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Heykel BURSA

Petrol İş Sendikası Genel Kurulu Yapıldı CİHATLI KÖY KONAĞI
Seçimleri Sosyal Demokratlar Kazandı AÇILDI

Yiğil “Eksiksiz Demokrasi, 
insan gibi Yaşam isliyoruz”
• GENEL, KURUL TOPLANTISINA PETROL İŞ GEN El. BAŞKANI CEVDET SELVÎ DE KATILDI
• SEÇİMLERE SOSYAL DEMOKRAT İŞÇİLER YANINDA SAĞCI İŞÇİLER DE KATILDI

İlçemizdeki Sunğipek, 
TÜGSAŞ, BP. işyerlerinde 
çalışan işçilerin örgütlendi
ği Petrol İş Sendikası Bur
sa Şubesinin
Genel Kurul toplantısı ya
pıldı. Genel Kurul toplantı
sında eski Şube Başkanı İs 
met Yiğit, yeniden başkan 
seçilirken yönetim kurulu 
üyeliklerinin tümünü sos
yal demokrat işçiler kazan 
dılar.

Petrol İş Sendikası Ge 
nel Başkanı Cevdet Selvi’ 
nin de katıldığı genel ku
rul toplantısı Bursa Kızılay 
Düğün Salonunda Cumarte 
si günü yapıldı. Genel Ku 
rul toplantısının açılış ko
nuşmasını yapan Bursa Şu 
be Başkanı tsmet Yiğit, iş 
çi sınıfının 1987 yılı başın
dan beri kendilerine bir 
çıkış yolu aradıklarını ve 
hedeflerini belli ettiklerini 
belirterek :

“-Başarının birinci koşu 
lu demokrasi mücadelesi 
verilmesidir. Demokrasi, 
tüm kurum ve kurallarıy
la işlerse görevini yapar.” 
dedi. Yiğit işçilerin 24 Ocak 
kararlarından sonra sıkın
tıya daha da çok düştükle
rini, buna karşın çok ulus 
lu şirketlerin ve tekellerin 
büyüdüğünü belirterek 
"Yedi yılchr sabır ve umut 
la bekleyen işçiler hayal 
kırıklığına uğramıştır. îş 
yerlerinde ve normal yaşan 
tılannda ikinci sınıf vatan-

Rot aryan 
Eşler
22 Aileye 
Gıda Yardımı 
Yaptı

Gemlik Rotary Kulübü 
üyesi rotaryan eşleri 22 
yoksul aileye gıda yardımı 
yaptı.

11 Eylül ilkokulunda öğ
renim gören yoksul öğrenci 
terin aileleri okul yöneti
mince saptandı. Cuma günü 
okulda rotaryan eşleri ta
rafından özel paketlerde 
hazırlanan et, şeker, pirinç, 
sabun, margarin yağ yok 
sul ailelere dağıtıldı. 

daş muamelesi görerek bu 
günlere gelinmiştir.” şek
linde konuştu. İsmet Yiğit,

Petrol İş Bursa Şubesi 
Başkanı İsmet Yiğit >

430 Gram Pide
100 Lira

Ramazan ayının başla
masıyla birlikte ilçemizde 
geleneksel pide iki gün be
lediye fırın işleticileri an- 
laşlmazhğı ile çıkmadı. Be 
lediye Encümeni perşembe 
günü toplanarak konuyu 
tekrar görüştü ve 430 
gram pidenin 100 liradan 
satılmasına karar verdi.

Ramazanın başlamasıyla 
birlikte fırınların pide çı
karmaması . vatandaşla
rın haklı yakınmalarına ne 
den oldu. Belediye Encü
meninin ikinci kararının fı
rıncılara duyurulmasıyla 
cuma günü pide satışları 
başladı.

Ramazan nedeniyle iftar 
.saatlerine yakın fırınların 
önlerinde büyük kuyruklar 
oluşuyor.

Belediye Yiyecek 
Yardımı Yaptı

Ramazan nedeniyle bele 
diye ilçemizde 100 yoksul 
aileye gıda yardımı yaptı.

Mahalle muhtarları tara 
fından Önceden saptanan 
ve Sosyal Yardım Dayanış 
ma Vakfından yardım al
mayan ailelere dün beledi 
ye görevlilerince evlerine 
gidilerek şeker, pirinç, ay 
çiçek yağı, çay, makama, 
margarin dağıtıldı.

Belediye Başkanı Hakkı 
Çakır, her aileye yaklaşık 
10 bin liralık gıda yardımı 
yapıldığını söyledi.

sözlerini şöyle sürdürdü.
‘‘-Eksiksiz demokrasi in

san gibi yaşam istiyoruz. 
Parası olanlar gibi asker 
lik, parası olanlar gibi ço
cuklarımıza eğitim istiyo
ruz. Onurundan bir şey kay 
betmeden iş bulabilme, öz
gür ve dayatmasız toplu 
sözleşmeler, hak grevi, yö
netime katılmak, insanca 
yaşayacak asgari ücret, ba 
rış ve kardeşlik istiyoruz. 
Kimse aklından şunu çıkar 
manialıdır. Mücadele et
meden, zorluklara göğüs 
germeden, feragat göster 
meden bize kimse birşey

KURUMLAR VERGİSİ
REKORTMENİ TÜGSAŞ
Amigo 87 Milyon İle İkinci Sırada
1986 yılına ait gelir beyannameleri

ni 30 Nisan tarihine kadar ilçemiz Ver
gi Dairesi Müdürlüğüne bildiren Ku
rumlar arasında birinciliği yine 
TÜGSAŞaldı. TÜGSAŞ 1 milyar 331 
milyon 432 bin 478 lira vergi ödeyecek.

Kurumlar Vergisi ikinciliğini AMİGO

Ticaret Limited Şirketi 87 milyon 110 
bin 141 lira ile alırken, Sunğipek Fab
rikası zarar beyan eden kurumlar ara
sında yer aldı.

1986 yılındaki gelirlerine göre öde
necek vergiler ve bunları ödeyecek ku
rumlan açıklıyoruz.

TÜGSAŞ Gemlik Mües. 1.331.432.478
Amigo Tic. Ltd. Şti. 87.110.141
Sanşen Zeytin A.Ş. 10.610.917
Gempet Nak. Tic. Ltd. Şti. 8.837.443 
Durmaz Zey. Dıda A.Ş. 5.060.000 
Yıldırım Gıda Ltd. Şti. 5.000.072 
S.S. Gemlik öğrt. Koop. 4.547.229 
Gemlik Belediye Oto. İşi. 3.990.806 
Gençali Köyü Kamp İşi. 2.409.187 
Dök. Nak. Müh. Ltd. Şti. 1.412.474 
Armada Deniz Tic. Lt. Şti. 1.284.676 
Didem Ltd'. Şti 1.127.489
Pilot Deniz Tic. Lt. Şti 1.012.699

Başaran Ağcılık Lt Şti. 1.000.984 
Orksan Organik Kim. Lt. Şti. 884.878
Özkardeşler Ot» A.Ş. 858.908
Mutman Kolanya Lt. Şti. 605.960
S.S. Gemlik Mot. Taş. Koop. 550.288
Arslaner Oto Ltd. Şti 45L996
S.S. Katırlı Köyü Kal. Koop. 403.350
S.S. Azot Men. Tük. Koop. 291.658
Kafoğlu Yağ, Sabun A.Ş. 247.147
S.S. Gemlik Tük. Koop. 192.892
Alemsan Gliserin A.Ş. 60.312
Gemlik Seramik San. AŞ 15.604
Mersan Mer. San. Ltd. Şti. 9.862

KISA KISA
Gazetemiz “Taşı Gediği

ne” köşe yazarı İnan Ta
mer, doktorların gördüğü 
lüzum üzerine bugün Bursa 
Tıp Fakültesi Hastahanesin 
de ikinci kez ameliyat ola
cak.

Fak Fuk Fon Nisan 
ayında 161 kişiye 5 mil
yon 127 bin liralık yardım 
yaptı. Yardımlar arasında 
2 inek, 2 at alımı, bir va
tandaşa el arabası alımı 
ile yiyecek, maddi yardım 
ve sağlık yardımı yer a 
lıyor.

vermez. Disiplinli örgütlü 
mücadelede başarı kesin
dir.

Genel kurul toplantısın
da yapılan seçimlerde is
met Yiğit ve Cevdet Yıl
dız başkanlığa aday oldu. 
İsmet Yiğit Başkanlığa ye
niden seçilirken, İdari Sek
reterliğe Ali Yıldırım 
(Sunğipek), Mali Sekreter
liğe Osman Dehmen (TÜG 
SAŞ), üyeliklere ise Yüksel 
Ulaş (BP.), Muhittin Şahin 
(Akü), Beycan Yakal (Sun 
ğipek), Fahrettin Dursun 
(TÜGSAŞ) getirildiler.

İnşaattan Düşen Küçük Gürcan 
Şans Eseri Kurtuldu

Hamidiye Mahallesi ikin
ci Kordonda yapımı devam 
eden bir inşaatın ikinci ka
tından düşen ilkokul birin
ci sınıf öğrencisi Gürcan 
Beken(7) şans eseri ölüm
den kurtuldu.

Geçtiğimiz hafta cuma 
günü saat 17.30 sıralarında 
kaba yapısı tamamlanmış 
inşaata açık olan kapıdan

Bursa Valisi Zekai Gü
müşdiş, geçtiğimiz hafta il
çemize iki kez gelerek Ci 
hatlı Köy Konağım hizmete 
açtı. Katırlı Köyü Muhtar 
lığı ile Kooperatif arasın
daki anlaşmazlığı da çö
zümledi.

Geçtiğimiz hafta salı gü
nü geç saatlerde yanında 
11 Daimi Encümen Üyeleri 
Esat Coşkun, Osman Üskü
dar ve Cevat Ağırbaş ile 
Cihath Köyüne gelen Vali 
Zekai Gümüşdiş, yapımı 
yaklaşık 14 milyon liraya 
malolan Köy Konağım hiz
mete açtı. Vali Zekai Gü
müşdiş, Cihath Köyü halkı
na 3 milyon lira da daha 
yardım için söz verdi.

VALİ KATIRLI'DA

Vali Zekai Gümüşdiş, 
geçtiğimiz hafta içinde 11 
Daimi Encümen Üyesi E- 
sat Coşkun ile Katırlı Kö 
yüne giderek Köy Muhtar
lığı ile Köy Kalkınma Koo 

giren çocuklar oyun oyna
maya başladılar Bu sırada 
Gürcan ikinci kattan aşa
ğıya çivileme düştü. Başat 
dan. ağır yaralanan küçük 
Gürcan girdiği şoktan saat
ler sonra ayıldı. Bir süne 
hafızasını kaybeden küçük 
Gürcan tehlikeyi atlatmca 
kakhnkhğı hastaneden ta
burcu oklu.

peratifi arasında bir sine
dir süren anlaşmadığı çö
zümledi.

Köy Kooperatifi deposu 
üzerine yapılan inşaatın 1. 
katının muhtarlığı bırakıl
masını. bu katta bulunan 
kooperatif yönetim odasının 
da kooperatifte kalmasını 
sağlayan Vali Gümüşdiş. 
binanın üst katının sosyal 
tesisler için kullanılmasını 
istedi. Bu katta, Sağlık O- 
dası, Halk Eğitim Kurs Sa
lonları hizmet verecek.

Belediye
Sarayı
Arsası
Teslim
Edildi

Belediye sarayı ve dü
ğün salonu yapılacak olan 
eski pazaryeri arsası müte 
ahhit firmaya teslim edildi

Belediye, İller Bankası 
ve müteahhit arasında yapı 
lan protokol gereği Beledi
ye Sarayı’nın yapılacağı ar 
sa belediyece düzeltilerek 
27 Nisan günü müteahhit 
firmaya teslim edildi.

Arsa üzerinde direnaj 
kuyuları açan müteahhit 
zemin kontrolü yapıyor Be 
lediye sarayının temel ça
lışmalarına kısa zamanda 
başlanacağı öğrenildi.

ilçe Kongresinin
21 Haziran'da Yapılması 
Düşünülüyor

ANAP'ta
Delege 
Seçimleri 
Tamamlandı

Gemlik ANAP bçe Mer 
kez ve köylerinde delege 
seçimleri tamandamA

ANAP İlçe Başkam Ha
şan Başarandan akhğnnaz 
bügüere güre 18 Nisan gü
nü başlayan delege seçim 
teri 30 Nisan günü tamam
landı. ANAP merkez üçe 
ve köylerinde üçe yöoeti 
mini saplayacak 400 delege 
belirtendi

- Haziran aymda yapılma 
s programlanan Merkez 
Hçe yönetim kurulu ve üçe 
Başkanlığı seçimlerinin 23. 
Haziran pazar günü yapıl 
masmm beklendiği öğre
nildi.
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Gayrimenkulun Açıkartırma îlanı 
Gemlik İcra Memurluğundan

Dosya No. : 1986/399 T.

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

Gemlik Tapu Sicilinin 20.4.1976 tarih ve pafta : 15 
sahile : 229, ve parsel : 219*da kayıtlı Gemlik—Kurşun
lu Köyü, Çiftlik mevkiinde kain 234 m2 miktarındaki 
zeytinliğin 1/2 hissesinin bilirkişi tarafından 2.340.000.- 
TL. kıymet takdir edilen taşınmaz satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI :

1— Satış 5. 6. 1987 günü saat 14.30 dan 14.50’ye kadar 
Gemlik İcra Dairesinde açık artırma suretiyle yapıla
caktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin*% 75’ini 
re rûçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve 
satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böy
le bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhü
dü baki kalmak şartiyle 15. 6. 1987 Pazartesi günü aynı 
yer ve aynı saatlede ikinci artırmaya çıkarılacaktır. 
Bu artırmada da rüçhanb alacaklıların alacağını ve 
satış masraflarını geçmesi şartiyle muhammen kıyme 
tin % 50 nisbetinde artırana ihale olunur.

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

Ihaie bedeli üzerinden % 12 KDV.si alıcıya aittir.

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

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

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

6— Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve 
münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bil
gi almak isteyenlerin 1986/399 T. sayılı dosya numara* 
siyle memurluğumuza başvurmaları ilân olunur.

( + ) İlgililer tâbirine irtifak hakkı 
sahipleri de dahildir.
(İc. If. K. 126) İcra Memuru

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

Satılık Direler
İTFAİYE KARŞISINDA KREDİYE UYGUN 

SATILIK LÜKS DAİRELER
Müracaat : Tel. 2010 GEMLİK

DÜZELTME

Azot Mühendisler Demeğinin genel kurul toplantısı 
yanlışlıkla 15 Nisan 1987 günü saat 13.00 yazılmıştır. 
15 Mayıs 1987 şaat 14.00 olarak düzeltilir.

Gayrimenkul Açık Artırma İlanı 
Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi

Satış Memurluğundan
DOSYA NO : 1987/4 SATIŞ

Şuyun izalesine Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesinin 
25.12.1986 tarih ve 986/611 sayıh karar gereğince satıl
masına karar verilen aşağıda belirtilen gayrimenkul 
açık artırma ile satışa çıkarılmıştır.

Gemlik Tapu sicilinde kayıtlı tapunun Demirsubaşı 
Mahallesi Dr. Ziya Bulvarı mevkiinde 5 pafta, 228 
ada, ve 1 parselde 3/274 sahifede kayıtlı ahşap ev 
0036.13 m2 yer satışa çıkarılmıştır. Muammen bedeli 
6.763.000.- TL. olup bu rayiç üzerinden satış yapıla
caktır.

SATIŞ ŞARTLARI :

1— Satış 12.6.1987 Pazartesi günü saat 10.30’dan 10.45’e 
kadar Adliye Mahkeme Kaleminde açık artırma sure
tiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıyme 
tin %75’ni ve satış masraflarını geçmek şartı ile İha 
le olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok 
artıranın taahüdü baki kalmak şartı ile 25.6.1987 
Perşembe günü saat 10.30’dan 10.45’e kadar ikinci ar 
tırmaya çıkarılacaktır.

Bu artırmada da rûçhanlı alacakların alacağını ve 
satış masraflarını geçmesi şartiyle %50 nisbetinde ar 
tirana ihale olunacaktır.

Artırmayaiştirak edeceklerin kıymetin %10 nisbe
tinde pay akçesi veya bu miktar kadar Milli bir 
bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımda*. Sa 
tış peşin para ile yapılır, alıcı istediğinde .20 günü 
geçmemek üzere mehil verilir, ipotek sahibi alacaklı 
larla diğer ilgililerin irtifa hakkı sahiplerinin bu gay 
ri menkul üzerindeki haklarının hususiyle faiz ve mas 
raflara dair olan iddialarım belgeleriyle birlikte on- 
beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi 
takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça pay 
laşmadan hariç bırakılacaktır.

Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içersinde 
ödenmezse Î.Î.K.nun 133ncü maddesi gereğince ihale 
feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve %10 faiz 
den alıcı ve kefillerin mesul tutularak hiçbir hükme 
hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebiie 
ceği bir yere dairede asılı olup, masrafı verildiğinde 
isteyen alıcıya bir örneğinin' gönderileceği, satışa işti 
rak edenler şartnameyi görmüş ve münderecatını 
kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyen 
lerin 1987/4 sayılı satış dosyamıza başvurmaları, Del 
laliye, Damga Resmi, Tapu Harç ve masraflarının 
ile ihale bedeli üzerinden %12 K.D.V. alıcıya aittir. 
İlan olunur.

İc. İf. K. 126
(İlgililer tabirine irtifak Mehmet Sadık Şafak
hakkısahiplerî dahildir.) Yazı İşleri Müdürü

(Basın 22)

AKYILDIZ TİCARET
Her Çeşit Kullanılmış Eşya 

Alım ve Satımı

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

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

BÜRO MALZEMELERİ ALINIR VE SATILIR.

MEHMET AKYILDIZ 
Pazar Cad. 27 - Tlf : MM Gemlik

KAYIP
3070 NIENBUR

F. Almanya’dan aldığım özel otoma ait Ruhsatna
memi kaybettim. Hükümsüzdür.

Vecdi DUR

Gayrimenkul Açık Artırma îlao 
Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi

Satış Memerluğundan
DOSYA NO : 1987 5 SATIŞ

Şuyun izalesine Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesinin 
12.11.1986 tarih ve 986/513 sayılı karar gereğince satıl 
masına karar verilen aşağıda belirtilen gayrimenkul 
açık artırma île satışa çıkarılmıştır.

Gemlik Tapu sicilinde kayıtlı Tapunun Küçük Kumla 
köyü içi mevkiinde 71 pafta, 4286 parsel ve 4275 sa
hifede kayıttı 122 m2 bahçe satışa çıkarılmıştır.

Muammel bedeli : 200.000- TL. dir.

SATIŞ ŞARTLARI :

1— Satış 12.6.1987 Cuma günü saat 10.30’dan 10.45’e 
kadar Adliye Mahkeme Kaleminde açık artırma sure
tiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıyme 
tin %75’ni ve satış masraflarını geçmek şartı ile İha 
le olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok 
artıranın taahüdü baki kalmak şartı ile 22.6.1987 
Pazartesi günü saat 10.30’dan 10.45’e kadar ikinci ar
tırmaya çıkarılacaktır.

Bu artırmada da rûçhanlı alacakların alacağım ve 
satış masraflarını geçmesi şartiyle %50 nisbetinde ar 
tirana ihale olunacaktır.

Artırmayaiştirak edeceklerin kıymetin %10 nisbe
tinde pay akçesi veya bu miktar kadar Milli bir 
bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Sa 
tış peşin para ile yapılır, alıcı istediğinde 20 günü 
geçmemek üzere mehil verilir, ipotek sahibi alacaklı 
larla diğer ilgililerin irtifa hakkı sahiplerinin bu gay 
ri menkul üzerindeki haklarının hususiyle faiz ve mas 
raflara dair olan iddialarım belgeleriyle birlikte on- 
beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi 
takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça pay 
laşmadan hariç bırakılacaktır.

Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içersinde 
ödenmezse t.t.K.nun 133ncü maddesi gereğince ihale 
feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve %10 faiz 
den alıcı ve kefillerin mesul tutularak hiçbir hükme 
hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebiie 
ceği bir yere dairede asılı olup, masrafı verildiğinde 
isteyen alıcıya bir örneğinin gönderileceği, satışa işti 
rak edenler şartnameyi görmüş ve münderecatını 
kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyen 
lerin 1987/5 sayıh satış dosyamıza başvurmaları, Dal 
laliye, Damga Resmi, Tapu Harç ve masraflarının 
ile ihale bedeli üzerinden %12 K.D.V. alıcıya aittir. 
İlan olunur.

İc. îf. K. 126
(İlgililer tabirine irtifak Mehmet Sadık Şafak
hakkısahiplerî dahildir.) Yazı İşleri Müdürü

(Basın 23)

AKDOĞANLAR TİCARET
MOTİF

DUVAR KAĞITLARI BAYİLİĞİ

Hüseyin Akdoğanlar
• DUVAR KAĞIDI • CAM Ö₺A
• FORMPLAST > HALJFLEKS
• POSTAER • MARUEY
• PARKE • ’YAĞJd BOYA

• PLASTİK BADANA

TH : 2132
Merkez : İstiklâl Cd. Gürle îşham Pasaj İçi Gemlik
Şube : Pazar Cd. No. 8 Gemlik

TİCARET LİSESİ MEZUNU BAYAN ELEMAN 
ARANMAKTADIR.

TECRÜBE VE DAKTİLO TERCİH SEBEBİDİR

Tlf : 4014 S.S. Gemlik Sanayi Sitesi Koop. Bşk.hğı 
Tlf : 2235 Gemlik
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Boloğlu Paıoılama Grubu
KÖ$TU VE MEHMET BALOĞLU

.
Yepyeni Bir Anlayış ve Dağıtım Sistemi İle

Wl-..

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

Şimdi de

SÜT AŞ ürünleri Bayiliği
ile Gemlik ve Orhangazi’lilere

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

Kaşar - B. Peynir ve Peynir Çeşitleri

Günlük Taze $ÜTA| Ürünlerini Bakkallarınızdan Israrla Arayınız. 
Servis araçlarımız soğuk hava tertibatlıdır

; <"«*’■> Z’S.IK ■■■>«*• «MMn»**»**»—I» d T- «M l

AYRICA

I HAYAT SU BAYİLİĞİ i
! Hayat suyu sağlıklı PET şişelerdedir i

BALOĞLU PAZARLAMA GRUBU
RttŞTtt VE M EMME T BALOGİU
MERKEZ : İSTİKLÂL CAD. NO. 108 — TLF. : 1138 - 2144
BÜRO : GÜRLE İŞ MERKEZİ KAT 4 NO. 118 4 119 - TLF : 2364 - GEMLİK

I---------------------------------------- !
| ALEVGAZ Gemlik Bayiliği I 
| Evlere Dağıtım ve Düzenli Bakım Servisi Tlf : 4134 )



İSLAMİYET, İRTİCA VE TÜRKİYE
Ahmet YILMAZ

DinblUmci

Türkiye Gazetesi. Made in Turkey, Tekstil, însan ve 
Teknik gibi bir dize yayının sahibi olan*‘Işıkçılık” bü
yük bir sır ve dikkat içinde gittikçe kuvvetlenmekte, 
sessiz sedasız belirli köşe başlarına yerleşmektedir.

Kenan Rifâicilerle. Yeni Dinî Akımlar, özellikle imam 
Hatip Liselerini, İlahiyat Fakültelerini, Diyanet Teş
kilatım ele geçirmeye amaçlamaktadır. Hepside. gûya 
modem bir görünüşe sahip ve Atatürkçüdür.

Tarikatlardan Nakşibendilik İstanbul, Ankara, İzmir, 
Adana, Adıyaman, Denizli, Trabzon, Bursa ve Balıke
sir gibi gelişmiş şehirlerde yayılma özelliği gösterir
ken, Kadiriler, Malatya, Elazığ, K. Maraş, Toros etek
lerinde, Mevleviler. Konya, İzmir, İstanbul ve kısmen 
Ankara'da gelişmiş bulunmaktadır.

Türkiye'nin dar olanakları içinde bu kadar dinî kitle, 
kadro ve teşkilatın. Devletin bile sahip olamadığı im 
kanların üstünde ve ötesinde durmadan gelişmesi, bu 
kadar değirmenin suyu nereden geliryor? bunlar, bu 
kadar desteği nasıl ve kimlerden' sağlıyor? nereye ka
dar gidecekler? gibi bir dizi soruları akla getirmekte* 
dır

Özetle noktalayacak olursak, İrtica, Türkiye’de mev
cut merkezi otoriteyi, sosyal, hukukî ve siyasî düzeni 
beğenmediklerini; bunların değişmesini istedikleri* 
ni sözlü, yazılı ve fiili olarak ortaya koymaya, hoşnut
suzluklarını artan bir dozla belli etmeye, çeşitli kurum" 
lara sızarak bazı köşe başlarım tutmaya yönelmiş bu
lunmaktadır.

İrtica odaklan değerlendirilmeye tabi tutulduğunda iç
lerinde, “EHLİYETLİ KİMSELER”, “SAMİMİ Lİ 
DERLER”, “İSLÂMÎ ve İNSANÎ ÖLÇÜLER”, “AKIL
CI ve BİLGE DAVRANIŞLAR”., bulmak mümkün de
ğildir. Böyle olunca da çıkar, istismar, menfaat, siyasi 
nüfuz kazanma gibi kirli emeller kendisini belli etmek
tedir.

içerden ve dışardan gördüğü destek sayesinde gittikçe 
güç kazanan irtica, Libya, İran, Yemen, Suriye ve bir 
çok ülkelerde olduğu gibi, aşın solla da iş ve güçbirli- 
ği içine girme aşamasında ve anlaşmasında olmaları, 
Türkiye’nin başına büyük gaileler açacak boyutta gö
rünmektedir.
Artık İslam’ın İrtica’ya bakış açısına geçebiliriz.
İslam, mefhum ve mana olarak, “Evrende, onun Ulu 
Mimarının önünde ve kontrolünde, kimsenin rengine, 
irfana, cinsiyetine, diline, dinine, vatanına, yönetimi
ne, huyuna vs.ne bakmadan ve hiçbir ayrıma gitme
den, her toprağa düşen yağmur, herkese ışığını saçan 
güneş, tüm varlıklara suyunu sunan pınar, herkese 
mahsûlünü veren, beşerin barışı, kurtuluşu, gelişmesi, 
huzuru vsâ için çalışan kişilik ve olguyu” ifade eder. 
O, Tevrat gibi, indi gibi, Tüm insanların bir ana ve 
babadan dünyaya geldiklerini, yani herkesin kardeş ol 
duğunu, Ölüm ötesi hayatta da Evren Miman’nın önü 

t W WFT~g?î (gngMff
SATILIK DAİRE I 1 SATILIK DAİRE

BALIKPAZARINDA 2 ODA 1 SALON 1 Ş DENİZ MANZARALI, KAT KALORİFERLİ, | 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR > £ LUX DAİRE SATILIKTIR |

[ Telf : 4051 GEMLİK > j TEL : (9.2511) 2567 GEMLİK

ne bir ve eşit olarak çıkacaklarını, bu nedenle bu dün 
yadan o dünyaya ancak iyiliklerin gideceğini ve er
demliliğin orada işe yarayacağını vurgulamış, her tür 
çıkarcı insanların arasını açacak, dünya barışım zede
leyecek, kişi ve kitleleri bölücülüğe itecek, güvenliğini 
sarsacak, kargaşalığa, huzursuzluğa, çarpışmalara yö
neltecek, kısaca can ve mal kaybına yol açacak fikir 
teşkilat ve hareketleri kökünden yasaklamıştır.

irticaî hareketlerin aksine, İslam, bir toplulukta yaşa 
yan insanların çoğunluğunun iş başına getirdiği yöneti 
me, ister iyi olsun ister kötü, ister inançlı olsun ister 
inançsız, ister bir dinin prensiplerine bağlı olsun ister 
olmasın, ister âdil olsun ister zalim, kayıtsız şartsız 
itaat etmesini emretmiş, bozgunluk veya karşı koyma 
yı istememiştir.

O, bir toplumda irtica’fitne çıkaranların kim olursa öl 
sun mutlaka halledilmelerini hükme bağlamıştır.
İkide bir karşı çıkılan yenilikler, gelişen şartlar, yer 
ve zamanlar karşısında, dinin de dünyanın da esasla 
rımn değişebileceğine, haramların işlenebilip helâlle- 
rin ihlâl edilebileceğine, cari hükümlerin kaldırılarak, 
yerine başkalarının getirilebileceğine dikkat çekip izin 
vermiştir. Buna göre, çağlara ayak uyduramayan bir 
müslümanın olmaması ve kalmaması gerekirken, o* 
nun adına, kıraldan çok kıralcı kesilerek, donkişotluğa 
yeltenerek bir takım mide bulandırıcı hadiseler ölmüş, 
kişi ve kitleler çıkmıştır ki bunları İslam’a mal et- 
mekmümkün ve doğru değildir. Kur’an-ı Kerim Evren 
Mimarı Tann’nın her an bir iş ve değişme içinde oldu 
ğunu vurgulamıştır.

Zaman zaman dillere dolanan hatta hortlatılan ‘‘Örtü” 
konusunda İslam, Özel, şartlara göre değişebilen ve ge 
nel karekterli olmak üzere üç şekil ve esas belirlemiş 
tir : .

Birincisi, Peygamber ve dolasıyla Din Adamlarının, 
toplumun .diğer kesitlerindekilere göre bazı özellikleri 
olduğunu, bu nedenle bunların eş ve çocuklarının her 
kese örnek olacak şekilde, îslâmın özelliğine ve güzel 
liğine göre giyinmelerini öğütler.

îkinciside kadın ve erkeğin gelişen ve değişen dünya 
şartlarına, örf, âdet, gelenek ve göreneklerine göre 
bir kıyâfet esası belirleyebileceğini olumlu karşılar. 
Üçüncü olarak, Erkekler için, toplumun içine çıkabile 
cek, kimsenin aşırı dikkatini ve nefretini uyandırma
yacak ki en azından diz kapağı ile göbek arasını ka 
patacak bir kıyâfet. giyebileceğini fazlasının daha iyi 
olacağını belirtirken kadınlar için, erkeklerin seksüel 
arzularım tahrik etmeyecek, başkaları tarafından aşa
ğılanmayacak bir şekilde en azından bacak ile göğüs 
üzerine kadar güzelce giyinmesini hükme bağlar. Za
mana ve zemine -göre süslenmesini serbest bırakır. 
Her iki taraf için de :

Devamı Haftaya

SAYFA

sağlık köşesi

MİNERALLER - 3

Tuz - Sodyum (Na) ve Klor (Ce)
Mutfak tuzunu yapan sodyum ve klor, öbür maden 

ler gibi beden için son derece önemlidir. Klor mide
nin hidroklörik asit yapılmasına gereklidir. Protein 
sindirimi ve madenlerin kana geçmesi için erimesine 
yardımcı olur. Bağırsak enfeksiyonları ve önemli kus 
malarda hidroklörik asit içinde bedende klor kaybı 
olursa kısa bir zaman içinde ölüme götürebilir. Böyle 
bir durumda mutfak tuzu verilmesiyle hastanın haya 
tı kurtardır. Bir çök besin klö? ve sodyum ihtiva eder. 
Mutfak tuzunda ikisi birlikte bileşim halindedir. Faz 
la miktarda tuz alınması gerekli değildir ve zararlı
dır. Eğer bir hastaya tuz yasaklanmışsa hiç bir has 
zaman tuzu bütünüyle kullanmayı bırakmamalıdır. 
Çeşitli besinlerle beslenen bir insanda normal durum 
larda sodyum yada klor eksikliği yoktur. Ancak sıcak 
havalarda özellikle kuru havada, terleme ile fazla tuz 
kaybedilir ve aşırı durumlarda ölüme bile yol açar. 
Tuz eksikliği nedeniyle ölüm, çöldeki çalışanlar ara
sında görülmüştür. Önceleri nedeni bilinmeyen bu ö- 
lümlerin nedeni anlaşılınca özel tuz tabletleri verile 
rek ölümden korunma yoluna baş vurulur.

Tuz eksikliğinin daha hafif zararları, sıcaklık kramp 
lan ve hızlı kalp çarpıntısı şeklinde ortaya çıkar. Boy 
le vakalara maden ocakları, vapur kazan dairesi fı 
rınlar gibi sıcaklığın yüksek olduğu yerlerde görülür. 
Yüksek ısının yarattığı çarpıntı, yanında bulantı, baş 
dönmesi, genel yorgunluk ve kaslarda kramplar görü] 
lür. Böyle çok sıcak bir ortamda çalışan insan, kay
bettiği tuz ve suyu ağız yoluyla .tedarik etmelidir. 
Ateşli hastalıklarda sodyum ve klor (tuz) ihtiyara 
fazladır.

Sıcak havalarda hissettiğimiz yorgunluğu biliriz. Bu 
nun büyük bir kısmı terleme sonucu tuz kaybedilme 
sinden ileri gelir.

Sıcak havalarda su sağlayan içeceklerle beraber 
tuzlu mısır,, fıstık yb. tuzlu besinler almak yerinde] 
olur. Sıcak havalarda tuzu bol yemekler alınmalı ve! 
tuzlu deniz suyunu yutmak bu açıdan çok iyidir. Sod
yum birakbonat eşitler ile zehirlenmelerde antidot ola 
rak kullanılır, mide ve onikiparmak ülserinde, gastrit] 
te, mide asiditini azaltmak için kullanılır. Diş. eti il 
tihabı, asitlerde yanıklarda kullanılır.

Sodyumun fosfat şeklindeki bileşimi hafif etkili mü 
lâyim olarak idrarda ve idrar yollarındaki urat ve 
oksalat taşlarını eritmesinde etkili olur.

Sağlıklı günler.

____________________________ J
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| dr Sultan
® Mobilya Mefruşat

Ruşen Gümüş

Gemlik’li Müşterilerimiz
Kalitede Fi atta Bize Güvenin

I
I

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

ÇEK YAT KANEPE İMALATI TOPTAN VE PERAKENDE

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

«ETBAŞI

SULTAN
MOBİLYA

M ÖZE

YEŞİL CAD.

I 
i

YEŞİL CAMİİ

NAMAZGAH MEYDANI

DUYURU
1 NİSAN'DAN İTİBAREN

Gastroskopi - Rektosigmoidoskopi Laboratuvan 
İLE BİRLİKTE

MUAYENEHANEMİ AÇMIŞ OLDUĞUMU 
SAYIN DOST VE HASTALARIMA DUYURURUM

Dr. BİRSEL KAVAKLI
ÎÇ HASTALIKLARI UZMANI

Adres : Altparmak Cd. Kardeşler Apt. 46
' (Kütahya Porselen Karşısı) — Bursa
Tel : Mua. : 22 1101 — Ev : 3641M

Not : Muayene için telefonla randevu alınması rica 
olunur.
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HAFTALIK SİYASİ GAZETI 
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RÖNTGEN - ULTRASON

Dr. Necati YAZAR
Dr. Ahmet R. öztürk

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

Heykel BURSA

Daire Başkanlarını Toplayan Kaymakam

“Koruyucu Güvenlik 
Önlemi Alımı”

Kapaklı’lı Er Arkadaş
Kurşunu İle Öldü
Altı ay önce vatan gö

revine Siirt ilinin Kurtalan 
ilçesine askerlik görevi 
yapmak için giden Süravi 
Yalçın (20) adlı gençin 
ölüm haberi Kapaklı Köyü
nü mateme boğdu.

İlçe Jandarma Bölük Ko 
mutanlığına gelen bir me
sajda İlçenin Kapaklı Kö

yünden Suravi Yalçın adın 
daki er’in arkadaşı tarafın 
dan silah ile öldürüldüğü, 
adli soruşturmanın devam 
ettiği bildirildi.

Genç yaşta arkadaş kur
şunu le bilinmeyen -neden 
le ölen er Suravi Yalçın 
önceki gün KapaklıKöyünde 
toprağa verildi.

Kaymakam Mehmet Gü
ler, ilçemizdeki resmi dai
relerin yetkilileriyle dün 
yaptığı toplantıda daireler
de koruyucu güvenlik ön
lemlerinin alınmasını iste
di

Dün saat 11.00’de Halk 
Kütüphanesinde yapı 
lan toplantıya resmi daire
lerin müdür veya temsilci
leri ile, Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkam Tevfik So- 
laksubaşı, Ticaret Borsası 
Temsilcisi, 72 nolu Zeytin 
Tarım Satış Kooperatifi 
Müdürü, Banka Müdürleri 
katıldılar.

Kaymakam Mehmet Gü
ler, bu tür toplantıların 
her yıl yapılmasının zorun 
luluk olduğunu belirterek, 
dairelerin bir yıl içinde 
yaptıkları çalışmaları de
ğerlendirdi ve koruyucu gü 
venlik açısından gerekli, 
çalışmaların titizlikle ya
pılmasını istedi. Kayma
kam Mehmet Güler şunları

Romanya’dan 
Kereste
İthal Edildi

Romanya'dan limanı
mıza 4 milyon 015 bin met 
re küp keresteithal edildi.

Denizman adlı Türk ban 
dır alı gemi ile limanımıza 
gelen kayın ve ladin türü 
2209 bağ, 4 milyon 015 bin 
649 metreküp kerestelerin 
boşaltılmasına başlandı.

İzmit'e kara yolu ile nak 
ledilen kerestelerin ithal 
tutan 448 milyon 250 bin 
Hra değerinde.

KISA KISA
Terme Otelin hastane yapılması için çalışmalar 

devam ediyor.
iller Bankasından geçtiğimiz hafta gelen bir heyet 

otel’de keşif yaptı. Yakında Otel’in hastaneye çevrilme 
si İçin Bakanlık ihale açacak.

72 nolu Zeytin Tarım Satış Kooperatifi ortaklarına 
ilaç satmağa başladı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne bağlı olarak Sun 
ğipek Fabrikasında açılan kurs sona erdi. Cumartesi 
günü kursiyerler sergi açtı.

Ticaret Borsa’sında Nisan ayında 557 milyon 436 
hin 563 liralık işlem görüldü.

X

X X

söyledi :
“-Dairelerinizde koruyu 

cu güvenlik önlemlerini 
mutlaka alınız. Bu kavram 
kapsamanda bilinen güven 
liğji, çalıştığınız dairenin 
ve evrakların güvenliği, 
gizli görevlerde kişi güven
liği çok önemlidir. Biz Kay 
makamlık olarak giriş çı
kışlarda güvenlik açısın
dan kimlik soruşturmasına 
başladık. Sîzlerde çalışma 
yerlerinizde öbür önlemle
ri uygulayacaksınız. Tüm 
memul' arkadaşların yaka
larına kimlik takmaları 
zorunludur. Kurallara uyul 
ması gereklidir.” dedi.

19 Mayıs Programı
Belirlendi
19 Mayıs Atatürk’ü an 

ma Gençlik ve Spor Bayra 
minin 68. yıldönümü kutla 
ma programı belirlendi.

19 Mayıs 1987 salı günü 
saat 8.00’de Atatürk anıtı
na çelenk konacak. Çelenk 
lerin sunulması ve saygı 
duruşundan sonra istiklal 
marşı başlayacak. 9.45’de 
Kaymakam, Garnizon Ko* 
mutanı, Belediye Başkanı 
ve Üçe Milli Eğitim Müdü 
rü öğrencilerin ve halkın 
bayramım kutlayacak. Da 
ha sonra, Kaymakam Meh 
met Güler, günün anlamını 
belirten bir konuşma yapa 
cak. Şiirlerin okunmasın
dan sonra "Atatürk’ün 
Gençliğe Söylevi” okuna
cak. “Gençliğin Atatürk’e 
Cevabı”ndan sonra “Genç

Kaymakam Mehmet Gü
ler daha sonra orman yan 
gurlarından geçtiğimiz yıl 
büyük maddi kayıpların 
meydana geldiğini belirte
rek şöyle konuştu :

“ ilçe sınırlarında koru
yucu önlem olarak Kayma 
kainlik bu yıl ormanlara 
girişi yasakladı. Gemilik 
Armutlu arasındaki orman 
lık sahaya vatandaşların 
girmesi, piknik yapması 
yasaktır. Bunu sıkı olarak 
takip edeceğiz. Bir şarho 
şun dikkatsizliği yüzünden 
yanan ormanlarımızı yıllar 
ca bir araya getirmemiz 
mümkün değildir. Bunun 

lik Marşı” söylenecek. Haf 
ta nedeniyle orta dereceli 
okullar arasında yapılacak 
futbol, voleybol, basketbol, 
masa tenisi ve atletizm 
karşılaşmalarında dere

Devamı Sayfa 4 de

Sakatlar Haftası Kutlanıyor
Sakatlar Haftası tüm 

yurtta kutlanmaya başlan
dı.

Üçe Kaymakamı Meh
met Güler başkanlığında 
toplanan kutlama komitesi 
ilçede yapılacak çalışmala
rı saptadı. Komite “Sakat
ların Topluma Kazandırıl 
ması" konulu bir kompozis

Bahkpazarı Yıkıldı
İkinci Kordon Düzeltildi

Belediye Encümeni tara 
fin dan geçtiğimiz hafta İha 
leşi yapılan Bahkpazarı ve 
ikinci kordon düzenlenmesi 
işine başlandı.

Balıkpazarında bulunan 
kahvehaneler ve iş yerleri 
arasındaki park yerleri yı
kıldı. Müteahhit Yıldız Yurt 
taş firması tarafından ba- 
lıkpazarı için hazırlatılan 
projeye göre düzenlenme
sine başlandı. Önümüzdeki 
günlerde betonlanacak olan 
zemin üzerine çini döşeme 
yapılacak. 

için uyan lehvalan yaptıra 
cağız. Orman bölge şefliği 
görevlileri de sıkı denetim 
ler yapmalıdır.”

Bir ara söz alan Ticaret 
Odası Başkam Tevfik So- 
laksubaşı, balıkçı barınağı 
olarak yapılan ilçe girişin
deki barınağın turistik a* 
maçlar içinde kullanımı i- 
çin yat limanı haline geti
rilmesini istedi. Solaksuba 
şı, toplantıda yaptığı konuş 
mada şunları söyledi :

“-Kimseyi itham etmek 
istemem ama zamanında 
ilgililerin bu alana dökülen 
malzemeyi kontrol etmele
ri sonucu verilen bir rapor 
la zeminin batak olduğu id
dia'edildi ve projelenen li 
man mendirekleri yaram 
bırakıldı. Aradan 7'8 yıl 
geçmesine karşın bu mendi 
reklerde hiçbir oynama 
yok. Durumu ilçemize gelen 
Turizm Bakam Mesut Yıl- 
maz’a da belirttim. Bu ko 
nunun yeniden ele alınma
sında ilçemiz için yarar 
vardır” dedi.

yon yarışması düzenlenme
sine karar verdi. Camilerde 
konuyla ilgli bilgi verilme
sine, Iş ve işçi Bulma Ku
rumu île Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlüğü
nün sakatlara meslek edin
dirme kursları açması, 13 
Mayıs günü Kaymakam 
Mehmet Güler başkanlığın

Öte yandan Hamidiye 
mahallesi ikinci kordon dü 
zenlenmesi için 13 .Mayıs 
günü ihale yapılacağını be 
lirten Belediye Başkanı 
Hakkı Çakır, “Arzumuz 
güzel Gemlik'i mizin en göz 
de yerlerini ilçemize yakı
şır bir duruma getirmektir. 
İkinci kordonun semin dü
zeltmesini karayolları 
dan sağladığımız bir dozer 
le yaptırdık. Yarın ihale 
den sonra da tanzim çalış
malarına başlayacağız," de 
di.

Küçük Sanayi Sitesi Arsası
Kamulaştırılıyor

ilçemizdeki Küçük Sanat 
kârları bir çatı altında top 
layacak olan Küçük Sanayi 
Sitesi Yapı Kooperatifi ar
sası için kamulaştırma ça
lışmalarına başlandı. Dün 
Arsa Ofisinden gelen bir 
heyet ile ilçe takdir komis
yonu arsa üzerinde kıymet 
takdirinde bulundular.

İlçe sanatkârlarınca ku
rulan Sanayi Sitesi Yapı 
Kooperatifi daha önce Ya
lova Yolunda Arsa Ofisi a- 
racılığıyla kurulacak site i* 
çin kamulaştırma girişim
lerinde bulunmuşlar, Kıy
met Takdir Komisyonunun 
yüksek değer koyması üze
rine bu gerçekleşmemişti. 
Belediye Meclisince sanayi 
sitesi yerinin değiştirilme
si üzerine ilçeden Bursa yö 
nüne giden asfaltın sağında 
Kuru Çeşme ve Yazırova 
Mevkiinde 200 dönümlük a- 
razi Küçük Sanayi alanı o*

da işyerleri yetkililerinin 
katılacağı bir toplantıda 
düzenlenmesi kararlaş
tırıldı.

Öte yandan; Sağlık Ocak 
lannda saptanacak tedavi
ye muhtaç sakatların mua
yene ve tedavi ücretlerinin 
Sosyal Yardımlaşma Vak
fınla karşılanacak.

İnan Tamer
Mide Kanaması Geçirdi
Gazetemiz yazan İnan 

Tamer geçtiğimiz hafta 
tehlikeli bir mide kana
ması geçirdi.

Bir süre önce özel bir 
hastanede safra kesesi a-
meliyatı olan Ihan Tamer' 
in sağlığında düzelme ol
mayınca yapılan kontroller 
den sonra Uludağ Üniver
sitesi Tıp Fakültesinde ikin
ci bir ameliyat yapılması 
kararia^tanhnıştı t' 

larak ayrılmıştı.
Küçük Sanayi Yapı Koo

peratifi, Bakanlığın tipik 
projelerinden hazırlatarak 
kurulacak site için pazarlık 
suretiyle bazı arazi sahiple 
rinden yer satın almış, ba
zılarıyla da anlaşamayınca 
Arsa Ofisi Aralcılığıyla ka
mulaştırma istemişti.

Dün ilçemizde Arsa Ofi
sti İstanbul Şubesinden ge
len iki görevli ile Üçe Tak
dir Komisyonu Üyeleri ka* 
mulaştınlacak araziye gi
derek ölçümleme yaptı. 
Takdir Komisyonunca be
lirlenecek değerler daha 
sonra yerel gazetelerde i- 
lan edilecek. Kooperatifçe 
kamulaştırma bedellerinin 
ödenmesinden sonra tapu 
işlemleri gerçekleşecek ve 
inşaatın yapımı Bakanlık
ça ihale edilecek.

Hava 
Şehitleri 
Anılacak

Hava Şehitleri bütün 
yurtta 15 Mayıs günü tören 
le anılacak.

Üçemizde 15 Mayıs gü
nü yapılacak kutlama tö
renleri saat 11.00’de Ata
türk Anıtı önünde yapıla
cak. İstiklal Marşı ile gön
dere çekilecek olan Bayra-

Devamı Sayfa 4 de 

kinci safra ameliyatı için 
gün bekleyen inan Tamer, 
geçtiğimiz hafta cuma gü
nü ani bir mide kanama
sı geçirdi Strese dayalı 
olan kanama ile kan 
kaybeden Tamer, için ilçe
mizden birçok tanıdığı kan 
vermek için sıraya girdi. 
Doktorların yaptıkları ba
şarılı bir operasyon sonucu 
miyde kanaması ve safra 
yolundaki taş alındı.
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İSLAMİYET. İRTİCA VE TÜRKİYE
. Ahmet YILMAZ

- 4 - ---------------,
Dınbıl'mcı

“En güzel giyimin, ahlâk ve fazilet, bir başka 
deyişle erdemlilik elbisesi olacağına, faziletsiz 
örtünün faydasız; gerekli kisvenin ahlâki mezr 
yetler olduğunu..” vurgular.

İslama göre, bugün başörtüsü yüzünden hiçbir kız, öğ
retim ve eğitiminden geri kalamaz, verilen görevden 
kaçamaz. Bağnazlığını dine yamayarak, eğitimden ve 
görevden kaçan bir kadın bilmelidir ki, dine devlete 
karşı geliyor demektir.

Tarikat, mezhep, herhangi bir ad veya sıfatla ortaya 
çıkma olaylarına gelince. İslam. “Dini siyaset ve çı
karlara âlet eden tüm kişi ve. kurumlan Cehenneme 
çağmalar olarak” nitelemiş, bir mü'minin acından öl
meye mahkum kalsa bile hiçbir dinî guruba bağlanma
masını, kişi ve kitleye uymamasını, aksi takdirde di
ninden de dünyasından da olacağını açık seçik ortaya 
koymuştur.

Hz. Peygamber, aklı kıt, kültürü az, doğru dürüst ne 
dini ne de dünyayı bilen, buna rağmen din adına orta
ya çıkan, toplum içinde farklı fikir ve hareketlere ça
ğıran, bölücülüğe iten davranış ve hareketlerin, ancak 
düşmanların işine yarayacağım, İslâm’ı ve müslüman- 
lan parçalayıp, zayıflatacağım, devleti çökerteceğini., 
beyan etmiştir.

İslâm’ın İrtica baklandaki görüşlerim böylece özetle
dikten sonra, konuyu İrticamn önlenmesini dair görüş 
ve tekliflerimizle bağlamak istiyoruz.

Hz. Peygamberin dilinden kendisinin tesis ettiği İslâmî 
Hilafetin ashab döneminden sonra kalktığı, Din ile 
Devletin ayrılacağı, Din Bilimcilerince açıklığa kavuş
turulmalıdır. Toplumun birbirine düştüğü, barış, sükun 
ve huzurun kalmadığı, anarşinin alıp başım gittiği, Dev 
let ve İlgililerin otoriteyi sağlayamadığı kargaşa dö
nemlerinde İslamm müslümanlara emrettiği birliği ve 
dirliği toplumumuza iyi anlatılmalı, İrtica odaklarına 
aldanmalarının önüne geçilmelidir

Devletin dinî konulara müdahale etmek durumunda 
kaldığı hususlarda, bunun sebep ve gerekçelerim, din
deki yer ve kaynaklarım halka önceden hiçbir şüphe ve 
anlamsızlığa mahal bırakmayacak şekilde açıklanmalı 
din elden gidiyor, vicdan hürriyeti yok, Laiklik çiğneni 
yor, demokrasi ayak altına almıyor..” gibi fikir ve is
tismara meydan verilmemelidir.

Dış kaynaklı irtica, müslüman halka İslamm İrticaya 
karşı tavrım iyi anlatmak, Milletin Devleti ve Vatanı 
ile bölünmez bütünlüğünü, Atatürk ve Laiklik İlkeleri
ni çok iyi kavratmak, suç unsuru arzeden hareketlere 
göz yummakla önlenebilir.

İlkokuldan Üniversite son sınıfına kadar verilecek dini

DÜZELTME

Geçtiğimiz hafta gazetemizin 3. sayfasında yayınla, 
nan Sulh Hukuk Mahkemesine ait 987/4 dosya nolu1 
ilanın birinci satış, tarihi yanlışlıkla 12.6.1987 günü ya1 
zılmıştır. 15.6.1987 olarak düzeltiriz.
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bilgiler bir bütünlük içinde verilmeli, tüm farklılıklar 
ortadan kaldırılmalıdır.

Tüm Dini kurumlar, ihtiyaçlara göre yeniden düzenle 
nerek tek bir çatı ve yönetim altında toplanmalı, kay
nak ve kadro bütünlüğü sağlanmalıdır.

Hali hazırda din görevlileri bir eleme ve yetiştirme 
kursundan geçirilerek, ehliyetsizler saf dışı edilmeli 
aynı şekilde yayınlarda gözden geçirilerek, zararlı o- 
lanlar ayıklanmalı, halkın aynı kaynaktan bilgi edinme 
sini temin edecek bir “Dini Eserler Külliyatı” oluştu
rulmak, yeniden yayınlanacak olanlar, ehliyetli bir ku
rulun, tıpkı Atatürk döneminde olduğu gibi, denetimin
den geçtikten sonra yayımlanmahdır.

Radyo, Tv. ve Resmî Yayın Organlarından yararlanı
larak, Dinî siyasete alet eden mihrak ve İrtica odakları 
halka tanıtılmalı, Din ve Hukuk açısından zarar ve mü
eyyideleri ortaya konmalı, özellikle gençlik, bölücü iç 
ve dış franksiyonların tehlikelerinden, kendilerine muh
taç olmaktan ve onlarca- istismar edilmekten mutlaka 
kurtarılmalıdır.

Fikir boyutlarını aşan her türlü zararlı akımlara izin 
verilmemeli, Devletin, Milletin ve Vatanın bütünlüğü; 
nü sarsacak hareketlere müsaade edilmemeli, Demok
rasiyi ve Laikliği zedeleyecek konuşmalara, yazı ve ha
reketlere yeltenenler engellenmeli, bu hususlarda vic
danlara sarkmaya kalkışanlar için cezaî esaslar iyi be
lirlenmeli ve zamanında ayrıcalıksız ve etkin bir şekil 
de uygulanmaya konmalıdır.

Milletten toplanan bağış ve gelirlerle kurulan tüm va
kıf ve kuruluşlar düzenlenecek olan Dinî Kurumlara 
katılarak devletleştirilmeli, Ulus evlatlarının hizmeti
ne sunulmalıdır.
Ve nihayet 57.000. gibi büyük bir rakama ulaşan Cami 
ve mescitlerde, Cumaları, Bayramları, önemli gün ve 
geceleri aynı konuşmaların yapılması sağlanarak bir
lik ve bütünlüğe gidilmelidir.
Netice olarak vurgulanmalıyız ki:

“Herbiri, dinin ve dünyanın dışında kalan yuJ 
kardaki dinî kökenli menfaat ve irtica odakları
nın gelişmelerini, müslüman halkanızı bölük 
bölük bölmeye yöneldiklerini göz ardı etmek; 
Fikir ve hareketlerinin İrtica sayılmayacağını 
söylemek,, bunlara müsamahalı davranmak ya- 

' hut kendilerinden çekinmek;
Oy ve mevki' korkusuyla iç yüzlerini açıklamak
tan kaçınmak...
Dine de, Devlete de, Millete de, Anayasaya da, 
Atatürkçülüğe de ihanettir..”

- S O N -
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MİNERALLER - 4

Demir (Fe)
Eski çağlarda ilâç olarak kullanılan önemli bir iriyi 

roelementtir. Hayat onsuz mümkün değildir. Hemog-I 
lobn ve birçok fermentin terkibine iytirak eder. Kahil l 
lerin günlük demir ihtiyacı 1-2 miligramdır. Bu nnkl 
tar yemeklerde demirin organik bileşikler şeklinde tel 
min edilir. Organizma aynı zamanda yaşam süresml 
tamamlamış ve parçalamış alyuvarların hemoglobin] 
linden de (demirin hame şekli) yararlanır.

Kahil insanın bedeninde % 7-8 miligram demir veya I 
toplam 4-5 gram demir vardır. Bu miktar organizma-] 
nın tüm hayati fonksiyonlarının idamesine yeterlidir. I

Demir kemik iliğinin kan yapımına uyarıcı etki ede 
rek alyuvar sayısını artırır. Organizmadaki hemoglo
bin. miyoglobin ve doku fermentlerin beslenme kansız] 
lığına engel olur. Alyuvarları korur, kasların ve karam 
hemoglobin “Heme” bölümünde bulunan dokulara 
beslenmesinde canlı bir rol oynar.

Normal şartlarda kanda mütemadi sınızlarda bir de 
mir doymuşluğu vardır. Bu 100 mililitze kanser umunda! 
315 gram civarındadır. Gebelikte ve bir çeşit kansız
lıklarda demir açıklığı meydana gelir.

Demir eksikliğinde Anemi (kansızlık) alyuvarların 
sayıca az oluşu meydana gelir. Biz bunu kandaki he
moglobin seviyesini ölçerek anlarız. Kadın ve erkekte 
bu oran farklıdır.

Erkek 16,0 + 2 gr./lOO mİ.
Kadın 14,0 + 2 gr./lOO mİ.
Yeni doğan 16,5 — 19,5 gr./lOO mİ
Çocuk çeşitli yaşlarda 11,2 — 16,5 gr./lOO mİ

Organizmada nefesle alman oksijen bütün dokulara ta
şıyan hemoglobindir. Kansızlıklarda tüm hücrelere (do
ku ve organ) yeterli oksijen taşımaz ve yine nefesle dr 
şan atılması gereken karbondiyoksin (CO 2) dışarı ah
lamaz. Sonuç olarak kansız insan yorgun, halsiz, kuv
vetsiz, dirençsiz, neşesiz ve uçuk renklidir. Zekice dü
şünemez. Sık sık ne yapacağım unutur. Küçük çocuklar
da ve kimi büyüklerdeki toprak yeme durumu kansız
lıktan ileri geldiği kanısına varılmıştır. Dünyanın en 
gelişmiş ülkelerinden Amerika Birleşik Devletleri'nde, 
araştırmalara göre kadın ve çocukların % 90 kansızlık 
tesbit edilmiştir. Buna sebep un ve şekerin çok beyaz 
üretilmesi ve doğallıktan uzaklaştırılması olmuş. De
mir mikroelementi asitlerde erir. Bu niteliğinden do
layı sağlıklı mide salgısındaki asit besinlerdeki demiri 
ayırır ve organizma tarafından kullanılabilir duruma 
gelir. Ancak az miktarda B vitaminleri alan, alkalen ö- 
zellikteki sodayı içen, mide tozlarım ve tabletlerini yu
tanlarda yeterli mide asidi bulunmaz ve besinlerde ve
ya ilâç şeklinde alınan derir çok az miktarda kana ge
çer.

Vücuttan demir ter ile ve az miktarda idrar ve kalın 
bağırsaklarla atılır. Eczanelerden ucuza sağlayacağı
nız demir tabletleri vardır. Besinlerle yeterince demir 
alınmadığı zamanlarda bu tabletler uygun miktarda a 
lınırsa kansızlarda çok yararlıdırlar.

Ancak şu noktalara dikkat edilmesi gereklidir. Akut 
mide-bağırsak hastalığı, tüberküloz (verem), ateşli has
talıklar, mesturasyon (aylık edet kanamaları) ve kabız 
lıkta alınmamalıdır. En iyi demir kaynaklara karaciğer, 
böbrek, kassal etler, yumurta sarası, yer fıstığı, kyaısı. 
erik, kereviz, havuç, pekmez, susam, kabak çekirdeği, 
soya, maydonoz. tere, ayçekirdeği ve bademdir.

Aşağıdaki listede besinlerin ortalama bir porsiyo
nundaki demir miktarı miligram olarak verilmiştir.

1/2 tas şalgam 9 mg.
Devamı Sayfa 4 de
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Geri Kalmışlık Üstüne

“Geri kalmışlığın, tarihsel oluşumu içinde açıklanma 
sında, insan topluluklarının geçirdiği aşamalar iki ayrı 
donemde ele alınabilir. ileri üretim tekniğine sahip bir 
ülkenin etkisine, toplumun henüz girmemiş olduğu ilk 
dönem. Tutarlı ve düzenli bir yaşam düzeyinin, çok ya
vaş gelişen, ekonominin belirlediği bu aşamadaki top
lumlar, büyük özellikleri olan dengeden ötürü, eski den 
ge toplundan diye tanımlanabilir. İkinci dönemin özel- 
üği. toplumun dıştan gelen, yakıcı-yıkıcı darbeler ve 
etkenler sonucunda dengesini yitirmiş olmasıdır. Geri 
kalmışlığın objektif ölçülerinin belirlediği bu durum 
kalıcı ya da geçici olabilir. Eğer, toplum dengesizlikle
rin üstesinden gelip, iç ve dış engelleri temizler, bün
yesindeki sarsıntıyı silkinmeyle dönüştürebilirse, kal
kınmaya başlayabilir.

Geri kalmışlığın, çocuk ölümlerinden, üretimin dü
şüklüğüne kadar uzanan belirtileri yeni bir dengeye 
yönelen bu ülkede yavaş yavaş yok olur. Dengesizlikle
ri yenemeyen toplumlar ise, hem kendi tutarlılığını yi
tirir, hem de yeni bir temele oturamaz. Yapısı, ekono
misi ve değer ölçüleri soysuzlaşır. Günümüzdeki geri 
kalmış ülkelerin hemen hepsi, böyle sürekli dengesiz
lik durumundadır."

Buraya kadar aldığım alıntılar İsmail Cem’ijı Türki
ye’de Geri Kalmışlığın Tarihi yapısındardır. Şimdi ara 
ya girmemde sakınca görmüyorum. Türkiye, büyüyen, 
genişleyen bir ülkedir. Bundan elli yıl önceki Türk top
lumu yaşamını dergilerde, kitaplarda görüyoruz. Tür
kiye onursal savaşlardan yüz akıyla çıkmıştır. Türki
ye’nin insanımızı yedekleyerek duygu sömürüsü tuza
ğına çekmek isteyenler, kendi doğrultularında aldan
dıklarını bir kere daha anlayacaklardır. Bizim insanı
mız, doğrubildiği yolda ilerlemeyi de öğrenecektir. İn
sanımız, her koşulda gücünü kanıtlamış ve de ilerici bi 
linçinde doğasındaki insan sevgisini de aktara bilmiştir.

KONUK YAZARLAR

SAKATSIZ - ÖZÜRSÜZ 
TOPLUM’A DOĞRU

Dr. H. Hüsnü
DEDEKARGLNOĞLU

Bilindiği gibi her yıl 10-16 Mayıs Sakatlar Haftası o- 
larak yurdun her tarafında çeşitli çalışma ve toplantı
lar yapılmaktadır.

Ancak bizim dileğimiz; sakatları ve özürlü vatandaş 
larımızın sadece bu tarihlerde anmak değil, onlara; 
tüm hayatları boyunca sağlıklı mutlu ve uygar bir ya
şam sunmaktır.

Sakat vatandaşlarımızı hor görmek, onlara acımak 
soruna hiç bir çözüm getirmeyeceği gibi, bu tür yakla 
şım özürlü insanların sosyal hayattan dışlanmasına ve 
onlarda zaten var olan fizik kusurlarına bir de psikolo
jik sorun eklenmesine sebep olacaktır.

Sağlık Ocağımızda da devamlı özürlü vatandaşları
mızın muayenelerini öncelik ve ilaç temininde yardım
cı olmakla biraz olsun onlara yardım etmenin mutlu
luğunu taşımaktayız. Dileğimiz; tüm resmi ve özel ku 
ruluşlann da konuya aynı hassasiyeti göstermeleridir.

Bu haftada sakat ve özürlülerin sorunlarını dile ge
tirmek ne kadar önemli ise; sakatlıkların ister doğuş
tan ister bir hastalık sonu yada bir iş kazası sonucu ol
sun, bunların önlenmesi için ciddi tedbirlerin alınması 
da o derece önemlidir.

işte bundan dolayı Gemlik merkez ve çevre sağlık 
ocaklarımızda ciddi ve titiz çalışmalar sonucu çocuk
luk çağı sakatlıkları Türkiye geneline göre asgariye in- 
Girilmiştir.

Sakatlar Haftasında tüm özürlü vatandaşlarımıza en 
iyi dileklerimizi sunarken; gelecekte SAKATSIZ-ÖZÜR 
SÖZ TOPLUM diyerek sözlerimizi bitiriyoruz.

spor., spor., spor., spor., spor., spor,, spor., spor..
GENÇLER LÎGÎ. GENÇLER LÎGÎ. GENÇLER LÎGt GENÇLER LİGİ. GENÇLER LİGİ. GENÇLER LİGİ.

Gemlikspor : 3
Iznikspor : 3

SAHA : GEMLİK

HAKEMLER : Mehmet Ovacık (3), îsa Yıldız (3), 
Nedim Durgutlu (3).

GEMLİKSPOR : Cengiz (2), Hakkı (2), Kemal (2), 
Murat (1), Hüseyin (2), Deniz (1), Gökhan (2), (Mu
harrem 2), Haşim (2), Halil (3), Erkan (3), Serkan 
(3), (Ertan 3).

İZNİKSPOR : Celal (2), Kadir (2), Erol (3), Orhan 
(4), Güray (2), Yücel (2), Osman (2), Niyazi (2), 
Mustafa (3), Şener (2), (Haşan 1), Erhan (3).

GOLLER : Dk. 4,47,80 Halil, Dk. 18 Güray (Penal
tıdan), Dk. 78 Murat (Kendi kalesine), Dk. 89 İsmail.

Demirtaş: 54 - Umurspor: 49
Hüseyin. KONUR

Yerel erkekler 2. küme basketbolda Gemlik’i tem
sil eden Umurspor, geçen hafta Demirtaş’a 54—49 
mağlup oldu.

SALON ATATÜRK

HAKEMLER : Bülent Özgirgin (2), Mustafa Tümer 
(2).

DEMİRTAŞ : Sırrı 4 (2), Atilla 6 (2), Alaattin 6 
(2), Göksel 8 (2), Hakan 12 (3), Özkan 10 (3), Meh
met 8 (2).

UMURSPOR : Mahmut 4 (2), Gürkan 8 (3), Ömer 
8 (2), Hüseyin 9 (3), Emir 8 (2), İbrahim 6 (2), 
Aydın 4 (1), Mustafa 2 (1).

İLK DEVDE : 24-20 (Demirtaş lehine)

Şiir Köşesi

Anneciğim

Uykusuz gecelerin 
Seni mutlu ettimi?
Yılların yorgunluğu 
Gücünü tükettimi?

Verdiğini ödemek 
Mümkün değildir bana; 
Neyle ödesem bilmem 
Neler vereyim sana?

Öyle bir şey vereyim 
Sevgine eşit olsun; 
Benim için çarpan kalp 
Mutluluklarla dolsun!...

Buldum ! anneciğim 
En güzel hediyeyi : 
Sevgimi bildirecek 
İşte, bu kır çiçeği!

Bu çiçeği getirdim 
Sana benden hediye. 
Benim başım yerine 
Göğsünde taşı diye!..

Sabahattin HIZLI

Döktaş : 1
Umurspor : 0

■STAD : MERİNOS

HAKEMLER : Gürdal Güceyü (3), Oktay Çetintaş 
(3), Eyüp Fere (3).

DÖKTAŞ : Soner (2), Alper (3), Tünay (3), Ahmet 
(3), Hüseyin (3), Şirzat (2), Yalçın (3), Erdal (2), 
Birol (1), Nazım (2), Korkut (2), (Muammer 2).

UMURSPOR : Cem (2), Halil (2), Mustafa (2), 
(Cenk 2), Recep (2), Engin (2), Orhan (2), Cevdet 
(1), Abdullah (1), Emin (1), Gürkan (1), Abdullah 
(2), (Sercan 1).

GOL Dk. 68 Nazma.
KIRMIZI KART : Birol (Döktaş)

ARTROSKOPİ
(Eklem Hastalıkları ve Menisküs Lezyonlan) 

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

DUYURU
1 NİSAN'DAN İTİBAREN

Gastroskopi - Rektosigmoidoskopi Laboratuvan 
İLE BİRLİKTE

MUAYENEHANEMİ AÇMIŞ OLDUĞUMU 
SAYIN DOST VE HASTALARIMA DUYURURUM

Dr. BİRSEL KAVAKLI
ÎÇ 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.

SATILIK DAİRE

BALIKP AZARINDA 2 ODA 1 SALON 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR

Telf : 4051 GEMLİK

DAĞ KARDEŞLER
Kereste ve Ambalaj Sanayii

HER ÇEŞİT İNŞAATLIK, 
DOĞRAMALIK KERESTE v» 

AMBALAJ SANDIĞI TİCARETİ

Uygun Rat — Gününde Tealim 
Uğramamı M«V**ünl*edir

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



SORUMLU MÜDÜR VE SAHİBİ

KADRİ GÜLER

gemLik
KÖRFEZ

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

Dizgi ve Baskı
Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi

12 MAYIS 1987 SAYFi

GAYRİMENKULUN AÇIK .ARTIRMA İLANI 
GEMLİK İCRA MEMURLUĞUNDAN Mineraller Anneler Günü Kutlandı

DOSYA NO. : 1986/1249

Bir borçtan dolayı hacizli olup satılmasına karar 
verilen :

1 — Gendik tapu sicilinin 26.4.1966 gün ve tapunun 
pafta : 3, parsel : 7014'de kayıtlı GemlikUmurbey 
köyü harmanaltı ve köy içi mevkiinde kain 565.60 m2 
miktarındaki bahçeli ev ve bahçe içinde 15 zeytin ağa 
cı olan müstakil ev bilirkişi tarafından 20.000.000.- li
ra kıymet takdir edilen taşınmaz satışa çıkarılmışta*.

2 — Gemlik tapu sicilinin 23.7.1965 günü ve pafta : 
85, parsel : 6519’da kayıtlı Gemlik Umurbey köyü 
Damhbağlar mevkiinde kain 1670 m2 miktarındaki
tarla vasıflı taşınmaz bilirkişi tarafından 
lira kıymet takdir edilen taşınmaz satışa 
tır;

3 — Gemlik tapu sicilinin 3.9.1981 tarih

2.000.000.- 
çıkarılmış

ve pafta :
85, parsel : 6518’de kayıtlı Gemlik - Umurbey köyü 
damhbağlar mevkiinde kain 2670 m2 miktarındaki 
zeytinlik bilirkişi tarafından 3.000.000.- lira kıymet tak 
dir edilen zeytinlik satışa çıkarılmışta*.

4 — Gemlik tapu sicilinin 8.10.1965 tarih ve pafta : 
85, parsel : 6520’de kayıtlı Gemlik - Umurbey köyü 
damhbağlar mevkiinde kain 1450 m2 miktarındaki 
zeytinlik bilirkişi tarafından 2.000.000.- lira kıymet tak 
dir edilen taşınmaz satışaçıkarılmıştır.

5 — Gemlik tapu sicilinin 17.10.1969 tarih ve pafta: 
85, parsel : 6525’de kayıtlı 5080 m2 miktarındaki zey
tinlik (GemlikUmurbey köyü damhbağlar mevkiinde 
kain) bilirkişi tarafından 8.000.000.- lira kıymet tak 
dir edilen taşınmaz satışa çıkarılmışta’.

SATIŞ ŞARTLARI :

Satış 15.6.1987 tarihinde Pazartesi günü yukarıda ya
zıh. sıra gereğince,

1-) nolu sıradaki 7014 parsel sayılı
14.00 ile 14.20 arasında,

2-) nolu sıradaki 6519 parsel sayılı
14.30 -14.50

3") nolu sıradaki 6518 parsel saydı
15.00 - 15.20

4*) nolu sıradaki 6520 parsel saydı
15.30 -15.50

5") nolu şiardaki 6525 parsel saydı

taşınmaz

taşınmaz

taşınmaz

taşınmaz

taşınmaz

saat

saat

saat

saat

saat
16.00 - 16.20 arasında Gemlik İcra Dairesinde açık ar 
tırma suretiyle yapılacakta*. Bu artırmada tahmin edi 
len kıymetin ®/0 75 ni ve rüçhanh alacaklılar varsa 
alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek 
şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz 
sa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 
25.6.1987 Perşembe günü aynı yer ve aynı saatlerde 
ikinci artırmaya çıkarılacakta*. Bu artırmada da rüç 
hanlı alacakların alacağını ve satış masraflarım geç
mesi şartiyle muhammen kıymetin % 50 nisbetinde 
artırana ihale olunur.

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

ihale bedeli üzerinden % 12’si alıcıya aittir.
3— ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin ( + ) 

bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve 
masrafa dair olan iddialarım dayanağı belgeler ile on- 
beş gün içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi 
takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaş- 

'____madan hariç bırakılacaklardır.
4— Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde 

■------- ödenmezse icra ve iflâs Kanununun 133. maddesi gere
ğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve 
% 10 JfMen alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç 
bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edile- 

i».
5 — Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin göre

bilmesi içigı^m^şçık olup masrafı verildiği takdir
de isteyep jfcneği gönderilebilir.

6 -1 । iptilyyfr) jffyılerin şartnameyi görmüş ve
münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bil
gi alrMatf243liyehI»Hfiü986/ffi49* sayılı dosya numarasiy 
1e memurtaWrrMo**’^*<^âfci" ilân olunur.
(+) ilgililer tâbirine irtifak hakkı

. „ ,JJ1AJJUÖO ov OAc
sahipleri de dahild^.v3- «W „

JJfeA K' lA*"™

1 kaşık bra mayası 8 mg.
Yarım tas buğday özü 8 mg.
Ciğer 8 mg.
4 hurma 4 mg.
Böbrek' 4 mg.
Bir dilim buğday kepeği 4 mg.
1/2 taş kuru yemiş 3 mg.

Sayın okurlar, A mitamini, B6, B12, Kolin, Niyasin, 
iyot, Kalsiyum Protein eksikliklerinde kansızlıkta et
kilidirler. Kendinizi ayna karşısında dikkatle inceleyi
niz. Eğer yanak ve dudaklarınız sağlıklı bir görünüşün 
belirtisi olan pembelikte değilse beslenmemizi özellik
le demir, proteyin ve B vitaminlerinde zengin besinler
den düzenleyiniz ve doktorunuza müraiaat yerinde olur.

Ramazanınız mübarek olsun.

Tüm dünyada Mayıs a- 
yının ikinci pazar günü
nün Anneler Günü olarak 
kabul edilmesi nedeniyle, 
önceki gün kâr Anneler Gü
nünü daha yaşadık.

Pazar günü sabahının er

ken saatlerinde küçük, M I 
yük birçok kişi ellerinde j I 
çek demetleri ile anneM I 
ni ziyaret ettiler. Çocuka I 
annelerini mutlu günletil 
de kutladılar.

19 Mayıs Programı 
Belirlendi
ce alan okullara armağan 
ları verilecek.

19 Mayıs sportif gösteri 
leri sonunda sahadaki prog

ram bitecek. Aynı gece, 
Garnizon komutanlığına 
fener alayı düzenlenecek.

ÇATAK TUHAFİYE VE 
KONFEKSİYON

Yazlık Yeni
Çeşitlerini Sunar

.Bay, Bayan v® Çoçuk Giysileri 
Pantolon - Etek - Kot - Ölujin Elbise 
ZEKİ Triko Gömlek ve Tişortiarı 
EROS İç Çamaşırları 
Eşorf manlar
Çorap - Medll Çeşitleri

BAHARI ÇATAK’TA YAŞAYIN

| Tlf : 2075
B Demirsubaşı Mah No S/A

/

(

Hava
Şehitleri
Anılacak
ğm daha sonra Şehitler 
için saygı duruşu ile yarıya 
indirilecek. Bu arada bir 
manga asker saygı atışı 
yapacak. Kutlama günün 
önemini bildiren konuşma 
ve şiir okunmasıyla son 
bulacak.

Defterdarlıkla Anlaşmalı

körfez
NATBAACIUK

*
*

*
*

*

FATURA
PERAKENDE SATIŞ FÎŞÎ 
SEVK İRSALİYESİ 
TAŞIMA İRSALİYESİ 
MÜSTAHSİL MAKBUZU 
GİDER MAKBUZU
Ayrıca Nişan, Nikah, 

Düğün, Sünnet 
Davetiyeleri ve Her Türlü 

Basım İşleriniz İçin 
Hizmetinizdedir.

Tlf : 1797-4223 Gemlik

I 
>

ıt 
te 
ki

SATILIK
DAİRE

KREDİYE UYGUN 
BİTMİŞ 90 m2 DAİRE 

SAHİBİ ELİYLE 

SATILIKTIR

ti
B

M i 
i 
sİ 
te

Tlf : 2010 4800 GEMLMh

SATILIK DAİRE
İSTİKLAL CADDESİ KILIÇ APT. KAT 2 DE 

140 m2 KALORİFERLİ, PARKE DÖŞELİ 
DENİZ MANZARALI, LÜKS DAİRE ST ILIKTIR

Müracaat : (2511) 1513 Gemlik

AKDOĞANLAR TİCARET

DUVAR KAĞITLARI BAYİLİĞİ

Hüseyin Akdoğanlar

• DUVAR KAĞIDI
• FORMPLAST
• POSTAER
• PARKE

• CAM CÎLA
• HALIFLEKS
• MARLEY
• YAĞLI BOYA

• PLASTİK badana

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

A

*
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*
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YIL : 14

19 MAYIS 1987 SALI

SAYI : 703

Flata (KDV Dahil) 50 Lira

gembik
KÖRFEZ

HAFTALIK SİYASİ GAZETE

KURULUŞ : 18 HAZİRAN 1973

SONORAD TANI 
MERKEZİ LTD. ŞTİ.

RÖNTGEN - ULTRASON

Dr. Necati YAZAR
Dr. Ahmet R öztürk

Telf : 223485
Başak Cad. Kutun Çakmak 
İş Hanı No. »/I

Heykel BURSA

GENÇLİK ve SPOR BAYRAMI 
TÖRENLERLE KUTLANIYOR

Meclis Olağanüstü Toplanıyor

19 Mayıs Atatürk’ü An
ma ve Gençlik Bayramının 
68. yıldönümü bugün, bütün 
yurtta, Kuzey Kıbrıs Fede
re Türk Devletinde ve dış 

' temsilciliklerimizde tören
lerle kutlanıyor.

68 yıl önce bugün büyük 
kurtarıcı Mustafa Kemal 
Atatürk, düşman işgalinde
ki güzel yurdumuzu kurtar 
mak amacıyla “Bandırma” 
adlı gemi ile Samsun’a a- 
yak basmış, halkının arası- 

' na kaynaşarak Samsun’dan 
ilk kurtuluş kıvılcımım a* 

I teşlemişti. Emperyalizme 
karşı dünyada ilk ulusal

Çimtaş
! İşçileri
» Maaşlarını
1 Yine

Alamadılar
TÜGSAŞ Amonyak ünite 

sinin yapımında çalışan 
ÇtMTAŞ İnşaat Ticaret Sa
nayi A.Ş. firmasında yakla
şık 350 işçi Nisan ayı maaş
larını yine alamayınca ça 
lışmayı bıraktılar.

15 Mayıs gününe değin 
,g maaşlarının ödenmesine söz 

verildiği halde maaşlarını 
alamayan ÇtMTAŞ işçileri 

i geçtiğimiz hafta Cumartesi 
günü saat 13.00 de işyerinde 
oturarak işi bıraktılar.

| Dev Termal
I Güç Cihazı
I Geldi

Seyitömer Termik Sant- 
: talinde kullanılacak olan 
> 185 ton ağırlığındaki dev 
1 termal güç cihazı Gemlik 

limanına geldi.
u । Federa Almanya’dan it 

hal edilen dev güç cihazı 
kara yolu ile Hollanda Ams

4 Devamı Sayfa 4 te 

KISA KISA
Ticaret ve Sanayi Odası Tibel Otel’de, Ticaret Bor 

sası TÜGSAŞ tesislerinde ramazan nedeniyle iftar ye
meği verdi.

Ticaret Lisesi 15 Mayıs gecesi “Moral Gecesi” dü
zenledi. öğrcncilerce hazırlanan program başarı ile 
sunuldu. Geceye Garnizon Komutanı Namık Yurtışık 

l > ve ilçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Algan renk kattı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü rehber öğretmeni
Gülser Ersöz önderliğinde öğretmen ve kursiyerlerce 
hazırlanan KERMES halk kütüphanesi salonunda açıl 
dı. Kermes teki çalışmalar beğeni ile izlendi.

kurtuluş savaşının başlatıl
dığı gün olan 19 Mayıs 1919, 
daha sonra Atatürk tara
fından Türk • Gençliğine 
“Gençlik ve Spor Bayramı” 
olarak armağan edilmişti.

19 Mayıs Gençlik ve Spor 
Bayramı için bu sabah saat 
8.00 de Atatürk Anıtına çe
lenk konacak. İstiklâl Mar
şı ile bayrağımızın gönde
re çekilmesinden sonra, say 
gı duruşunda bulunulacak.

19 Mayıs tören ve göste
rileri daha sonra futbol sa
hasında devam edecek. Sa
at 9.45’de Kaymakam, Gar 
nizon Komutanı, Belediye 
Başkanı, Gençlik ve Spor 
Müdürü öğrencilerin ve hal 
kın bayramını kutlayacak. 
İstiklâl Marşı ile göndere 
bayrak çekilecek.

ilçemiz Kaymakamı Meh 
met Güler’in günün önemi
ni belirten konuşmasından 
sonra, şiirler okunacak. Öğ 
retmen Talat Şahin’in Ata 
türk’ün Gençlik’e söylevini

BALIK YASAKLARINA ÛYULMUYOR

TROL DEVAM EDİYOR
Marmara denizinde ba

lık avlanmanın üç ay süre 
İle yasaklanmasına kar
şın, yasaklara uyulmıyor. 
Balıkhanelerde eskisin
den daha çeşitli balık gör
mek mümkün, öte yandan 
trol alabildiğine devam 
ediyor.

Tarım ve Orman Bakan 
hğınca resmi gazetenin 27 
Şubat 1987 günlü sayısında 
yayınlanan 21 nolu sirküle
re göre Karadeniz ve Mar
mara Denizinde 30 Nisan 1 
Ağustos tarihleri arasında 
“olta ve tekir ağı ile avlan
ma dışında" üç ay av ya
sağı konmuştu. Yasakların 
başlamasına karşın, başta 
bazı balıkçıların Marmara 

okumasından sonra, genç
ler de “Gençliğin Atasına 
Cevabı”nı söyleyecekler, 
öğrenciler, “Sağol” çağrı
sında bulunduktan sonra 
Gençlik Marşı söylenecek.

Gençlik Haftasında yapı
lan spor karşılaşmalarında 
derece alan okullara arma

BAŞARAN, GÜZEL GRUPLARINDAN SONRA OZAN DA ÇALIŞIYOR

ANAP’TA SEÇİMLER YAKLAŞTIKÇA
GRUPLAR BELİRLENİYOR

Anavatan Partisi ilçe se 
çimlerini yaklaşması üzeri
ne parti başkanlığına ve yö
netim kurulu üyelikleri 
için yoğun bir çalışma 
başladı.

ANAP ilçe Kongresine 
katılacak adaylar arasında 
partinin şimdiki ilçe Baş
kam Haşan ■ Başaran tek 
aday gözükürken, eski yö_

Denizinde ve bilhassa kör
fezimizde balık avladıkları 
görülmekte.

Eski Balıkçılar Derneği 
Başkam Hüseyin Dinç “ya
saklar yerindedir. Ancak, 
balıkçı üç ay ne yer ne içer, 
nasıl geçinecektir. Yasak 
koymak yeterli değildir. Üç 
gece denize çıkmayan ba
lıkçı açlık karşısında dör
düncü gece denize açılacak
tır." şeklinde konuşmuştu. 
Yasakların başlamasından 
yirmi gün geçmeden bazı 
balıkçıların denize açıldık
larını söyleyen Hüseyin 
Dinç, “Namuslu balıkçılar 
cezalandırılıyor. Yasak var
sa herkesin uyması gerekli. 
Uymayanlarla da mücadele 
edilmelidir.” dedi.

Balık an yasaklarının 
başlamasına karşın balık 
satış mağazalarına herza 
mankinden fazla balık geli 
yor. İri istavritler, mezgit 
ler, gümüşler, dil balıklan, 
istirangilozlarla dolu olan 
tezgahlar yasaklara nasıl 
uyulduğunu gösteriyor.

Lionslardan
30 Öğrenciye 
Gıda Yardımı

Yazısı S. 4 te 

ğanlanmn verilmesiyle ge
çit töreni başlayacak. Res- 
öğrenciler daha sonra erkek 
öğrencile, daha sonra erkek 
öğrencilerin gösterileri izle 
necek.

Gece, Garnizon Komu
tanlığınca fener alayı dü
zenlenecek.

netim kurulu üyesi nakliye 
ci Faruk Güzel, basına 
aday olduğunu açıklamış 
ve “Yönetim kurulu için 
adayları belirlemeğe baş
ladım. Partime yönetim 
kadrolarında hizmet ede
ceğim.” demişti. Öte yan
dan kendisiyle görüştüğü
müz ilçe başkanı Haşan 
Başaran, yönetime herke
sin aday olmasının normal 
olduğunu belirterek “ö" 
nemli olan gerçekten hiz
met edebilmeyi amaçla
maktır. Dolduruşa gelme
mek önemlidir” şeklinde 
konuştu.

Geçtiğimiz hafta içinde 
grupların teravi gezileri 
devam etti. Bu arada son 
olarak Eczane işleticisi Hü 
şeyin Ozan’ın da zeytin 
tücqarlar#ıdan Cahit Dur

ŞAŞILACAK OLAY

OLMUŞ ŞAHISLAR 
MAHKEMEYE VERİLDİ

Şahinyurdu Köyünde ka
çak odun kestikleri gerekçe 
siye haklarında dava açı
lan şahıslar arasında öl
müş iki kişi de bulunuyor.

Şahinyurdu köyünde ya
kacak odun bedeli olarak 
4500 lira ödemeyen 62 kişi, 
orman memurları tarafın
dan “ormandan kaçak o- 
dun kestiği görüldüğü” ge
rekçesiyle mahkemeye ue 
rildi. Geçtiğimiz hafta çar 
şamba günü toplu halde 
Ceza Hakimi karşısına çı 
kan köylüler arasında 6 
yıl önce ölen Kemal Bahar, 
ile 1 yıl önce ölen Kemal 
Selvi’de bulunuyor.

Şahinyurdu Köyünden 
hakkında dava açılan Ce
mal Ağıl, olayla ilgili ola
rak Gemlik Körfeze şunla
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Revizyon İmar
Belediye Meclisince gö

rüşülerek kabul edilen ilçe 
imar plânı Ankara’dan de
ğişiklikler tamamlanarak 
geldi.

İlçe İmar Planını üzerin
de yapılacak değişiklikler 
üzerine revizyon plan çalış
malarına imar komisyonun 
ca başlanmış, daha sonra 
değişiklik planı ihaleye çı 
karılmış tı. Mimar Serdar 
Canbay tarafından a- 
lınan ihale, Belediye Mec- 

maz ile liste oluşturduğu 
ve çalışmaları hızlandırdı
ğı haberleri yayıldı.

Hüseyin Ozan’la da yap
tığımız’ görüşmede çalış
malarına doğruladı ve şun 
lan söyledi :

“-Bilindiği gibi geçen 
kongrede bizim listemiz kü 
çüksenmeyecek oy aldı. 
Bu yılki kongreye daha za 
man var ama biz yine 
aday olacağız. Güzel bir 
ekibimiz var. Herkezin be
ğeneceği bir de başkan a- 
dayımız var. Ancak şimdi
den açıklamak istemiyoruz. 
Zamanı geldiğinde gerekli 
açıklamayı yapacağız.”

21 Haziran’da yapılacak 
ola ANAP İlçe kongresi 
için önümüzdeki günlerde 
listelerde beklenmedik de
ğişiklikler beklenebilir.

“ Ben Gemlik’te ikamet 
etmekteyim. Bana ve felç
li babama da zabıt tut*

HAFTAYA BAKIŞ Kadri GÜLER

BAHAR ATAĞI
Belediye, baharın gelişiyle atağa kalktı. Nisan ve Ma 

yıs aylarında yapılan ihaleleri Sayın Hakkı Çakır ın 
değişiyle "Gemlikin güzelliğine güzellik katacak” iş
lere başladı.

ANAP îktidan 4 yıh geride bıraktı. Belediye Başka 
nı Sayın Çakır'm da görev sûresi dördüncü yıhmdob 
durdu. Şu ana kadar belediyece yapdan hizmetlerden 
elle tutulur, gözle görünür bir çalışma gözlenemiyor. 
Başkan basın toplantılarında yaptıklarını anlattıkça 

“Büyük işler” yapıldığı kanısı insanda beliriyor. An
cak eğri oturup, doğru konuşmak gerekirse arka ma
hallelere yapılan yol ve kaldırım çalışmaları ile geçti
ğimiz yıl ilçenin artezyenlerle de olsa susuz bırakılma 
ması dışında yinelersek gözle görülür elle tutulur bir 
hizmet olmadı
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Planı Geldi
liginin saptadığı deği siklik
leri uygulamaya başlamış
tı.

Belediye Harita Mühen
disi Adnan Güler Ankara * 
ya giderek çalışmaları iz** 
iedi. Planlar geçtiğimiz 
hafta tamamlanarak ilçeye 
getirildi.

Belediye Başkanı Hakkı 
Çakır, planların gelmesi ile 
ilgili olarak şunları söyledi:

“— Perşembe günü Bele 
diye Meclisini olağanüstü 
toplantıya çağırdım. Plan 
üzerinde yeniden görüşme
lerde bulunacağız. Plancı 
Meclise gerekli bilgileri su
nacak. Meclisçe değişiklik 
planı uygun bulunursa ke
sinleşmesi için askıya çıka 
racağız.”

Çay 
Bahçeleri 
İhale Edildi
Belediye Encümeni geç

tiğimiz hafta Dr. Ziya Ka
ya Bulvarında yıkılan gazi
nolar yerine yapılacak Çay 
Bahçelerini ihale etti.

64 milyon 781 bin 499 lira 
keşif bedel üzerinden kapa
lı zarf usulü ihaleye çıkarı
lan iskele Meydanı düzen
lenmesi ve çay bahçelerinin 
yapımı işi ihalesine beş mü 
teahhit katıldı. İhale, •/• 12 
eksilkme ile Şeref Yurt 
taş’ta kaldı.

muşlar. Mahkemeye çağrı
lanlar arasında ölmüş şa-
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Armutlu Spor Kulübü Derneği Tüzüğü sağlık köşesi
Madde 1— Demeğin adi ve merkezi
Demeğin Adı : Armutlu Spor Kulübü Derneğidir.

Merkezi Armutlu olup Şubesi yoktur.
Madde 2— Demeğin amaçı :
A— Gençliğin fizik ve moral kabiliyetlerini geliş

tirmek.
B— Beden terbiyesi ve sporun her alanında çalıştır

mak. Gençliğe spor terbiyesi vermek.
Demekçe Sürdürülecek Çalışma Konulan :
1— Beden terbiyesi ve sporu disiplinli bir şekilde 

çalışmak.
2— Sportif oyun ve hareketlerle uğraşmak.
3— îçki ve beden terbiyesine ve ahlaka aykırı oyun 

lar katiyetle yasaktır.
Çalışma Biçimleri :
Demeğimiz Cumhuriyet ilkelerimiz ve nizamlarına 

bağlı olarak çalışır. Kesinlikle siyasetle uğraşmaz.
Madde 3— Demek Kurucuları Şunlardır :

ADI
SOYADI

TABÎ- MES 
YETİ LEĞİ

İKAMET.
GAHI

Süleyman Şener T.C. Zeytinci Armutlu Bu.
Sabri Yıldırım T.C. Nalbur
M. Ali Aslan T.C. Zeytinci 1 *

Mehmet Uysal T.C. Çiftçi * *

Bayram Mısırlı T.C. Çiftçi V *

Yaşar Mısırlı T.C. Çiftçi * ’

Madde 4— Derneğe üye olma, üyelikten çıkma ve 
çıkarılma şart ve şekilleri :

Medeni haklan kullanma ehliyetine sahip ve 18 ya 
şuu doldurmuş olan ve demekler Kanun hükümlerine 
göre üyelikleri yasaklanmamış olan herkes demeğe 
üye olabilir.

Kanunun 16. maddesi belirtilen hususlar yerine ge 
tirilmek kaydıyla kamu görevlileride üye olabilirler. 
Kanunun 4. maddesinin 2 ve 3.cü bencilerinde gösteri 
lenler ile diğer Kanunların demeklere üye olamıyacak 
lan belirtilen kişiler ve ortaokul ve ortaöğrenim öğren 
çilende demek üyesi olamazlar.

Türk vatandaşı olmıyanların demeklere üye olabil 
mesi için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan baş 
ka o yabancının Türkiye’de ikamet etme hakkına sa 
hip olması gereklidir. Fahri üyelik için ikamet şartı 
aranmaz.

Madde 5— Üyelik haklan :
Demek yönetim kurulu üyelik için yapılan müraca 

atlan anrrak 30 gün içinde üyeliğe kabül veya isteğin 
reddi şeklinde karara bağlar. Sonucunu müracaat sa 
bibine 7/azı ile bildirmek zorundadır.

Madde 6— Hiç kimse bir demeğe üye olmaya ve 
demekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa et 
me hakkına sahiptir.

M/ıdde 7— Demek üyeleri eşit haklara sahiptir. Üye 
ler arasında dil, din, ırk, cinsiyet, meshep, aile, züm 
re ve sınıf farklara yoktur. Tüzüğe eşitliği bozan veya 
bara üyelere ayncahk tanıyan hükümler konulmaz.

Madde 8— Dördüncü maddede belirtilen kamu biz 
meti gören görevliler demekler Kanununun 16. madde 
si hükümleri gereğince üye olabilecekleri demeklerin 
T.B.M.M. üyesi özel gelir kaynağı veya özel imkanları 
kanunla sağlanmış olan Kamu yararına çalışan der 
neklerin yönetim ve denetleme kurullarında görev 
alamazlar.

Madde 9— Üyelikten çıkarılma :
A— Yasalarımıza demek tüzüğüne aykırı veya ama 

ca zarar verici hareket edenler Kanunların ve dernek 
tüzüğünün koyduğu esaslara göre üye olma hakkını 
kaybedenler.

B— Aidatım tebliğe rağmen (90) gün içinde maze 
retsiz olarak ödemeyenler yönetim kurulu karan ile 
üyelikten çıkarılırlar. Demekten çıkarılanların toplana 
cak ilk genel kurulu itiraz hakları vardır. Genel ku 
rul karan kesindir. Demekten çıkan ve çıkarılanlar 
yaptıkları aidatları ve teberrulara geri alamazlar.

Demek Genel kurulunun kuruluş şekli ve 
toplanma zamanı :

Madde 10— Demek genel kurulu demeğe kayıtlı 
asil üyelerden varsa şubelerin temsilcilerinden oluşur. 
Genel kurulun toplantı gününden 1 ay öncesine kadar 
aidatlarını ödemeyenler toplantı nisabında göz önüne 
alınmaz ve oy kullanamazlar. Aidatını ödemeyen asil 
Üyeler ile fahri üyeler toplantıya dipleyed olarak katı 
labiHrler.

Demek, tüzüğünün gazetede yayınlandığı tarihi ta 
kip eden 6 ay içinde ilk genel kurul toplantısını yapar

a)Her sene Mart ayında olağan
b) Yönetim veya denetleme kurullarının gerekli gör 

düğü hallerde veya demek üyelerinin beşte birinin ya 
zıh isteği üzere olağanüstü toplanır. Genel kurul top 
lantıya yönetim kurulu tarafından çağrılır. Denetleme 
kurulunun veya demek üyelerinin beşte birinin yazılı 
isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu 1 ay içinde 
toplantıya çağırmazsa denetleme kurulu veya toplantı 
isteğinde bulunan üyelerden birinin müraacatı üzerine 
mahalli Sulh Hukuk hakimi duruşma yaparak demek 
üyelerinin üçünün genel kurulu toplantıya çağırmakla 
görevlendim*.

Genel kurul toplantısı ve oy kullanma karar 
alma şekli :

Madde 11— Yönetim kurulu genel kurula katılma 
hakkı olan üyelerin listesini verir g enel kuru 
la katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü saati 
ve gündemi yeri mahalli bir gazetede ilan edilmek su 
retiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda çoğunluk sağ 
lanmaması sebebi ile toplantı yapılamaz ise ikinci top 
Jantının hangi gün yapılacağıda belirtilir. İlk toplantı 
günü ile ikinci toplantı günü arasında 1 haftadan da 
ha az zaman bırakılmaz. Toplantının yapılacağı gün 
saat ve yer ile toplantı gündemi toplantı gününden en 
az 15 gün önce mahallin en büyük mülki amirine ya 
zı ile bildirilir. Buyazıya toplantıya katılacak üyeleri 
gösteren listede eklenir. Toplantı başka bir sebeple ge 
ri bırakılırsa bu durum geri bırakma sebepleri de be 
lirtilmek sureti ile toplantı ilanının yapıldığı gazeteye 
ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci top 
Jantının geri bırakılma tarihinden itibaren iki ay içinde 
yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci 
fıkradaki belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve 
mahallin en büyük mülki amirliğine duyurulur. Genel 
kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılmaz ku 
rul toplantıları demek merkezinin bulundu yerde yapı 
hr.

Madde 12— Genel kurul katılma hakkı olan üyele 
rin yarıdan bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk 
toplantıda yeter sayı sağlanamadığı takdirde ikinci 
toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantı 
yâ katılan üye sayısı demek yönetim ve denetim ku 
rulları üye tam sayısının toplamının iki katından az 
olamaz.

Madde 13— Genel kurul toplantıları ilanda belirtilen 
ve mahallin en büyük mülki amirine bildirilen gün ve 
saatte yapılır. Genel kurula katılacak üyeler yönetim 
kurulunca listedeki adları karşısına imza koyarak top 
lantı yerine girerler. Genel kurulda her üyenin bir oy 
hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanabileceği gibi di 
ğer bir üye aracılığı ilede kullanabilir. Her üye genel 
kurulda bir üyeyi temsil eder. Fahri üyelerin oy hak 
kı yoktur. Kararlar genel kurulda salt çoğunlukla alı 
nır. 9. uncu maddede belirtilen çoğunluk sağlanmış 
ise durum tutunâk ile tesbit edilir ve toplantı yöne 
tim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim ku 
rulu üyelerinden biri tarafından açılır. Hükümet kom 
serinin gelmemesi toplantının ertelenmesini gerektir 
mez. Açılıştan sonra toplantıyı-yönetmek üzere bir 
başkan ve başkan vekili ile katip seçilir. Toplantının 
yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler tutanağı 
nı düzenler ve başkanla birlikte imzalar. Toplantı sol 
nunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna 
verilir. Toplantılarda yalnız gündemde yer alan mad 
deler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyele 
rin onda biri tarafından görüşülmesi istenen konula 
rin gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulun görev ve yetkileri :
Madde 14— Genel kurulda görüşülüp karara bağla 

naçak hususlar şunlardır.
1) Demek organlarının seçilmesi
2) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
3) Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının gö 

rüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi
4) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp 

aynen veya değiştirilerek kabül edilmesi
5) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın ahn 

ması veya mevcut taşınmaz malların satılması huşu 
sunda yönetim kuruluna yetki verilmesi

6) Derneğin fes edilmesi
7) Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevlerin ye 

rine getirilmesi
Yönetim ve denetleme kurulları :
Madde 15— Yönetim kurulları 8 asil ve 5 yedek 

üyeden teşkil edilmek üzere genel kurulca gizli oyla 
seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu taktirde en 
çok oy alandan başlamak üzere yedek üyelerin göre 
ve çağırılması zorunludur. Toplantı günleri kurulca 
tesbit edilir, tik toplantı en yaşlı üyenin başkanlığında 
yapılır. Ve üyeler arasında görev bölümü karara bağ
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İnsan ve hayvan organizmalarında iyotun önemli 
biyolojik rolü vardır. Tiroyid bezinin hormon sentezini 
de temel madde olarak kullanılır. Organizmanın iyod I 
deposu tiroyid bezidir. Ancak her çanlı hücrenin iyod 
ihtiva ettiği tesbit edilmiştir. İnsan organizmasında] 
ki iyod miktarı 20-50 mg. bunun 1/5 tiroyid bezinde I 
1/2 adalelerde 1/10 deride 1/7 iskeletedir.

Organizmada iyod imorganik ve organik bileşiHff I 
şeklindedir. Günlük iyod ihtiyacı 0,055’0,75 mg. arasm 1 
dadır. Tıpta elementar iyod veya imorganik ve orga | 
nik bileşilder şeklinde kullanılır.

Elementar iyod Tinktura jodi şeklinde çok geniş şe 
kilde dış antiseptik olarak kullanılır. Kuvvetli bakteri i 
sid (mikrop öldürücü) etkisi yanında, bakterilerin ve1 
getatif. şekilerini ve onların sporlarını öldürür. Bu ne' 
denle derinin dezenfelesiyonu için çok kullanılır. îyo 
tun kuvvetli nufuz etme yeteneği vardır. Etki meta 
nizması halâ tesbit edilememiştir. Antisklerotik etkisi 
meydana geldiği tahmin edilmektedir.

iyod beden ve beyin gelişmesi yanında, çocuklann 
ve yetişkinlerin günlük yaşantılarında dinç çalışmaları 
nı, oyun için gerekli enerjiyi sağlayan “tiroksin” yap 
sında bulunması, sağlık açısından çok önemli olduğu 
nun delilidir.

İyod eksikliğinde tiroyid bezinin salgıladığı “tini 
sim” eksikliğine yol açar ve direnme, sabır ve dinçli 
ğin azalmasına neden olur. Kısmi eksikliğinde tiroyid 
bezinin büyümesi, bedensel olarakda ensede-hafif ba 
ısnç ve şişmanlık değişiklikleri meydana gelir.

Gençlik çağında tiroyid bezi hastalığına daha'çek 
rastlanır. Çünkü büyüme çağında iyod ihtiyacı daha 
fazladır. Kızlarda ise erkeklere oranla iki kat fada 
iyod eksikliği görülür. Uzmanların tespitlerine görej 
Bursa bölge topraklarında iyod az bulunmuştur. Bu tap | 
raklarda yetişen meyve ve sebzelerde iyod eksikliği j 
vardır. Bu nedenle iyodlu tuz kullanılması ve çocukla 
ra okul öncesi ve okul döneminde iyod bileşikleri ve 
rilerek tiroyid hastalıkları verilebilir, iyod eksikliği 
nedeniyle ortaya çıkan başka bir bozuklukta zehirli 
guatrdır. Her iki gözün öne doğru fırlaması bu hasta j 
hğa yakalananlarda çarpıntı, kile kaybı, aşırı sinirlilik 
ateş yüksekliği, gözler büyük ve ileri fırlamış şikayet 
ler olur. Daha ileri yaşlarda iyod hemen hemen eksik 
olur ve miksedema denen haitahk görülür. Uyuşukkfc 
zeka geriliği, kuru soğuk deri, düşük ateş, alâkasa 
hk, halsizlik, ile çocukluk ve gençlik çağı,. gebeft.' 
emzirme ve aylık kanama sırasında iyod ihtiyacı ar: 
maktadır. Bu nedenle iyod alınmasına daha fazla dk I 
kat etmek gereklidir

Her yıl guatr ameliyatları için harcanan milycnlarca 
lira, biraz ileri görüşle boşa gitmeyebilir. Har yıl yei 
terince iyod almamış milyonlarca insan, beyin ve beda 
çalışmalarında yetersizlik, uyuşukluk ve yorgunlıi 
çektikleri içinmilyonlarca lira harcamak zorunda kahr 
lar.

Bir çok besinlerde hiç iyod bulunmaz. Toprağı 
iyod’ta yetişmiş sebze ve meyveler, deniz balıklan ve 
bitkileri, deniz su ve tuzu iyod’un harika kaynağıdr 
lar.

Gemlik'te Çalışacak
BAY, BAYAN PAZARLAMA ELEMANI ARANIYO*

100.000 NET MAAŞ. PRİM, YOL PARASI
SİGORTA DEĞİŞİK BİR ÜRÜN PAZARLAMAK j

ÜZERE ELEMAN .ARANIYOR

ARSLAN Pazarlama ve Ticaret Atatürk Caddesi 
Koruyucu tş Hanı Kat 5 No. 238 Heykel BURS^
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görüş
Mehmet SEVİNÇ

Gemlik Üstüne
Gemlik genelinde, belediyemizin Balıkpazarı kahve

hanelerine el atması sevindiricidir. Bu girişime çoktan 
başlanabilirdi de eski Gemlik’te erkeklerin gününü ge
çirdiği Balıkpazarınm bizde bıraktığı en önemli iz dün 
ile bugünü birleştirmesidir. Balıkpazarı anlarla yap
rak, yaprak Gemlik kokar. Çamların hışırtıları denizin 
serinliği ile birleşerek Balıkpazarından başlayarak, il* 
çenin tüm sokaklarda dolaşan Bahkpazarında dinlenen 
ve boş zamanım değerlendirenlerde bu bir hoş şada 
bırakır. Çamların altında oturanların gönüllerinde çi 
çekler açtırır. Balıkpazarı gönlü gani, yüreği sevgiyle 
dolu insanlarımızın kaynaştığı ilçenin tek özelliği olan 
bir köşesidir.

Bahkpazarında dostluklar, arkadaşlıklar kurulur ve 
gelişir. Kimki dostunu tanıyacak, orada olan mizahım 
sı havaya renk katan yer balıkpazarınm dumanı üs 
tündeki sıcak havadır. Bahkpazarında öyle bir hava 
eserki. küskünlüleri, dargınlıkları, kötülükleri bir anda 
toz duman eder. İşte bu olguda göster yorki, balıkpa 
zan kahvehanelerinde, giderek dostluklar, dost olanlan 
gözden de ırak bırakamaz.

0 çamlann altında rüzgârın hışırtılarını doyan, dost 
tuğunda, ne derece yürekli bir iş bir gülücük olduğu 
nu, çoğu kez anlayamazsınız da. Bahkpazarında eğle 
şenler, bir dostluk demeti oluşturmuşlar. Bu yakınlık 
buram buram insan kokar. Tekerlemenin; mizahın 
dopdolu olduğu yer, bahkpazarında çamlann altıdır. 
Ama -bunu pekçok kimse göremez. Çünkü, görmekle 
bakmak arasında çok farklıklar vardır.

Balıkpazarı kahvehaneleri dünden bugüne gelinceye 
dek kimbilir birçok aşamalardan geçmiştirlerdi. Bu 
günlerde yukarıda da değindim, balıkpazannda kahve 
lerde elle tutulur, gözle görülür yoğun bir çalışma 
var: Bilene bilmeyene duyurulur.

Balıkpazarınm çevre düzenlemesi, bugünlere kalmış 
sa herhalde görmezlik edilmiştir. Ama yakın, ama 
uzak bu düzenlemesi başlatanlara, başta bahkpazarın 
da oturanlardan teşekkür gerekli. Gemlik gerçekten 
de, giderek kendi kalıbına girmeyi amaçlarken, kuşku 
suz Gemlik halkı için iyi bir yolu seçmiştir. Bu gi 
U çalışmalar gide gide yaygınlaşır, yerleşirse ilçede 
oturanlar kıvanç duyarlar.

Kongre İlanı
S.S. TOKAR MENSUPLARI GEMLİK YAPI 

KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN

Kooperatifimizin 1986 yılma git olağan genel kurul 
toplantısı 6 Haziran 1987 Cumartesi günü saat 14.00’de 
Hamidiye Mahallesi Gazhane Caddesi 32/B’deki adres 
te yapılacaktır.

Ortaklarımıza duyurulur.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM:
1— Açılış
2— Genel kurul başkanlık divanı seçimi
3— Divana, genel kurul tutanaklarının imzalanması 

hususunda yetki verilmesi
4— Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması
5— Denetim kurulu raporunun okunması
6— Raporların müzakeresi
7— Bilançove fiat farkı hesaplarının okunması, müza 

keresi ve kabulü
8— Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin ibrası
9— 1967 yılı bütçesinin müzakeresi ve kabulü

10— Engürücük Köyündeki taşınmazımızın satılması 
konusunda yönetim kuruluna satış yetkisi verilmesi

11— Dilek ve temenniler
12— Kapanış.

I GEMLİK KÖRFEZ’! OKUYUNUZ

İ 8( OKUTUNUZ, ABONE OLUNUZ 1

Armutlu Spor Kulübü Derneği Tüzüğü
lanır, toplantı günleri kurulca tesbit edilir. Toplantılar 
da salt çoğunluk aranır ve mevcudu salt çoğunluğu ile 
karar verilir.

Üst üste üç veya yılda on toplantıya mazeretsiz yahut 
kabul mazereti olmaksızın katılmayan üyeler kurul üye 
liginden çekilmiş sayılır. Buna dair karan ilgilinin 
süer verilerek savunması alındıktan sonra yönetim 
kurulu verir.

Madde 16— Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar 
sebebiyle yedeklerininde yerine getirilmesinden sonra 
üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse genel ku 
rul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme ku 
ruhi tarafından 1 ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının 
yapılmaması halinde dernek üyelerinin baş vurması üze 
rine mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak der 
nek üyeleri arasından, seçeceği üç kişiyi bir ay içinde 
genel kurulu toplamakla görevlendirir.

Madde 17— Yönetim kurulu aşağıdaki görevleri 
yerine getirir :

1— Demeği temsil etmek veya bu hususta kendi 
üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek.

2— Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak 
ve şube kurucularına yetki vermek.

3— Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlem 
leri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırhya 
rak genel kurula sunmak.

4— Türk vatandaşı olmıyanların demek üyeliğine ka 
bulü halinde bunları on gün içinde mahalli en büyük 
Mülki Amirliğine bildirmek.

5— Mevzuatın kendisine verdiği diğer işlemleri yap 
mak ve yetkileri kutlanmak.

Madde 18— Denetleme kurulu üç asil ve üç yedek 
üyeden teşkil edilmek üzere genel kurulca seçilir. Bu 
kurul derneğin hesaplarım ve çalışmalarını devamlı 
denetliyerek asgari 6 ayda bir hazırlayacağı raporları 
yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. 
Ayrıca üyelerin demek çalışmaları hakkmdaki ihbar
ları üzerine de rapor hazırhyarak gereğini yapar.

Yönetim kurulu her türlü hesap ve işlem dosyalan 
talebinde denetleme kuruluna göstermeye mecburdur. 
Yönetim kurulu denetlemelerde zorluk çıkardığı tak
dirde denetleme kurulu bunu zabıtla tesbit'eder ve ge
nel kurulun, toplantıya çağnlmasnu sağlar. Suç teşkil 
eden hususların tesbiti halinde durumu ilgili makam
lara iletir.

Madde 19— Genel kurulca yapılan seçimi izleyen 7 
gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından sayılan 
organlara seçilen asil, ve yedek üyelerin ad ve soyadla- 
rı, baba adları, doğum yeri Ve tarihleri, meslekleri ve 
ikametgaharı demde merkezinin bulunduğu yerin en 
büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

ŞUBE KURULUŞLARI :

Madde 20— Demeğin şubesi yoktur.

Madde 21— Üyeler girişte 500 TL. giriş aidatı ve yıl
da 2400 TL. üye aidatı öderler. Bu miktar yıllık olarak 
verileceği gibi aylık taksitler şeklinde de ödenebilir. 
Ödeme şekli ve zamanı üyenin talebi de göz önüne air 
narak yönetim kurulunca tesbit edilir.

Yapılan bu tesbit her üye için kayıt defterine işlenir

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 22— Derneğin tüzüğü merkez genel kuruluna 
iştirak eden üyelerin üçte ikisinin çoğunluğu ile de
ğiştirilir. Yapılan değişiklik kuruluştaki usule göre 
ilan ettirilerek kesinlik kazanır.

DERNEĞİN GELİRLERİ

Madde 23— Derneğin gelirleri şunlardır.
1— Giriş ve üye aidatı
2— Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, 

balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konfe* 
rans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler

3— Demeğin mal varlığından elde edilen gelirler
> 4— Bağışlar ve yardımlar

5— Yardım toplama hakkmdaki mevzuat hükümele- 
rine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

Derneğin dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden 
veya diğer kuruluşlardan yardım alması İçişleri Bakan 
hğının izniyle olur.

TUTULACAK DEFTERLER

Madde 24— Demek aşağıda yazılı defterleri tutar.
1— Üye Kayıt Defteri : Demeğe girenlerin kimlik

leri, derneğe giriş tarihleri, aylık veya yıllık aidatları 
bu deftere yazılır.

2— Karar Defteri : Yönetim kurullarının kararlan 
tarih ve numara sırasmca bu deftere yazılır ve karar
ların altı başkan ve üyelerce imzalanır.

3— Gelen ve Giden Evrak Defteri : Gelen ve giden 
evrak tarih ve numarası ile bu deftere kayıt edilir.

4— Gelir ve Gider Defteri : Demek namına alınan 
bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların da 
verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defterde 
gösterilir.

5— Bütçe, Kesin Hesap ve Bilanço Defteri : Bütçe 
kesin hesap ve bilançolar bu deftere işlenir.

6— Demirbaş Defteri : Derneğe ait demirbaş eşya
ları bu deftere işlenir.

Bu sayılan defterlerin noterden tasdikli olması zo
runludur.

Madde 25— Dernek gelirleri alındı belgesi ile topla
nır, giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgeleri 
saklama süresi özel kanunlarda gösterilen daha uzun 
süreli ilişki hükümler saklı kalmak üzere 5 yıldır. Der
nek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi 
Mahye Bakanlığınca bastırılır. Demeğin talebi üzerine 
30 gün içinde bu belgeler verilmez ise kanundaki usule 
göre demekçe bastırılan alındı belgeleri mahallin En 
büyük Mülki Amirliğine onaylattırılarak Bağış ve aidat 
kabulünde kullanılır. Maliye Bakanhğmca resmi alındı 
Belgeleri sağlandıktan sonra demeğin bastırdığı özel 
alındı belgeleri kullanılmaz.

Bağış veya aidat tophyacak kişi veya kişileri, Der
nek yönetim kurulu bir karar ile belirtir ve bu karar o 
yerin en büyük Mülki Amirliğine tescil ettirilir.

Demek adına gazete dergi ve öteki basılı eserler ve
rerek bunlar karşılığında para veya başka şey yardım 
toplamak yasaktır.

TAŞINMAZ MAL EDİNME

Madde 26— Demek amacını gerçekleştirmek için ba
ğış veya satın alma yoluyla taşınmaz mal edinilebilr. 
Bunları satabilir, hibe ve terk edebilir. Kamu yararına 
çalışma kararı almadıktan sonra ikametgahı ile amaç 
ve faaliyetleri için gerekli olanlardan başka taşınmaz 
mala sahip olamaz.

Derneğe satın alınan veya bağış ve vasiyet yolu ile 
demeğe intikal eden taşınmaz mallar demek adına Ta
puya Tescilinden 3 ay içinde İçişleri Bakanlığına kildi' 
rilir.

DERNEĞİN SANDIK KURMASI

Madde 27— Dernek yardım sandığı kurmaz, demek 
sağlanan kârı üzerine üyelerine paylaştırmamak faiz 
veya başka adlarla üyelerine gelir sağlamamak şartı 
ile üyelerinin yiyecek giyecek gibi zaruri 
ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa 
vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile sandık 
kurabilir. Sandığın kuruluş ve çalışma esasları İçişleri 
Bakanhğmca çıkarılan yönetmelik çerçevesinde yöne
tim kurulunca tesbit edilip yürütülür.

LOKAL AÇMA

Madde 28— Demek merkez veya şubesinin bulundu
ğu yerde mahallin en büyük Mülki Amirinden izin al
mak ve kanunlara aykırı davranmamak şartı ile birer 
lokal açıp işletebilir.

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ 
TASFİYESİ

Madde 29— Genel kurulun demeğin fes hine karar 
verebilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hak
kına sahip bulunan demek üyelerinin (temsilci üyeler 
dahil) en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması 
şarttır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması ha
linde üyeler usulüne uygun olarak ikinci toplantıya çağ 
rıhr. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa ol
sun fesih kotlusu görüşülebilir.

Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üye
lerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Der
neğin feshi yönetim kurulu tarafından 5 gün içinde ma
hallin en büyük Mülki Amirliğine yazı île bildi
rilir.

Madde 30— Fesih halinde demeğin menkul ve gayri' 
menkul malları Armutlu İlkokulu ve Orta Okuluna 
devredilir.

BİTTİ
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Bahar Atağı
1. Sayfanın Devamı

Gazetemize sürekli yakınmalar geliyor Hele son gün 
lerde Orhangazi Caddesine giremez olduk. Her esnaf 
*‘şu yolları yazsana” diye dertleniyor. Orhangazi cad
desini yazmağa gerek mi var bilmem. Belediye’nin 
burayı görmemesi için kör olması gerek. Ancak PTT 
nin başlattığı kazı işlerin bitmesi gerekli. Hiç olmazsa 
toz ve pislikten kurtulmak için arada bir yolların su
lanması gerekmez mi?

TEHLİKELİ YAMAÇLAR

Bahar yağışları bitip güneşli günlere girdiğimizden 
beri daha çok akşam üzerleri kordon gezileri de baş
ladı. Geçenlerde bir gezi sırasında gözüme Balıkçılar 
Demeği yanıldaki Belediye arsasının üst yamaçlarına 
tırmanan çocuklar takıldı. Çocuklar oyun olsun diye 
tehlikeli bir işin peşindeler. Sarp yamaçlara tırmanıp 
Yeni Mahallenin üstüne çıkmağa çalışıyorlar. Ve buna 
bir dur diyen çıkmıyor. Her halde bir facia olduktan 
sonra önlem alınacak. Bizden uyarması...

ÇİMTAŞ İŞÇİLERİ

Çimtaş Amonyak işçileri, Nisan ayı maaşlarını 15 
Nisan gününe değin alamayınca cumartesi günü çalış 
mayı bırakarak işyerinde oturmuşlar. Bizi ziyarete ge 
len işçilerin surunları gün boyu. Biz işçilerin yanlız 
maaşlarını alamadıklarım sanıyorduk: oysa, iş yerin
de iş güvenliğinden başlayarak bir dizi sorunları var. 
Bunlan dinlerken üzüldük. En önemlisi Yol-îş Sendika 
sının ÇIMTAŞ'taki işçilerinin durumundan haberleri 
yok galiba. İstanbul’dan gelen sendikacı her kimse, 
işçilerin sorunlarıyla ilgileneceğine anlaşılan işverenle 
ilgilenmiş..!

İktidara yakınlığıyla bilinen ünlü ENKA Holdingin 
bir kuruluşu olan ÇİMTAŞ İnşaat Ticaret A.Ş.’nin 
Amonyak montaj işçileri dertli. Çıkan yemeklerden şi 
kayet büyük. İşyerinde işçilerin kaldığı barakalar sağ 
lıksız, banyoları yok.. Tabelaları olan bir revirleri 
var ama açılmıyormuş. Sağlık memuru yok, hemşire 
yok.. Doktor bir saat geliyormuş...

İş bunlarla bitmiyor. Toplu sözleşme imzalanalı bir 
yıl olmasına karşın, iş elbiseleri daha verilmemiş. 
Sendika olduğu halde temsilci odası yok. Yoklar ve so 
runlan çok...

Aç İşçi, her an provakatör (kışkırtıcı) ün oyununa 
gelebilir. Anladığımıza göre geçenlerde iş çıkışı servis 
araçlarına binmeyerek ilçeye yürüyerek gelinmesi üze 
rine bazı makamlar uyarılmış. Şimdi gözler ÇİMTAŞ 
işçilerinin üzerinde Yol İş Sendikası üzerindeki ölü top 
rağı atıp, 350 işçisinin hakkını aramah. ÇİMTAŞ’ta iş 
çiler dev patronlarına karşı direniyor. Ancak, hak ara 
mânın yasal zeminde yapılmasını sağlık veririz.

- Kadri GÜLER

Satılık Daireler
İTFAİYE KARŞISINDA KREDİYE UYGUN 

SATILIK LÜKS DAİRELER

Müracaat : Tel. 2010 ’ GEMLİK

DUYURU

Türkiye Zirai Donatım Kurumu Bursa Bölge Mü
dürlüğüne ait 29.4.1987 tarihinde Gerede’ye gübre sevk 
edildiği halde henüz nakliyeciler tarafından taşıma se 
netleri iade edilmemiştir. îlanen duyurulur.

HOROZ NAKLİYAT A.Ş.

Tarih Araç Plaka No. Teşkil
29.4.1987 19 AT 549 Gerede

29.4. İ987 19 DP 046 Gerede

SATILIK İKİ KATLI 100 m2 EV

50 m2 bahçesi olan, 1. katında 14 tonluk zeytin havuzu 
bulunan, iki geniş balkonu ve çiçekliği bulunan ev 

Satılıktır.

Tlf : 2743
Orhangazi Cd. Hamidiye Mh. Kavaklı Sk. 34 Gemlik

DAĞ KARDEŞLER
Kereste ve Ambalaj Sanayii

HER ÇEŞİT İNŞAATLIK, 
DOĞRAM ALIK KERESTE va 

AMBALAJ SANDIĞI TİCARETİ

Uygun Fiat — Gününde Tatilin
Uğramanız Mrnfzztini—dlr

İSMET DAG va OĞULLARI
Tel : İş. 1205—Ev. 1254-2835
ORHANGAZİ CADDESİ NO. N GEMLİK

«•*•*■* »RMB im

| DUYURU

1 NİSAN'DAN İTİBAREN

Gastroskopi - Rektosigmoidoskopi Labsratuvan
İLE BİRLİKTE

( MUAYENEHANEMİ AÇMIŞ OLDUĞUMU 

f SAYIN DOST VE HASTALARIMA DUYURURUM 

( Dr. BİRSEL KAVAKLI
f İÇ HASTALIKLARI UZMANI (

İ Adres : Altıparmak Cd. Kardeşler Apt. 49
| (Kütahya Porselen Karşısı) — Bursa
| Tel : Mua. : 221101 — Ev : 364124
2 Not : Muayene için telefonla randevu alınması rica f
1 olunur. I

ölmüş Şahıslar
Mahkemeye Verildi
n söyledi : 
tuşlarda bulunması olayın 
düzmece olduğunu gösteri 
yor.”

Konuştuğumuz bir başka 
köylü de “-İki yıldır zati 
ihtiyaç için kullandığımız 
odunlar için para isteniyor. 
Bu yıl da bir aza, imam 
her birimizden 4500 lira 
istedi. Bazılarımız verdi 
vermeyenler hakkında ma 
sa başında zabıt tutmuşlar. 
Ve 62 kişiyi mahkemeye

verdiler. Orman mam 
köyümüze gelmedi ve < 
manda hiçbirimizi, gön 
di. Gördü derse yalan ı 
leb. Olay para vermeyo» 
cezalandırmaktır.
talaklara bile zabıt tutul,| 
muş.” şeklinde konuştu. 1

Mahkemeye çıkanla» 
köylüler, suçu kabul etme 
diler. Duruşma keşif için 
12 Haziran tarihine bırakıl 
dı.

Dev Termal Güç Cihazı Geldi
terdam limanından “Star- 
man Asıa” adlı yük gemi
siyle Gemlik limanına ge
tirildi.

Geminin dev vinçleriyle 
indirilen Termal Güç Ciha
zı, 256 tekerlekli dev bir çe
kiciye yüklendi.

TEK tarafından ithal edi

len ve Kütahya Seyitömer 
Termik Santralın 4. ünite
sinde kullanılacak olan güç 
cihazı bugün karayolu ile 
Kütahya’ya götürülecek 
Trafik eşliğinde karayolu
na çıkarak olan treylerin 
geçtiği yerlerde trafik akı
şı kesilecek.

Lionslardan 30 Öğrenciye
Gemlik Lions Kulübü ra

mazan nedeniyle İlçe ilko
kullarında öğrenim gören 
30 yoksul öğrenciye gıda 
yardımı yaptı.

Kulüp Başkam Fikret 
Bağcağız, yapığı açıklama
da yardımların devam ede

ceğini belirtti. Bağcağız, 
” İlçemizde kuruluşu yakın 
bir geçmişe dayanan kulübü 
müzün hizmetleri sürecek 
tir. Kulübümüze iki yeni û 
ye aldık. Sayın Serdar Ya
vuz ve İbrahim Ünlü bize 
güç katacaktır.’ dedi.

KONGRE İLANI
S.S. DENİZ YAPI KOOPERATİFİ BŞK.LIĞINDAN

Kooperatifimizin olağanüstü genel kurul toplantısı I 
6 Haziran 1987 Cumartesi günü Saat 13.30 da Gürle İş I 
Ham Kati No. 61 deki Ofisimizde yapılacaktır.

Ortaklarımıza duyurulur.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM :

1) Yoklama ve Saygı Duruşu
2) Bahçe düzenleme projesinin görüşülmesi ve ihale I 

edilme yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesi.
Bahçe düzenleme masraflarının aidatlara eklenmesi.

3) Şerefiye tesbiti ve binaların kura çekimine hazır I 
hale getirilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi I 

4) Dilekler ve Kapanış.
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BELEDİYEDE CURCUNA
Tartışmalı Geçen Meclis Toplantısında

Revizyon İmar Planı Kabul Edildi
I Belediye Meclisinin per- 
| şembe ve cuma günü yapı 

ıl(jj lan olağanüstü toplantısın 
M da revizyon imar planı gö- 

rüşülerek kabul edildi. Mec 
i® liste ANAP’lı üyeler arasın 
aâ da sert tartışmalar çıktı. 
Bjr Belediye Başkam Hakkı 
iej Çakır’ın başkanlığında top- 
jîj lanan mecliste eski meclis 

tutanağının okunarak ka- 
bul edilmesinden sonra 
gündem maddelerinin gö
rüşülmesine geçildi. Gün 

j demin ikinci maddesinde

EE 
uis 
as 
aâi 
rk 
fe

haritadan çizilen Hisar ve 
Cumhuriyet mahallele
rindeki yaklaşık 35 hektar 1 a 
alanın imara açılması kor * 
nusu ele alındı.

Belediye Başkam Hakkı 
Çakır, konuyla ilgili ola
rak yaptığı açıklamada 
1985 yılında imara açılan 
alanlarda arsa fiatlannın 
alabildiğine yükseldiği 
ni belirterek şunları söyle
di :

"^Vatandaşların müraa-J| 
çatlan üzerine 1000 dönürmi 
lük alan daha imara açmam 
yı uygun bulduk. Böylecem 
’/o4O-3O istenen inşaat oran] 
larını daha da düşürdük.] 
Yem imara açılacak alan a 
larla arsa fiatlan düşecek-J 
tir.’’ |

SHP’li üyelerin hangi 
alanların haritalarının ya
pıldığı ve imara açılması
nın düşünüldüğünün sorul
ması üzerine Belediye Baş
kanı Çakır. “Gemlik sigor 
tali işçiler Yapı Kooperati
fi yanından bir bölüm alan 
imara açılırken, Sunğipek 
Fabrikası karşısındaki zey 
tinlikler, daha sonra Erigü- 
rücük Köyüne doğru yakla 
şık 25 hektar alan ile Cum 
huriyet mahallesinde 10 
hektar alandır” cevabım 
verdi.

SHP’li üye Mustafa Kü 
çüksiphayi Belediye Başka 
nının açıklamalarından 
sonra söz alarak “Belediye 
meclisinin böyle bir karan 
yoktu. Anlaşıhyorki Baş
kan ve encümen üyeleri ye

Küçük Kumla’da

TRAFİK KAZALARINDA 
İKÎ KIŞI ÖLDÜ

Küçük Kumla’da meyda 
na gelen iki trafik kazasın
da iki kişi öldü.

Pazar gün Kumla yönün 
den Gemlik’e doğru motor 
büUdetiyle gelmekte olan 

ni sahaların imara açılma
sını düşünmüşler. Buna ge 
rekçe olarak da arsa Kat
larının yüksekliğini gösteril 
mektedir. Bana göre ima
ra açılan alanlar hatalı
dır. imara açılacak alan, 
hizmetin götürüleceği yer 
ler olmalıdır. Altyapısı bu 
liman yerler olmalıdır. Yer 
leşme daha çok Kumla yö 
nüne kaydırılmalıdır.

Ancak, yeni imara açıla 
cak yerlerde bazı imarko 
misyonu üyelerinin yer ka
pattıkları kulaklarımıza ge 
liyor. Eğer böyle bir du
rum varsa bu arkadaşları 
mız şaibe altı da kalırlar. 
Ucuz arsa sağlamak düşün 
cesi ise kılıf hazırlamak 
olur. Belediye aslında ar
sa fiatlannı ucuzlatmak is
tiyorsa imara açılacak ala 
m kamulaştırır, kurar koo 
peratifi konutu olmayan va 
tandaşı ev sahibi yapar. 
Bunun birçok örnekleri! 
mevcuttur.”

Belediye Başkam Hakkı 
Çakır, kuruçeşmede kendi
sine ait 7608 m21ik bir zey 
tinliğinin 1968 yılında sa- 
tınalındığını belirterek; 
“Tekriar söylüyorum, ben 
1000 dönüm alanı imara aç 
mayı düşünüyorum. Başka 
yerleri daha imara açtıra
cağım,” şeklinde konuştu. 
Bu arada Belediye Başkan 
Vekili ve İmar Komisyonu 
başkam Rahm Şengül, ken 
dişinin iki ay önce bu a- 
landan bir zeytinlik satınal 
dığını belirtti. Şengül, “"Bu 
alanların imara açılacağım 
geçen yıl Başkan tarafın
dan bu mecliste söylendi. 
Bunu duymayan ve bilme
yen varmıydı. Niye pole- 
memik yapıyorsunuz" dedi.

Rahmi Şengül’ün açıkla 
ması üzerine yeniden söz 
isteyen SHP’li üye Musta
fa Küçüksiphayi, “-Bu alan 
lar plana alınmadan arsa 
fiatlan bin liraysa, plana 
alındıktan sonra 10 bin li
ra olacaktır. Burada bele
diyenin yapacağı şey. 1555 

emekli işçi Hüseyin Ünal, 
Marsas Sitesi’ne giren Dr. 
Nazım Serhailı’nın kullan
dığı özel otoya çarptı. Oto
nun üstünden arkaya düşen

D. S. 4 te 

sayılı yasaya dayanarak 
ucuz arsa alıp, alt yapışım 
tamamlatarak ihtiyaç sa
hiplerine satmaktır.” dedi. 
Harita çalışmaları ve imar 
planına alınması konusu 
oylanarak kabul edildi.

PLAN GÖRÜŞÜLÜYOR

Gündem maddelerine de 
vam edilerek Ankara’dan

SHP İlçe Başkanı Mutman

Vedat Çırpan’a
SHP İlçe Başkam Er

kan Mutman, Marmara 
Birlik Yönetim Kurulu üye 
si Vedat Çırpan’a basın yo 
luyla hakareti davası açtı. 
Asliye Ceza Mahkemesinde 
başlayan duruşmada yazı
nın incelenmesi için bilirki 
şiye gönderilmesi karan 
verildi.

SHP İlçe Başkam Erkan 
Mutman, gazetemiz ve Bur 
sa’da yayınlanan gazeteler 
de çıkan haberlerinde Mar

Su Ürünleri Kooperatifi 
Başkanı Aydın : 

"Yetkililer 
Trola Seyirci 
Kalıyorlar"

Balık yasaklarına karşın 
Gemlik Körfezinde trolün 
devam ettiği iddia edildi. 
Su Ürünleri Kooperatifi 
Başkam Mehmet Aydın, il 
gililerin trole seyirci kaldı
ğım söyledi.

30 Nisan günü başlayan 
balık avı yasaklarına kar
şın trolün hala devam etti 
ğini söyleyen Gemlik Su 
Ürünleri Kooperatifi Başka 
m Mehmet Aydın şöyle de 
di; “-Üzülerek söylemek 
gerekirki körfezimizde bil
hassa Kapaklı Köyündeki 
balıkçı arkadaşlarımız tro
le bütün hızıyla devam edi 
yorlar. Bunu önlemekle gö 
rev Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı Korunma Kont
rol görevlileri görevlerini 
yapmıyorlar. Görev yapılsa 
hiçbir balıkçı trole cesaret 
edemez. Trolle yakalanan 
balıklar Bursa velstanbul 
haline gönderiliyor. Bu ka 
dar açık yapılan işe karı
şan bir devlet yetkilisi 
yok. Yasaklara saygıyla 
uyan balıkçı burada ceza
landırılmaktadır. Gö
rev bekliyoruz.” 

getirilen revizyon planı ele 
alındı. Pafta pafta görüşü
len plan meclisin daha ön 
ce kabul ettiği doğrultuda 
kabul edildi.

Revizyon imar planı gö 
düşmeleri sırasında ANAP 
lı üyeler arasında yer yer 
(tartışmalar çıktı. Hamidi4 
ye mahallesinde bulunan 
ve daha önce meclis tara

Hakaret Davası Açtı
mara Birlik’in fiat politika 
sim eleştirmişti. Birlik Baş 
kan Vekili Vedat Çırpan’da 
ilçemizde yayınlanan “Çağ 
rı” gazetesine verdiği de
mecinde Erkan Mutman’a 
cevap vermişti.

Erkan Mutman, Vedat 
Çırpan’ın yazısında kendi
ne hakaret, ettiği gerekçe
siyle Asliye Ceza Mahkeme 
sinde dava açtı. Geçtiğimiz 
hafta başlayan duruşmada 
Vedat Çhrpan, Marmara 
Birilik yöneticisi olduğunu 
belirtere “kamu oyunu ay 
dınlatinak için gazeteye 
açıklama yaptım” dedi. 
Davalı avukatı savunmasın 
da “müvekkilim zan altın
da bırakılmıştır. Davam 
parti başkamdir, sosyal ko 
nülarda beyanat verebilir. 
Ancak, açıklamaları yan
lış bilgiye dayandığından 
müvekkilimde durumu ay
dınlatmak için yazı yazmış 
Kendisi gazeteci değüdjir. 
Kültür durumu itibariyle 
anlatım hatası yapmıştır. 
Hakaret kasti yoktur.” şek

7 Haziran’da
Gemlik’te
Seçim Var

7 Haziran günü yapıla
cak olan seçimlerde ilçemiz 
ve köylerinde dört muhtar 
seçilecek.

Yapılacak seçimler için 
ilçe Seçim Kurulu hazırlık 
larını tamamladı. 7 Hazi
ran günü Hisartepe mahal
lesi, Orhaniye mahallesine 
muhtar seçilecek. Öte yan
dan Muratoba ve Şükriye 
Köylerinde boşalan muhtar 
tıklar için seçim yapılacak.

Seçimlerde görev alacak 
sandık kurulları ilçe Se 
çim Kurulunca tesbit edil
di.

fından 5 kat olarak imar 
izni verilen Sigorta evleri 
plancı tarafından 4 kata in 
dirilmesi tartışmaların baş 
lamasına neden oldu. Oyla
mada 4 kat kabulünden 
sonra söz alan Encümen 
üyesi Emin Bora imar pla
nının incelenmeden yangın 
dan mal kaçırır gibi geçiş
tirildiğim belirterek “Bele 

linde konuştu.
Erkan Mutman’ın Avu

katı Yahya Şimşek söz ala 
rak “Gazetelerde çıkan ya 
zıların içeriği müvekkili
min parti başkanı olması 
sıfatı ile üretici sorunları 
ile ilgilidir. Buna verilen 
cevap hakaret içermekte
dir. Kişi ağzından çıkan la 
fm anlamım bilmelidir. 
Mahkemenizden bilirkişi in 
celemesi istemekteyiz” de 
di. Davalı avukatı, kasıt bu 
lunmactığı Şeklinde savun
ma yaparken “Hakaret 
kastı yoktur yazı tekniğinin 
bilinmemesinden olay 
meydana gitmiştir.” şeklin 
de konuştu. Av. Yahya 
Şimşek ise : “Marmara 
Birlik yönetim kurulunda 
başkan vekilliği yapan bir 
kişinin yazdığı yazıda haka 
retin olup olmamasını bil 
mesi gerekli. Bunun yazı 
tekniğiyle ilgisi yok” dedi.

Duruşma, yazıların bilir 
kişiye gönderilmesi için er 
telendi.

Belediye Tarife Veriyor
Kasaplar Bildiğini Okuyor
Belediye Encümeni et 

fiatlanm yeniden ayarladı. 
Ancak, verilen tarifeden

Kaymakam
Mehmet Güler’in
Bayram Mesajı

İlçe Kaymakamı Meh
met Güler yayınladığı bay
ram mesajında Gemlik’ti 
lerin bayramlanm kutladı.

Kaymakam Güler’in bay
ram mesajı şöyle ;

" Değerli Gemliklîlerile- 
rin Ramazan bayramlanm 
en iyi dileklerimle kutlar, 
sevgilerimi sunar, sağlıklar 
dilerim." 

diye başkanının kaşgöz işe 
retleri ile komisyon başka
nı maddeler geçiştiriyor. 
Buna bence imar revizyonu 
değil, kimine tereyağlı ki
mine de yağsız tuzsuz ra
mazan pilavı denir, imar 
yasası ya her tarafa tatbik 
edilir veya hiç edilmez. 
Bir yerde 6 metre genişli
ğe 5 kat verilirken, 11 met
re sokağa 4 kat veriliyor.
Bu planın günahını hiçbir 
zaman çekmem. Ankara’ya 
gidip deveyi hendekten at
latanlar mükafatlandın 
liyor, gitmeyen ve yasalara 
saygılı olanlar ise cezalan 
diriliyor.” dedi.

Emin Bora’nın bü sözle
rine encümen üyesi Bilal 
Kara sert şekilde karşı çı 
kınca meclis curcunaya 
döndü. Daha sonra görüşme 
terde plancının Gazhane 
caddesini 6 kattan 5 kata 
indirmesi üzerine bu duru
ma sinirlenen Bilal Kara 
“Bütün bu işleri sen karış 
tırıyorsun” diyerek imar 
Komisyonu Başkam Rahmi 
Şengül’ün üzerine yürüdü. 
Bilal Kara bir gün sonra 
meclisten ve Rahmi Şen* 
gül’den özür diledi.

Belediye meclisi günde
min öbür maddesini de gö 
rüşerek kabul ettikten son
ra dağıldı.
COaOOOOOCOOCMKSCOOOCD 
o
2 Okurlarımızın 
o3 Bayramını 
| Kutlar, 

g Mutluluklar 
i Dileriz.

et alabilmek bir mucize. 
Kasaplar fiatlan piyasaya 
göre kendileri ayarlıyor.

Belediye Encümeni çar
şamba günü toplanarak ka 
sapların zam istemini gö
rüştü. Encümen et fiatlan 
m yeniden ayarladı. Buna 
göre :

Kuzu 2600 Hra
Koyun Kemikli 2000 ”
Koyun Pirzola 2500
Dana Sığır Kıyma 2400 ’’ 
Sığır Dana Kuşbaşı 2500 ’’ 
Büftek 2500 ”
Bonfile 3500 ”
Kuzu ciğer takım 1200 ’’ 
Kuzu Başı 400 ”
Sucuk 3000 "
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bayöan
MAKİNA VE YAN SANAYİ 

Süreyya Bayrak Haşan Sezer

TÜM GEMLİKLİLERİN, DOST VE
AKRABALARIMIZIN BAYRAMLARINI KUTLAR, 

MUTLULUKLAR DİLERİZ.

Hamidiye Mh. Hanarkası No. 19/5 GEMLİK
TÜM GEMLİKLİ HEMŞEHRİLERİMİN

TÜM DOST ve MÜŞTERİLERİMİZİN 
RAMAZAN BAYRAMLARINI KUTLAR, 
SAĞLIK ve MUTLULUKLAR DİLERİZ.

AYKUT TİCARET 
TİMUR ve OSMAN KORUN 

BP. Shell, Mobil, Türk Petrol
Akaryakıt, Madeni Yağ ve Gresleri

Münibüs Garajı Bayraktar Pasajı No. 3/1 Gemlik

sağlık köşesi

SAYIN ORTAKLARIMIZIN VE GEMLİKLİLERİN 

BAYRAMLARINI KUTLAR, 

MUTLULUKLAR DİLERİZ.

S. S.

GEMLİK KÜÇÜK

SANAYİ SİTESİ YAPI KOOP.

TÜM GEMLİK' Lİ HEMŞEHRİLERİMİN 

BAYRAMLARINI KUTLAR, 

SAĞLIK VE SAADETLER DİLERİM.

ARSLAN TİCARET 
DEMİR - ÇİMENTO BAYİ

İSMAİL ARSLAN

İstiklal Cad. No. 77 Tlf : 2065 GEMLİK

DOST ve MÜŞTERİLERİMİZİN 

BAYRAMLARINI KUTLAR, 

MUTLULUKLAR DİLERİZ.

Belediye Karşısı

SEDEF ÇEYİZ

Yıldırım ÜNAL

GEMLİK

ÇİÇEK KASABI 
ABDULLAH GÜRE

DOST ve MÜŞTERİLERİMİZİN

BAYRAMLARINI KUTLAR, 

MUTLULUKLAR DİLERİZ.

İstiklal Caddesi GEMLİK

MİNERALLER - 6

Potasyum kalp dahil bütün beden kasların normal 
kasılması için çok gerekli bir mineraldir. Örneğin Fa 
milial paralisis (felç) hastalığında potasyum oram 0 
kadar düşüktürki kasların kasılması gerçekleşmez. Bu 
gibi hastalara potasyum yönünden zengin besinler ve
rildiğinde felç yokolür.

Son yıllarda yapılan araştırmalarda besinlerle alman 
potasyum miktarının çok önemli olduğu tesbit edilmiştir. 
Bol potasyum ihtiva eden besinler olan yüksek tansiyon 
lularm tansiyonu normale indiği ve dolayısıyla meydan^, 
gelen inmelerde azalma olduğu gözlenmiştir.

Potasyum (K) vücuttan böbrekler yoluyla vücuttan 
atılır ve beraberinde idrar atılmasını artırır. Kortikos 
teroid, idrar söktürücüleri (salidiuretik) kulanıhnasmda 
kusma ve isal ile seyreden hastalıklarda ve besinlerle 
eksik alındığında potasyum eksikliği gelişir.

Potasyum eksikliğinde yavaş gelişme, peklik, bağır
sak gazı, uykusuzluk ve sinirsel gerginlik görülür. 
Kalp kaşları sağlığını yitirir, çalışması yavaşlar ve dû 
zenliçalışması bozulur.

En iyi potasyum kaynaklan yeşil yapraklı sebzeler 
ve tahıl kabuklarıdır.

Kıymetli okurlarım, Ramazan Bayramınızı Kutlar, 
Sağlıklı Günler Dilerim.

SAYIN GEMLİKLİ HEMŞEHRİLERİMİZİN 

BAYRAMLARINI KUTLAR, 
SAĞLIKLI GÜNLER DİLERİZ.

ULUDAĞ SÜTHANESİ 
İSMAİL - OSMAN 

EMEÇ

Demirsubaşı Mah. Tlf : 1151 GEMLİK

| d^SuttaııI Mobilya MefruşatS Ruşen Gümüş
Şimdi Yeşil'deki Yeni Mağazamıza 

Gelin Mobilyanızı Seçin 
Evinize Teslim Edelim mOk

ÜRE TİCARET
KOLL. ŞTİ.

İbrahim - Hüseyin ÜRE

BAYRAMINIZI EN İÇTEN DİLEKLERİMİZLE
KUTLAR, SAĞUK VE

MUTLULUKLAR DİLERİZ.

Tlf : 1312
D. Subaşı Mah. Semerciler Yokuşu 17/A Gemlik

Gemlik’li Müşterilerimiz
Kalitede Fiatta Bize Güvenin

BAYRAMLARINI KUTLAR, 

SAĞLIK VE SAADETLER DİLERİM

AYDINLI AİLE KASABI

Kadri AYDINLI

Demirsubaşı Mh. Şehit Mustafa Sk. No. 7 GEMLİK

DAĞ KARDEŞLER
Kereste ve Ambalaj Sanayii

HER ÇEŞİT İNŞAATLIK, 
DOĞRAMAUK KERESTE ve 

AMBALAJ SANDIĞI TİCARETİ

TÜM GEMLİK LİLERİN
BAYRAMLARINI KUTLAR, 

MUTLULUKLAR DİLER.

İSMET DAĞ ve OĞULLARI
Tel : İş, 1205 Ev. 125412835
ORHANGAZİ CADDESİ NO. 30 GEMLİK

I TÜM DOSTLARIMIZIN BAYRAMINI KUTLAR, 
MUTLULUK VE ESENLİKLER DİLERİZ.

ÇEK YAT KANEPE İMALATI TOPTAN VE PERAKENDE

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

SETBAŞI

SULTAN
MOBİLYA

YEŞİL CAD.

5

YEŞİL CAMlI
RAMAZAN BAYRAMINIZI
CANDAN KUTLAR

MUTLULUK VE ESENLİKLER DİLERİM.

DENİZ ÇEYİZ

Yeni Çarşı No. 3 Tlf : 3129' GEMLİK



2(j MAYIS 1987 KÖRFEZ SAYFA :

I

t 
t 
İ
1

k 
§ 
* 
h

s? 
$

s

KONUK YAZARLAR |

Konuşun Silahlar, 
Siz Susun Düşünceler.

Celal İLHAN
Bu ölçüde çelişkilerin, bu ölçüde tepkisiz kaldığı baş : 

ka talihsiz ülke varımdır yer yüzünde dersiniz. Bir ül 
ke düşünün; hayır hayır hayalinizi zorlamanıza gerek 
yok, ülkemizin bu günki haline bir bakın, bakın ama, 
kendinizi güncel sıkıntıların ve açmazların üstünde, 
bir yüksekçe noktada var sayın. Oradan bakın olup bi 
tenlere. Kendinizide o toplumun bir üyesi imiş gibi 
düşünmeyin. Eğer bu soyutlamayı beceremezseniz ora 
da oynanan oyunun bir maskarası olduğunuzu görüp, 
izlemekten vaz geçebilir, yada isyankar olabilirsiniz. 
Böyle bir durumda neler görürsünüz bilemem. Benim 
gördüklerimimi. anlatayım.

Yer yer toz duman içinde ortalık, daha çokta ka- i 
ranlık, karanlık dersem tam karanlıkta değil, alaca ■ 
karanlık derlerya işte öyle. Söz gelimi, dört ayaklı bi i 
rileri koşuşturuyor ortalıkta at mı, eşekmi olduğunu । 
seçemiyorum bir türlü. Bunların dah aküçük boyutta | 
olanları var, kurtmu desem köpekmi desem. Hayalet 1 
ler gibi dolaşan başka bir gurup varki, melekmi şey I 
tanını olduğunu anlamak tümden olanaksız. Bu karanlı 
ğı aydınlatmak isteyen, kenarda köşede yamp sönen ı 
önemsiz bir çok ışık kaynağı var. Var ama her biri 
tek başına hiç ama hiç etkili olmuyor. Bir araya gele j 
bilseler, belki bir şeyler olabilecek. Ama bir araya • 
gelmek bir yana, gün gün uzaklaşıyorlar birbirlerin i 
den.

Büyükçe bir meydanda büyükçe bir kalabalık toplan j 
mış. ihsanlardan oluşmuş bir kalabalık olduğu zor 
seçiliyor, ortalık toz duman. Her köşeye her kavşağa I 
büyük ses aygıtları yerleştirilmiş. Aygıtlar sesi ola" 
ğan üstü boyutlarda güçlendiriyor. Çok dikkat edilmez I 
se ne söylendiğide anlaşılmıyor. Neye kime benzediği ı 
açıkça görünmeyen biri var mikrofonda, el kol hare- j 
ketleri ile konuştuğu seçilebiliyor, ancak.

Kendimi anlamak görevli saydığım için pür dikkat | 
dinliyorum.

Konuşmacı;
— Birşey söyleyeyimmi? diye başlıyor söze.

Haydi söyle haydi, ne söylersen söyle diye yönlen 
diriliyor kalabalık tarafından.
— Belim milletim sabırlıdır, iyi günleri sonsuza ka" | 
dar bekliyebilir. Kalabalık onaylıyor. «Sonsuza kadar ! 
bekleriz»
— Benim milletim, cefakardır Çok çalışmaktan ve az 
kazanmaktan yakınmaz.

«Yakınmayız» diye gürlüyorlar.
— Benim milletim, garibandır ne bulursa yer şürk 
eder Allahına «şükürler olsun, şükürler olsun» sesleri 
yükseliyor.
— Benim milletim kapatmayı sever, görmemek için 
gözlerini, duymamak için kulaklarım, konuşmamak için 
ağzım ve düşünmemek için kafasını sim sıkı kapatır.

«Her yerimizi her şeyimizi kapatırız» sesleri ile mey 
dan inliyor.
— Benim milletim, layıkını bulur, beni bulması da 
bunun açık bir delilidir.

«Buluruz, buluruz ve bırakmayız» diyorlar bir ağız 
dan.
— Benim milletim, at, avrat ve silahına düşkündür.

Kalabalık başına buyruk avratları ve arabacılardan 
başka kimse de kalmamış olan atlan geçiyor bir ka
lem, silaha takılıyor.

«Silahımızı severiz, severiz silahımızı, silah namus* 
tur» diye en güçlü bir biçimde tepki gösteriyor konuş I 
manya.

Alanın uzak bir köşesinden bir grubun sesi yükseli
yor. ,

«Tüm bu sorunlarla ilgili düşüncelerimizi söylemek 
istiyoruz» Konuşmacı, başını otarafa doğru çevirip, 
— Biz sizin düşüncenizi çok iyi biliriz, bu düşüncele 
rin kökü dışardadır ve aynı zamanda maksatlı düşün 
çelerdir bunlar diye gürlüyor.

Düşüncelerini söylemek istiyenler bir kez daha ses 
leniyorlar.

«Konuşmak istiyoruz bu bizim hakkımız.»
Kürsüdeki adam sinirleniyor;

— Hayır düşünmek bir haktır, ama söylemek bir hak 
değildir yalnızca silah taşımak bir haktır, çünki be 
nim milletim silahını çok seviyor diye bağırıyor.

Alandaki kalabalık hareketleniyor, silah sesleri du
yuluyor ve ortalık iyice karışıyor.

Konuşmacı yakın çevresindekilere dönüp, muzaffer 
bir eda ile;
- Benim milflctjm cesurdur, siz merak etmeyin göre 

çeksiniz onların hakkından geleceklerdir diyor.
Ses aygıtlarından marş sesleri yayılıyor alana.

GÜLER TİCARET
& DEMİR

• ÇİMENTO 
< TUĞLA 

SATIŞLARI YANINDA

BÎRÎKET
SATIŞLARINA BAŞLADIĞINI 

DUYURUR
RAMAZAN BAYRAMINIZI 

KUTLAR, SAĞLIK VE 
MUTLULUKLAR DİLERİZ.

GÜLER TİCARET
Abdullah Güler
Tlf : 4637

1 İstiklâl Cad. No: 23 — GEMLİK

Gemlik'te Çalışacak
BAY, BAYAN PAZARLAMA ELEMANI ARANIYOR

100.000 NET MAAŞ, PRİM, YOL PARASI, 
SİGORTA DEĞİŞİK BİR ÜRÜN PAZARLAMAK

ÜZERE ELEMAN ARANIYOR

ARSLAN Pazarlama ve Ticaret Atatürk Caddesi 
Koruyucu İş Hanı Kat 5 No. 238 Heykel/BURSA

AR ELEKTRİK 
Osman Okumuş * Bekir Özten

SAYIN DOST VE MÜŞTERİLERİMİZİN

BAYRAMLARINI KUTLAR, 

SAĞLIKLI GÜNLER DİLERİZ.

İstiklâl Caddesi Gemlik

DOST ve MÜŞTERİLERİNİN 

BAYRAMLARINI CANDAN KUTLAR, 

MUTLULUKLAR DİLER.

SEMİZ MANİFATURA 
AHMET SEMİZ

Yeni Çarşı No. 17 Tlf : 1218 GEMLİK

SATILIK ÇAY OCAĞI

İŞ DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE FAAL DURUMDA 
DEVREN SATILIK ÇAY OCAĞI

Telf : 3307 GEMLİK

*■**“’•<*Waı«w< OO >•*••**

MANASTIR
GAZİNO KESTAURANT

Bayramdan İtibaren Sayın Müşterilerinin 
Hizmetine Gireceğini Müjdeler.

BAYRAMINIZI KUTLAR, 
SAĞLIK VE MUTLULUKLAR DİLER.

TLF : 1342 KUMLA YOLU GEMLİK

TÜM DOST ve MÜŞTERİLERİMİZİN 

RAMAZAN BAYRAMLARINI KUTLAR, 

SAĞLIK ve MUTLULUKLAR DİLERİM.

ALİ MUTMAN
KUYUMCU

Yeni Çarşı GEMLİK

SAYIN GEMT.tK'T.tT.ERÎN VE

ORTAKLARIMIZIN BAYRAMLARINI

EN İYİ DİLEKLERİMİZLE KUTLARIZ.

S.S. Esnaf Kefalet Koop.
Bşk.

SOYADI TASHİHİ

Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesinin 1987/150 esas 
1987/183 karar ilamı ile KODAL olan soyadım KARA* 
OSMANOĞLU olarak düzeltilmiştir.

Sadettin Karaosmanoğlu

SATILIK TAKSİ

1982 MODEL MURAT 131 
«ŞAHİN» SATILIKTIR

S.S. Gemlik Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi 
Telf : 1009 GEMLİK

KİRALIK

TELEFON ARANIYOR

MURAT VİDEO
Gürle İş Merkezi No. 39 GEMLİK

KAYIP

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım Nüfus cüzda 
mmı kaybettim. Hükümsüzdür.

Aşkı DUMAN



i SORUMLU MÜDÜR VE SAHİBİ 

KADRİ GÜLER

__ gemLik
KÖRFEZ

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

Dizgi ve Baskı
Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi

26 MAYIS 1987 SAYFA : j

Bayramınızı Kutlar, 
Sağlık, Mutluluk ve 
Aydınlık Günler Dileriz.

SHP
Gemlik ilçe Yönetim Kurulu

Gemlik'ti Hemşehrilerimizin 
Ramazan Bayramlarını Kutlar, 
Sağlık, Mutluluk ve
Başarılar Dileriz.

DYP
Gemlik İlçe Yönetim Kurulu

NOT : Bayramlaşma Bayramın 1. Günü Saat 11.00 de Partide Yapılacaktır.

ATAMER
TURİSTİK TESİSLERİ

Mutluluk ve
Sağlıklar Dileğiyle 
Ramazan Bayramınızı 
Candan Kutlar

EN İYİ DİT EKİ .ERİMİZİ.E ÜYELERİMİZİN ŞEKER BAYRAMLARINI 
KUTLAR, İŞLERİNDE SAĞLIK, MUTLULUK VE BAŞARI DOLU GÜNLER 
GEÇİRMELERİNİ DİLERİZ.

SAYGILARIMIZLA,

GEMLİK ŞOFÖRLER VE
OTOMOBİLCİLER DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU

EN İYİ DİT .EKİ .ERİMİ.E DOST VE MÜŞTERİLERİMİZİN ŞEKER BAY
RAMLARINI KUTLAR, SAĞLIK VE MUTLULUK DOLU GÜNLER GEÇİRMELE
RİNİ DİLERİM

SAYGILARIMLA

EMİR DOĞRU
DOĞRU NAKLİYAT

ATAMER
Turistik Tesisleri

ELEMAN ARIYOR

TESİSLERİMİZDE ÇALIŞTIRILMAK 
ÜZERE

• BAYAN TEMİZLİK İŞÇİSİ
• ERKEK TEMİZLİK İŞÇİSİ
• KOMİ ARANMAKTADIR.

Müracaat : ATAMER TESİSLERİ
Kumla Yolu Tlf : 4593

NİŞAN — NİKAH — DÜĞÜN 

ÇOCUK POZLARI — PORTRE 

RENKLİ FOTOĞRAF VE VİDEO 

ÇEKİMLERİNDE HİZMETİNİZDEDİR.

ŞEREF YILDIZ
Tlf : 2959 - Belediye Karşısı — Gemlik

Satılık Oto
1983 MODEL AZ 

KULLANILMIŞ OPEL AS- 
CONA MARK KARŞILIĞI 
SATILIKTIR.

Müracaat : Tlf : 3354

Düzeltme
S.S. Tokar Mensapla- 

rı Gemlik Yapı Koopera
tifinin geçen sayımızdaki 
kongre ilanında 
9- Yeni yönetim ve de
netim kurullarının seçimi 
maddesi unutulmuştur. Dû 
zehiriz.

Trafik Kazalarında İki Kişi Öldü
yaşlı şahıs kaldırıldığı has
tanede tüm çabaya karşın 
kurtarılamadı.

Küçük Kumla’da meyda
na gelen bir başka kazada

da Dilek Şadır(4) adındaki 
küçük kız kamyona çarpa
rak ödü. Kamyon soförs 
Ahmet Öztürk mahkeme» 
tutuklandı.

1 Baloğlu Pazarlama Grubu |
| RÜŞTÜ VE MEHMET BALOĞLU |

COCA COLA, AROMA,<PANDA DONDURMA 
ERİKLİ Sİ'. TMLlSSÜT, ÜJSÜPSTLERİ

HAYAT Sİ’ JB2AYtl.lGt

I Bayramınızı Kutlar, Sağlık, Mutluluk ve Esenlikler Diler.
I TLF : Merkez : 1138 - 2144 - Büro : 2364 - GEMLİK
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