
zema, gebeliğin ilk üç aylarında görülen aşermeler 
(emesis gravidarum) kansızlık, zehirlenmelerin tedavi 
ve profilaksisi, şeker hastalığında verilir.

Günlük ihtiyacımız 2 mg’dır. Bu miktar norma! gr 
dalarda kolaylıkla temin edilir.

En iyi kaynakları : Arpa, soya, buğday özü, karacı 
ğer, sığır eti, bira mayasıdır.

Sayın okurlar, bu hafta kanser haftasıdır. Çağınım 
vebası diye nitelendirilen AİDS (EBES) hastalığı kan
seri unutturmuştur. Kanser vücuttaki herhangi bir dır 
küda çıkabilir. Kanser bazı hücreleri normaldeki büyü
me ve bölme sınırlarına uymamalarına yol açan lir 
değişikliğe uğramasının sc-nucudur. Bu hücreler nor 
malde bir dokuda belirli bir sayıya ulaşan hücrelerim 
büyüme çoğalmasını durduran kontrol mekanizmaları 
na uymazlar. Yapılar araştırmalar kanser hücrdof 
nin genitik yapılarının normal hücrelerden farklı oldu
ğunu göstermiştir.

Araştırmacılar şu fikre varmaktadırlar. Kanser her 
zaman çekirdekteki genetik sistemin bir bölümün “Jüri 
tasyon” (değişim) uğramasından doğmaktadır. Jlrl 
tasyon ise bazen kendi kendine olabilmektedir. Bal 
hallerde ise İrritan maddelerden, ışınlardan veya hür I 
rede bir virüsün varlığından ileri gelmektedir. Mutar I 
yona uğrayan hücre normalde ve gerekli hallerde hür I 
renin büyüme ve çoğalmasına sınır koyan “fed’back" I 
mekanizmayı ortadan kaldırmaktadır.

Kanserli doku besin bakımından normal dokulanr I 
payına ortak olur ve kanserli hücrelerin sayısı da güf I 
den güne hızla artacağından dolayı nihayet onların be I 
sin isteği bütün vücutta var olan besinin tamam® ■ 
kapsamaya başlar. Bu suretle normal dokular gitp^B 
artan bir açlıkla besin yetersizliği ölümüne sürükletir I 
ler.

Kanserin tedavisi bütün araştırmalara rağmen tef I 
bit edilememiştir. Ancak şu anda erken teşhis kansr I 
rin tek tedavi yoludur.

Sağlıklı günler.

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

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

SUBAŞI

BULVAR 
MOBİLYA

mOu

YEŞİL CAD.

YEŞİL CAMİİ
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İ 1-» Kiralık Telefon Aranıyor ♦
J Müracaat : NESA ELEKTRONİK J

Gürie İş Merkezi ■— Gemlik flI
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Kimdir Bunlar?
Ortadaki insanımızın, açmazda olan sorunlarına ba

karken, ne görüyoruz? Bu canından bezmiş insanları
mız, yaşamsal düzeyde dengelerini karanlıklar dünya
sına bırakıyorlar. Umutlarını sancılar içinde geçiren" 
len, bizim insanımız değillerse, kimdir bunlar? Toplum 
düzeninde bozuk çalıyorlarsa, kuşkusuz sancıları, dert
leri olduğundandır. Biz bu ortadirek insanlarına; oldu
ğundan daha çok yer verdiğimizde, onları toplumun di
namiğine katarız.

Bu katılımlar yoğunlaşınca :
Ümitsiz insanlarımız da, yaşamsal sorunlarında onurlu 
yaşam düzeyi tutturabilirler. Herhalde onur duyacak, 
kendilerini toplumun içinde bulacaklardır. Evlerde ya
talak hastaları olanlar, bu hastalarına güçleri olma
yanlar, çaresizlik içindte ne yapacakları şimdiden gün 
ışığına çıkmaktadır.

Bu olguya, tanı koyamayan toplumlar, karanlıkları 
da delememenin zor koşullarında çırpınırken, tüm ü* 
mitlerini de yitirmenin bitkinliğinde kendile
riyle başbaşa kalacaklar; topluma temelden küsecek- 
lerdir.

Ayrıca; kendi yumaklan içinde, toplumdan uzak 
kaldıklarını anlayınca daha da içlerine kapanacakları
nı, kendi dünyalarım çatıları altında geçirmenin yok
sunluğu yüreklerine buruk acıyla oturacaktır. Sevgi
sizlik; yüreklerindeki buruk acıyı daha da kanatacak, 
onları daha da karanlığa sokacaktır.

Bu insanlarımız tarlamızda çapamızı, kürekle işi
mizi görürken; ne denli mutlu olduklarım, doyumsuz- 
İlıklarını bir bir izleyebilsek, ekonomik koşullar içinde 
bu insanlarımız ekonom’n’n arkasında kalıyorlarsa; 
buna bir tam koymak; olumsuz etkileşmeyi bir düzene 
koymak hükümetin işi değilse nedir?

Gelelim yine orta sınıfa. Bu sınıf Gemlik pazarında 
gösteriyor kendini. Kesesi alacağına yetişemediğinden 
ne varsa topluyor, çürükmüş-çarıkmış demeden torba 
lanna dolduruyor. Elmaydı, portakaldı girmiyor torba
larına. Bizim düşmüşe bakış açımız çok değişti. Top
lumlunuzda bir patlama var, olumsuz yönde. Ne de
mişler? “Biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar”. 
Biz burada gördüğümüzce alttaki, ortadaki insanımı
zın sorunlarına az da olsa değindik. Bundan sonrası, bu 
yazımızı okuyanların gözlerinden kaçmamasıdır.

İPOTEKLİ ALACAKTA ALACAKLININ 
GAİP BULUNMASI HALİNDE 

GAİPLERE İLANEN TEBLİGAT 
GEMLİK İCRA MEMURLUĞUNDAN

Dosya No. : 987/246

İPOTEK BORÇLUSU : Fatma Avcı (Ahmet kızı)
VARİSLERİ : 1. Ahmet Avcı, 2. Hakkı Avcı 

İPOTEK ALACAKLISI : 1. Ahmet Rıfat (Emin oğlu)
2. Cemil Çıpa (Yusuf oğlu)

ipotek borçlusu Ahmet kızı Fatma Avcı adına, Gem 
lik Tapu sicilinin 2.6.1968 tarih ve pafta : 16, ada : 
335, sahife 8'741 ve parsel :21’de kayıtlı, Gemlik Or 
haniye mahallesi Mermerağıl mevkiinde kâin 5225 m2. 
miktarlı zeytinliğin tapu kaydında, ipotek alacaklıların 
dan :

a) Emin oğlu Ahmet Rıfat lehine 60.- lira,
I b) Yusuf oğlu Cemil Çıpa lehinede 100.- lira ipotek 

şerhi bulunduğu ve ipotek alacakhlarınında gaip bulun 
dukları anlaşılmış olduğundan ve ipotek borçlusu Ah
met kızı Fatma Avcı varisleri tarafından bu ipotekle 
rin terkin edilmesi talep edilmiş olmakla :

Bu ilanın gazetede neşredildiği tarihten itibaren ka 
nunl (15) günlük süreye (10) gün ilavesi suretiyle (25) 
gün içinde memuriyetimize müracaatla ipotek bedelle 
rinin alınarak bu ipoteklerin kaldırılması, aksi halde 
gayrimenkul üzerindeki ipoteklerin terkin edilmesi hak 
kında ilgilileri tarafından icra Tetkik Mercii Hakimli
ğine müracaat edileceği hususu tebligat yerine geçerli 
olmak üzere Hanen tebliğ olunur. 23.3.1987

Gemlik icra Memuru 
Abdurrahman Çelik

•• oemllk
KÖRFEZ
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Azotspor Liderliği Korudu
HÜSEYİN KONUR

Geçen hafta deplasmanda aldığı farklı yengiyle li
derliği yakalayan Azotspor, saha ve seyirci avantajdnı 
iyi kulanarak takipçisi Asil Çelik’i 1'0 yenmeyi hasardı. 
Azotspor geçtiğimiz haftayı yine lider bitirdi.

Karşılaşmaya hırslı başlayan Azotspor, B. Hüseyin’in 
soldan gelen ortasını iyi değerlendiren Zafer’in nefis

Gemlikspor: 2 Umurspor: 3
Sahamızda oynanan Gemlikspor ve Umurspor karşı* 

laşması büyük ilgi topladı. Her iki takımda ilk devre 
gol atamadılar ve ilk yarı 0 0 kapandı.

ikinci yarı Gemlikspcr kaptanı Haşim’in plase ne 
fis şutuyla 10 öne geçti. Gol arkasından Gürhan’a ya 
pılan hareket penaltı ile cezalandırıldı. Penaltı atışını 
kaleci Cengiz kurtardı. Hakem atışı tekrarlattı ve pe* 
naltıyı kullanan Gürkan durumul*! yaptı. Beraberlik 
ten sonra Umurspor bir penaltı daha kazandı. Bu kez 
Gürkan takımını 21 öne geçirdi. Gemlikspor penaltılar 
dan sonra oyunu bırakınca Umurspor B. Mustafa’nın 
ayağından üçüncü gölünü kazandı. Maç bitimine 5 da
kika kala Hakan Gemi kspor’a bir gol daha kazandırdı 
ve maç Umjrspor’un 3'2 galibiyetiyle sonuçlandı.

SAHA : GEMLİK

HAKEMLER : Hakkı Öncü (2), Galip Balkanlı (3), 
Recep Kayın (3).

GEMLİKSPOR : Cengiz (2), Kemal (1), Hüseyin (2) 
Murat (1), Deniz (2), Ersan (2), Kazım (1), (Muhar
rem 1), Haşim (2), Gökhan (2), Hakkı (1), Hakan (1).

UMURSPOR : Cem (2), Halil (2), K. Mustafa (3), 
Orhan (2), Engin (1), Gürkan (2), Abdullah (1), (Erkan 
1), Cevat (3), B. Mustafa (2)., Umut (2), Abdullah (1) 
(Recep 1).

GOLLER : Dk. 50 Haşim, Dk. 85 Hakan, Dk. 73 Mus
tafa, Dk. 78, 85 Gürkan.

KIRMIZI KART : Murat (Gemlikspor)

KONGRE İLANI
SINIRLI SORUMLU GEMLİK SİGORTALI 

İŞÇİLERİ YAPI KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN
Kooperatifimizin yönetim kurulunun 252 nolu ka

rarı ile 19.4.1987 tarihindeki Atatürk İlkokulu salonun
da saat 13.00 te olağan genel kurulu yapılacaktır. Ek
seriyet temin edilmediği takdirde 26. 4.1987 tarihinde 
aynı gün ve saatte, aynı adreste aşağıda belirteceğimiz 
gündem ile olağan genel kurulu yapılacaktır.

Sayın üyelerimize duyurulur.

GÜNDEM : Yönetim Kurulu

1— Açılış ve saygı duruşu
2— Divan başkanının ve iki yazmanın seçimi
3— Yoklama.
4— Yönetim kurulunun faaliyet raporunun okunması 
5— Yönetim ve denetleme kurulu raporunun okunması 
6— 1986 yılı bilanço kârzarar cetvelinin okunması 
7— Yönetim ve denetim kurulları’nın ibrası
8— Yönetim ve denetim kurulları’nın seçimi
9— Yeni 1987 tahmini bütçenin onayı

10— Dilek ve temenniler
11— Kapanış.

DAĞ KARDEŞLER
Kereste ve Ambalaj Sanayii

HER ÇEŞİT İNŞAATLIK, 
DOĞRAMALIN KERESTE ve 

AMBALAJ SANDIĞI TİCARETİ 
Uygun Fiat — Gününde Teslim

Uğramanız Menfaatinizedir

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

SAYFA : 3

golüyle 1'0 öne geçti. Bu erken gelen golden sonra Asil 
Çelik moralen çöktü. Golün sahibi Zafer ayağına gelen 
ikinci fırsatı kaçırınca karşılaşmanın ilk devresi Azot* 
spor’un 1'0 yengisiyle kapandı.

ikinci yan üstünlük yine Azotspor’daydı. Ancak sor 
nucu değiştirecek gol fırsattan ileri uç adamlarınca 
değerlenemeyince l'O’lı sonuç değişmedi. Asil Çelik 
maç bitimine doğru Mustafa’nın ceza alanında kaptığı 
topu Azotspor kalesine çok sert gönderdi. Kaleci Nu* 
rettin mükemmel kurtarışla gole izin vermeyince 
karşılaşma aynı skorla kapandı.

SAHA : GEMLİK

HAKEMLER : Galip Balkanlı (3), Hakkı Öncü (3), 
Recep Kayın (3).

AZOTSPOR : Nurettin (4), Yılmaz (2), K. Hüseyin 
(2), Ali (2), Yusuf (3), B. Hüseyin (2), Eşref (3), Tah' 
sin (3), Zafer (3), Halil (3), Aşkın (2), (Şakir 2).

ASİL ÇELİK : Turgut (2), İbrahim (1), Coşkun (2), 
Şenol (2), Sedat (2), Fikret (2), Ali (1), Murat (1), 
Mustaf (2), Necati (2), Hüsmen (1), (Gökhan 1).

GOL : Dk. 18 Zafer

İznik Çiçekli : 1
Borusan Güven : 8

SAHA : İZNİK

HAKEMLER : Ahmıt Güngör (3), Recep Biçer (3), 
Eraydın Uysal (3).

İ. ÇİÇEKLİ : Mustafa (2), Mehmet (2), Ercan (2), 
İbrahim (2), Unsal (2), Özkan (3). Mustafa (1), Nusret 
(1), Şaban (2), Haşan (2), Mekavet (2).

BORUSAN GÜVEN : Haşan (4), Mesut (3). Can (2) 
Kadri (3), Turgay (3), Ali (4), Mustafa (4), Hüseyin 3) 
Haşan (3), İbrahim (3), Zafer (2).

GOLLER : Kk. 73 Şaban (I. Çiçekli) Dk. 10 66, 67 
Mustafa, Dk. 35, 55, 68, 75 Ali, Dk. 28 Zafer (Eorusan 
Güven)

KONGRE İLANI
UMURBEY İLKOKULU VE ÖĞRENCİLERİNİ 

KORUMA DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

Demeğimizin olağan genel kurul toplantısı 17 Ni
san 1987 Cuma günü akşamı saat 20.30 da aşağıdaki 
gündem gereği Umurbey İlkokulunda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde 24 Nisan 1987 günü 
aynı yer ve saatte ikinci toplantı yapılacaktır.

Demek üyelerinin belirtilen yer ve saatte hazır 
bulunmaları rica olunur.

GÜNDEM : Yönetim Kurulu
1— Yoklama, saygı duruşu ve kongre divanı seçimi
2— Yönetim ve denetleme kurulllannın çalışma rapor

larının okunması
3— Raporlar üzerinde konuşmalar ve tahmini bütçenin 

genel kurula okunması
4— Yönetim ve denetleme kurullarının ibrası ve tah

mini bütçenin onaylanması
5— Yeni yönetim ve denetleme kurullannm seçimi
6— Dilek ve temenniler, kapanış.

KONGRE İLANI
GEMLİK TİCARET LİSESİ KORUMA DERNEĞİ 

BAŞKANLIĞINDAN

Demeğimizin olağan genel kurul toplantısı, Atatürk 
ilkokulu salonunda 15 Nisan 1987 Çarşamba günü saat 
17.00 de yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde 2. toplantı 30 Nisan 
1987 Perşembe günü saat 17,00 yapılacaktır.

Tüm velilere duyurulur.

GÜNDEM : Yönetim Kurulu
1— Açılış ve divan oluşumu
2— Saygı duruşu
3— Çalışma raporunun okunması
4— Tenkitler
5— Raporların aklanması
6— Yeni yönetim ve d netle m? kurullarının seçimi
7— Temenniler ve kapanış.



gemük
KÖRFEZ

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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