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Heykel. BURSA

Veıgi ReMmenlerl
Belli Oldu HALUK ALTAN BÎRİNCÎ 

CEMAL SÜRMENE İKİNCİ 
SÜREYYA BULCA ÜÇÜNCÜ

1986 yıh gelir vergisi 
Gemlik rekortmenleri belli 
oldu. Vergi Dairesi ilgilile
ri 1986 yılı vergi rekortme-

ni Haluk Altan, İkincisinin 
Cemal Sürmene üçüncüsü- 
nün ise Süreyya Bulca’nın 
olduğunu açıkladılar.

1986 yılı vergi mükellef
leri 31 Mart 1987 günü ak- 
mına kadar Vergi Dairesi 
Müdürlüğüne verdikleri be

QVergl Rekormeni’; Birincisi 
Haluk fALTANj

Vergi Rekortmeni/İkincisi 
Cemal SÜRMENSJ

VergilRekortmani 4,-sü 
ÎFikri SİLAH TARCĞlU!

Vergi Rekortmeni Beşincisi 
Kemal KILIÇ

Vergi Rekortmeni Altıncısı 
Osman KOSTAK

yannamelerde belirttikleri 
vergi gelirlerinin sırala
masının yapılmasından son 
ra dün ilk 25 kişilik sırala
ma açıklandı. Geçtiğimiz 
yıl vergi
rekortmeni Kemâl Kılıç 41 
milyon 675 bin lira vergi ö* 
derken bu yıl 6 milycn 953 
bin 690 lira ile beşinciliğe 
düşerken, geçen yılın üçün- 
cüsü Haluk Altan 16 mil
yon 865 bin 140 lira ile birin 
ciliğe yükseldi. Gemlik Ver 
gi Dairesine kayıtlı müte
ahhit Cemal Sürmene 13 
milyon 834 bin 714 lira ile 
ikinci olurken, geçen yılın 
İkincisi zeytin tüccarı Oş- 
man Kostak 6 milycn 653 
bin 467 lira ile altıncı sıra 
yı aldı.

BELEDİYE

Yeni
Kura Çekildi

ilçemizde yapılacak be
lediye Sarayı ve Düğün sa
lonu için belediye’ye ait pa 
zar yeri etrafındaki iş yer
leri dün tamamen boşaltıl
dı. • i i- I -li|

Belediye Başkam Hakkı 
Çakır, geçtiğimiz hafta iş
yeri sahiplerini belediye’ye 
davet ederek yıkılacak 
olan işyerlerine karşılık 
minibüs garajı içinde ya
pım çalışmaları devam e- 
den 18 dükkanın kura çeki 
mini yaptırdı. Kura çekili
şinde konuşan Hakkı Çakır, 
hiçbir esnafın mağdur du
rumda kalmasını istemedi-' 
ğini, ancak müteahide ar
sayı tamamen boşaltılmış

AĞAÇ BAYRAMI 
TÖRENLERLE KUTLANDI
• TÖRENDE DARIDERE’DE MAHSUR KALAN OR

MAN İŞÇİLERİNE YARDIM EDEN ÜST. MUSTA
FA ŞENOL VE ABD’Lİ DOKTOR RUSŞEL 

WEEDLE ARMAĞANLARI VERİLDİ
• AĞAÇ KONULU ŞİİR, KOMPOZİSYON, RESİM VE 

AFİŞ YARIŞMASINDA DERECE ALANLARA DA 
ARMAĞANLARI VERİLDİ

0 İLÇE JANDARMA BÖLÜK KOMUTANLIĞI BAH
ÇESİNE VE ÇEVRESİNE 1000 AĞAÇ DİKİLDİ

Ağaç Bayramı törenlerle 
kutlandı. İlçe Jandarma Eö 
lük Komutanlığı bahçesin
deki törende çevreye bin a- 
det çam fidanı dikildi.

İlçemizde Ağaç Bayramı 
2 Nisan Perşembe günü 
kutlandı; Törene Kayma
kam Mehmet Güler, Bele
diye Başkanı Hakkı Çakır, 
Garnizon Komutan Vekili 
Selahattin Yılmaz, 11 Genel 
Meclis Üyesi Esat Coşkun, 
Küçük Kumla Belediye Baş 
kam Abdullah Arslan, Or
man Bölge Müdürü, daire 
amirleri ve öğrenciler ka
tıldılar.

Törende konuşan Orman

DÜKKANLARI BOŞALTILDI

Dükkanlar İçin

Vergi Rekortmeni Yedinci 
Hayrettin AKÇAN

1986 Yılı Gemlik Vergi Rekortmenleri

Haluk ALTAN 16.865.140.- Haşan KIZILTAN 5.362.410.-
Cemal SÜRMENE 13.834 714.- Y. Yaşar BEKTAŞ 5.285.156.-
Süreyya BULCA 10.948.777.- Cemal ÖNER 5.281.189.-
Fikri SÎLAHTAROĞLU 7.505.740.’ Halil YILDIRIM 5.227.146."
Kemal KILIÇ 6.956.690.- A. Osman KAYA 4.887.916.-
Osman KOSTAK 6.658.467.- Güven ÜNLÜ 4.456.136.
Hayrettin AKÇAN 6.113.790.- F. Belkız TUNCA 4.233.744.-
Tevfik SOLAKSUBAŞI 5.937.255.- Ahmet GÜLLÜ 4 227.612.
Mehmet TOPLU 5.659.980.- Süleyman GÜT,ER 4.204.798.-
Ali TAYLAN 5553.128.- Hamdi TANGÜN 3.908.873.-,
Osman TAYLAN 5.499.128.- A. Yıldırım İNCE 3.907.763.-
Necdet TANER 5.387.455.- Ahmet Mete BALCI 3.823.039.-
İsmail ARSLAN 5.373.255.-

olarak vermek zorunda. ol
duğunu belirterek şunları 
söyledi :

“-20 Nisan gününe değin 
bütün arsa boşaltılmış ola 
rak müteahhide verilmedi
ğinde müteahhit uzatma is 
teminde bulanabilecek. Bu 
ise belediye sarayı inşaatı 
nın gecikmesi demektir. 
Bu tarihe kadar fırın dahil 
bütün arsa boşaltılacaktır. 
Çekeceğiniz kura ile yeni 
iş yerlerinize kavuşacak» 
nız. Geçici iş yerleriniz ha 
yırlı olsun.”

Daha sonra esnaf kurala 
nnı çekerek sahip olacak 
lan dükkanları belirledi 
ler.

Bölge Şefi Vekili Erdal Gü
ven, yurt ormanlarının her 
yıl erozyon ile denizlere 
kaydığını blirterck :

“— O. pun içinde yaşa
yan 10 milyon insanın sos
yal, ekonomik durumları 
düzeltilmelidir. Bu insan
ları eğilebilirsek ormanla
rın tahribatı azaltılacak
tır. Her yıl tcprak’arımızın 
400 mİ on tonu denizlere 
akıp gi ‘inektedir.” dedi.

KAYMAKAM 
KONUŞUYOR

Daha sonra söz alan îlç? 
Kaymakamı Mehmet Güler, 
13 köyümüzün orman içi 
köyü durumunda bulundu
ğunu belirterek şunları söy
ledi :

"— İlçemizdeki ormanlık 
alanların 3 '2si verimsiz or
mandır. 1961 yılından beri 
bu alanın ağaçlandırılma
sına başlanmış ve 10 hek
tar alan ağaçlandırrimstır.

Devamı Sayfa 2 de

Belediye ye 
Sınavla 
Üç Tekniker 
Alındı

Belediyede ihtiyaçı duyu 
lan üç teknik eleman alı
mı için dün sınav yapıldı.

Beş adayın katıldığı sr 
narlarda Bülent Karabü- 
ber (Ziraat Teknikeri), 
Haydar Ünal CMakina Tek*

Devamı Sayfa 2 de

Hastane Yapımı İçin 
SSK Dispanserinde 
İnceleme Yapıldı
İlçemiz SSK Dispanseri

nin 25 yataklı hastaneye 
dönüştürülmesi için başla
tılan çalışmalar devam 
ediyor. '

Geçtiğimiz hafta cuma 
günü İlçemize gelen SSK 
Bölge Müdürü Orhan De
rin, SSK .Bursa Hastanesi 
Baş Hekimi Dr. Mesut Kır 

KISA KISA
Kanser haftası İle ilgili olarak ilçemizde konferans 

verildi .
Endüstri Meslek Lisesi spor salonunda yapılan toplan

Devamı Sayfa' 2 de

giz, Marmara İnşaat Genel 
Müdürü dispanserde ince
lemelerde bulundular. Dis
panserin 25 yataklı hastane 
ye dönüştürülmesi için ya 
pılacak değişikliği yerinde 
gören yetkililer yakında 
çalışmalara başlanaca 
ğını söylediler.

Armınlu’da Yarım
Kalan İçme Suyu 
Yapım Çalışmalarına
Yeniden Babındı

Armutlu Belediye Başka 
m Celal Göç gazetemize 
yaptığı açıklamada “-Hava 
koşulları nedeniyle yarım 
kalan şu getirme çalışma
larının yeniden başladığım 
söyledi.

İller Bankası tarafından 
300 milyon TL. ihale edilen 
ve saniyede 25 litre su akı 
tacak olan proje kasabaya 
9 km. ötedeki Karadere 
mevkiinden getirilecek.

Devamı Sayfa 2 de

Petrol İş Sendikası Sunğipek, TÜGSAŞ ve 
BP'de Delege Seçimlerini Yeniledi

ilçemizde örgütlü en bü 
yük işçi kuruluşu olan Pet- 
rokîş Sendikası Sunğipek, 
TÜGSAŞ ve BP. de delege 
seçimlerini yeniledi.

Geçtiğimiz hafta içinde 
işyerlerinde yapılan delege 
seçimleriyle Petrcl-îş bü
yük kongresinin ön hazırlık 
larma da başlandı.

Petrol'Iş Sendikasmca 
1 Nisan günü iş yerlerinde 
yapılan delege seçim’erinde 
şu isçiler genel kurul dele
geliğine seçildiler :

TÜGSAŞ ; Fahrettin Dur 
sun, Serdar öztûrk, M. E‘ 

min Onan, Ali Rıza Kurt, 
Hüseyin Demir .Fikret Ço 
banoğlu, Erol Uludağ, Meh

İNAN TAMER 
AMELİYAT OLUYOR

Gazetemiz “Taşı Gediği 
ne” köşesi yazan inan Ta
mer, bugün safra kesesi ra 
hatsızhğmdan ameliyat ela 
cak.

Perşembe günü ani cla* 
rak ra ha* sır İs san İnan Ta
mer, Bursa Vatan Hastane 

met Küçük, Cafer Pişkin. 
Zeki Çt'i< Gürcan Mer-

De vamı Sayfa 2 de 

sine yatırıldı. Safra kesesi 
tıkan khğı tanısı kenan 
inan Tamer’in bugün ame
liyat edilmesi bekleniyor.

İnan Tamer, arkadaşı
mıza geçmiş olsun diyor, 
yeniden aramızda görmek 
İStİ. Of UZ.
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İlan
100. YIL İLKOKULU ÖĞRENCİLERİ KORUMA 

DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

Demeğimizin yıllık olağan genel kurul toplantısı 
27 Nisan 1987 Pazartesi günü saat 17.30’da Okul Salo
nunda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde toplantı 6 Mayıs 
1987 Çarşamba günü aynı yer ve saatlerde yapılacak 
tır.

Üyelerimize duyurulur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

1— Açılış ve saygı duruşu
2— Divan heyeti seçimi
3— Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının okun 

ması ve aklanması
4— Yeni yönetim ve denetleme kurullarının seçimi
5— Dilekler ve kapanış.

İlan
ÇİMTAŞ SPOR KULÜBÜ BAŞKANLIĞINDAN

Kulübümüzün yıllık olağan genel kurul toplantısı 
çoğunluk sağlanamadığı için toplantı çoğunluk aran* 
maksızın 17 Nisan 1987 günü saat 15.00 te Çimtaş Ye* 
mekhanesinde yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

GÜNDEM : Yönetim Kurulu

1— Açılış ve yoklama
2— Saygı duruşu
3— Divan heyeti seçimi
4— Yönetim ve denetim kurulu raporlarının okunması
5— Yeni yönetim ve denetim kurullarının seçimi
6— Dilek ve temenniler
7— Kapanış.

İlan
GEMLİK ORTAOKULU VE ÖĞRENCİLERİNİ 

KORUMA DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

Demeğimizin yıllık olağan genel kurul toplantısı 
26 Nisan 1987 Pazar günü saat 11.00'de Okul salonun 
da yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığında genel kurul toplantısı 
3 Mayıs 1987 Pazar günü aynı yer ve saatte çoğun 
luk aranmaksızın yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

X— Açılış ve divan oluşumu
2— Yoklama ve saygı duruşu
3— Çalışma raporlarının okunması
4— Raporlar üzerinde görüşmeler
5— Raporların aklanması
6— Yeni yönetim ve denetim kurulu seçimi
7— Temenniler ve kapanış.

İlan
Demeğimizin merkezi D. Subaşı Mah. Bekar Yor 

kuşu 2/27 No.lu yerindeki adresten, Kayhan Mah. 1 
No.lu Cad. Rıza Çelebi Apt No. 67’ye taşınmıştır.

Gemlik Tahmil Tahliye
Demeği Bşk.hğı

NİŞAN - NİKAH - DÜĞÜN — ÇOCUK POZLARI 

PORTRE - RENKLİ FOTOĞRAF ve 

VİDEO ÇEKİMLERİNDE HİZMETİNİZDEDİR.

ŞEREF YILDIZ
Tlf : 2959 - Belediye Karşısı — Gemlik

'KAYIP
Gemlik Nüfus Memurluğundan aldığım Nüfus Hü

viyet Cüzdanımı ve öğrenci Kimlik Kartımı kaybettim.
Hükümsüzdür.

Atiye Burcu ERTAN

AĞAÇ BAYRAMI 
TÖRENLERLE KUTLANDI
Orman içinde 500 mevsim
lik işçi çalıştırılmaktadır. 
Ormanlarımızdan 20 bin 
ster odun üretilmektedir. 
Ağaç dikmek kadar orman
ları da korumak önemlidir. 
Yılda ortalama 1500 dönüm 
alanda dikim yapılmakta
dır. 1987 yılında bu rakam 
3500 dönüm planlanmıştır. 
Geçtiğimiz yıl ihmalkâr va
tandaşlar yüzünden Kur
şunlu’da 2500 dönüm alan, 
Hayriye Köyünde ise 30 dö
nümlük alan yanarak kül 
olmuştur. Bir ağacın 10-20 
yılda büyüdüğünü düşünür
sek kaybın büyüklüğünü gö 
rürüz. Bu yıl Armutlu yolu 
üzerindeki ormanlık alana 
girilmesini yasaklıyacağız” 
dedi.

Daha sonra Dandere or

manlarında kar nedeniyle 
mahsur kalan işçilere yar
dım eden Şahintcpe Askeri 
Dinleme Tesisi Kıdemli 
Yüzbaşı Mustafa Şenol ile 
ABD'li Dr. Subay Russel 
Weedle’ye ilçe Kaymaka
mı Mehmet Güler ve Kıi 
Binbaşı Selahattin Yılmaz 
tarafından armağanları ve
rildi.

Ağaç konulu şiir, kom
pozisyon, resim ve afiş ya
rışmalarında derece alan 
öğrencilere armağanları tö
renle verildi.

Aynı gün Küçük Kumla 
Orman Dinlenme Tesisle
rinde günün onuruna kok
teyl verildi. Kokteyle Gem
lik, Orhangazi, İznik ve Ya* 
lova’lı davetliler katıldı.

Petrol İş Sendikası
gen, Şaban Şirin, Ahmet 
Turna, Ömer Soydan, Metin 
Güven »Ferhat Geyik, Yıl
maz Kılıç, Adnan Karpat, 
Efrayim Tümer ,Haşan Te
kin, Şükrü Buzlu, Kazım 
Çevik, Yusuf işçi, Meh
met Tura, Tuncer Türk, 
Durmuş Tunç, Selahattin 
Kumlu.

SUNÖIPEK : Ahmet Mu- 
taf, Mehmet Erin, Şerafet- 
tin Ordukaya, Orhan Şim
şek .İsmail Yıldız, Suat 
Yumru, Nurettin Erdoğan, 
Selim Polat, Haşan İlhan, 
Ahmet Cansever .Hüseyin 
Aydın, Süleyman Gönüla- 
lan, İrfan Baysal, Onay Ok 
tay, Hüseyin Ateş, Haydar 
Karataş, Cevdet Yaldız, 
Bekir Iska, İzzet Tezel, İ.- 
Hakkı Güven, Mustafa Dil- 
lioğlu, Ahmet Gülhan, Ne

şet Yüksel, Paşa Aşar, Ali 
Yıldırım, Halil Yiğit.

Armutlumda
Belediye Başkam Göç, Mü 
teahit kasabamızın içindeki 
şebeke çalışmalarını ta
mamladı. Şimdi Kasaba 
üe Kaynak arasında isale 
hattı çalışmaları başlandı.” 
dedi.

BELEDİYEYE
SINAVLA 

nikeri) ve Ziya öztürk 
(Makina Teknikeri) Sınav
larda başarı sağladılar.

Belediye teknik eleman 
sınavlarım kazanan üç 
genç Güvenlik soruşturma 
sından scnra yeni görevle
rine başhyacaklar.

KORKMAZ PLASTİK
GEMLİK'TE İLK KEZ

MOBİLYA AKSESUARI ÇİVİLİ RAF PİMLERİ 
PLASTİK ÇITÇIT İMALATINA BAŞLADIK

MOBİLYA İMALATÇILARINA DUYURULUR

HASİP GİRİK

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.

MEHMET AKYILDIZ
Pazar Cad. 27 - Tlf : 2654 GemlOt

Her Türlü Cilt ve 
Kaşe İşleriniz İçin

Klrftz Matbaacılık Tlf: 1797 Gemlik

sağlık köşesi

VİTAMİNLER - 11

B grubu vitaminlerinden B 12 (cyanocohabmfrd I 
korkunç kansızlığa karşı vitamin) vitamini. Koyu hı - I 
mızı çok higroskopik iğne şeklinde bilurlardır. Eabl 

halde ve nötr veya hafifçe asit çözeltilerde sabidir I 
B 12 vitamini a,b,c,d, şeklinde dört aklif variyeti 
vardır.

1948’de Lesto'Smith tarafından karaciğerden, rickej | 
ise stepta myces griseus’den elde etmişlerdir. Orga»! 
mada etkisi B 12 vitamini hücre protoplazma ile nü I 
mesile iştirak eden bileşiklerin sentezine katılır. Eri 
renin bölünmesini destekler, genç organların büyûmrfl 
ni ve tamiratım kolaylaştırır. Alyuvar akyuvar ve tnnl 
bosit yapımım teşvik eder; karaciğer, sinir sistemi 
fonbsiyonlanm müsbet yönde etkiler, antialerjik, atj 
riltihabi etkisi genital sistemin derinin w I 
sindirim sisteminin fonksyonlarmı düzenler; krcnikytl 
tersizlik durumlarında kansızlık ishal ve emilme be I 
zukluklan meydana gelir. Kullanımı kansızlıkta (Eri 
Mer Anemisi), çocukların gelişme bozukluğunda, fitil 
gücü zihinsel sakinliğin korunmasında tavsiye edfir.l 
Tromboembolik (Damar pıhtı ile tıkanma) durunûarnı| 
da Angina pektoriste kullanımı kaçınılmalıdır.

En iyi kaynakları : Kassal ve guddese etler, balık r 
yumurta, süt, yoğurt ve peynirdir. Günlük ihtiyaç İH 
20 gm. dır.

Sayın okurlar vitaminlerin ölçü birimi miligramdır. I 
(mg.) örneği bir çay kaşığı toz şekern biri bir gram 1 
dır. Gramın binde biri de bir miligramdır. Bir miiif I 
ram şeker toplu iğne ucu büyüklüğünde birkaç şekeri 
parçasıdır. Miligramın binde biri de bir gama yadıl 
bir mikrogramdır .

Sağlıklı günler dilerim.

AKDOĞANLAR TİCARET
MOTİF

DUVAR KAĞITLARI BAYİLİĞİ

Hüseyin Akdoğanlar
• DUVAR KAĞIDI • CAM CİLA
• FORMPLAST • HAUFLEKS
• POSTAER • MARLEY
• PARKE • YAĞLI BOYA

• PLASTİK BADANA

Tlf : 2132
Merkez : istiklâl Cd. Gürle îşham Pasaj içi Gemlik I
Şube : Pazar Cd. No. 8 GeuJk I

KISA KISA
faya Kaymakam Mehmet Güler, Milli Eğitim Genç® I 
ve Spor Müdürü Hüseyin Algan. Kütüphane Müdiv I 
Necdet Eral. Sağlık Ocağı doktoru, öğretmenler ve it I 
Fenciler katıldı. Doktor Hüsnü Dedekarğmoğlu Kansa-* I 
hakkında bilgi verdikten sonra öğrencilerin sorulana I 
cevaplandırdı. Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.

XXX
19 Mayıs kıyafetleri belli oldu.
Erkekler : Adidas marka omuzlan çizgili penye t I 

pi atlet ve lacivert şort.
Kızlar : Etek Blüz şeklinde kıyafet giyecekler.

XXX
Annuthı'da P.T.T. Binasının temeli Çarşamba gik* I 

Vah Zekai Gümüşdiş tarafından saat 11.00'de atılacak
XXX

Murat mefruşat dekorasyon dün Ahmet Dural Me$ 
dam Pak Otel alfanda hzmete açıldı.

XXX
23 Nisan kıyafetleri belirlendi .
Her okulun öğretmenler kurulu bayrama katılacak i 

kıyafetleri belirledi.
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spor., spor., spor., spor., spor., spor., spor., spor
GENÇLER LİGt. GENÇLER LÎGÎ. GENÇLER LÎGt GENÇLER LÎGt. GENÇLER LtGÎ. GENÇLER LİGİ.

goruş GEMLİKSPOR LİDERLE PUANLARI PAYLATTI
Mehmet SEVİNÇ

Nisan'ın Düşündürdükleri

Gün, bir Nisan. Bir Nisan’da ne oldu demeye kalk
mayın. O bir Nisan ki, gözlere; öyle bir renk cümbü
şü sergiledi ki usunuz durur.

Bulutlar bir başka bulut oldular. Batıdan doğuya, 
doğudan batıya doğru, bir renk cümbüşü vardı ki, 
gözlere şenlik. Bu şenliği anlatmakla, gözler önüne 
serilmesi de bir başka dünya. Böylesi doğa gösterisi, 
binde bir olduğundan, bakan gözlere-gören gözlere bu, 
objektif olayı yaşamamış da olsalar, birşeylerin gözle 
re takılması gerek. Bir Nisan akşamının, gün inimin- 
de, kümülüs bulutlan dans etmeye durdular. Güneşin, 
kızıla çalan renkleri, tüm pencerelerde durarak; raksa 
durdular. Bu raks öyle bir cümbüştü ki; tüm pencere 
lerde, dura dura yansıdı. Bu yansımanın içinde bizler 
de vardık.

Bir Nisan cümbüşü gitmek istemiyordu. Öylesine 
oturmuştuk, Gemlik akşamlarına, anlatması kolay de 
ğiL Söylediğim gibi bu doğa gösterisini yaşamanın 
zevkinden yoksun kalmak, topallamaktan daha beter. 
Dağlara takıyorum, dağlar mor fistanlarını donanmış, 
gören gözlere şölen veriyorlar.

Akşam güneşinin renk cümbüşlerinde, gökyüzünde 
havada bulutlar, hava olaylarına kapılarak bizlere ak 
şamm morluğunda; türlü oyunlar sergileyerek bizi eri 
şaşkına çeviriyorlar. Batıya bakıyorum, batıda renk 
cümbüşleri sürüp gidiyor. Evlerin pencerelerine bakıyo 
ram, pencereler, akşamın kızıllığında, turuncuya bo
yanmışlar, pencereler, bir başka oynuyor insanlar bir 
başka oynuyor.

Öte yandan; MARMARA’ya bakıyorum. Marmara 
koyumsu bataklıkta depreşiyor. Bir de gerilere gide
lim : onbeş-yirmi yıl öncesinde, gazinolarda otururken, 
güzelim MARMARA’nın çakıl taşlarındaki balıkların 
güzel danslarını izlerdik. Ne oldu bize? Koskoca Mar
mara’yı birlikte öldürdük. Doğasıyla evleriyle daha gü 
zeldi Gemlik. Bu güzelliği, bir yana koyarak bugün, 
Gemlik’te doğasına, kendi benliğine daha doğrusu, ne 
şiş yansm “ne kebap” doğrultusunda gidenlerin yanla 
rmda olmamakta direnmek ne kazandırır Gemlik’e. 
Gemlik’in irinde yaşayanlar, kendi kaderlerini yaşıyor 
lar. Estetik duyarlıktan da yoksunlar. Oysa Gemlik’te 
öyle bir potansiye varki; potansiyeli devinime sokmak 
da, biz Gemlik’te oturanların da haklarıdır, bir demet 
çiçek gibi, ellere tutuşturulmadan Gemlik’te estetik 
değerleri birlememiz, tanımamış olmamız, insanımızın 
değer yargılarına bağlıyorum.

Hüseyin KONUR

Gemlikspor saha ve seyirci avantajını iyi kullanarak 
Grup lideri Döktaş ile yaptığı zorlu karşılaşmada ilk 
yarıda atılan karşılıklı gollerle 1-1 berabere kaldı. Oyu
na hızlı başlayan Gemlikspor, bunun sonucunu maçın 
21. dakikasında Hakan’ın yakaşık 25 metreden yaptığı 
frikik atışından gole ulaşıp 1-0 öne geçti. Golden sonra 
Gemlikspor’da duraklama görüldü 31. dakikada konuk 
Döktaş, köşe vuruşu kazandı. Köşe vuruşunu yapan 
Erdal topu direk olarak kaleye gönderdi ve Gemlikspor 
karşısında eşitliği sağladı ve ilk yarı bu sonuçla kapan
dı.

Umurspor : 0
Gençlerbirliği : 1

Gençlerbirliği karşısında hiç bir varlık göstereme- 
yen Umurspor, seyircisini hayal kırıklığına uğrattı. Ko
nuk ekip oyun hakimiyetini ilk yarıda olduğu gibi 
ikinci yarıda da sürdürdü..

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz kapandı.
ikinci yarının hemen başında Umurspor Emin’in a* 

yağından yediği golle 1-0 yenik duruma düştü. Gol son
rasında Umurspor’da biraz canlanma oldu. Ancak bu 
ataklar sonuç getirmeyince Umurspor kendi sahasında 
oynadığı maçtan 1-0 yenik ayrıldı.

Azotspor Yine Lider
Bu hafta yüzümüzü güldüren tek takım yine Azotspor 

oldu. 2. Küme Genç takımlar maçında Azotspor dep 
lasmanda İznik Çiçeklispor’u 4-2 yenerek haftayı lider 
ve aynı zamanda namağlup olarak tamamladı.

eooo00000000oonooooooooooooocoooooooooooeog

8 DAĞ KARDEŞLER
Kereste ve Ambalaj Sanayii
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HER ÇEŞİT İNŞAATLIK, 
DOĞRAMALIN KERESTE ve 

AMBALAJ SANDIĞI TİCARETİ 
Uygun Fiat — Gününde Teslim 

Uğramanız Menfaatinizedir

8
İSMET DAÖ ve OĞULLAR!
Tel : Iş. 1205—Ev. 1254—2835
ORHANGAZİ CADDESİ NO. M GEMLİK

İkinci yarıya daha hızlı ve gole arzulu başlayan ta* 
raf Döktaş oldu. Fakat Gemlikspor defansı ve kalecisi 
gole izin vermeyince maç ilk yanda atılan karşılıklı 
gollerle 1-1 sona erdi.

Polis Kupasını
Kartalspor Kazandı

Polis Teşkilatının 142. yıldönümü nedeniyle düzenle
nen Polis Kuvası Turnuvasında kupayı Kartalspor ka
zandı.

Kartalspor, Demirspor, Polisgücü ve Körfezspor’un 
katıldıkları 4’lü futbol turnuvasında ilk maçın galipleri 
Kartalspor ve Demirspor finalde karşı karşıya geldiler. 
Final maçı çok çekişmeli ve zevkli geçti. Demirspor 13. 
dakikada Mustafa’nın ayağından bir gol kazandı ancak 
hakem golü ofsayt gerekçesi.: le vermedi. 3 dakika scn* 
ra bu kez Şeref Mustafa’nın pasım iyi değerlendirdi ve 
takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Maçın 32. dakikasında Em’n topla sıfıra inerek vur
du, herkes gol diye ayağa kalkarken kaleci Cemal son 
anda topu çizgi üzerinde yakalayarak kornere attı. 38. 
dakikada yakaladığı mutlak gol pozisyonunda topu dı
şarı atarak takımını bir golden etti, ilk yarının bitimi' 
ne bir dakika kala Kartalspor penaltı kazandı. A’ışı 
kullanan Emin topu kalecinin kucağına attı ve ilk yarı 
Demirspor’un 1-0 üstünlüğü ile kapandı.

Maçın ikinci yarısına Kartalspor kaleci İbrahim’in 
yerine Bülent’i alarak başladı. 52. dakikada Emin kor
nerden attığı golle beraberliği sağladı, iki dakika son
ra aynı futbolcu yine kornerden attığı golle tak’mmı 
2-1 öne geçiren gölünü attı. Bu gol aynı zamanda ma
çın da skoru oldu. Ve Maçı 2-1 kazanan Kartalspor ku
payı müzesine götürdü.

88 Defterdarlıkla Anlaşmalı
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MATBAACILIK
Satılık Direler *

İtfaiye karşisinda krediye uygun
SATILIK LÜKS DAİRELER

Müracaat : Tel. 2010 GEMLİK

r Kiralık Telefon Aranıyor
R Müracaat : NESA ELEKTRONİK
Ş Gürle İş Merkezi — Gemlik

*
*
*
*

Mobilya Mefruşat 
Ruşen Gûmiiş

Gemlik’li Müşterilerimiz
Kalitede Fiatıa Bize Güvenin

I
I

*

FATURA
PERAKENDE SATIŞ FİŞt 
SEVK İRSALİYESİ 
taşima İrsaliyesi 
MÜSTAHSİL MAKBUZU 
GİDER MAKBUZU

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

ÇEK YAT KANEPE İMALATI TOPTAN VE PERAKENDE

Merkez : Ivazpaşa Çarşısı No. 23 Tlf : 15731 — BURSA
Şube : Yeşil Dereboyu Cadde 13 — BURSA

CET«A»I

SIRTA*! 
MOBİLYA I*

MOR

YUH CAD

YEŞİL CAMİİ

S I

Ayrıca Nişan, Nikah, 
Düğün, Sünnet 

Davetiyeleri ve Her Türlü 
Basım İsleriniz tein

Hizmetinizdedir

Tlf : 1797-4223 Gemlik
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Dizgi ve Baıkı
J5 Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi
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BMOGUI MUBlâMl GRUBU
COCA COLA — MİS SÜT ve 

MİS Süt ürünleri Yanında Şimdi de 

PANDA Dondurma ve Pasta Ürünleri

I

BURSA - BALIKESİR - ÇANAKKALE BÖLGE BA$ BAYİLİĞİNİ ÜSTLENMİŞTİR

Yılların Deneyimi Yepyeni Bir Dağıtım Sistemi île

BALOĞLU PAZARLAMA GKUBU

PANDA Bayilikleri Verecektir
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BALOÖLU PAZARLAMA GRUBU 
RÜŞTÜ ve MEHMET BALOĞLU
MERKEZ : İSTİKLÂL. CAD. NO. 108 - TLF : 1138*2144

ARTROSKOPİ
(Eklem Hastalıkları ve Menisküs Lezyonları) 

Laboratuvan 1.4.1987 tarihinden itibaren hizmetinize
açılmıştır

Op. Dr. Bülent KAVAKLI 
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Adres : Altıparmak Cd. 49/4
(Kütahya Porselen Karşısı) BURSA
Tlf : Mua. : 221101 - Ev : 364124

ÇATAK TUHAFİYE VE 
KONFEKSİYON

Çeşitlerini Sunar
M B«y. B.y.n v« Çoçuk Giysileri J

Pantolon - Etek * Kot « Blvjln Elbise
M KEKİ Triko Gömlek vo Tişörtleri
X ERO1 İÇ Çamaşırları
X Eşorfmanlar
X Çorap - Medil Çeşitleri 

BAHARI ÇATAK'TA YAŞAYIN

Tlf : 2075
Dam İr® u başı M ah No S/A Gemlik 1

«savlat» a*w

TEŞEKKÜR

• MAĞAZAMIZIN YENİ İŞ YERİNDE HİZMETE

AÇILIŞINI ONURLANDIRAN, ÇİÇEK GÖNDERME '
' ZAHMETİNE'KATILAN, TELEFON VE TELGRAFLA ) 

I sîzleri arayarak tebriklerini sunan | 
| DEĞERLİ EŞ, DOST, TANIDIK VE | 

| MÜŞTERİLERİME, KURULUŞLARA SONSUZ | 

İ TEŞEKKÜRÜ BİR BORÇ BİLİRİM

| I

MURAT
Mefruşat Dekorasyon

Hüseyin Cahit ATAN

J Ahmet Dural Meydanı Pak Otel Altı GEMT.tK V 

W1WNWWW ■ W W W ■ HJB ■

KAYIP

Bursa Trafik Şube Müdürlüğünden aldığım 7.4.961 
tarih 6347 nolu ağır vasıta ehliyetimi kaybettim.'

Hükümsüzdür.
İsmail Arslan

—~r-- _j u-u-u--*nr
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İLAN
GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1— İçemiz Tibel Otel ile Tekel arası denizde'# 
ve tahkimat inşaatı yapım işi 2886 sayılı Devlet Ihak 
Kanununun 35. maddesinin (a) fıkrasına göre kapak 
teklif usulü ile ihaleye konulmuştur.

N
*

Bu ihalede 29 Ocak 1986 tarih 19003 sayılı ResB
Gazete’de yayınlanan Bayındırlık ve İskan Bakanlı# •• 
tebliğinin hükümleri uygulanacaktır.

. 2— İşin keşif bedeli 36.893.000.- TLdir.
3— işin geçici teminatı 1.106.880.- TL.dir.

L*
4-İhale 17.4.1987 günü saat 11.00’de BeW|*t 

Başkanlığı odasında yapılacaktır.
5— ihaleye girebilme şartlan :
a) Kanuni ikametgah, b) Ticaret ve/veya Sana? 

Odası belgesi, c) imza sirkülleri, d) istekliler ad»* 
vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte te’ 
lunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten i?>‘ 
rak edenin noter tasdikli imza sirküleri, e) YteluM 
belgesi alabilmesi için (yapı araçları bildirisi, telsi 
personel bildirisi, mali durum bildirisi, daha önce af 
tığı veya yapmakta olduğu işlere ait taahhüt duıtf®;
bildirisi, geçici teminat belgesi, en az (B) grubu & k. 
teahhitlik karnesi) .

6— ihaleye katılabilmek için son müracaat 
15.4.1987 günü mesai saati bitimine kadardır.

7— Yeterlilik belgesi alabilmek için son mürte*1 
tarihi 16.4.1987 günü mesai saati bitimine kadardır.

8— Bu işe ait şartnameler Belediye Fen Işk'1 
Müdürlüğünde görülebilir.

9— Telgrafta müracaatlar ve postadaki gedkPt'B^ 
ler kabul edilme* Keyfiyet ilan nlnnnr 3.4.1987

t Hakkı ÇAKIR
Belediye Başkanı

(Basın 19) , ?
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Dr. Necati YAZAR
Dr. Ahmet R. öztûrk

Başak Cad. Kutun Çakmak 
t» Hanı No. 9/1

Heykel/BURSA

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Solaksubaşı

“Üretici Devlet
Desteği Bekliyor”

ARAÇLARA BİNMEYEREK PROTESTO GÖSTERİSİ

MAAŞLARINI ALAMAYAN 
ÇÎMTAŞ ÎŞÇÎLERÎ
YİNE YÜRÜDÜ

Gemlik Ticaret ve Sana- 
j yi Odası Başkanı Tevfik So- 
| laksubaşı zeytinlerde dcn* 
| ma ve göz yanıklan nede- 
| niyle gelecek yıl zeytin üre* 
I tirkinin mağdur olacağını 
İ belirterek “Devlet acilen 
| zeytin üreticisine yardım e- 
| Eni uzatmalıdır” dedi.

Ticaret ve Sanayi Oda- 
। smda Oda Yönetim Kurulu 
! Üyeleri Mehmet Turgut, 
: Ali Sönmez, Kemal Akıt, 
i Esat Akay ve Şaban Kan- 

ber’in hazır bulunduğu ba- 
I sın toplantısında kcnuşan 
i Oda Başkanı Tevfik Solak- 
I subaşı, soğukların bu yıl 
İ zeytin ağaçlarındaki tahri

j Polis Teşkilatının 142.
■ Kuruluş Yıldönümü Kutlandı

Türk Polis Teşkilatının 
142. kuruluş yıldönümü il
çemizde de törenlerle kut
landı.

Kim
* Ne Ödedi
fi

Vergi mükelleflerinin 1986 
yılındaki gelirleri için ödeye* 

. çekleri vergi miktarlarının a- 
"* şıklanması devam ediyor.

Düzenlemede Salih Ako- 
valrgil 6. sıraya girerken ö- 
bür mükelleflerin ödeyecek- 
leri miktarları açıklıyoruz.
Salih Akovalıgil 6.214.034. 
Mustafa Baloğlu 3.730.905.
Sinan Akman 3.707.340.
AH Mutman 3.652.380.

fi Mehmet Baloğlu 3.547.853.
fif Muammer Peker 3.490.496.

A. Baki Peker 3.490.496.
Yunus Peker 3.486.532.
Ziya Sanşen 3.221.382.

UJÜ Rıfat Aydm 3.185.792.
Süer Akman 3.156.234. 
t.Hakkı Sönmez 3.062.569.

D. S. 2 de

İnan Tamer Ameliyat Oldu
g Yazarımız înan Tamer, 

geçtiğimiz hafta başarılı 
bir safra Kesesi ameliyatı 
Oldu.

Ani olarak rahatsızla şan 
İnan Tamer’e safra girişin 
de tıkanıklık görülmesi üze 

batının 934 yılından daha 
büyük olduğunu belirterek 
şöyle konuştu :

“— İki yıl önceki don o* 
layından sonra ağaçlar ken 
dini daha toparlayamazken 
bu kez geçtiğimiz aylarda 
meydana gelen şiddetli kış 
nedeniyle zeytin ağaçların
da % 30 den görüldü. An
cak bugünlerde zeytinlikle
ri gezdiğimizde ve odamıza 
üreticilerden gelen bilgile
re göre asıl zarar göz ya
nıklarında kendini göster
mektedir. Bölgemizdeki göz 
yanıklan oram % 85-90’dır. 
Bu gelecek yıl zeytin ürü
nünün olmayacağının işare

10 Nisan Cuma günü Ata 
türk Anıtı önünde düzenle
nen tören istiklal marşının 
okunması ve saygı duru
şuyla başladı. Polis Teşki
latının 142. yıldönümü tö
renlerinin açJlış konuşma
sını ilçe Emniyet Amiri 
Abdullah Yıldırım yaptı.

Yıldırım konuşmasında 
polis teşkilatının tarihçesi
ni anlattıktan sonra şunları 
söyledi :

“-Bugün polisimiz 20. 
yüzyılın şartlarına ayak uy 
durabilmek için büyükham 
le yapmış, disiplini, eğiti
mi, başarısı ve fedakar gö 
rev anlayışı ile vatandaşın 
daima güven duyduğu teş
kilat haline gelmiştir. Baş 
ta anarşi ve törörle müca
dele olmak üzere suçları 
önlemesi ve suçluların ya
kalanmasında dünyada hak 
lı bir başarı elde etmiştir.”

Atatürk Anıtı önünde ya 
pıtan törende polis konulu 
şiir yarışmasında birinci
lik, ikincilik ve üçüncülük

Devamı Sayfa 4 de 

rine cerrahi operasyon ge
rek'/. Bursa özel 
Vatan Hastahanesinde geç 
tiğimiz hafta salı günü ame 
liyat yapıldı. Safrası alman 
Tamer’in sağlık durumu 
düzeldi.

tidir. 1986 sezonu köylü 
beklediği ürünü alamamış
tı. Devlete ve kooperatife 
olan borçları nedeniyle mah 
sülünü tüccara, sattı. Köy* 
lülmüzün elinde pek mah
sûl yoktur. Bunun ardından

Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı 

Tevfik Solaksubaşı

İSKELE BİR CAN DAHA ALDI
• KAMYON ALTINDA KALAN YAŞLI ŞAHIS PARÇALANARAK ÖLDÜ
• CESET KÜREKLE TOPLANDI
• DÖRT YILDA İSKELEDE BEŞ KİŞÎ ÖLDÜ
• İskelenin denetImsIzlIğ! şikayetlere yol açiyor

İlçenin tek iskelesinde 
trafik kargaşası bir canda 
ha aldı. Kordana doğru ge 
ziye çıkan Seyit Ali Bakır 
(82) adındaki yaşlı şahış 
geri gelmekte olan mağne* 
zit yüklü kamyonun altın
da kalarak feci şekilde can 
verdi.

Geçtiğimiz hafta cuma 
günü saat 11.45 sıralarında 
Mustafa Gencay adlı şofö
rün kullandığı mağnezit 
yüklü kamyon iskelede yük 
boşaltmak için sıra bekle
mek için arka arka, gele
rek park edeceği sırada Se 
yit Ali Bakır (82) adlı şahı 
sı ezdi. <

Yaklaşık 18 ton mağne
zit yüklü kamyonun altında 
katan on çocuk babası yaş 
lı şahıs, olay yerinde par
çalanarak feci şekilde öl
dü.

Polisçe gözaltına alınan 

ikinci bir felaketin gelmesi 
ile daha da güç durumda 
kalacaktır.”

Don ve göz yanıkları ne 
denyle gelecek yıl üretici
nin çok büyük sıkıntıya dü 
şeceğini söyleyen Ticaret 
Odası Başkanı Solaksuba- 
şı, üreticinin önümüzdeki 
günlerde normalin üzerinde 
bir mücadele yapması ge
rektiğini vurgulaya 
rak “-Şimdi üreticiye 3'4 
yıllık bir masraf kapısı a* 
çılmıştır. Biz Ticaret ve 
Sanayi Odası olarak zeytin 
üreticisinin zararlarının 
mutlaka devletçe karşılan
masını ve üreticinin destek 
lenmesini istiyoruz. Bilhas 
sa zararlılarla mücadele 
için ilaç yardımı her kade
mede yapılmalıdır. Ayrıca 
İlçe Tarım Müdürlüğü ilgi
lileri köylüyü geniş şekilde 
aydınlatmalıdır.

Önümüzdeki yıllar köylü 
ve zeytin stokçusu tüccar 
için kriz yıllarıdır. Bunla
rın önlemleri hemen alın
malı üretici korunmalıdır.” 

otuzbeş yıllık şoför Musta
fa Gencay, gazetemize yap 
tığı açıklamada şunları 
söyledi :

“-Aracı arka arka götü
rüyordum ve dikiz aynasıy 
1a kontrol ediyordum. Gö
rünürlerde kimse yoktu. 
Ben yılların şoförüyüm ve 
dikkatli olduğumu herkez 
bilir. Buna karşın yaşlı şa 
hısın aracın arkasına ne za 
man. geldiğini görmedim.

Emniyet Amirliği ve Polis
Lojmanları Törenle Açıldı

Yapımı bir süre önce ta 
marnlanan ilçe Emniyet 
Amirliği hizmet binası ve 
polis lojmanları Vali Zekai 
Gümüşdiş tarafından tören 
le açıldı.

Geçtiğimiz hafta per-

Bir ENKA Holding kuru 
luşu olan Gemlik ÇİMTAŞ 
Çelik Kontrûksiyon Fabri
kasında çalışan işçiler, Ni
san ayı maaşlarını alama 
maları üzerine iş çıkışı ser 
vis otobüslerine binmeye
rek olayı kınadılar.

ÇİMTAŞ işyerinde çalı
şan 510 işçi yaklaşık 4 yıl* 
dır maaşlarını düzenli al
madığını söyleyen yetkili 
sendika olan Otomobil îş 
Bursa il Başkanı Bayarîn 
ce şunları söyledi :

“-işyerinde çalışan 510 
arkadaşımız yıllardır dü-

PTT'DEN İKİ HAMLE

Kurşunlu ve Armutlu
Otomatik Santrala Kavuşacak

Gemlik Körfezi bir uç
tan bir uca otomatik tele
fon görüşmesine açılıyor. 
Bu imkanı sağlayacak Ar
mutlu PTT binası ve oto
matik santralı ile Kurşunlu 
PTT binası ve otomatik 
santralı temelleri törenle 
atıldı.

Temeli atılan Armutlu 
PTT binası ,ve bin hatlık 
otomatik telefon santralı 
700 metrekare alan üzerine 
iki kat olarak inşa edile
cek. Tesis, Armutlu’nun 
yanısıra çevresinin haber-

Çok üzgünüm” dedi.
Olay yerinde ilçe savcısı 

Hüseyin Ruhi öz’ün incele 
me ve soruşturma yapma
sından sonra yaşlı şahsın 
paramparça cesedi beledi
ye temizlik işçileri tarafın
dan kürekle toplanarak nay 
lon torbalara toplandı. Da
ha scnra Belediye arazözü 
cesedin kalktığı yerdeki 
kanları yıkadı. Şoför Mus
tafa Gencay tutuklandı.

şembe günü açılışlar için 
ilk tören Osmaniye mahal
lesinde polis lojmanları ö* 
nünde yapıldı. Törene Vali 
Zekai Gümüşdiş, Kayma
kam Mehmet Güler, Garni

Devamı Sayfa 4 de 

zenli maaş alamadıkları 
için çok mağdur durumlar
da kalmaktadır. Geçtiği 
miz ay aynı durumu yaşa
dılar. Mart ayı aylıkları a- 
yın 20 sinden scnra ödendi. 
Aynı olay Nisan ayı aylık
larında da meydana geldi. 
İşyerinde çalışan işçi arka 
daşlar bunu kınamak ve 
protosto amacıyla Cumar
tesi günü iş çıkışı araçlara 
binmiyerek Yalova asfaltı
na kadar yürümüşler. Aynı 
akşam mesaiye kalmamış 
lar dır.

leşme sorununu da çöze
cek. Daha sonra temeli atı 
lan Kurşunul PTT binası 
ve 1500 hat kapasiteli oto
matik santralda 706 metre 
kare alan üzerine yine iki 
katlı olarak inşa edilecek. 
Vali Zekai Gümüşdiş tören 
lerde yaptığı kcnuşmalarj 
da Türkiye’nin PTT hizmet 
leri başta olmak üzere bü

Devamı Sayfa 4 de

SHP
Dayanışma 
Yemeğinde 
Onur ve 
Şükran 
Plaketi 
Dağıttı

SHP ilçe örgütü tarafın 
dan önceki gece ASF Res* 
taurant'ta düzenlenen daya 
nışma yemeğinde GeneljBaş 
kan Erdal İnönü, Güven 
ve bazı partililere onur ve 
şükran plaketi verildi.

ASF'deki yemeğe SODEP 
Genel Başkanı Cezmî Kar- 
tay'ın katıldığı yemeğe Bur
sa Merkez, Mudanya, İne
göl, Yenişehir, Orhangazi, 
İznik ilçe Örgütleri de katıldı

Yemekte konuşan İlçe 
Başkanı Erkan Mutman, par 
tilerinin HP ile birleşmesin 
de üstün emekleri geçen 
Genel Başkan Erdal İnönü 
ile Genel Başkan Yardımcı 
sı Aydın Güven Gürkan île 
Cezmî Kartay'a şeref plake 
ti. Bursa Milletvekili Meh
met Azizoğlu, Necdet Buluk 
İnan Tamer ve Mustafa öz 
alp'e de onur plaketi dağıtı 
tacağını söyledi. Plaketler tö 
renle sahiplerine verildi. Tö 
rende bulunmayan İnönü ve 
Gürkan'ın plaketleri Cezmî 
Kartay'a verildi.
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Polis Teşkilatının 142. Kuruluş Yıldönümü nede* 
niyle düzenlenen "Kompozisyon ve Şiir Yarışması"nda 
dereceye giren Kompozisyon ve Şiiri yayınlıyoruz.

Kompozisyon Yarışması Birincisi

. Polis Amca
Her yıl övünerek kutlarız bu günü, övüncümüz, şe 

Tefimiz, gururumuzdur polisimiz...
Türklerin karakterinden olsa gerek. Askerlikte üs

tün başarılar sağlar, yiğittir, korkusuzdur. Sıcacık ya
tağımızda uyurken, günlük işlerin yoruculuğundan önü 
müzü göremezken kim korur, kim destek olur? Elbet 
te polis amçamız... O sevecen, iyilik ve dürüstlük 
akan yüzüyle en büyük desteğimizdir, güvencemizdir. 
Başımıza bir hal gelse önce polis arar, polis diye çır 
pınırız. Polis kelimesinin bile halk üzerindeki etkisini 
dah kıymetlidir.

Bir arkadaşımızdan küçük bir iyilik görsek, minnet
tar kalır karşılığını vermeğe çalışırız. Oysa polisimiz 
bizim için değil küçük bir iyilik, canını hiçe sayar da, 
karşılığında ne alır? Ne veririz? Hiçbirşey... Yaptığı 
ne kadar büyük oursa olsun o o bizden birşey beke- 
mez de... Ona vereceğimiz basit bir teşekkül-, bir ba
kış, onun için milyonlarca liralık değerden daha güzel, 
daha kıymetlidir. 1

Selime TEKİNKUŞ
İmam Hatip Lisesi

5/B No. 694

Şiir Yarışması Birincisi

Ayşe Bacı
Ağlama Ayşe Bacı ağlama
Benim yüreğimi dağlama
Ne var bunda ağlayacak,
Katil bir gün bulunacak...

Zannetme katil kaçtı kurtuldu.
Herkes tarafından unutuldu.
Boşuna gözyaşı dökmektesin 
Hakkı hukuku aranan memlekettesin.

Emniyet Teşkilatı nedir? bilirmisin?
Kulağını pencereden dışarı verirmisin?
Acaba bu ses ne dersin.
Bu ses Polis düdüğünün sesi...

Çekirge akşama kadar ne yapar? 
Durmadan oraya buraya sıçrar. 
İşte suçluda bir sıçrar iki sıçrar, 
Sonunda Polis ona kelepçeyi takar.

Ayşe bacı Ayşe bacı
Şimdi sana ne söylesem boş
Kapını zili çaldı koş.
Nedir? bu saatte hayrola?
Ayşe bacı seni polisler istiyor karakola,

Müjde, müjde Ayşe bacı
Dinsin gözlerinin yaşı 
Katili Polisler yakalamış 
Kararı mahkemeye kalmış.

Özgür KABADAYI
5/B 1714

11 Eylül İlkokulu

KONGRE İLANI
S.S. ÖRNEK SİGORTALILARI YAPI KOOP.

Kooperatifimizin aşağıda belirtilen gün, saat ve 
yerde yapacağımız olağan genel kurul toplantısında 
aşağıdaki maddeleri görüşmek üzere 3 Mayıs 1987 
tarihinde saat 11.00’de Gürle İş Hanındaki yazıhane
mizde yapılacaktır.

Tüm üyelerimize duyurulur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:
1— Yoklama ve saygı duruşu
2— Başkanlık divanının seçilmesi
3— Yönetim kurulunun raporunun okunması ve ince 

lenmesi
4— 1986 yılı Bilanço gelir ve gider hesaplarının in

celenmesi
5— 1986 yılma ait denetçi raporunun incelenmesi
&— Denetçilerin ve yönetim kurulun ibrası
7— Yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerin ye

dekleri ile beraber seçilmesi
8— Gelecek yılın kadro bütçe ve iş programının 

görüşülmesi
9— Tamamlama kredisi istenmesi için yönetim ku

ruluna yetki verilmesi
18- İstinat duvarının yapılması hakkınd akarar

Kim Ne Ödedi
— Birinci Sayfadan Devam —

Erol Mutman 3.024.630. Nazmi Oktay: 1.840.087.
Ali Koral 2.990.767. Yüksel Yıldırım 1.837.664.
İsmail Tathsözlüler Kamil Solaksubaşı

2.989.678. 1.836.324.
Esat Coşkun 2.918.602. A. Murat Solaksubaşı
Recep Yuzkıcugıı 2.833.825. 1.789.858.
Mehmet Buçukoğlu A. Osman Demirtaş

2.702.273. 1.788.320.
Necati Aydın 2.699.097. Hüseyin Ozan 1.767.097.
Ergin Urunlu 2.620.622. Mutluhan Uluocak.
Zeyyat Emek 2.606.372. 1.725.548.
H.Kemal Soydan 2.419.007. Hüseyin Keskin 1.723.738.
Selçuk Tangün 2.312.549. Salih; Tamer 1.6801.428.
Necati Aşkın 2.190.428. Hüseyin Üre 1.678.700.
E.özer Yiğittekin 2.189.691. İsmail! Yavuz 1.657.145.
Turgut özden 2.145.141. Hüseyin Özçakır 1.648.490.
Ersin Erenoğlu 2.094.145. Cevat Aydın 1.614.176.
Aydın Akovalıgil 2.072.913. Ceyhan Aydın 1.610.837.
Halil Ünal 2.067.493. Salih Şentürk 1.601.538.
Osman Onsekiz 2.041.823. Fazıl Şentürk 1.599.864.
Mehmet Kökçe 2.031.413. Yaşabey Danış 1.582.855.
Zihni Danış 2.076.797. İsmail Aydloğdu 1.545.818.
Rıza Damş 2.029.548. Ferruh Erçek 1.543.898.
İbrahim Aydın 1.991.830. Erdem Kasap 1.543.728:
Mustafa Soydan 1.983.424. A.Rıza Doğru 1.525.266.
Ramazan Uzunlar 1.964.544. Vedat Peker 1.521.900.
Haşan Sözüneri 1.955.175. Ahmet Güllü 1.473.915.
Osman Yılmaz 1.909.981. Kamil Demir 1.441.613.
Abdullah Başaran 1.906.109. A.Rıza Yavuz 1.428.536.
Aziz Ataoğuz 1.892.094. Musa Bayer 1.421.990.
Zeki Saral 1.876.818. Özcan Türüdü 1.407 304.
Nazif Girgin 1.876.215. nasan rurudu 1.407.304.
Müfedal Aşkm 1.861.582. Yüksel Görücü 1.403.029.
İsmail Yılmaz 1.858.950. A.Rıza Turan 1.398.356.

Devamı Haftaya

KONGRE İLANI
KURTUL KÖYÜ GENÇLİK VE SPOR DERNEĞİ 

BAŞKANLIĞINDAN

Demeğimizin olağan genel kurul toplantısı 5 Mayıs 
1987 günü saat 20.00’de Köy kahvehanesinde yapıla
caktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplan
tı 17.5.1987 günü saat 20.00’de aynı yerde yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

1— Açılış ve saygı duruşu
2— Divan heyeti seçimi
3— Yönetim vl denetleme kurulu raporlarının okun 

ması
4— Yönetim ve denetçilerin ibrası
5— Yeni yönetim ve denetleme kurulunun seçimi
6— Tahmini bütçenin görüşülüp kabul edilmesi
7— Dilek ve temenniler
8— Kapanış.

KONGRE İLANI
SINIRLI SORUMLU GEMLİK MOTORLU 

TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ B.Ş.K.

Kooperatifimizin yıllık olağan genel kurul toplantısı 
3 Mayıs 1987 Pazar günü saat 14.00’de Ihça caddesi 
Esnaflar Kırahathanesinde yapılacaktır.

Ortaklarımıza duyurulur.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM:

1— Açılış ve yoklama
2— Divan oluşumu ve saygı duruşu
3— 1986 yılı yönetim ve denetim kurulu raporlarının 

okunması
4— 1986 yılı bilanço ve kârzarar toblolarınm oku 

nup görüşülmesi
5— Yönetim ve denetim kurullarının ibrası
6— Ortaklığa kabul ve çıkacaklar için karar alınması
7— Faaliyet dönemi kârı'nın dağıtımı için karar 

alınması
8— 1987 yılı tahmini bütçenin görüşülüp onaylanması
9— Dilek, temenniler ve kapanış.

sağlık köşesi!

VİTAMİNLER - 12

B grubu vitaminlerinden Köliu, Inositol, Folik ast 
B5 Pantolenik asit.

Şimdilik “ormanda uyuyan güzeller” dir demek ye
rinde olacak çünkü ileride yapılacak incelemelerde er
demleri ortaya çıkacaktır .

Kolin : Yağların metabolizmasında ve kara ciğere 
yağ hücrelerinin bozulmasına tedbir almada aktif röl 
oynar. Aynı zamanda iç tepilerin iletilmesinde- yar 
dımcı olur. En iyi kaynağı tam tahıllardır.

Inositol : Kolinle bir bağlantılı olarak karaciğeri ko 
rur, yağların metabolizmasında iş birliği yapar. Sindi 
rim sisteminin (mide bağırsak) hareketinin düzenini 
sağlamada etkili olur. En iyi kaynakları : tahıl ke
pekleri, soya, etler ve iç organlarıdır.

Folik asit : Kansızlığa karşı mücadele eder, anti kor 
ların sentezinde olduğu gibi alyuvarların yaşamaların, 
da bir yer tutar, yorgunluğa karşı dayanıklılığı artı
rır. En iyi kaynakları karaciğer, böbrek ve diğer or. 
ganlarda, bira mayasında, daha az miktarda yeşil yap 
raklı sebzelerde, tam buğdayda, sığır, dana eti., ve 
som balığıdır.

B5 Pantotenik asit’in keşfi heecan yaratmıştır. Çün
kü kimi araştırmacılar saçların kırlaşmasını önlediği. 
ni belirtmişlerdi. Karbon hidratların metabolozmasına 
sinir sisteminin ve böbrek üstü bezlerin fonksiyonları-1 
na yardımcı olur, yorgunluğa karşı direncini artırır. I 
önemli miktarda karaciğer, böbrek, yürek, yumurta sa I 
nsı, pirinç, tam buğday, yer fıstığı ve bezelyedir.

Biyotin : Enzimler ve solunum sistemleri için ge- 
Teklidir. Doğal kaynakları karaciğer, böbrek, yumurta 
sarısı, bira mayası, süt, sebze ve. cevizdir.

Yemeklerinizi B grubu vitaminlerini taşıyan madde 
lerle nasıl zenginleştireceğinize ilişkin. bir kaç öğüt.

1— Salata ve tatlılarınıza taze çavdar ya’da buğr 
day özü ekin. Hamur işlerinizde kullanacağınız her bir 
tas una bir büyük kaşık ekleyin.

2— Balık yada ince et dilimlerini kurumuş ekmek 
ufağına bulayacağınıza buğday özüne bulayınız.

3— Hergün bir çok kez yoğurt yiyiniz; mayonez ye 
rine yoğurt kullanınız.

4— Haftada hiç olmazsa, iki kez karaciğer ızgara 
yiyiniz. Sığır yada kuzu ciğeri daha ucuzdur, ama da 
na ciğeri kadar zengindir.

5— Beyaz şeker yerine doğal şeker kullanın. %15 şe 
ker taşıyan taze besinlerden elma, kayısı, portakal, 
% 20-25 şeker taşıyan meyvelerden incir, erik, yer el 
ması, muz. Bu meyvelerin yüzgramı bir buçuk çorba 
kaşığı toz şekere karşılıktır.

Sağlıklı günler dilerim.

| DAĞ KARDEŞLER
Kereste ve Ambalaj Sanayii

HER ÇEŞİT İNŞAATLIK, 
1 DOĞRAMALI K KERESTE v«

AMBALAJ SANDIĞI TİCARETİ
Uygun Rat — Gününde Teslim 

Uğra manın Menfaatinizedir

§ İSMET DAĞ va OĞULLARI
Tel : Iş. 1205—Ev. 1254-2835

K ORHANGAZİ CADDESİ NO M fîKMI İK
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Mehm«t SEVİNÇ

Mantık ve!..
“Böylesi çarpıtılmış mantıkla, bir yerlere varmanın 

yollarını ararken; batının teknolojisini alalım kültürü* 
nü bırakalım gibi açmazlara düşmek ulusumuza özgü 
bir mantık değildir.’ Gibi bağnaz yorumlara düşenler, 
insanımızı daha da gerilere çekmenin ulusumuza özgü 
bir mantık değildir, gibi bağnaz yorumlara düşenler. 
Bu tutumlarında başarılı olacaklarını sanıyorlarsa 
insanımızı daha da gerilere çekmeyi amaçlıyorlar, 
aldanıyorlar. Çünkü, Türkiye’de zinde güçler daha 
ölmedi. Ölmeyecekler de. İnsanımızı kendi bağnaz ka
faları doğrultusunda, yönkndirelemeyeceğini de, sezgi 
leriyle anlıyorlar. Zaman kazanmak istiyorlar.

Bu zamanı ulusumuz hiç bir zaman bu kitlenin eline 
vermeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti, şeher*dervişler 
ülkesi olamayacağını bir kere daha kafalara danklata 
çaktır. Bu ülkede yaşayanlar ulusal sınırlarımız içinde 
isyan bayrağı kaldırmanın ötesinde, Türk ulusu olarak, 
birleşme olanaklarını arayabilirlerse; bu arayışta Türk 
ulusunun yanında olabilmenin mutluluğunu duyabilir
ler. Ne mutlu onlara.

Bu yazıyı yazarken radyoda ulusumuzu bölenlerden 
söz ediliyordu. Ne olacak Türkiye düzeyinde? Bağnazlar 
körler bu güzelim yurtta, amaçlarına dönük eylemlerini 
yeraltı-yerüstünde sürdürürlerken, Türkiye’yi karanlık 
larda bırakacaklarını mı sanıyorlar? Türkiye uygarlık 
yolunda yol alırken, bağnazın çelme takmasına yer 
vermez. Çünkü ulusumuzun görüş açısı karanlık değil 
dir.

Neyi niçin yaptıklarının, bilincinde olamayanlar üç- 
buçuk insanın tutsağı olabiliyorlar. Soruna bü açıdan 
baktığımızda, faizlerinde savsaklamalarımızdan güç ala 
rak Türkye Cumhuriyetini kendi dünyalarına çekme 
davranışlarını sürdürürlerken de bağnazlığın geri kal
mışlığın belki de acılarım çekiyorlardır. Onlarca iyiyi 
doğruyu gördüklerinin bilincinde olmaları neyle açık
lanır.

Körce devinim içinde olmaları hangi dille anlatır?

Cumhuriyet Türkiye’si tutucu adam sendeci bir po 
litikayı kendine amaç ediniyorsa, uygar dünyaya ba
kış açısı darboğazlarda sıkışmış bir tekneye benzer. 
Batanız, hükümetin bakış açısına, havanda su döğerce 
sine hep kendine yontuyor, kendi doyumunu da sağlar 
casına, durmadan kendini övüyor. Böylesi bir politika 
nın her alanda tıkanacağım gösteriyor olması, neyle 
yorumlanır?

KONGRE İLANI
GEMLİK TAHMİL TAHLİYE İŞLERÎ 

DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

Demeğimizin olağan genel kurul toplantısı 16 Mayıs 
1987 Cumartesi günü saat 21.00’de Kayhan mahallesi 
1 Nolu cadde No. 67’de yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

1— Açılış
2— Divan oluşumu
3— Yoklama ve saygı duruşu
4— Çalışma ve denetleme raporlarının okunması
5— Raporları ntenkit ve ibrası
6— Yeni yönetim ve denetim kurullarının seçimi
7— Dilekler ve kapanış.

KAYIP

Sahibi bulunduğum 787559 Nolu Berate 7.65 çaplı 
tabancamın ruhsatım zayi ettim. Hükümsüzdür.

Ahmet Muharrem GÜNER 
Kapaklı Köyü

spor», spor., spor., spor., spor., spor., spor., spor..
GENÇLER LİGt. GENÇLER LİGt. GENÇLER LİGİ GENÇLER LİGİ GENÇLER LİGt GENÇLER LİGİ.

GEMLİKSPOR BOZGUNA UĞRADI

Gemlikspor : o Hürspor : 6
Hüseyin KONUR

Gemlikspor kendi sahasında Hürspor karşısında, tu* 
tunamayarak bozguna uğradı.

Sağnak yağış alfanda oynanan karşılaşmada gülen 
taraf konuk Hürspor oldu. Gemlikspor karşılaşmaya dia 
ğınık bir düzenle başladı.

Nitekim daha 4. dakikada komelden gelen ortaya 
Şevket oldukça sert vurduO-1, 20. dakikada Gemlikspor 
un defans oyuncusu adeta rakip kaleye şut çekercesi 
ne kendi kalesine gol attı 0-2,38. dakkada Şevket ceza 
alam içine zarif hardketlerle girdi. Kamil’i de geçerek 
bir anda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Meşin yuvar 
lağı kalecinin solundan filelere gönderdi 0 3.

Bu golün 1 dakika sonrasında Nedim’in pasını ka
pan Muharrem sert şutla durumu 0-4 yaptı, ilk devre 
bu sonuçla bitti.

İkinci yarıda konuk takım oyuna gene hızlı başladı. 
60. dakikada günün formda oyuncusu Şevket, takımı
nın beşinci golünü kaydetti. 74. dakikada Gemlikspor 
gole çok yaklaştı Cengiz altıpas içinde müsait bir pa

zisyondan yararlanamadı.

87. dakikada Hürspor defans oyuncusu Ali, ileri çık 
fa sağdan yapılan ortaya kafa ile. vurarak durumu 0-6 
yaptı ve maç bu sonuçla sona erdi.

STAD : GEMLİK

HAKEMLER : Adem Vural (3), Gürdal Yüceyü 
(3), Süleyman Arkan (3).

GEMLİKSPOR : Alpaslan (1), Kemal (1), (Hakkı 
1), Hüseyin (2), Halil (1), Deniz (1), Hakan (2), Ha- 
şim (2), Muharrem (1), Cengiz (1), Erkan (1), Eftal 
(1), (Birol 1).

HÜRSPOR : Sedat (3), Ali (2), Nusret (2), Galip 
(3), Yılmaz (3), Muharrem (2), Emir (2), (Yaşar 2), 
Nedim (3), Şevket (4), Tuncay (3), Recep (2), Meh
met (2).

GOLLER : Dk. 4,38,60 Şevket, Dk. 20 Kemal kendi 
kalesine, Dk. 39 Muharrem, Dk. 87 Ali.

KONGRE İLANI
AZOT SİTE KULÜBÜ DERNEĞİ B.Ş.K.

Derneğimizin 6. genel kurul toplantısı 3 Mayıs 1987 
Pazar günü saat 11.00’de Memur Yemekhanesinde ya
pılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde genel. kurul 10 Ma 
yıs 1987 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM:

1— Açıhş ve yoklama
2— Divan oluşumu, saygı duruşu
3— Çahşma raporunun okunması ve görüşülmesi
4— Yönetim ve 4denetleme kurullarının aklanması
5— 1987 yılı tahmini bütçesinin görüşülüp kabü.lü
6— Yeni yönetim ve denetleme kurullarının seçimi
7— Dilek ve istekler
8— Kapanış.

KONGRE İLANI
AZOT MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ B.Ş.K.

Demeğimizin yıllık olağan genel kurul toplantısı 
29 Nisan 1987 günü saat 13.00’de TÜGSAŞ memur ye 

, mekhanesinde yapılacaktır.
j Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 6 Mayıs 1987 gü
nü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

YÖNETİM KURUTU
GÜNDEM:

1— Açıhş
| 2— Divan oluşumu

3— Saygı duruşu
4— Yönetim ve denetleme kurulu çahşma raporları 

nın okunması
5— Yönetim ve denetleme kurullarının aklanması
6— Tahmini bütçenin görüşülmesi
7— Seçimler
8— Dilek ve temenniler
9— Kapanış.

f «»•■>«««» ««raw«a> Kffifcse») ot J

| Kiralık Telefon Aranıyor j

OO <w.^« «M**«StaMto*

t 8KAYIP

| Erzurum Hınıs Kazasından aldığım Nüfus Cüzdanı-1 
fmı kaybettim. Hükümsüzdür. J

1 Muhyettin DUMAN f
—•>**— «M» —' «A» OO

8 8
| Müracaat : NESA ELEKTRONİK

। Gürle İş Merkezi — Gemlik



SORUMLU MÜDÜR VE SAHİBİ

KADRİ GÜLER

_ _ gemlik
KÖRFEZ

Yönedm Yeri : tetfklâl Cad. GOrçsy Paaajj 
No i - TeL : 4223 — GEMLİK 

Dizgi ve Bariu
Körfez Mathaaahk v» Ajtnbe_taj 8umj4

14 NİSAN 1987 SAYFA

İLÂN
GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1— İlçemizin çeşitli yerlerinde bulunan Balıkpazan 
meydanı tanzimi, bahkhali dükkanları çatı kaplaması 
ve İskele meydanı umumi WC inşaatı yapı işi 2886 
sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesinin (a) fık 
rasına göre kapalı teklif usulü ile ihaleye konmuştur.

Bu ihalede 4 Şubat 1987 tarih 19362 sayılı Resmi 
Gazetede yayınlanan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 
tebliğinin hükümleri uygulanacaktır.

2— İşin keşif bedeli 29.995.267.-TL.dir.
3— İşin geçici teminatı 900.000.'TL.dir.
4— İhale 29.4.1987 günü saat 14.00’de Belediye Baş

kanlığı odasında yapılacaktır.
5— İhaleye girebilme şartlan :
A) Kanuni ikametgah B) Ticaret ve/veya Sanayi 

Odası belgesi C) İmza sirküleri D) İstekliler adına 
vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bu* 
lunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten işti
rak edenin noter tasdikli imza sirküleri E) Yeterlilik 
belgesi alabilmesi için (yapı araçları bildirisi, teknik 
personel bildirisi, mali durum bildirisi, daha önce yap 
tığı veya yapmakta olduğu işlere ait taahhüt durum 
bildirisi, geçici teminat belgesi, en az (B) grubu mü 
teahhitlik karnesi, banka referans mektubu

6— İhaleye katılabilmek için son müracaat tarihi 
27. 4.1987 günü mesai saati bitimine kadardır.

7— Yeterlilik belgesi alabilmek için son müracaat 
tarihi 28. 4.1987 günü mesai saati bitimine kadardır.

8— Bu işe ait şartnameler Belediye Fen işleri Mü
dürlüğünde görülebilir.

9— Telgrafla müracaatlar ve pöstadaki gecikmeler 
kabul edilmez. Keyfiyet ilan olunur. 10. 4.1987

I. Hakkı ÇAKIR
(Basın 20) Belediye Başkam

PTT
yük bir gelişme içinde ol
duğunu belirterek, Bursa’ 
nın bu konuda en şanslı il
ler apaşında bulunduğunu 
söyledi. Bursa ’nın tüm köy 
terinin yıl sonuna kadar 
otomatik ve uluslararası 
telefon görüşmesine açıl
mış olacağını kaydeden Va 
li Gümüşdiş konuşmasının 
sonunda Bursa’da son yıl
larda Merkezde olsun köy
lerde olsun önemli hizmet
ler verdiğini ifade ederek, 
hizmetlerin getirilme
sinde acele edilmemesini 
isteyerek, “Dünyanın hiç
bir şey bir yılda bitirilme 
miştir” dedi.

Törende konuşan PTT 
Başmüdürü Veli Bettemir 
de temelleri atılan Armut
lu PTT binası ve 1000 hat
lık otomatik santralin 65’ 
er milyon liraya malolaca- 
ğını ve yıl sonunda hizme 
te açımasınm planlandığını 
bildirdi. Eöylece Gemlik 
Körfezinin bu yılın sonuna 
kadar bir uçtan bir uca 
otomatik telefon görüşme
si başta olmak üzere ha
berleşme imkanına kavuş
muş olacağını kaydeden 
Veli Bettemir, haberleşme 
konusunda en iyi ve sürat 
li hizmeti verebilmenin ça 
bası içersinde olduklarını 
söyledi.

Emniyet 
Amirliği
zon Komutan Vekili Kıd. 
Binbaşı Satahattin Yılmaz, 
Bursa Emniyet Müdürü 
Lütfü Tomuş, daire amirle 
ri siyasi parti temsilcileri 
ve emniyet mensuplan ile 
aileleri katıldı .

Törende konuşan Vali 
Zekai Gümüşdiş, aralık 
ayında tamamlanan loj
manların ilçedeki tüm em
niyet görevlilerine dağıtıl
dığı ve bazı dairelerin ise 
fazla geldiğini söyledi. Va 
li Gümüşdiş şöyle konuştu:

“-Son yıllarda kamu gö 
revülerini ev edindirme ça 
İaşmalanna büyük bir sü
rat görümektedir. Gemlik 
lojman konusu da mutlu 
bir sona ermiştir,. ilçenize 
personelden çok lojman ya 
pılmıştır. Amacımız şimdi 
Gemlik’e yeni polis kadro
ları'vermektir. 1985 yılında 
temeli atılan bu bina 1986 
yılının Aralık ayı sonunda 
bitirilmiş ve içinde oturul
mağa başlanmıştır. O gün
den beri lojmanların resmi 
açılışı yapılmadı. Açılışı 
Polis Teşkilatını 142. kuru
luş yıldönümünde yapmak 
düşüncesiyle geciktir 
dik.” dedi.

Polis Teşkilatının 142
Kuruluş Yıldönümü Kutlandı
alan öğrencilerin şiirleri 
okundu. Daha sonra Tica
ret ve Sanayi Odasında dü 
zenlenen kokteyl verildi. 
Kokteylde konuşan İlçe 
Kaymakamı Mehmet Güler 
“Türk Polisi canımızın, 
malımızın namusumu 
zun güvencesidir.” dedi.

Daha sonra polis pastası 
Kaymakam Mehmet Güler 

Kongre İlanı
s.s. borusan İşçiler! tüketim koop.

Kooperatifimizn yıllık genel kurul toplantısı 12 JS 
san 1987 günü yapılması gerekirken çoğunluk sağlana
madığından 26 Nisan 1987 Pazar günü saat 14.00’de 
Gendik Türk Metal İş Sendikası binasmd ayapılacakta

Üyelerimize duyurulur.

yönetim kurulu
GÜNDEM:

1— Açılış
2— Divan oluşumu ve saygı duruşu
3— Yönetim ve denetim kurullarının raporlarına 

okunması
4— Yönetim ve denetleme kurullarının aklanması
5— Yeni yönetim ve denetim kurulu seçimi
6— Dilek ve temenniler
7—Kapanış.

ve Emniyet Amiri tarafa 
dan kesildi Ticaret Odaa 
daki törende şiir, konçoâs 
yon, afiş ve resim yarç 
masında derece alana?? 
ve polis futbol tumuvasa- 
da birinci ve ikinci gda 
kulüplere ödülleri verile 
Gece de ölen ve şehit dö
şen polisler için merüt» 
kutuldu.

UMU M1HUM SRUU
COCA COLA — MİS SÜT ve 

MİS Süt ürünleri Yanında Şimdide

PANDA Dondurma ve Pasta Ürünleri
BURSA - BALIKESİR - ÇANAKKALE BÖLGE

Yılların Deneyimi Yepyeni Bir

BAŞ BAYİLİĞİNİ ÜSTLENMİŞTİR İ
Dağıtım Sistemi île

BALOĞLU PAZARLAMA GKUBU
PANDA Bayilikleri Verecektir

BALOĞLU PAZARLAMA GRUBU
RÜŞTÜ ve MEHMET BALOĞLU
MERKEZ : İSTİKLÂL CAD. NO. 108 - TLF : 1138-2144
BÜRO : GÜRLE İŞ MERKEZİ KAT 4 NO. 118-119 - TLF : 2364
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Dr. Necati YAZAR
Dr. Ahmet R. Öztürk

Başak Cad. Kutun Çakmak 
İş Ham Ne. 9/1

Heykel/BURSA

KAZANILAN HAKLAR

11 EYLÜL İLKOKULU 

EK DERSLİĞİ AÇILDI

Petrol İş Sendikası ile 
Kamu Sendikaları arasın 
da devam eden Sunğipek 
fabrikasında çalışan işçiler 
adına toplu sözleşme anlaş 
mayla sonuçlandı.

Sendika ile 21 Kasım 
1986 tarihinde başlayan top 
lu sözleşme görüşmeleri 
iki aylık dönem içinde ta
rafların beş kez biraraya 
gelmesi sonucu anlaşmaya 
varamamışlardı. Daha son 
ra görüşmeler tarafsız bir 
aracıya sevk edilmiş ancak 
anlaşma sağlanamayın 
ca Petrol-İş Sunğipek’te 
grev ilan etmişti. 6 Mayıs 
günü grev uygulamasına 
geçme karan alan Petrol- 
İş Kamu İş Sendikasının 
çağrısı üzerine 17 Nisan 
1987 cuma günü tekrar bir 
araya geldi. Uyuşmazlık 
maddeleri taraflar arasm- 
da yeniden görüşülerek an 
taşmaya varıldı.

Gazetemize bir açıklama 
yapan Petrol'İş Bursa Şu
be Başkanı İsmet Yiğit, ah 
nan zamların işçiyi ekono
mik sıkıntıdan kurtarmaya 
cağını belirterek şunları 
söyledi :

“-İşçiler önce demokra
tik haklarımızı tüm kural
larıyla işletemediğimiz sü
rece bu sıkıntılar devam 
edecektir. Hakemin taraf 
tuttuğu bir ortamda istem
lerimiz ve özlemlerimiz bek 
lediğimiz şekilde olmaya
caktır. Ücret zammı mev
cut üyelere iki yıllık %H4 
olarak alınmıştır.” dedi.

KISA KISA
TÜGSAŞ Gemlik îşletmesi’nin bağımsız bir genel 

müdürlük olma kararının şirket yönetim kurulundan 
çıktığı kararın Bakanlar Kurulunda görüşülerek resmi 
gazetede yayınlanmasıyla geçerlilik kazanacağı öğre
nildi.

X . X X

Bursa tünde yapılan ÜSS deneme sınavlarında birin 
d gelen İmam Hatip öğrencisi Süleyman Yağmur’a 
armağan yağıyor.

Yoksul bir öğrenci olan Yağmur’a okulda düzenlenen 
bir törenle Kaymakam Mehmet Güler tarafından kol 
saati armağan edildi. Adının açıklanmasını istemeyen 
bir şahıs da 100 bin lira vererek öğrencinin ihtiyaçları
nın karşılanmasını sağladı.

XXX

' Kanarya Sevenler Demeği ilçemizde yapılacak Tür
kiye Kanarya Yarışmasına katkı amacıyla eşya piyan
gosu düzenledi.

Petrol'İş Sendikası, Ka
mu İş Sendikası ile vardığı 
anlaşmaya göre işçiler bi
rinci altı aylık zamlarını 
şöyle alacaklar :

1. Altı aydık zammı 
1.1.1987’den itibaren
7. Sınıf İşçiye 65. TL
6. Sınıf İşçiye 67. TL
5. Sınıf İşçiye 69 TL

Bursa Petrol-İş Şube 
Başkam İsmet Yiğit

23 Nisan 
Bayramı

21 KURSİYERE BELGE VERİLDİ

DAKTİLO KÜRSÜ SONA ERDİ
Hazırlıkları
Tamamlandı

Ulusal Egemenlik ve Ço
cuk Bayramının 67. yıldönü 
mü Perşembe günü törenler 
le kütlanacak.

Kutalma Komitesi tara
fından hazıranan programa

Devamı Sayfa 4 de

4. Sınıf İşçiye 71 TL 
3. Sınıf İşçiye 73. TL 
2. Sınıf İşçiye 75. TL 
1. Sınıf İşçiye 77. TL 
5. Sınıf Teknik Nez. 79. TL 
4. Sınıf Teknik Nez. 81. TL 
3. Sınıf Teknik Nez. 83. TL 
2. Sınıf Teknik Nez. 85. TL 
1. Sınıf Teknik Nez. 87. TL

2. Altı aylık zammı 
1.7.1987 tarihinden itibaren 
7. Sınıf İşçiye 70. TL 
6. Sınıf İşçiye 72. TL 
5. Sınıf İşçiye 74. TL 
4. Sınıf İşçiye 76. TL 
3. Sınıf İşçiye 78. TL 
2. Sınıf İşçiye 80. TL 
1. Sınıf İşçiye 82. TL 
5. Sınıf Tek. Nez. 84. TL 
4. Sınıf Tek. Nez. 86. TL 
3. Smıf Tek. Nez. 88. TL 
2. Sınıf Tek. Nez. 90. TL 
1. Smıf Tek. Nez. 92. TL

,3. Altı aylık zammı 
1.1.1988 tarihinden itibaren 
7. Sınıf İşçiye 68. TL
6. Sınıf İşçiye 71. TL

Hüseyin KONUR

Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğünce açılan Dak
tilografi kursu sona erdi. 
Kursa katılan 21 kursiyere 
başarı belgeleri dağıtıldı.

Belge dağıtım töreninde

Zeytinlerde 
Hasar Tesbiti İçin 
Komisyon Kuruldu

tçemizde ve bölgemizde
ki zeytin ağaçlarında görü
len don ve göz yanıkları 
konusunda hasar tesbiti 
yapmak için komisyon oluş 
turuldu.

Kaymakam Mehmet Gü
ler Başkanlığında oluşturu
lan hasar tesbit komisyonu 
Mal Müdürü. Ziraat Banka

İSLAMİYET 
İRTİCA VE TÜRKİYE

Dinbilimci AHMET YILMAZ yazdı
2. Sayfamızda başladık.

AHMET YILMAZ KİMDİR?
Ahmet Yılmaz, 1950 Adana Bahçe İlçesinde doğdu.

İzmir Yüksek İslam Enstitüsünü bitirdi. Diyanet tşle-
Devamı Sayfa 4 te

5. Smıf İşçiye 74. TL
4. Smıf İşçiye 77. TL
3. Sınıf İşçiye 80. TL
2. Smıf İşçiye 83. TL
1. Sınıf İşçiye 86. TL
5. Sımf Tek, Nez. 89. TL 
4. Smıf Tek. Nez. 92. TL 
3. Smıf Tek. N ez. 95. TL 
2. Sınıf Tek. Nez. 98. TL 
1. Sınıf Tek. Nez. 101. TL

4. Altı „ aylık zammı 
1.7.1988 tarihinden itibaren 
7. Smıf İşçiye 78. TL
6. Smıf İşçiye 81. TL
5. Sınıf İşçiye 84. TL
4. Sınıf İşçiye 87. TL
3. Smıf İşçiye 90. TL
2. Smıf İşçiye 93. TL
1. Sınıf İşçiye 96. TL
5. Sınıf Tek. Nez. 99. TL 
4.Smıf Tek. Nez. 102. TL 
3. Smıf Tek. Nez. 105. TL 
2. Sınıf Tek. Nez. 108. TL 
1. Smıf Tek. Nez. 111. TL

Öte yandan sosyal yar
dımlarda şöyle oldu :

Devamı Sayfa 4 de

konuşan Halk Eğitimi Mer
kezi Müdürü Kemal Çetin- 
oğlu, 1986-87 öğretim yılın
da merkezce 8 branşta 37 
kursun açıldığını ve bu 
kurslardan 550 kişinin ya
rarlandığını söyledi. Çetin-

sı Müdürü, İlçe Tarım Mü
dürü, Ziraat Odası Başkan
lığından oluşuyor.

İlgililerden aldığımız bil 
gilere göre ilçemizde hasar 
tesbiti için ziraat teknis
yenlerinin zeytinliklerde 
incelemelere başladıkları 
öğrenildi.

11 Eylül İlkokulu ek 
derslik binası Vali Zekai 
Gümüşdiş tarafından tören 
le açıldı. _

İl Eylül İlkokulu bah
çesinde düzenlenen törene 
Vali Zekai Gümüşdiş, Kay
makam Mehmet Güler, 
Gemlik Belediye Başkam 
Hakkı Çakır, İl Tarım Mü
dürü, İl Bayındırlık Müdü
rü, İl Genel Meclis Üyesi 
Esat Coşkun, partililer ve 
davetliler katıldı.

Ek derslik açılışında 
konuşan okul müdürü Zeki 
Zeybekçi ilçenin en kalaba
lık nüfusunun oturduğu ma
hallede okullarının bulun
duğunu ve dershanelerde 
60 öğrenci ile öğrenim gör
mekte olduklarım belirte
rek “Ek derslikte 7dersha 
ne, öğretmen odası, kütüp
hane bölümleri bulunmak
tadır. Kalabalık sınıfları

YAZLIKLARDA
DENETLEMELER BAŞLIYOR

Turizm Haftasıyla birlik
te ilçemizde Kaymakam 
Mehmet Güler başkanlığın

oğlu, konuşmasında
“— 8 Aralık günü başla

yan daktilografi kursumuz 
17 Nisan tarihinde son bul
muştur. 168 saat süren bu 
kurslarda başarı gösteren 
kursiyerlerimiz alacakları 
belgeleriyle yaşantılarında 
bir meslek kazanmada yar 
dımcı olacağı kanısında
yım.” dedi.

ÇIRAKLIK EĞİTİMİ

Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü yanında Çırak

Devamı Sayfa 4 de

AIDS 
Konusunda 
Bilgi Verilecek

İlçemizde AIDS konu
sunda öğrencilere ve vatan 
daşlara bilgi verileceği 
açıklandı.

İlçe Kaymakamı Meh
met Gülerden aldığımız 
bilgilere göne geçtiğimiz 
hafta içinde ilçemizdeki 
berber ve hamamlarda 
AIDS konusunda denetleme 
yapıldı. Ayrıca bu konuda 
hazırlanacak bir program 
dahilinde vatandaşların eği 
tileceği öğrenildi. 

mızı bölerek sınıfları nor
mal duruma getireceğiz.” 
dedi. Daha sonra Vali Ze
kai Gümüşdiş söz aldı, ve 
şunları söyledi : “Gemlik 
nüfusu en hızlı artan ilçe
mizdir. Bu artış sorunları
nı da birlikte getirmekte
dir. İlçeye dört yılda bir <r 
kul yapılmakta isede bu 
yeterli gelmemektedir. O- 
kul yapmak devletin göre
vidir ancak devlet vatan
daş işbirliği daha hızlı e* 
serler ortaya konmaktadır. 
İlimizde ilk 3 ayda 800 mil
yon lira okul bağışı yapıl
mıştır. Artık eski tip okul 
yapımı yerine daha modem 
yapılar yapılmaktadır” de
di.

Vali Gümüşdiş daha 
sonra 7 derslikli ve 47.617 
milyon TL.’ya mal olan 2 
katlı ek dersliği öğrenciler 
re açtırdı.

da oluşturulan denetleme 
kurulu önümüzdeki hafta 
halka açık yerleri kontrol 
edecek.

Yaz hazırlıkları nedeniy
le kıyılarımızdaki yazlık 
pansiyon, çay bahçesi, otel, 
motel, disko, kafeterya, 
plaj gibi halka açık olan 
yerlerin uygunluğu için 
Kaymakam başkanlığında 
Sağlık Ocağı Tabibi, Zabıta 
Memuru, Turizm Temsilci
sinden oluşan komite çalış
malarına başlayacak.

Yavuzlar Koli. Şti.

Çevreyi Kirletince 

Kaymakamlıkça

Uyarıldı

Ehgürücük Köyü şuurla
rında kurulu bulunan Ya
vuzlar Et Kombinası Koü. 
Şti. kesim artıklarını çev
reye atınca Kaymakamlık 
tarafindan uyarıldı.

Türkiye'nin önemli ihra
catçı firmalarından olan 
Yavuzlar KolL Şti. Yeniköy 
yolundaki et kesim merke
zindeki büyütülmüş tesisle
rinde günde yaklaşık 2 bin 
kuzu kesimi yaparak başta 
Arap ülkelerine ihracat ya
pıyor

Tesislerin altyapı teşki
latının bulunmaması nede
niyle kesim artıklarının En 
gürücük deresine atıldığı 
mn Kaymakamlığa bildiril-

Devamı Sayfa 4 da
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İSLAMİYET, İRTİCA VE TÜRKİYE
-1-

Konuya, Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana Tür 
kiye’nin gündeminden inmeyen “İrtica”nın tarifiyle 
girmek istiyorum. Arapça kökenli olan İrtica, geniş 
kapsamıyla ve bizim toparlayabildiğimiz anlamda :

“Bir-dinin esaslarına aykın düşen, değişen ye 
gelişen dünya şartlarına ayak uyduramayan, 
merkezi otoriteye ve toplumların çoğunluğuna 
ters düşmekle kalmayıp karşı çıkan, kendi çar
pık ve sapık hatta çağdışı kalmış görüş ve dav
ranışlarında direten, kendilerine katılmayanla
ra veya, tasvip etmeyenlere bağnazca bir tu
tumla düşünce ve hayat hakkı tanımayan, ken
dilerine tabi olanları ise iyiye, güzele, barışa, 
birliğe, gelişmelere ve medeniyete değil; kötü
lüğe, kargaşalığa, bölücülüğe, gericiliğe,' hu- - 
zursuzluğa hatta felaketlere iten, amaçları uğ
runa kişi, kitle ve şartlan sömüren her türlü 
çıkarcı fikri, sosyal, siyasal, kültürel, dinsel ve 
benzeri hareketlerdir.”

Sanılanın aksine İrtica, çok yüzlü ve yönlü olup, sadece 
dinî kisveye bürüneni değildir. Tektek ele alındığında, 
yanıltıcı sonuçlara vanlabilmektedir.
îrtica’yı tanımladıktan sonra, kaynaklarına eğilelim. 
Zira sebeplerine inilemeyen rahatsızlıkların, iyileştiri- 
lemeyeceği açıktır. Bu nedenle, Türkiye’deki İrtica o- 
layına geçmeden önce, onun nedenlerini; geçmişlerini 
ve gelişmelerini ortaya iyice koyma gereği vardır. Ak
si halde polemikten öteye gidilemeyecek, sağlıklı bir 
sonuca ulaşılamayacaktır.
İrtica’nın belli başlı sebepleri arasında :
— Devlet otoritesinin kaybolması, siyasi krizlerle hü
kümet bunalımlarının sürmesi,
— Bozulan ekonominin düzeltilememesi,
— Nüfus kontrolünün sağlanamaması, işsizliğin, genç
liğin, anarşi ve başı bozukluğun rapt u zapt altına alı
namaması,
— Eğitim-öğretim özellikle dini kuramların ve kadro
larının, gelişen ve değişen çağın ihtiyaçlarına göre ye
nileştirilip iyileştirilerek ihtiyaçlara göre düzenlene- 
memesi,
— Kuramlarla toplumların, kargaşa, cehalet, taassup, 
bidat ve hurafeler içinde bırakılması, bunların karşısı
na akılcı, bilgili, aydın, hür fikirli, kişilik ve ahlâk sa
hibi ehliyetli ve medenî otoritelerin çıkarılamaması, 
dolayısıyla meydanın softalara, mollalara, yobazlara, 
politika aktör ve simsarlarına bırakılması, kadrolaşıp 
teşkilatlanmalarına göz yumularak gerekli tedbir ve

ARTROSKOPİ
(Eklem Hastalıkları ve Menisküs Lezyonları) 

Laboratuvan 1.4.1987 târihinden itibaren hizmetinize 
açılmıştır

Op. Dr. Bülent KAVAKLI 
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Adres : Altıparmak Cd. 49/4
(Kütahya Porselen Karşısı) BURSA
Tlf : Mua. : 221101 - Ev : 364124

!
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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

Ahmet YILMAZ

Dinbilinci

uygulamaların .yerinde ve zamanında alınmaması, 
— Kaybolan devlet otoritesi, vatan ve 'millet bütünlü
ğünün, iç ve dış düşman odaklara iyi bir istismar ve 
gelişme zemini ve zamanı oluşturması... 
ve benzeri faktörler zikredilebilir.
Biraz önce belirttiğimiz, sebeplerin bulunduğu hemen 
her ülkede, ortam ve toplumda İrtica, ola ve yaşaya ' 
gelmiştir. Geçmişi, Kabil’in Kabil'i öldürmesine dek 
uzanacak kadar da eskidir.
İslam Tarihinde, Hz. Osman’la Peygamber torunu Hz. j 
Hüseyin’in katledilmesi, Karmatîler’in Kabe baskını I 
ve katliamı, Anadolu Fatihi Alpaslan’la büyük vezir ! 
Nizamulmülk’ün şehit edilmesi, OsmanlI’lar dönemin
de Celâli, Kabakçı ve benzeri isyanlar, IH. Selim ve II. 
Mahmut’un yeniliklerine karşı çıkma hadiseleri, 31 
Mart ve Menemen ayaklanması, Şeyh Said isyanı, A- 
yasofya’yı ibadete açma mitingleri, gövde gösterisine 
dönen toplu sabah ve Cuma namazları, Konya ve Ada
pazarı olayları ve nihayet tesettür-türban meselesi... 
zikre değer önemli İrtica hareketleridir.
Günümüz Türkiye’si İrtica olaylarına ışık tutması açı
sından bazı hadiseleri hafızalarımızın tazelenmesi ba
kımından irdelemek istiyoruz :
— HI. Selim (1789-1807) zamanında Nizam-ı Cedid 
(yeni düzen) adı altında Osmanlı Ordu Sistemi’nin de
ğiştirilmesine, “şeriata aykırıdır”, “Moskof olurum, 
Nizam-ı Cedid olmam” kafası ve yaftasıyla karşı çıkıl
mıştır.
— H. Mahmut (1808-1839) tarafından 3 Mart 1829’da uy- ı 
gulamaya konan kılık kıyâfet değişikliği (fes, ceket, 
pantolon alımı) karşısında büyük bir kitle, “Gavur ica
dını giymek küfürdür”, “dinsizlik bu”, tesettür-i Şerî’ye 
aykırıdır” gibi dine ve dünyaya aykırı bir zihniyetle 
karşı çıkılmışta1.
— Öğünden bu yana tüm tarikat olaylarının değerlen
dirilmesine esas teşkil edecek, 2 Eylül 1341 (1925) ta
rihinde Reisicumhur Atatürk’ün başkanlığında alman 
Büyük Mîllet Meclisi Kararı’ndan bazı pasajları aktar
mak istiyorum :

“Vatana mal ve canca bir çok fedakârlıklar tah
mil etmiş olan büyük irtica hadisesi (Şeyh Said 
Vak’ası) üzerine Şark İstiklâl Mahkemesi’nin 
daire-i kaza dahilindeki tekke ve zaviyelerin kal
dırılmasına karar verildiği malumdur.. Hükü
metçe de. vuku bulan istidlâl ve müşahedeler tev
lit ettiği kanaatlere müncer olmuştur.

Devamı Haftaya

DAĞ KARDEŞLER
Kereste ve Ambalaj Sanayii

HER ÇEŞİT İNŞAATLIK, 
DOĞRAMALIN KERESTE ve 

AMBALAJ SANDIĞI TİCARETİ 
Uygun Fiat — Gününde Teslim 

Uğramanız Menfaatini zedir

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

Gemiik’li Müşterilerimiz
Kalitede Fi atta Bize Güvenin
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| sağlık köşesi

MİNERALLER - 1

Bedenimiz için önemli olan vitaminleri incelerken 
gördük ki, vitamin denince küçük miktarlarda vücut 
metabolizması için gerekli olan ve vücut hücrelerinde 
sentezi yapılamayan organik bileşimler anlaşılır.

Vitaminler kadar gerekli, beden canlılığım sürdüren, 
suyun tutulmasına ve korunmasına kimyasal bileşikle
rin hücreler içine giriş çıkışını, kan ve dokulardaki sı
vıların dengesini korumaya, salgıların ve iskeletin o- 
luşmasına, sinirlerde -uyarıların iletilmesine ve v. B’le 
sorumlu olan : Magnezyum, Kalsiyum, Demir, Fosfor' 
Sodyum, Patasyum çok küçük miktarlarda bulunan e 
ser elementlerden iyod, bakır, çinko, kobalt, manganez 
flüor minerallerini de sırasıyla tanımaya çalışacağız.

Kalsiyum : (ca) kabillerin vicudunda 1400 gram kal
siyum vardır. Bunun % 99’u kemik ve dişlerde bulunur. 
% l’i ise fizyolojik faaliyetlerin kontrolünde görev alır. 
Onsuz hayat imkansızdır. Büyüme çağında alınan kal
siyum yeterli değilse kemik ve dişler sağlam olmaz, 
çocukların gelişmesi ve boy uzaması normal olmaz.

Çoğu kez kısa boylu ve cılız çocukların ana babalan 
da çocukluk çağında kötü beslenmiş ve iyi gelişmemiş
lerdir. Bu durumların yanlış olarak gelişme eksikliğj- 
nin irsi olduğu öne sürülür. Ancak* yetersiz beslenme 
çok az önemsenir.

12-16 yaş arası hızlı büyüme çağıdır. Bu yaşlarda bü
yük miktarlarda Ca gerekmektedir. Beslenmede eksik
lik olursa yaygın bir diş çürümesi görülür. Gebe kadının 
diş ve kemiklerindeki kalsiyum gelişmekte olan yav
rusu için sökülür, eğer besinlerinde kalsiyum yeterli de 
ğilse. Beslenme bilgisinden yoksun olan anneler, her 
hamilelikte ortalama iki dişini gerçekten yitirirler.

Küçük paracıklar şeklindeki Ca sinir uyanların iletil' i 
meşinde, sinir sistemin dengeli çalışmasını sağlar. Kal
siyum eksikliğinde sinirler gergin ve aşırı duyarhdır. 
Çocukların sık sık sinirli ve hassas olanları, huysuzluk 
nöbetleri, hoşnutsuzluk, tırnakları yemek, uykusuzluk, j 
yatağını ıslatmak, kolayca ağlamak bir nedeni de kal
siyum eksikliğidir. Ne var ki, anneler bu kötü huyların 
temelinde kalsiyum eksikliğini pek ender olarak bilirler

Az kalsiyum olan yetişkin insanlar sık sık sinirlenir, 
alıngan olur, çabuk kızar ve sürekli bir gerginlik içinde 
mutsuz yaşarlar. Günlük işlerinde hatalı davranışlarda I 
bulunur ve enerjilerini önemli amaçlar dışındaki oya
lanmalarda tüketirler.

Böylece Ca eksikliği, kasların gerilmesine yol açar 
lar, çabucak yorgunluk yaratır. Sakin ve kararlı olmak, 
fiziksel enerjiden yararlanmayı artırır. Kalsiyum ek- | 
sikliği, rahat uyumaya güçleştirir ve geceleri saatlerce I 
uyanık kalarak günlerin yorgun argın yaşanmasını sağ 
lar. Bu insanlar her yıl zararlı uyku haplarına binlerce 
lira harcarlar. Kalsiyum yaran iyice anlaşılsaydı, ev j 
hanımları yuvada mutluluğu artırmak için, kalsiyum
lu besinlere daha çok önem verirlerdi. Kalsiyum eksik [ 
liği kaslarda kramplara da neden olurlar ve kramlar 
daha çok gelişme çağındaki çocuklarda görülür. Karim , 
larda adet kanaması sırasında karın bölgesinde görülen । 
kramplarda çoğu kez kalsiyum azalmasındandır. Ka
nın pıhtılaşması için kalsiyum gereklidir. Bir ameliyat [ 
kaza, diş çekilmesi sırasında önemli kanamalara yol a- 
çabilir.

En iyi kaynaklan : süt ve süt ürünleri, limon, laha
na, soya, maydanoz, badem ve özellikle tere, süt tozu, 
susam ve tahindir. Günlük kalsiyum ihtiyacı 0,8 gr.dır.

Sağlıklı günler.

Her Türlü Cilt ve
Kaşe İşleriniz İçin

(irfaz Matbaacılık Tlf: 1797 Benlik



21 NİSAN 1987

__ gemUk
KÖRFEZ SAYFA i 3

görüş
Mehmet SEVİNÇ

Köy Enstitüleri Dokusu

Köy ENSTlTÜ'leri konusunda, olumlu olumsuz çok 
şey yazıldı. Çok şey söylendi. Köy ENSTÎTÜLER’i 
bir eğitim deneyi olmanın ötesinde, bir simge oluştur
du. Yazılanların ve söylenenlerin çoğu Köy ENSTİTÜ 
LER’ini 1936-46 arasındaki toplumsal değişme ve ev
rim yönünden son derece, önemli bir dönemin, sınıf 
ilişki ve çelişkilerinin dışında ele alındı mı, Köy ENS 
TİTÜLER’inin, kuruluşu kadar kapatılışını da anlamak 
güçleşir. Hatta büsbütün olanaksızlaşır.

Köy ENSTtTÜLER’nin açılışı gelişmesi ve kapatıl
ması üzerinde çok değerlendirme yapılmıştır. Bu konu 
da çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Tongucu Köy Ens 
titüleri uygulamasına götüren temel etken Türkiye’nin 
gerçekleridir. Tongucu Haşan Ali yüceli tanımlarken, 
onların önder olma kişiliğinde 'yol alan güvenli adım 
lar, atarlarken de, bu yüce davaya sarılmış olmanın 
ışıltılarını görmek, yüce davamıza set çekenlerin kur 
bam olan, Köy ENSTİTÜLERİ, saldırmalar karşısında 
geriye çekilmeyi boyun bükmemeyi hedeflemişlerdi.

Bugün, Köy Enstitüler’inin 47, yılındayız. Bu kurum 
lar o günlerin ağalarına, beylerine ters geldi daha doğ 
rusıt korktular. Çünkü ellerinden bir şeyler gidiyordu. 
0 zamanın sermaye kesimi ağa kesimi çok rahatsızdı. 
Karşılarında ellerinde malalarıyla mandolinleriyle ge 
lenler, Türkiye’nin düzeyinde ağırlıklarını koymayı 
amaçlamışlardı. Bu gidişe dur demek için, güç gerek 
liydi. Türkiye bu günlere gelenedek çok sarsıntılar sı
kıntılar, geçirmesine karşın, dar sokaklarda sıkışan 
bir ülke olmadı.

Köy ENSTİTÜLERİ kavşağında yetişenler, bugünkü 
Türkiye’de etkinliklerini sürdüreceklerdir. Köy Enstitü 
leri, kısa sürede etkinliklerini ortaya koymuş, Türkiye 
gerçeklerine uygun bir modelde yolunu çizmeye- dur- 
muştu. O zamanın “Padişahları” bu olumlu gelişmeyi 
önlemenin de yolunu bulmuşlardı. İSTEMEZÜK !

MM FM MiM -*-*•*•• *•*•*••—* •*****“
AKDOĞANLAR TİCARET |

MOTİF |
DUVAR KAĞITLARI BAYİLİĞİ )

Hüseyin Akdoğanlar j
• DUVAR KAĞIDI • CAM CİLA
• FORMPLAST • HALIFLEKS
• POSTAER • MARLEY
• PARKE • YAĞLI BOYA

• PLASTİK BADANA

I Tlf : 2132
Merkez : İstiklâl Cd. Gürle İşhanı Pasaj İçi Gemlik 

, Şube : Pazar Cd. No. 8 Gemlik |

AKYİLDIZ TİCARET 
Her Çeşit Kullanılmış Eşya 

Alım ve Satımı

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

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

BÜRO MALZEMELERİ ALINIR VE SATILIR.

MEHMET AKYİLDIZ
Pazar Cad. 27 - Tlf : 2654 Gemlik

spor., spor., spor., spor., spor.. spor.._spor., spor..
GENÇLER LİGİ. GENÇLER LİGİ. GENÇLER LİGİ. GENÇLER LİGİ. GENÇLER LÎGİ GENÇLER LİGİ

BORUSANGÜVEN 8 - YENİKÖY : 2
2. Küme takımlarımızdan Borusan Güven, sahasında 

Yeniköy ile yaptığı karşılaşmayı farklı kazandı.
Maça hzlı haşlayan evsahibi takım, bu hızlı oyununu 

maç boyunca sürdürdü. 8. dakikada Mustafa 18 irine 
kadar inerek yakaladığı müsait bir pozisyonda adeta 
kaleci ile dalga geçer gibi topu kaldırarak güzel bir rö 
vaşata ile takımının ilk gölünü attı. 20. dakikada Ha
şan sağ açıktan aldığı topla Mustafa ile verkaç yapa
rak ceza alanına indi ve kalecinin kapattığı köşeden 
topu ikinci kez filelere gönderdi 36. dakikada yine Mus
tafa yapılan ortayı iyi takip etti ve çaprazdan vuruşunda 
durumu 3-0 yaptı. 40. dakikada Ali’nin 2 kişiyi çalımla
yıp sıfırdan zor bir pozisyonda yaptığı vuruşu kaleci 
koltuğunun altından kaçırınca skor 4-0 oldu. Bu skor 
aynı zamanda ilk yarının da sonucuydu.

Okullar Arası Spor
Karşılaşmaları Düzenlendi

< 9

19 Mayıs Gençlik ve Spor^g 
Bayramı’nı Kutlama Komi- f 
tesi’nce' ilçemizde faaliyet 
gösteren okullar arasında 
spor karşılaşmaları düzen
lendi.

Futbol, basketbol, voley
bol, masa tenisi ve atletizm 
dallarında yapılan karşı
laşmalara Endüstri Meslek 
Lisesi, Gemlik Lisesi, Tica
ret Lisesi ve imam Hatip 
Lisesi katıldı. Voleybol ya
rı finalinde Endüstri Mes
lek Lisesi ve Lise rakip
lerim yenerek finale yük
seldiler.

Gemlik Endüstri Meslek 
Lisesi’nde yapılan karşı
laşmalarda Endüstri Mes
lek Lisesi imam Hatip Li- 
sesi’ni 3-0, Lise de Ticaret 
Lisesini 3-2 yendi.

Kızlarda ise Kız Meslek 
Gemlik Lisesi’ni 3-0 yendi. 
Finale Endüstri Meslek Li
sesi, Lise ve Kız Meslek

Lisesi yükseldi.
Final karşılaşması En

düstri Meslek Lise ile Lise 
arasında yapıldı. Çok zevk
li ve çekişmeli geçen maç
ta salon tıklım tıklım do
luydu. Karşılaşmanın ilk 
setini Endüstri Meslek Li
sesi 15/13 önde kapattı. 
Ancak Lise 2. sette başarılı 
bir oyun sergileyerek seti 
15/8 almayı başardı. 3. set
te özellikle Hakan ve Bar
baros’un güzel oyunları ile 
seti 15/10 alarak durumu 
2-1 yapınca moralman çö
ken Endüstri Meslek Lisesi 
4. seti de kaybetti ve Lise 
maçı 3-1 alarak birinci oldu 
. Kızlarda ise ilk maçta 
Lise’yi 3-0 yenerek final r 
çin büyük avantaj sağla
yan Kız Meslek Lisesi fi
nal karşılaşmasına gelme
yen Ticaret Lisesi karşısın 
da 3-0 hükmen galip gele
rek şampiyon oldu.

BİRİNCİLİKLERİ KAPTIRMIYORLAR...

ATICILARIMIZIN
BAŞARISI!..

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ve Bursa İl Mü
dürlüğünce tertip edilen Atıcılık Kulüpleri trap atışı 
karşılaşmaları yapıldı.

Bursa Acemler Atış Poligonu’nda yapılan karşı
laşmalara il ve ilçelerden 35 kulüp ve 87 sporcu katıldı. 
Yarışmalarda Gemlik Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulü
bü takım halinde birinci gelirken, kulübe şampiyonluk 
kazandırdılar.

Çekişmeli ve heyecanlı geçen karşılaşmalarda Gü
rol Bağış 13, Zeki Çakar 14 ve Mehmet Çakar 18 puan 
aldılar. Mehmer Çakar kendi kategorisinde 18 puanla 
ikincilik alarak gümüş madalya elde etti.

Gençler kategorisinde Gemlik Avcılık ve Atıcılık 
İhtisas Kulübü bir sporcu ile katıldı. Tek atıcımız Enis 
Çayır, gençler yedincisi oldu. Gemlik Avcılık ve Atıcı
lık İhtisas Kulübünün yöneticilerinden edinilen bilgiye 
göre; spor dalında daha iyi sonuçlar alabilmek için a- 
cilen bir atış poligonunun yapılmasının gerekli olduğu 
belirtildi. Yöneticiler, Gemlik Beledij-esincen yardım 
beklediklerini söylediler.

ikinci yan ya 4-0'lık bîr avantajla başlayan evsahîtâ 
takım Borusan Güven henüz maçın 47. dakikasında Alî 
nin kaleci ile karşı karşıya kalarak topu ağlara gön
dermesiyle durumu 5-0 yaptı. 50. dakikada konuk takım 
Zafer’in attığı goOe durumu 5-1 yaptı. 65. dakikada Ka
dir yaklaşık 25 metreden sert bir vuruşla durumu 6-1 
yaptı. 67. dakikada sahanın yıldızı Mustafa önünde ya
kaladığı topu sert vurdu top direkten döndü daha sonra 
hareketi tamamlayan Haşan durumu 7-4 yapti 86. da
kikada konuk ekip Zafer’in ayağından. bir gri daha ka
zandı ve durumu 7-2 yaptı. Herkes maça bu skorla Bi
teceğim beklerken 83. dakikada Ali zarif hareketlerle 
ceza alanına sokuldu kaleciyi de geçsek yaptığı vuruş
ta maçın skorunu ilan etti. Borusan Güven 8 Yeniköy 2.

ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ : 3
İMAM HATİP LİSESİ : 0

SALON : ENDÜSTRİ MESLEK
HAKEMLER : Osman Öztürkmen (3), Hali! Yalçnr 

öz (3).
ENDÜSTRİ MESLEK : Caner (3). Ali (3), Ender 

(3), Erkan (3), Hüseyin (3), Engin (3).
İMAM HATİP : Süleyman (3), Ali (2), Mustafa (2), 

Veysel (3), Engin (1), Vehbi (1).
SETLER : 15/12, 15/12, 17/16

GEMLİK LİSESİ ; 3 — TİCARET LİSESİ : 2

SALON : ENDÜSTRİ MESLEK
HAKEMLER : Selahattin Şahin (3), Yalçın Siper (3)
GEMLİK LİSESİ : Hakan (3), Hamit (3). Ertuğrul 

(3), Cem (2), Rıza (3), Ali (3), Barbaros (3).
GEMLİK TİCARET : Ömer (3), Mete (3), Aydın (2) 

Emin (3), İlhan (2), İbrahim (3), Gökdal (2).
SETLER : 12/15, 8/15, 15/5, 15/10,-15/5

KIZ MESLEK : 3 — GEMLİK LİSESİ : 0

SALON : MESLEK LİSESİ.
HAKEMLER : Selahattin Şen (3), Osman Çelik (3)
KIZ MESLEK LİSESİ : Nilay (3), KadriyeX3), İlk

nur (4), Aytun (3), Handan (3), Esra (3), Banu (3).
GEMLİK LİSESİ : Tülay (3), Ruhsen (3), Nazlı (3). 

Elif (2), Yıldız (2), Sevinç (2), Şebnem (3), Ayten (2).
SETLER : 15/10, 15/8, 15/7

GEMLİK LİSESİ : 3
ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ ; 1

SALON : ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
HAKEMLER : Ali Osman Öztürk (3), Selahattin Şen 

(3),
LİSE : Hamit (3), Barbaros (3), Fatih (3), (Tolga 2). 

Cemal (3), Hakan (2), Âli (2), (Rıza 2).
ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ : Gökhan (3). (Ortan 

2), Engin (3), Caner (3), Ali (2), Erhan (2), Ehder (3), 
Hüseyin (2).

SETLER .13 15, 15/8, 15/10, 15/7

KIZ MESLEK LİSESİ : 3 — TİCARET LİSESİ : 0
Ticaret Lisesi karşılaşmaya gefanedği için Kxz Mes

lek Lisesi hükmen galip (3-6».

Azotspor’dt 1 önelim Değişti
Amatör spor kulüpleri

mizden Azotspor kcngre 
yaptı. TÜGSAŞ GemHk îe 
sislerindeki Azotsptr Lckar 
linde yapılan kcngrede da-

Selahattm Kumcu
Kadir Tepeli
Mehmet Erv^lu
Seyit AK Karabayı
Cemü Aygrâ.
Mehmet Emin' BHMK

ı âoce Azots^ar'da idare- 
ik yap•n SeiatatİB Kum 
başkariığa gstâikK.

Yeei j ini Ti» kumla ssy

E£-kr-

Satılık Dîreler

I İTFAİYE KARSISINDA KREDİYE UYGUN
J SATILIK LÜKS DAİRELER 1
I Müracaat : Tel. 2010 GEMLİK I

Kiralık Telefon Aranıyor I 8

Müracaat : NESA ELEKTRONİK
Gürle İş Merkezi — Gemlik

Gemlik Körfe'zi 
Okuyunuz, Okutunuz, 

Abone Olunuz



SORUMLU MÜDÜR VE SAHİBİ 

KADRİ GÜLER

_ _ gemUik

KÖRFEZ
Yönetim Yari : istiklâl Cad. Gürgey Pasajı

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

Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi
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Sunğipek’te Toplu
Sözleşme İmzalandı

Yakacak yardımı eskisi 
3550 Tl, yenisi 6000 TL.

Dini bayramlarda 15 bin
Gece vardiya zammı 

20.06 çalışmalarında 15 Tl. 
(saat)

Giyim yardımı 10 bin tl, 
yenisi 15 bin Tl.

Aile yardımı eskisi 1000 
Tl., yenisi 1500 Tl.

Evlenme yardımı eskisi

20 bin, yenisi 25 bin Tl.
Yemek yardımı eskisi 

150 Tl. yenisi 300 Tl.
Çocuk yardımı eskisi 

250 Tl., yenisi 400 Tl.
• Çocuk yardımı eskisi 
500 Tl., yenisi 700 Tl.

Çocuk yardımı eskisi 
600 Tl., yenisi 800 Tl.

İzin harçlığı eskisi 10 
bin, yenisi 15 bin 

Daktilo Kursu Sona Erdi

lık Eğitimi Merkezi Müdür* 
lüğü görevini de yürüten 
Çetinoğlu. 3308 sayılı yasa 
kapsamına giren meslek 
dallarından ilçemizde 180 
çırak ile sözleşme yapıldı
ğını, aynı yasanın geçici 1 
ve 2. maddelerine göre 94 
işyeri sahibi Ustalık Belge
si almak için, 4 sanatkâr 
Ustalık sınavı için, 29 kişi 
de kalfalık sınavı için baş

vurduğunu belirtti. Çetin
oğlu, ayrıca 4 kişinin de in
tibak eğitimi için Müdür
lüklerine başvurduğunu söy 
ledi.

Çetinoğlu, geçici madde
lerden yararlanmak için 26 
Nisan tarihine kadar işyeri 
sahiplerinin başvuruda bu
lunmaları gerektiğini de 
belirtti.

Baloğlu
PAZARLAMA GRUBU

COCA COLA MİS SÜT VE MİS SÜT ÜRÜNLERİ 

YANINDA ŞİMDİ DE

PANDA
DONDURMA VE PASTA ÜRÜNLERİ 

BURSA - BALIKESİR - ÇANAKKALE BÖLGE

BAŞ BAYİLİĞİNİ ÜSTLENMİŞTİR

YILLARIN DENEYİMİ YEPYENİ BİR DAĞITIM 

SİSTEMİ İLE

BALOĞLU
PAZARLAMA GRUBU

PANDA
BAYİLİKLERİ VERECEKTİR.

BALOĞLU PAZARLAMA GRUBU 
RÜŞTÜ VE MEHMET BALOĞLU

Merkez ; istiklâl Cd. No. 108 Tlf : 1138-2144
Büro : Gürle tş Merkezi Kat 4 No. 118-119 GEMLİK

Giyim eşyalarında da iş 
yerinde giyilmesi gereken 
giyim eşyaları esasları ge 
nişletilerek karara bağlan
dı.

öte yandan Gemlik TÜG 
SAŞ fabrikasında da Toplu 
îş Sözleşmeleri müzakerele 
ri 20.4.1987 günü İstanbul’ 
da başladı.

Yavuzlar Koli. Şti. 
Çevreyi 
Kirletince 
Kaymakamlıkça 
Uyarıldı

mesi üzerine kuruluş sahip
leri Kaymakamlığa çağrı
larak uyarıldı.

Konu bu hafta toplana
cak ilçe sağlık kuruluna 
getirilecek.

23 Nisan 
Bayramı

göre ; Ulusal Egemenlik ve 
çocuk . bayramı
23 Nisan Perşembe günü 
saat 8.oo de Atatürk Anıtına 
çelenk konmasıyla başlaya
cak. Saat 8.30 — 8.50 ara* 
sınde Kaymakamlık, Bele
diye Başkanlığı, Garnizon 
Komutanlığı ve Milli Eği
tim Gençlik ve Spor Müdür
lüğü makamları bir süre 
ilkokul öğrencileri tarafın
dan sembolik olarak yöne
tilecek.

Okullar ve kuruluşlar sa
at 9.00 da tören yerinde yer 
lerini alacaklar. Saat 9.30 
da Kaymakam, Garnizon 
Komutanı, Belediye Başka
nı ve Milli Eğitim Gençlik 
Spor Müdürü öğrencilerin 
ve halkın bayramlarını kut 
layacak. Temsili öğretmen 
Kaymakam öğrencinin gü
nün önemini bildiren konuş 
mayı yapmasından sonra 
Milli Eğitim ve Gençlik 
Spor Müdürü Hüseyin Al- 
gan konuşacak. Daha sonra 
öğrenciler şiirler okuyacak 
gösterilerde bulunacaklar.

Bayram ile ilgili olarak 
ilçemiz ilkokullarında hazır 
1 ıklar tamamlandı.

DUYURU
1 NİSAN'DAN İTİBAREN

Gastroskopi - Rektosigmoidoskopi Laboratuvan 
İLE BİRLİKTE

MUAYENEHANEMİ AÇMIŞ OLDUĞUMU 
SAYIN DOST VE HASTALARIMA DUYURURUM

Dr. BİRSEL KAVAKLI
IÇ HASTALIKLARI UZMANI

Adres : Altıparmak Cd. Kardeşler Apt. 49 
(Kütahya Porselen Karşısı) — Bursa 
Tel : Mua. : 221101 —Ev : 364124
Not : Muayene için telefonla randevu alınması rica 

olunur.

ÇATAK TUHAFİYE VE 
KONFEKSİYON
Çeşitlerini Sunar

M Bay, Bayan ve Çoçuk Giysileri 
Pantolon - Etek - Kot • Blujin Elbise

M ZEKİ Triko Gömlek ve Tişörtleri
M EROS İç Çamaşırları
M Eşorfmanlar
M Çorap - Medil Çeşitleri

BAHARI ÇATAK’TA YAŞAYIN

Tlf : 2075
Demlrsubaşı Mah No S/A Gemlik

oocoooooeoooooaoooocoooooocxx)DCXM3ooooooc 
! SATILIK DAİRE

DENİZ MANZARALI, KAT KALORİFERLİ. g 
LUX DAİRE SATILIKTIR

TEL : (9.2511) 2S67 GEMLİK |

DOO»OOtOOOOOOOt»t»OOOOOOOaOOOOa200tMOO(XX»3ü

KISA KISA
Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri 26 Nisan günü Er

dek’! gezecekler.

XXX

Balıkpazan Alemdar Caddesi’nde dün sabah park 
eden birçok otonun lastikleri bilinmeyen kişilerce pat
latıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AHMET YILMAZ KİMDİR?
ri Başkanlığında Din Görevlileri Kontrolörlüğünde bu
lundu. imam Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmenlr 

•ği yaptı. 1977’de İzmir Yüksek İslam Enstitüsü “Meh- 
zepler Tarihi” Asistanlığım kazandı. “İslam Tarihinde 
Mezhep Taasubu ve Terörün Doğusu ve Neticeleri” ko
nulu tezi ile öğretim üyesi oldu. Daha sonra özel sektö
re geçti.

Ahmez Yılmaz sunacağımız yazı dizisini İzmir Ro- 
tary yemeğinde dinleyenlere sundu. İrtica konusunun 
güncelliği nedeniyle biz de gazetemize aldık.

feraS —•— KsksS —'** 3SmM M*® 3M

I ELEMAN ARANIYOR
I !| TUHAFİYE — PARFÜMERİ MAĞAZASINDA I 
î ÇALIŞMAK ÜZERE TECRÜBELİ BAYAN TEZ- I
B GAHTAR ARANIYOR. 1

1 ÜCRET DOLGUNDUR.I I
■ YEŞİ M TUHAFI YE
I OKAY KUR
| Gürle İş Merkezi — Gemlik

’ESSBSB! SBMKS SeS

i»i I
| Defterdarlıkla Anlaşmalı g
I KÖRFEZ
I MATBAACILIK |
I
! * FATURA
İ * PERAKENDE SATIŞ FİŞİ I
1 * SEVK İRSALİYESİ 1
İ * TAŞIMA İRSALİYESİ I 
t * MÜSTAHSİL MAKBUZU |
i * GİDER MAKBUZUi iAyrıca Nişan, Nikah, 

Düğün, Sünnet
| Davetiyeleri ve Her Türlü | 

Basım İşleriniz İçin
Hizmetinizdedir.I I

| Tlf : 1797-4223 Gemlik I
ı I
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YIL : 14

SAYI : 700

Flata (KDV Dahil) 50 Lira

gembik
KÖRFEZ

_______________HAFTALIK SİYASİ GAZETE___________ _| 

KURULUŞ : 14 HAZİRAN 1973

SONORAD TANI 
MERKEZİ LTD. ŞTİ.

RÖNTGEN - ULTRASON

Dr. Necati YAZAR
Dr. Ahmet R. öztürk

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

Heykel BURSA

EHKA İşçileri Yürüdü
HÜSEYİN DİNÇ :

“BALIKÇIYA DA VERGİ 
İADESİ VERİLSİN”

s Mart Ayı Maaşlarını Alamayan Çimtaş İşçileri Olayı 
I?İ Yürüyerek Protesto Etti

ı 
04
4 
cj

8» 
in

Aylardır maaşlarım za 
manında alamayan ÇÎM- 
TAŞ işçileri Gemlik’e ka
dar yürüyerek işve 
rûyerek geldik” dediler.

Bir ENKA Holding kuru 
luşu olan ÇİMTAŞ İnşaat 
Sanayi A.Ş.’nin TÜGSAŞ 
işyerinde çalışan 300 işçinin 
mart ayı maaşlarını zama
nında alamamaları üzerine
geçtiğimiz hafta perşembe 

i günü iş çıkışı saat 19.00'da 
servis otobüslerine binme- 

। diler. Toplu halde Gemlik’e 
kadar yürüyen işçilerin yol 

Iboyu yürüyüşleri Bursa as
faltında seyir eden araç sü- 

s rücü ve yolcuları tarafın
dan merakla izlendi.

İlçe Jandarma Bölük Ko 
mutanlığına kadar gelen 
işçilerin önleri jandarma 
tarafından kesildi. İlçeye 
dağınık olarak gelen işçiler 
den bir grup gazetemizi zi
yaret ederek sorunlarım an 
latti. İşçiler, TÜGSAŞ A-

M ----------------------------------
250 Aile Yararlandı

s Fak-Fuk-Fon 
Üç Ayda
9.5 Milyon 
Dağıttı

Gemlik Sosyal Yardım
laşma Vakfı tarafından 
Ocak, Şubat ve Mart ayla
rında 250 aileye 9.5 milyon 
lira dağıtıldığı öğrenildi.

Sosyal Yardımlaşma 
Vakfı İlçe Başkanı Kayma
kam Mehmet Güler, vakıf 
yönetim kurulunun her haf 
ta normal toplantılarım ya 
parak sözleşme hükümleri 
ne göre yardımları dağıt
mağa devam ettiğini söyle

+ Devamı Sayfa 3 de

Haftaya 
Bakış 

(İMTA$ İKİLERİ
Gemlik 1970’11 yıllardan başlıyarak hızlı bir sanayi

leşme sürecine girdi. Bu süreç daha tamamlanmış de
ğildir. Kuruluşu Cıımhuriyet’imizin kuruluşuna daya 
nan Sunğipek Fabrikası bir zamanlar ilçenin en büyük 
sanayi kuruluşu idi. Bugün: İse TÜGSAŞ, BORUSAN, 
ÇİMTAŞ gibi fabrikaların yanında sönük ikaldi.

Dün, Gemlik'in nüfus çoğunluğunu ziraatle uğraşan 
insanlar oluştururken bugün bu çoğunluk işçiler tara
fına ağırlık kazanmıştır. Gemlik’te yerel siyasette işçi
lerin etkinliği küçümsenemez olmuştur.

Her sabah erken saatlerde otobüslere binerek iş yer
lerine giden yüzlerce, binlerce işçi kardeşimizi akşa

+ Devamı Sayfa 2 de

monyak Tesislerinin inşaa
tında çalıştıklarını ve maaş 
larını zamanında alama
dıklarını belirterek şöyle 
konuştular :

“— ENKA Holding’e bağ 
lı İnşaat Sanayi A.Ş. aylar
dan beri maaşlarımızı dü
zenli ödemiyor. Ayın 22’si 
olduğu halde Mart ayı ma
aşlarımızı alamadık. Bak

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK 
BAYRAMI KUTLANDI

23 Nisan Ulusal Egemen 
lik ve Çocuk Bayramı il
çemizde de törenlerle kut
landı.

Zaman zaman hafif şe 
kilde yağan yağmur altın
da kutlanan Ulusal Ege
menlik ve Çocuk Bayramı 
törenleri kordonda yapıldı. 
Kaymakam Mehmet Güler,

KURŞUNLAR VE NACAKLAR KONUŞTU

Karacaali’de Mal Yüzünden Adam Vuruldu
Karacaali Köyünde No

ca ve Ozan aileleri mal yü
zünden Tapu Kadostro Fen 
Memurunun yanında nacak 
ve silahlarla birbirlerini 
yaraladılar.—«Cf

Karacaali’nin tavşantepe 
mevkiinde Mehmet Noca’- 
ya ait çalılık arazisinin

“Dün içtiğiniz Çayların Parasım Vermediniz” Sözü 
Az Daha Cinayete Yol Açıyordu

Çay Yerine Kan Döküldü
istiklal caddesinde bir 

kahvehanenin önünde mey

Kadri GÜLER 

kalın, kasabın önünden ge
çemez olduk. En kötüsü de 
bize veresiye vermez oldu
lar. İşveren bizi açlığa terk 
ediyor. Hepimiz başka geli
ri olmayan emeği ile geçi
nen kişileriz. Durumu pro
testo etmek için işverenin 
araçlarına binmedik kamu
oyuna durumu duyurmak 
ve ENKA Holdingi şikayet

Garnizon Komutam, Bele
diye Başkanı ve İlçe Milli 
Eğitim Müdürü’nün çocuk
ların ve halkın bayramını 
kutlamasıyla başlayan bay 
ramda İstiklal Marşının 
söylenmesi ve saygı duru
şundan sonra tüm öğrenci
ler Andımız’ı söylediler.

Mehmet Ozan tarafından 
açılarak ağaç dikilmesi ü- 
zerine Mehmet Noca Kay
makamlığa başvurdu. Kay
makamlık yasa gereği ko
nuyu inceliyerek Mehmet 
Noca lehine karar verdi. O- 
lay günü Tapu Kadostro 
Fen Memuru Halil Bilici 

dana gelen olayda Ali Çetin, 
adlı şahıs kahvehane sahi
binin oğlu tarafından bıçak 
la ağır yaralandı.

Olay Cumartesi günü sa 
at 17.00 sıralarında İstiklal 
caddesi Ihça kavşağındaki 
Yusuf Aslan’a ait kahveha 
nenin önünde meydana gel 
di. Kahvehane işleticisi Yu 
suf Aslan'ın oğlu, Kadir As 
lan, kahvehanede oyun oy 
nayan Ali Çetin'in yanına 
giderek, “Dün içtiğiniz çay 
lann parasım vermediniz” 
dedi. Bunun üzerine parayı 
verdiğini iddia eden Ali Çe 
tin Te birsüre tartıştılar da 
ha sonra kahvehane sahibi 
nin araya girmesi ile orta 
lık yatıştı. Oğlunu çay oca 
ğına gönderen Yusuf Aslan 
uı müşterilerin kahvehano-

+ Devamı Sayfa 3 de 

etmek için ilçeye kadar yü
rüyerek geldik dediler.

Bir başka ENKA Holding 
kuruluşu olan ÇİMTAŞ Çe
lik KonstürikSiyon İmalat 
A.Ş. de çalışan 510 işçi de 
onbeş gün önce maaşlarım 
alamadıkları gerekçe
siyle Bursa asfaltına kadar 
6 km.lik yolu yürüyerek 
gelmişlerdi.

Günün anlamım bildiren 
konuşmanın yapılması ve 
şiirlerin okunmasından son 
ra geçit töreni düzenlendi.

Ulusal Egemenlik Bayra 
mı nedeniyle Gazi Okulun
da bir resim sergisi açıldı. 
Aynı gece fener alayı dü
zenlendi.

Karacaali Köyü azası ve 
bir . şahit ile karan tarafla
ra duyurmak için tavşan
tepe mevkiine geldi.

Arazide duyurunun yapı
lacağı sırada Ali Ozan ile 
Nuri Noca tartışmaya baş
ladılar ve birbirlerini iste 
dikleri yerde döğüşe çağır-, 
dılar. Bu arada Mehmet O- 
zan (55) yanında getirdiği 
tabancayı çıkardı. Ancak 
Halil Bilici ateşlemesine 
fırsat vermedi. Bu sırada 
silah yere düştü ve Ali O- 
zan tarafından alındı. Bu 
kez Mehmet Noca sakladı-

Devamı Sayfa 3 de

Koruyucu Güvenlik Talimatı 
Uygulaması Başladı

Hükümet
Konağına
Kimlik Gösterip 
Girilecek

Kaymakam Mehmet Gü 
ler, hükümet konağında 
“Koruyucu Güvenlik Tali
matı” hükümlerim uygula
maya koydu.

Dün başlayan uygulama 
ya göre, hükümet konağına 
girişde görevlendirele 
cek nöbetçi memur kimlik 
kontrolünde bulunacak. 
Kimliğini memurlukta bira

0 Devamı Sayfa 3 de

Balıkçılar Derneği eski 
Başkam Hüseyin Dinç, ga
zetemize yaptığı açıklama
da “Balık yasaklan ile de
nize açılamayan balıkçıya 
vergi iadesi verilmelidir” 
dedi.

Balık yasaklarıyla ilgili 
görüşlerini açıklayan Hüse 
yin Dinç. 1965 yılından be
ri balık neslinin denizleri
mizde yok olacağım ilgilile

Ramazan 
Yarın 
Başlıyor

İslam aleminin en kutsal 
ayı olan Ramazan 29 Nisan 
çarşamba günü başlıyor.

Ramazanı karşılayacak 
ilk teravi namazı bugün sa 
at 21.32’de başlayacak. Çar 
şamba sabahı ilk sahur sa 
at 04.24’de son bulurken 
iftar 20.03’de açılacak.

"Hayvanat Bahçesinde Gıda Faturası 27 Bin Lira" 
Haberi İle

İhsan Bölük Ödül Kazandı
Gazeteciliğe • Gemlik Kör 

fez’de başlayan İhsan Bö
lük, Bülent Dikmener jüri 
özel ödülünü kazandı.

1979 yılında genç yaşta 
ölen Cumhuriyet Gazetesi

Kaymakam 
Mehmet Güler
Bir Polis
İki Bekçiyi 
Ödüllendirdi

İlçe Kaymakamımız Meh 
met Güler, bir trafik polisi 
ni ve iki gece bekçisini 
takdirname ile ödüllendirir 
ken, bir polisi de vatanda
şa kötü muamele yapmak
tan uyardı.

+ Devamı Sayfa 3 de 

KISA KISA
Gazetemiz köşe yazan İnan Tamer, ameliyat olduğu 

Bursa Özel Vatan Hastanesinden taburcu olcu. Tamer, 
evinde dinleniyor.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir 
hafta boyunca etkinlikler sürdürülecek. Buna bağlı ola 
rak Çocuk şenlikleri okullarda devam ediyor. Dün Ata 
türk okulunda öğrenciler gösteriler düzenlediler.

Halk Eğitim Müdürlüğüne bağlı köy biçki dikiş kurs 
lan sergilerinin açılışına başlandı. Geçtiğimiz hafta so 
nunda Kurtul ve Cihatlı Köylerinde açılan sergiler be 
geni kazandı.

Petrol îş Sendikasının genel kurul toplantısı 2 Mayıs 
1987 tarihinde Kızılay Düğün Salonunda yapılacak.

re riı iyi irdi ıklarım belirte
rek şunları söyledi :

"-Denizlerimizin korun
ma ve kollanmasına ilgili - 
ler ve yetkililer küçümsen 
miyecek gayret ve çaba har 
camıştır. Ama bu denizleri 
mizin sadece ömrünü biraz 
uzaltmış, ölümünden kurla 
ramamış tır.

Balıkçılar, yayınlanan 
sirküler gereği denizlere 
açılmayacaklardır. Ka
radeniz ve Marmara’da ya 
saklar 30 Nisan 1 Ağustos 
arasındadır. Olta ve tekir 
ağı dışında üç ay yasak 
konmuştur. Yasaklar yerin 
dedir. Ancak, üç ay balık
çı ailesi ne yiyecek, nasıl 
geçinecektir.’^

Balıkçılıktan başka uğra 
şısı olmayan balıkçının ya 
saklan deleceğini de söy
leyen Dinç, “üç gece deni 
ze çıkmayan balıkçı açlık
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Yazı İşleri Müdürü Bülent 
Dikmener adına düzenle
nen “Bülent Dikmener Ha 
ber Ödülü” yarışmasında 
bu yıl 23 haber değerlen
dirmeye alındı. Güneş Ga
zetesinden Hüseyin Can. 
adıyla yayınlanan “Zey
nep’e 52 milyonluk Hediye, 
Jaguarl986” başlıklı ha
ber, Bülent Dikmener ödü
lünü kazandı. Uğur Dündar, 
Hürriyet Gazetesindeki 
“Kralın Peynirhanesi” baş 
lıklı haberiyle jüri özel ödü 
lünü kazandı. Cumhuriyet 
Gazetesinden Uğur Mumcu 
da “Rabıta” olayını konu 
alan yazı dizisi nedeniyle 
jüri tarafindan “Yılın Gaze 
tecisi” seçildi.

Gemlik Körfez'de gazete 
ciliğe başlayan İhsan Bö‘

Devamı Sayfa 3 de
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__ gemLIk
KÖRFEZ SAW*

İSLAMİYET, İRTİCA VE TÜRKİYE
Ahmet YILMAZ 

Dlnblllmcl

sağlık köşesiI
— Geçen Haftadan Devam —

"Mevcut tekkeler, tarikatlar ve zaviyeler man- 
sub ve saliklerinin içinde pek çok masum va* 
tandaşlar bulunduğuna şüphe olmamakla be
raber, maksatlı kimselerin bu müesseseler va
sıtasıyla masumları ihlâle fırsat buldukları ve 
gizli olarak samimi içtihad ve itikat namına 
gizli siyasî emeller takip edebildikleri ve dai
ma takip edebilecekleri ve binaenaleyh Anaya
sa’ daki madde-i mahsusanm kayd-i mani’le te
mas halinde bulundukları anlaşılmıştır.

Sâniyen, memleketin, her tarafında ulema kis
vesini kendiliğinden giyebilen zevat ve eşhasın 
efkar-ı ahaliyi temsil, tevcih ve maksatlarına 
göre teşvik için selâhiyet ve vaziyet takındık
ları görülmüştür.

Salisen, vatandaşların kıyafet ve giyiniş tarzı 
gibi münhasıran içtimâi ve medenî esbaba bağ
lı olup vicdani itikatla esasen irtibatı bulunma
yan meseleler üzerinde efkârın teşevvüş ve te

reddüdü sevk edildiği anlaşılmıştır...”

Aradan 60 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen aynı 
nedenler ve neticelerin görüldüğünü vurguladıktan son 
ra, günümüzün irtica olaylarının geri kalanlarının yo
rumlanmasına ışık tutan, zamanın başbakanı îsmet 
İNÖNÜ’nün, (22 Aralık 1930) Menemen faciasını değer
lendirmesine dikkatlerinizi çekmek istiyoruz. Şöyle di
yor İnönü :

“Hilâfeti geri getirmek, teokrasiyi tesis etmek, 
Türk Devriminin getirdiği siyasal ve sosyal dü
zeni yıkmaktır. Bu, yüzlerce yıldan beri dinî si
yasete âlet eden olayların bir tekrarıdır. Bu za
vallılar, Laikliğe karşı gelerek, şeriat istemek
tedirler. Gerçekte ise çıkarlarını kaybetmişler
dir. Onu tekrar ele geçirmek istemektedirler. 
Zira din işleri, dünya işlerinden ayrılalı yıllar 
geçmiştir..”

Türkiye’deki îrtica’ya geçmeden önce, Ulu önder Ata
türk’ün, irticaya zemin oluşturan mihrakları tanımak 
açısından çok mühim olan görüşlerinden, bazı pasajlar 
vermek faydalı olacaktır. Atatürk diyor ki :

“Bizi yanllış yola yönelten fesatçılar çoğu kez 
din perdesine bürünmüşler, saf ve temiz halkı
mızı hep “şeriat” sözleriyle aidata gelmişler
dir. Ulusu esir eden, çökerten, yok eden fenâlık’ 
lar, hep din kisvesi altındaki küfür ve mel’anet- 
ten gelmiştir. Onlar, her türlü hareketi din ile 
karıştırdılar.”
Softa sınıfın dîn simsarlığına müsaade edilme
melidir. Dinden maddî menfaat temin edenler, 
iğrenç kimselerdir, işte biz, bu vaziyete muha
lifiz ve buna müsaade etmiyoruz.. Türkiye Cum
huriyeti, Şeyhler, Dervişler ve Tarikat üyeleri 
memleketi olamaz.”

Bu bağlamdan sonra Türkiye’deki İrticanın irdelenme
sine geçebiliriz.

Diğer ülkelerin aksine Türkiye’deki İrtica, fikir, ideolo
ji, kaynak, kadro, teşkilat ve diğer özellikler bakımın
dan çok çeşitlilik, değişiklik ve farklılıklar arzetmek* 
tedir. Ülkenin bazı dinlerce “Holyland - Kutsal yöre” 

olarak kabul edilmesi, her zaman vatan ve millet bü
tünlüğünü tehdid etmiş, içerdeki irtica mihraklarına 
destek sağlamış, hatta irticayı körüklemekle kalma
mış, her fırsatta hortlatmaya kalkışmıştır.
Bu meyanda, Şah İsmail’den bu yana İran’ın Türkiye’
deki Şii meyilli tabam kullanması, şimdilerdeyse Ale- 
vilerden ziyade eski Millî Selâmet tabanlı akıncı görüş
teki kitlelere arka çıkması, üzerinde önemle durulacak 
bir husustur.

19.cu asrın başında, Osmanhlar’a karşı genel bir isyan
la başlayıp, bugünkü Suudî Arabistan Krallığına kadar 
uzanan ve Rabıtatu’l-Alemi’l-Islâmi ile devam eden 
Vahhabîlik ve Mezhepsizlik cereyanının ülke din adam
ları ve bazı kesimler üzerindeki etkileri göz ardı edile
meyecek kadar önemlidir.

Mısır’da doğan, 1974’ten sonra hemen tüm İslam Ülke
lerine yayılan, Enver SEDAT’ı öldüren, Suriye’de genel 
bir isyan başlatıp 10 binlerce kişinin ölmesine yol açan 
ve gittikçe ülkemizde güçlenen “Müslüman Kardeşler 
Teşkilatı” özellikle gençler üzerinde etkili olmakta, 
Türkiye’nin küfür ülkesi olduğunu savunmakta ve ayrı 
bir çıban başı olma karakteri taşımaktadır.

Menşei Ürdün-Lübnan-Suriye üçgeni olan ve 1969’dan 
sonra Türkiye’de teşkilatlanan, “Hizbu’t Tahrir Örgütü” 
cahil halk ve kitle üzerinde etkili olmakta ve ancak da
ğıttıkları “İslam Anayasası”na uyulduğu takdirde kur
tuluşa erişileceğini, aksi halde herkesin mahvolacağım 
savunacak kadar ileri gitmektedir.

İran’da doğan, İsrail, Ingiltere ve Amerika’da teşkilat
landıktan Sonra tüm İslam Ülkelerinde ve Türkiye’de, 
de azınlık hakkı isteyecek boyuta ulaşan Bahâilik, özel
likle modem kesit ve Türk işçileri ve çocukları üzerin
de etkili olmakta ye bölücü özelliği ile tehlike arzet- 
mektedir. Yehovacılar da aynı tehlikeyi taşımaktadır. 
Pakistan patentli Kadiyanîler’de Bahâiler’den geri kal
mamaktadır.

Bilindiği gibi Devlet, 1925’den beri Şeyh Said isyanıyla 
başlayan ,Nakşi isyanlarında, Ticani ayaklanmalarında, 
Kadiri karşı koymalarında bir çok dış mihrakların bu
lunduğunu ortaya koymuştur.

1950’lerden sonra yerli irtica odaklarından özellikle 
“Kenan Rifailik”, “Nurculuk”, “Süleymancıhk”, “Mü- 
cadelecilik”, “Işıkçılık”, “Akıncıhk”, “Mehmet-Mah- 
mut-Raşit ve Sami Efendicilik” arkalarında azımsan
mayacak kitle oluşturmuşlar, güçlü bir teşkilat kura
rak, basım ve yayın alanında da önemli bir yere gel
mişlerdir.
1960’lardan sonra bunlardan Nurcular, Amerika, Al
manya ve birçok İslam ülkelerinde büro açıp, propa
ganda faaliyetlerim hızlandırmışlar ve bir hayli destek 
görmüşlerdir. Akmalarla Süleymancılar ise özellikle 
Almanya’da karargah kurmuşlardır. Ancak İkinciler, 
bir çok İslam Ülkesinden destek görmekte ve bir çok 
gazete ve dergi çıkarmaktadır. Mücadeleciler, özellik
le genç kuşak üzerinde etkili olmuş ve Aykut Edibali’y 
le “Islahatçı Demokrasi Partisi”ni kurmuştur. Refah 
Partisi’nin gençlik kanadım oluşturan akıncıhk hemen 
her kitle üzerinde etkili olmayı ve kalmayı amaçla
maktadır ki kökeni kapatılan Millî Nizam ve Selâmet 
Partisi’ne dayanır.

Devamı Haftaya

MİNERALLER - 2

FOSFOR (P)
Tabiyatta çok yaygındır. Bitki ve hayvan dofaılarr 

mn bir parçasıdır. İnsan gıdalarla tedarik eder. Yaş
lıların günlük ihtiyacı 1 gramdır. Gelişen organizma 
lar için bû miktar daha fazladır. Sindirim kanalından 
kolay emilir ve büyük bir kısmı aynı yoldan atılır. I 
Kalan diğer kısmı ise böbrekler fosfatlar şeklinde ab 
lir.

Fosfor, bedendeki milyonlarca hücreden her birinm 
bir parçasıdır. Bütün salgı bezlerinde salgısımda ve 
beden sıvılarında bulunur. Fosfor ve kalsiyumun en 
verimli bir şekilde kullanılmaları için D vitamine ihü i 
yaç vardır. Kana emilmesi, kemik ve dokularda tutul I 
malarına yardım eder. D vitamini verilmeyince kalsi
yum ve fosforun kullanmayan çocuklarda kemik geliş 
me bozukluğu görülür. Günlük yeterince fosfor alınma 
dıysa sinir dokuları kaslar yeterince beslenmez, kemik 
ve dişlerden sökme işlemi başlar. Eğer fazla alınırsa 
kemikler kalsiyum fosfatla onarılır, artan depolanır ve 
dışara atılır.

Fosfor ve kalsiyum kemik ve dişlerin yapısında 
kimyasal birleşim halinde bulunurlar. Bir tanesi not 
san olursa birleşme olmaz ve öbürü işe yaramaz.

En iyi fosfor kaynaklan : Kabak çekirdeği, badem 
susam, soya, yer fıstığı, ceviz gibi yağh tahıllar süt 
tozu, yumurta sarısı, balıklar, karaciğer, beyin ve etler.

MAGNEZYUM (Mg)
Bitkiler ve hayvanların hayatında çok önemli bir 

mikroelementir. insan gerekli olan Magnezyumu gıda
larla sağlar. Magnezyum organik bileşikleri şeklinde 
klorfif ve v.6. den 0.6 gram tedarik eder. Sindirim 
sistemi duvarlarında zor emilir. Hayvanların beslen- 
meşinde Magnezyum eksik olursa hastalanır ve ölür
ler. Magnezyumun eksik olan insanlarda kalp büyüme 
si, çarpıntı, damar, genişlemeleri, tansiyon düşüklüğü, 
küçük gürültülerden sonra sinirlenme, aşın delilikler! 
görülür. Uzun süre doğallığı bozulmuş yiyeceklerle bes 
lenen, yeşil sebzelerden yoksun kalan insanlarda kesin 
likle Magnezyum eksikliği vardır. Magnezyum esenliğe 
yararlı. Magnanez (Mg) olduğu bilinmektedir. Halâ et 
kişi tam olarak aydınlığa kavuşmamıştır. Ancak araş 
firmalarda şu gözlenmiştir. Magnezyum eksikliğinde 
analık iç güdüsünün etkilendiği çocuklarım emzirme* { 
ye istemedikleri ve Mangezyum yeterli olan anneler, ] 
az mangezyum olan çocuklarım istemedikleri gözlen
miştir. Değişime uğramış besinler insana yeterli man
gam sağlamaz. Kepekli ekmek, tam tahıllar ve yeşil 
yaprakh sebzeler iyi birer mangan kaynağıdır.

«Sultan 
Mobilya Mefruşat 

Ruşen Gümüş
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 : Yeşil Dereboyu Cadde 13 — BURSA
Atöive : Yeşil Sağlık Cladde No. 13 — BURSA

SETBARİ

«OLTAN 
MOBİLYA

mOu

YERİL CAD.

YERİL CAMİİ

Gemlikli Müfterilerimiz
Kalitede Fiatra Bize Güvenin 8

M

I
I

Çimtaş İşçileri
— Birinci Sayfadan Devam — 

mm alaca karanhğmda yorgun argın aynı araçlardan 
inerken görmeğe uzun süredir alıştık.

Hükümet Konağı karşısında, Ahmet Dural Meyda
nında küme küme bekleşen insanların son günlerde 
yüzleri asık, karınlan aç, sofraları kuru..

Şunu söylemek istiyoruz. Ülkemizin en güçlü holding
lerinden biri ENKA'ya bağlı iki kuruluşta çalışan işçi 
kardeşlaimiz aylardır maaşlarım düzenli alamıyor. 
Bu işçilerin çoluğuna çocuğuna ekmek götürememesi 
demektir.

Emeğinden başka satacak birşeyi olmaj7an insanla
rın alın terlerinin bedelleri zamanında ödenirse ücret 
kutsal olur. Bu zamanında verilmezse doğacak sorunla
rın baş sorumluları işverenler olur.

ÇİMTAŞ işçileri aylardır sessiz bir kınamada bulu* 
nuyor ilçe halkına, daha da öte tüm Türkiye’ye ENKA'- 
nın patronlarım teşir ediyor.

işçi kardeşlerimizi anlıyoruz.. Durumlarının bir an 
önce düzelmesini istiyoruz. , K. G.
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Yazarımız Mehmet Sevinç'in rahatsızlığı nedeniyle 
yazısını yayınlıyamıyoruz. özür dileriz.

1 G. Körfez

Belediye Başkanımıza 
Açık Mektup

M. Küçüksipahi — Necdet Buluk 
S.H.P. Belediye Meclis Üyesi

Sayın Hakkı Çakır,
Bildiğiniz gibi, belediyemizi ve sayın Gemlik 

lileri en çok ilgilendiren meselelerin başında "KOCA 
ÇUKUR” gelir.

İskele ihtiyacımızı göz önünde bulunduran belediye 
meclisimiz bu yerin kamulaştırılmasına daha önce ka 
rai- vermiş ve bu karar ayakta alkışlanmıştı.

Daha sonra bazı gelişmeler oldu. BİSAŞ yetkilileri 
sizleri ikna ettiler ve bu kamulaştırmadan vaz geçirdi
ler. Ve tek taraflı hazırlayıp bizzat size verdikleri bir 
ANONİM ŞİRKET taslağı ile hadiseyi kendi lehlerine 
çevirme gayreti içersine girdiler.

Şirket kurma teklifinin belediyemiz aleyhine olacağı 
anlaşılıp akliselim galebe çalınca, yine belediye mecli 
simiz ayakta alkışlanacak değerde ikinci bir karar al 
dı. Bu karar, “hele bir tapumuzu alalım, sonra iskele 
nin nasıl ve kiminle yapılacağını kararlaştırırız” şek 
linde olmuştur.

BİSAŞ istimlak kararına itiraz etti. Yargıtay’dan 
gelecek neticeyi heyecan ve sabırsızlıkla bekledik. İs 
timlak tasdik edilirse mesele yoktu. Ama ya aksi olur 
sa diye ümit edenler de maalesef vardı. Çok şükür 
korktuğumuz olmadı.

Mantığımız ve vicdanımızın sesi bize, gelecek kara 
nn belediyemiz lehine olması halinde en çok memnun 
olması, en çok mutluluk duyması gereken kişinin siz 
olmanız gerektiğini söylemektedir. Öyle ya'. Bursa 
Valisininde bulunduğu bir toplantıda, oraya iştirak 
eden BİSAŞ sahiplerinin yüzüne karşı bu kamulaştır
ma olayım müdafaa eden “Gerekirse Tibel ve Terme 
otellerini bile satarım” diye siz deyil mi idiniz?

Şimdi lütfen bize ve Gemlik kamuoyuna açıklanmı
şınız, gelen karardan neden memnun olmadınız? Sakın 
olaki “Nemünasebet ben son derecede memnun ol* 
dum” demiyesiniz. Eğer böyle bir savunma yaparsanız 
adama sorarlar ve derler ki :

“YARGITAY KARARI 16.3.1987 TARİHİNDE GEL
MİŞTİR... YANİ 45 GÜN ÖNCE. BUKADAR ÖNEMLİ 
BİR KARARI NİYE HALKIMIZA VE MECLİS ÜYE
LERİMİZE BU GÜNE KADAR AÇIKLAMADINIZ?

Ve yine derler ki :
‘YARGITAY KARARI BİSAŞ’A 30.3.1987 TARİHİN 

DE TEBLİĞ EDİLMİŞTİR... YANİ 26 GÜN OLMUŞ
TUR... NEDEN HALA TAPUYU ALMADINIZ?

Bu sorularımıza bir açıklık getirmek mecburiyetin
desiniz.

Sayın başkan,
Yargılayın kararım 30.3.1987 tarihinde tebellüğ eden 

BİSAŞ için artık bütün itiraz yollan kapanmıştır. 
TASRİHİ KARAR bile isteme fırsatım kaçırmışlardır. 
Daha önce TEZYİDİ BEDEL talebinde bulunmadıkla 
n için-ANONİM ŞİRKETİN KURULACAĞINDAN O 
KADAR EMİNLERDİ Kİ bu hakkı da kayıp etmişler
di. Şimdi artık tapumuzun alınması ve meclisimizin 
bir karara varması için toplanmasından başka hiçbir 
engel yoktur.

Sizi tapuyu almağa ve iskelenin ne zaman, nasıl, 
kimin tarafından yapılacağım karar vermek üzere be 
lediye meclisini toplantıya çağırmaya davet ediyoruz.

İLAN
GEMLİK ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN 

Dosya No : 1986/283

Gemlik ilçesi, Kapaklı köyü, îlbat Koyu mevkiinde 
kain,Kuzeyi : Hendek (Yol), Güneyi : Yaşar Günay
dın, Batısı : Dere, Doğusu : Gülsen Tekin taşınmaz 
lan ile çevrili 298.00 m2. miktarındaki taşınmaz ile

Yine Gemlik ilçesi. Kapaklı köyü, Selvikoyu mevki
inde kain Kuzeyi : Yaşar Omay, Güneyi : Armutlu- 
Gemük yolu, Doğusu : Fatma Soydemir, Batısı : Nu 
rettin Karataş taşınmazları le çevrili 91.00 m2. mik
tarındaki taşınmazların davacı Adnan Karataş tarafın 
dan senetsizden tescili talep edildiğinden iş bu yerler 
hakkında hak iddiasında bulunanların ilan tarihinden 
itibaren 3 ay içersinde mahkememizin 1986/283 esas 
sayılı dosyasına müracaatları ilan olunur.

İLAN
Gemlik Belediye Başkanlığından
1— ilçemiz iskele meydanı düzenlemesi ve çay ocak 

lan yapım işi 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35. 
maddesinin (a) fıkrasına göre kapalı teklif usulü ile- 
ihaleye konulmuştur.

Bu ihalede 4 Şubat 1987 tarih 19263 sayılı Resmi Ga 
zetede yayınlanan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı teb
liğinin hükümleri uygulanacaktır.

2— İşin keşif bedeli 64.781.499." TL.dir.
3— İşin geçici teminatı 1.944.000.- TL.dir.
4— İhale 13.5.1987 günü saat 14.00’de Belediye Baş

kanlığı odasında yapılacaktır.
5— İhaleye girebilme şartlan :
a) Kanuni ikametgah b) Ticaret ve/veya Sanayi Oda 

sı belgesi, c) İmza sirküleri, d) İstekliler adına veka
leten iştirak ediliyorise istekli adına teklifte buluna
cak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak 
edenin noter tasdikli imza sirküleri e) Yeterlilik belge 
si alabilmesi için (yapı araçlan bildirisi, teknik perso 
nel bildirisi, mali durum bildirisi, daha önce yaptığı 
veya yapmakta olduğu işlere ait taahhüt durum bildiri 
si, geçici teminat belgesi, en az (B) grubu müteahhit 
lik karnesi)

6— ihaleye katılabilmek için son müracaat tarihi 
11.5.1987 günü mesai saati, bitimine kadardır.

7— Yeterlilik belgesi alabilmek son müracaat tarihi 
12.5.1987 mesai saati bitimine kadardır.

8— Bu işe ait şartnameler Fen işleri Müdürlüğünde 
görülebilir.

9— Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler 
kabul edilmez. Keyfiyet ilan olunur. 27.4.1987

I. Hakkı ÇAKIR
Belediye Başkanı

(Basın 21)

Kongre İlanı
AZOT MÜHENDİSLERİ DER. BAŞKANLIĞINDAN

Demeğimizin yıllık olağan genel kurul toplantısı 
15 Nisan 1987 günü saat 13.00’de TÜGSAŞ memur ye
mekhanesinde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 22 Mayıs 1987 gü 
nü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:
1— Açılış
2— Divan oluşumu
3— Saygı duruşu
4— Yönetim ve denetleme kurulu çalışma raporları 

nın okunması
5— Yönetim ve denetleme kurullarının aklanması
6— Tahmini bütçenin görüşülmesi
7— Seçimler
8— Dilek ve temenniler
9— Kapanış.

Eleman Aranıyor
BALOĞLU PAZARLAMA GRUBUNDA 

ÇALIŞACAK

LİSE MEZUNU BAY ELEMAN ARANIYOR 
ŞAHSEN BAŞVURULAR DİKKATE ALINACAKTIR 

NOT : TİCARET LİSESİ MEZUNLARI TERCİH 
EDİLİR.

İstiklal Cad. No. 108 Tlf : 1138-2144 GEMLİK

KURUYEMİŞ DÜKKANINDA TEZGAHTAR 
OLARAK ÇALIŞACAK VE SORUMLULUK
ALABİLECEK LİSE MEZUNU ELEMAN 

ALINACAKTIR

Telf : 1114
Gürle Pasajı Körfez Emlak GEMLİK

SATILIK DAİRE

KREDİYE UYGUN 90 m2 BİTMİŞ DAİRE 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR

Müracaat : Tlf : 2010-4800 GEMLİK

Balıkçıya da Vergi İadesi
karşısında dördüncü gece 
çıkacak, yakalanırsam ce

zamı çekerim diyecektir” 
dedi. Yazlıkların dolmaya 
başlamasıyla balığa tale
bin de artacağını söyleyen 
Hüseyin Dinç, bu durumun 
balıkçıya cazip geleceğini 
belirterek sözlerini şöyle 
sürdürdü :

“-Denizlerimizin korun
ması için bilhassa üç ay
lık dönemde hükümet aci
len balıkçıyı koruyacak ka 
rar alıp vergi iadesi uygu
lamalıdır. Balıkçı, dokuz 
aylık üretim faturalarım

İhsan Bölük 
Ödül Kazandı
lük, daha sonra Bursa Ha
kimiyet Gazetesine girdi. 
Yarışmaya Bursa Hakimi
yet’teki “Hayvanat Bahçe
sinin Gıda Faturası 27 bin 
Ura” haberi ile Anadolu 
Basım Jüri özel ödülünü 
kazandı. .

Dün gece İstanbul’da dü 
zenlenen törenle ödüller sa 
tüplerine dağıtıldı.

İhsan Bölük, halen Cumı 
huriyet Bursa Bürosunda 
görev yapıyor.

mart aşında beyan eder, 
Nisan sonunda da bunagö 
re vergi iadesi alırsa yasak 
lara uyulur, denizlerimiz 
de korunur.”

Karacaali’de 
Yaralama
ğı nacağı çalılar arasından 
alarak Noca’Iara saldırdı. 
Karşı tarafın da nacakla 
saldırması ile bir anda or
talık düello meydanına dön 
dü. Kavga arasında Ali O 
zan, Nuri Noca’ya iki el a* 
teş ederek yaraladı.

Yaralılar minibüsleri ile 
olay yerinden ayrıldı, O- 
zan’lar ise Küçük Kumla 
Sağlık Ocağına giderek 
Mehmet Ozan’ın başından 
aldığı yaralan tedavi ettir
di.

JANDARMA 
YAKALIYOR

Olayın jandarmaya du
yurulması üzerine Karaca- 
ali Köyüne giden görevliler 
suçluları kaçarken kıskıv
rak yakaladı. Mehmet No- 
ca Bursa Tıp Fakültesinde 
ameliyete alındı. Mehmet 
Ozan ve Nuri Noca’da. baş
larından aldıkları yaralar 
nedeniyle tedavi gördüler.

Fak-Fuk-Fon
di. Ocak, Şubat ve Mart 
aylarında .yaklaşık 250 aile 
ye yardım yapıldığım belir 
ten Kaymakam Güler, şöy 
le konuştu :

“-Üç aylık dönemimizde 
nakit, gıda, giyim veya iş 
edindirme gibi değişik yol
larla 250 aileye 9 milyon 
500 bin lira yardım dağıtıl 
rmştır. 'Önümüzdeki günler 
ramazan başlıyacağı için 
yaklaşık 1 milyon liralık 
yoksul vatandaşlarımı
za yardım daha yapacağız. 
Ayrıca Ataköy de yaşayan 
bir vatandaşımıza da inek 
alması için 300 bin lira ve 
receğiz” dedi.

Hükümet 
Konağına 
kan vatandaş, çıkışta tes
lim alacak.

Uygulamaya göre hükü
met konağında veya başka 
dairelerde çalışan tüm me 
murlar yakalarına kimlik 
kartım takmak zorunda ola 
caklar.

Çay Yerine Kan
den çıktığı sırada ocakta 
bulunan oğlu, Kadir Aslan 
elemek bıçağını kaparak 
Ali Çetin’in üzerine saldır
dı. Ortalık bir anda karıştı 
ve Ali Çetin kalbinin altın
dan ağır bir şekilde yara
landı.

Tıp Fakültesi Hastahane 
si’ne kaldırılan Ali Çetin’in 
tedavisi sürerken. Kadir 
Aslan’ın suç aleti bıçakla 
yakalanarak göz altına 
alındığı biftdiraldi.

Kaymakam
Mehmet Güler

Kaymakamımız Mehmet 
Güler’den aldığımız bilgile 
re göre; trafik polisi Haşan 
Pala ile gece bekçileri Şev
ki ince ve Ali Demir görev 
lerinde gösterdikleri gay
ret ve başarıdan dolara tak

Öte yandan polis memu
ru Ra mi s Türker’e de va
tandaşa kötü davranmak- 
dimame ile ödüllendirildi, 
tan dolayı “uyara” cezası 
verildi.

OO ‘ 
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DAĞ KARDEŞLER
Kereste ve Ambalaj Sanayii

HER ÇEŞİT iNŞAATLIK, 
DOĞRAMALIM KERESTE ve 

AMBALAJ SANDIĞI TİCARETİ

Uygun Fiat — Gününde Teslim 1
Uğramam Menfaatinisedir

। İSMET DAĞ ve OĞULLARI

( Tel ; Iş. 1205-Ev. U54-SS35

| ORHANGAZİ CADDESİ NO. N GEMLİK *



SORUMLU MÜDÜR VE SAHlBÎ

KADRİ GÜLER

gemUk
KÖRFEZ

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

Dizgi ve Baskı
« Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi , 

TİT TTİT rTTTT TTTJT TTT ITTTIl ■ I

28 NİSAN 1967 sayfa 1

Boloğlu Pazarlama Grubu
KUŞTU VE MEHMET 8ALOĞLU

|

& İ
Yepyeni Bir Anlayış ve Dağıtım Sistemi İle

Coca Cola, Aroma, Panda Dondurma, J 
Erikli Su, Missüt Bayiliklerine Ek Olarak 

ö Şimdi de H

SÜ T AS ürünleri Bayiliği 4
II ile Gemlik ve Orhangazi’lilere J 

Hizmet Etmekten Gurur Duyar.
1 SÜTAŞ Ürünleri : Şişe Ayran — Yoğurt - T. Yağı — Pastörize Süt 

lK I
Kaşar — B. Peynir ve Peynir Çeşitleri g

■ |
Günlük Taze SUTAŞ Ürünlerini Bakkallarınızdan Israrla Arayınız.

: I
ş Boloğlu Pazarlama Grubu

RÜŞTÜ V2E MEBEİMDET
MERKEZ : İSTİKLÂL CAD. NO. 108 — TLF. : 1138 - 2144

IS BÜRO : GÜRLE tŞ MERKEZÎ KAT 4 NO. 118 - 119 - TLF : 2364 — GEMLÎK Hr _________ i
j------------------------------ ----------- -

I ALEVGAZ Gemlik Bayiliği J
| Evlere Dağıtım ve Düzenli Bakım Servisi Tlf : 4134
I____________________________ It J
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