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YENİ ZEYTİN HALI AÇILDI
Kurban kesilerek Kaymakam Orhan Işın tarafından hizmete açılan işyerlerinde Hal Y asası bir ay sonra uygulamaya konacak.

S.S. Zeytin Üreticileri Alım 
ve Satıcıları Yapı Kooperatifi 
tarafından yaptırılan yeni Zeytin 
Hali, geçtiğimiz hafta cumartesi 
günü Kaymakam Orhan Işın 
tarafından hizmete açıldı. Eski

Halde zeytin alım satımı bir ay 
sonra tamamen sona erecek.96 
ortağa ait işyerleri 4 yılda 
tamamlandı ve yaklaşık 13 mil
yar liraya maloldu. İşyerleri için 
devletten kredi alınmadı. 

y Zeytin üreticilerine ve 
zeytin tüccarlarının alım satım - 
larına büyük kolaylık getirecek 
olan yeni Hal'deki işyerlerinde 
yazıhaneler, havuzlar, zeytin 
stok yerleri bulunuyor. İşyerleri -' 
nin açılışında konuşan Koope 

ratif Başkanı Nazım Bay - 
rak,emeği geçen herkese te
şekkür etti. Eski Belediye Baş - 
kanı Nezih Dimili, Belediye Baş
kanı Nurettin Avcı ve 
Kooperatif Yönetim Kurulu 
üyelerine- plaket verildi.

İlçemize hafta içinde bin çam dikilecek

Çevre haftası kutlanıyor
Çevre Haftası nedeniyle 
Kaymakam Orhan Işın, 
Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı İlçe Milli 
Eğitim Müdürü bugün 
öğrencilerle birlikte 
Atatürk Anıtına çelenk 
koyarak saygı durüşun - 
da bulunacaklar.Hafta 
ile ilgili konuşma yapıla
cak.

RADYO 24'TEN
ÇEVRE KAMPANYASI

İlçemizde yayınlanan
Radyo 24'ün sahibi Kutlu 

; Uluoca kla r ve Haber 
Sorumlusu Murat Uçtu 
tarafından "Çevre 
Temizliği" konusunda

I imza kampanyası
I .başlatıldı. Uluocaklar ve 

■Uçtu, yaptıkları ortak 
■açıklamada, Gemlik 
Körfezinde ve Marmara 

• KADRİ GÜLER

HAFTAYA BAKIŞ

Temizlik Kampanyası
* Bugün Çevre ve Temizlik Haftasını kutlayacak 
Göstermelik olarak Hükümet Konağı önüne 

öğlencileri toplayıp, hep birlikte sokakları 
süpürülecek.

Böyle temizlik ve çevre ruhu kazandırılmaz. 
Sanırım temizlik veya kentte yaşama adıylabir 
ders konmalı okullarda kitaplara.
Gemlik, temizlik açısından nasibini almamış bir 

şehir. İnsanlarımız evlerine gösterdikleri ilgiyi, 
toplu yaşadıkları cadde ve sokaklara göster - 
mlyorlgr.Çöplerlnl çağdaş bir insan gibi bidon
lara bile atamıyorlar.

İnsanlarımız böyle de kent yönetimi temizlik 
konusunda başarılı mı? Hayır.

Belediye daha temizliği nasıl yapacağını sap
tamış değll.öncellkle evsel atıkların atıldığı kon- 
tenyerler ivedilikle çoğaltmalı ve ayaklarını 
sağlamlaştırılmalı.

Cadde ve sokaklar kirletenleri izlenmeli, betpn- 
laşmış kentimizi balkonlara taşımalıyız.

Bugün çöp toplama ile 
başlayacak olan 
Haftada Manastır mın
tıkası, Dörtyol kavşağı, 
Orhangazi Yoluna 
bin adet çam fidanı dik
ilecek. Hafta ile ilgili 
olarak okullarda yazım 
yarışmaları düzen - 
lenecek.

Haberi 3. Sayfada

Denizinde görülen kirlil
iğin giderek arttığını, . 
zaman kaybedilmeden 
gerekli önlemlerin alın
masını istediler. Bu konu
da Çevre Bakanlığına 
ve Başbakanlığa 
imzaların gönderileceği 
açıklandı.

Haberi 3. sayfada

KISA KISA
23 Nisan 

Gösterileri 
Okullarda Yapıldı

Haberi Sayfa 2'de 
Özel Köseoğlu İlk 

ve Orta Okul 
Öğrencileri Resim 
Sergisi Beğenildi.

Haberi Sayfa'2'de 
Bursa'da Sanat Kültür

Haberi Sayfa 4'te 
CHP İlçe Başkanı 
İbrahim Ayvat 'tan 
Birlik çağrısı

Haberi Sayfa 2'de

DSP İlçe Başkanı 
Yeşildal 
" Partimiz Yerel 
seçimlerden sonra 
güçlendi"

Haberi Sayfa 2'de

İKİ İKİ KİŞİDE 
RUHSATSIZ . 
SİLAH 
YAKALANDI 
Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri geçtiğimiz 
hafta yaptıkları kon
trollerde Yaşar Yılgın 
ye İlhan Özyancak 
adlı kişilerin özerinde 
ruhsatsız vizör marka 
7.65 çapında iki 
tabanca yakaladılar. 
Mahkemeye sevk 
edilen şahıslar tutukla
narak cezaevine kon
dular.

Haberi sayfa 2'de

Ticaret Lisesine 3 bilgisayar yetmiyor
BİLGİSAYAR KAMPANYASI

ilçemiz Ticaret Lisesindeki 
bilgisayar dersleri okulda 
bulunan bilgisayarların 
sayısının az olması 
nedeniyle verimli geçml- 
yor.Okul Koruma Derneği 
Başkanı Osman Emeç 
hayırseverleri yardım kam
panyasına çağırdı.

NURETTİN MCI ANKARA DAN DONDU
Belediye Başkanı 
Nurettin 
AvCi,Ankara'ddki 
temaslarını tamamla
yarak İlçeye döndü. 
ANAP İlçe Başkanı 
Faruk Güzel, DYP ■' 
Yönetim Kurulu üyesi 
Abdullah Güler ile 
Ankara'ya giden Avcı, 
Grup Başkanvekili 
Turhan Tayan ile . 
görüştü. Çevre Bakanı 
Rıza Akçalı'nın Manisa

MHP 
KONGRESİ 
OLAĞANÜSTÜ 
TOPLANIYOR

Milliyetçi Hareket 
Partisi Genel Kurulu 15 
Mayıs günü 
olağanüstü olarak 
toplanacak.
Gazi İlköğretim 

Okulunda yapılacak 
olan Genel Kurul 
toplantısında çalışma 
raporunun 
görüşülmesinden 
sonra yeni ilçe yöne
tim kurulu için seçimler 
yapılacak.

" Yağma 
Hasan'ın 
Böreği" 

Yılmaz Akkılıç 
yazdı 

2. Sayfada

Ticaret Lisesi Müdürü 
Mehmet Ali Baraş,derslerin 
verimli geçmesi ve öğren
cilerin yeterli saat bilgisa
yar çalışması için okula 21 
adet bilgisayar gerekli 
olduğunu söyledi. Baraş 
da açılan kampanya ya 
katılınmasını İstedi.

Mösir şenliklerinde 
bulunması nedeniyle 
görüşme yapamayan 
Başkan Avcı, BOTAŞ . 
yetkilileriyle Gemlik’in. 
doğal gaz sorununu, 
KOI Genel Müdürü ile 
de Sunğipek 
Fabrikasının satışını 
görüştü. Nurettin Avcı, 
ANAP'lı Milletvekilleri' 
ile de temaslarda 
bulundu.

Haberi sayfa 2'de

HALK EĞİTİM SERGİLER 
PROGRAMI AÇIKLANDI
Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü tarafından 
İ 993-94 öğretim yılı 
içinde ilçe merkezinde 
, belde ve köylerde 
açtığı makina nakışı, 
giyim, batik kursları ve 
bunlara bağlı olarak 
hazırlanan sergiler, Tl 
Mayıs Pazar gününden 
başlıyarak açılacak. 
Armutlu, Kurşunlu, Kurtul 
Köyü, Umurbey, Küçük 
Kumla da açılacçk 
olan sergiler İçin hazırlık
ların başladığını 
söyleyen Halk Eğitimi

TAŞI GEDİĞİNE

DÜZELECEK

- YA DÜZELECEK, YA DÜZELECEK. 
BOZUK DÜZEN Mİ ?
YOKSA, YOKSA...
İNSANLAR MI ?
YAMUK O KADAR ÇOK DA...

Nurettin AVCI

Merkezi Müdürü. Kemal 
Çetinoğlu kurslara 527 
kişinin katıldığını, kursi
yerlere 5 kadrolu öğret
men,bir usta öğretici,bir 
rehberin hizmet verdiği
ni belirttiler.
Kursların daha çok • 
kadına yönelik 
olduğunu hatırlatan 
ilgililer, erkekler için de 
bilgisayar ve kalorifer 
ateşçi yetiştir me kursları 
açıldığını, gençlerin 
daha çok bilgisayar 
kurslarına ilgi duyduk
larını söylediler.
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. KÖŞEMDEN
Yılmaz AKKILIÇ

YAĞMA HAŞANIN BÖREĞİ
Çağdaş toplum olmanın belirli 

I önkoşulları vardır. Bunların başında da , 
I bana göre "İstikrar" gelir. Buna turkçede 
I " kararlılık" da diyebiliriz, ama tam 
I karşılamıyor sanki. Örneğin, "istikrar" 
I sözcüğünün içinde, durmuş oturmuşluk 
I da yar. Kısacası "istikrar", toplumun 
I gelenekselleşmiş, sürekli ve. her koşulda 
I uygulanagelen birtakım davranış biçim-' 
I terinin bulunması halidir.

Türkiye de toplum "istikrar"a kavuşmuş 
mudur ?

Hani hep söyleriz ya, "Bizim devlet 
geleneğimiz var" diye.

Acaba gerçekten öyle midir ?
Yakın çevremizden örnekleyelim 27 

Mart seçimi öncesinde Bursa Büyukşehir 
Belediyesinin bazı şirketlerinde, henüz 
zamanı dolmamışken alalacele genel 
kurullar toplandı ve yönetim kurulları 
DYP'li siyasetçilerle dolduruldu.

Öyle sanıyorum ki "İstlkrar"a kavuş
muş, siyasal ve yönetsel gelenekleri otur
muş çağdaş toplumlarda böylesine kap
kaççı geleneğe başvuma gereği duyul
maz.Çünkü gelişmesini tamamlamış, 
eşdeğişle çağdaş bir toplumda, yerel 
yönetimlerin görevi yurttaşlara hizmet 
etmektir, "ne olur, ne olmaz" kaygusuyla 
seçim öncesinde siyasetçilere "ulufe" 
dağıtmak deği I!

Bu, ayıbın bir yönü. Gelelim bir başka 
yönüne : Seçim sonucunda Bursa 
belediyeleri el değiştirince, -aradan bir 
ay bile geçmeden- , henüz kırk-elli gün 
genel kurullarını yapmış belediye şirket - 
lerinin- şimdilerde bunlara "BİT1 de deni 
yor- bu kez olağanüstü genel kurulları 
yapıldı. DYP'li yönetim kurulları 
yerine,silme ANAP'lı yönetim kurulları 
oluşturuldu.

Şimdi şu ikilemi çözmek gerekiyor:
1- 27 Mart öncesinde yönetim kurulları

na getirilen DYP'liler bu işe elyak bulun
dukları için mi, yoksa salt partizanca pay
laşım hesaplarıyla seçildiler ?

2- ANAP işbaşına gelir gelmez - daha 
mürekkebi bile kurumadan- bu kişileri 
çapsız ve yetersiz oldukları için mi, yoksa 
salt partizanca paylaşım hesaplarıyla mı 
yönetimlerden şutlayıp, yerlerine kendi 
adamlarını getirdi ?

Sanıyorum, çağdaş toplum olabimenin 
ön koşulları arasında bulunan "istikrar" ın 
yokluğun, el yordamı ve kısır politik pay
laşım hesaplarıyla davranma çapaçul
luğunun en belirgin örneklerinden biri bu 
durum.

KİT ler için de aynı şey söz konusu.

Dobruca'dala arıtma tesislerinin 
ilave ünitesinin devreye girmesi için 
çalışmaların başlaması 
üzerine,gecen hafta Bursa ve 
Mudanya'nın büyük bir kesiminde 
başgösteren susuzlukfiursahlan 
Gemlik ve Beldelerine kaçırdı.Geçen 
pazar gününden itibaren 
Gemlik,Kumla,Karacaali ve 
Armutlu'ya giden 
yazlıkçılar,buralarda su 
ihtiyaçlarının yanı 
sıra,banyo, bulaşık ve çamaşır 
ihtiyaçlarımda gidererek rahat - 
ladılar.Bu arada okulların tatil 
edilmesini  fırsat bilen öğrencilerde 
aileleriyle birlikte erken gelen yazın 
keyfini çıkartmaya başladılar. 
Bursa'nm çeşitli liselerinde okuyan

öğrencilerde,su tatilinin tam 
zamanında geldiğini öne 
sürerek, "Derslerden zaten 
bunalmıştık".Birde buna susuzluk 
eklenince bellade 
çılnrırdıkAllahtan tatil geldi de biz 
rahatladık".Şimdi Kumla'da tatilin 
keyfini 
çıkartıyor.Dinleniyoruz.Üstelik su 
sorunumuz da yok" dedi.Tatilini 
Kumla'da geçiren bir başka isimde 
Hürriyet Endüstri Meslek Lisesi 
elektirik Öğretmeni Mehmet 
Kaçar'dı,Kaçar,Su sıkıntısının 
giderilmesi için ek tesisin tam 
zamanında devreye girdiğini 
bildirerek,"Yaz öncesi önlem alın - 
mış oldu".Susuzluk ne zaman olsa 
çekilecekti. "diye konuştu.

GEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl: 21 SAYI: 1010
Fiyatı :5.000 TL.

Sahibi ve Sorumlu Müdürü : KADRİ GÜLER 
Haber Müdürü : Cemal KIRGIZ

İdare Merkezi: Gazhane Cad. No.53/A 
Tel: 513 17 97 GEMLİK

Basıldığı yer: KÖRFEZ OFSET

I Cumhuriyetin ekonomik te” --H olan 
I birtakım kuruluşlar, "zarar ”
I gerekçesiyle haraç-mezat satılmak 
| isteniyor. O kuruluşların eskiye' •• ■ 
| lerine yükleniyor kabahat. "İstikrarsız" 
s toplumü yöneten görgüsüz ve acgozlu 
| politik kadroların tutarsizliğine değil!..

I Türkiye sanki" Yağma Haşan ın böreği".
| Bakıyorsunuz, bir siyasal görünüşün 
I kadrolarında yıllarını' harcamış kimi kişi, 
| ansızın tam karşıtı siyasal akımın bir par - 
| tisi içinde yer alabiliyor.
| "Olur a" diyorsunuz, "belki de hidayete 

ermiştir I"
Ama bakıyorsunuz onlardan bir adam, 

hem meclis üyeliğine seçilmiş, hem de 
yıllar boyunca saldırdığı ■ üstelik acı
masızca saldırdığı- o siyasal görüşün 
sözcülüğünü üstlenmişi

Şaşırıyorsunuz, ne varki bu kadarla da 
kalmıyor. Bir de ne göreslnlz?O adam, 
yeni partisinin güdümündeki şirketlerin 
bir kaçının birden yönetim kurulu 
üyeliğine getirilivermiş.

Ve onlardan bir kadın da öyle!.. 
★ ★★

Nereden nereye? Kimi zaman insanın 
belleğinde geçmişteki bir küçücük anı 
canlanıveriyor.

Biz, lise çağlarında Süleyman Şevket 
Tanh'nın "edebiyat kitabi" nı okumuş- 

I tuk.Bu günlere saklayamamış olmaktan 
üzüntülüyüm. O kitaptan pek çok 

" vecize", pek çok " tiryaki sözü",pek çok 
"mısra- berceste”veya "beytü'l-gazel" 
kalmıştır bilincimin arşivinde.Bunlar 
bazen bir nedenle günyüzüne çıkar, 
ansızın anımsayıveririm.

Örneğin Abdülhak Hamit'ten bir beyit 
vardı ki o kitapta, hiç ama hiç unuta
mam.Şöyle :

"Bir paye için ırzını satmış o alçak, 
Biz zulme tekaabülle kıyam eyledik 
ancak!"

I Bir toplumun "istikrar“ı, ikide birde 
ı " istikrar paketleri" açarak sağlanmaz. 
I Memurun lojmanına, çalışanın servis 
saracına göz. diken, Cumhuriyetin 
j ekonomik temellerini satıp savarak ülkeyi 
i düzlüğe çıkarabileceğini sanan kafalarla 
| bir yere varmak güç!
| “Yağma Hasan'ın böreği"ni hapur 
I hupur yutanlara yaptırım uygulayabili- 
| yor musunuz siz? Bankalardan trilyonları 
I sırıklayanlara bir şey yapabiliyor 
i musunuz ?
| Onddn haber verin önce!..

SEÇİL İÇİN 375 MİL
Gemlik'te yakalandığı Siroz 
Hastalığından kurtulama
yarak geçtiğimiz hafta ve
fat eden 13 yaşındaki Seçil 
Kara için Gemlik İş Banka
sı Şubesi'nde toplanan 
yaklaşık 375 milyon lira ba
bası İbrahim Kara'nın isteği 
üzerine hayır kuruluşlarına 
verilmek üzere Kayma
kamlığa teslim edileli.
Yaşaması için 5 milyar lira 
gerekli olan ancak 2860 
sayılı yardım toplama ka
nunu

Özel Köseoğlu öğrencilerinin
resimleri

İlçemizin tek 
özel okulu olan"Özel 
Köseoğlu İlk, orta ve 
Lise" si ilkokul öğrenci
lerince hazırlanan 
resim sergisi Belediye

beğenildi
Sanat Galerisinde 
açıldı. Bir hafta süre ile 
izlenime açık kalan 
miniklerin çalımaları 
izleyiciler tarafından 
beğeni topladı.

Ticaret Lisesi'ndeki 3 bilgisayar yeterli gelmiyor
BİLGİSAYAR KAMPANYASI
Gemilik Ticaret Lisesi Okul 

Aile Birliği okula bilgisayar 
labaratuvarı kurmak için 
. irdim kampanyası 
oaşlattı.
Okul Aile Birliği Başkanı 
Pembe Uzun ve Koruma 
Derneği Başkanı Osman 
Emeç tarafından 
başlatılan 
kampanyada,Ticaret 
Meslek Lisesi'nin zorunlu 
ortak derslerinden olan
Bilgisayar" dersine gerekli 

olan Bilgisayarların en kısa 
sürede alınması gerektiği 
bildirildi.
500 öğrencinin eğitim ve 
öğretim gördüğü okulda 3 
adet bilgisayar bulunduğu 
belirtildi. Okul Müdürü 
Mehmet Ali Baraş,Ticaret 
Meslek Lisesine en az 21 
dd.et bilgisayar gerektiğini

bildirerek, tüm hayırsever 
kişi ve kuruluşların kam 
panyaya katılmalarını iste- 
di.Ticaret Lisesi Müdürü 
Mehmet Ali Baraş,yardım 
kampanyası için Gemlik 
Kaymakamlığıve İlçe Milli 
Eğitim' Müdürlüğü'nden 
gerekli iznin alındığını kay 
dederek,yardım etmek 
isteyenlerin Okul 
Müdürlüğüne başvurmaları 
gerektiğin isöyledi. Eğitim, Öğ 
retim ve Spor branşarında 
başarıları olan Gemlik 
Ticaret Meslek Lisesi'ne 
geçtiğimiz öğretim yılında 
da Ecz Şeyda Sara! tarafın
dan Yabancı Dil 
Labarotuvarı
kurulmuştu. Kampanya 
1993-1994 eğitim dönemi 
sonuna kaçlar devam ede
cek.

Çevre Haftası 
Kutlamaya 

Başladı
Gemlik Kaymakamı 

Orhan Işın,Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı ve 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından 2 Mayıs'ta 
başlayacak çevre haftası 
nedeniyle Ağaç Dikme 
Bayramı düzenlenecek. 
Saat 10.00 da Atatürk 
anıtına çelenk konulmasın
dan sonra okullardan oluş
turulan Çevreci Öğrenciler 
Grubu ilçe bazında çöp 
toplama çalışmaları yap
tıktan sonra .Manastır mın
tıkası siteler önü .Gemlik 
girişi,iskele meydanı ve 
Orhangazi yoluna bin 
ağaç fidanı dikecekler, 
fidan dikme çalışmaları bir 
hafta süreyle devam ede
cek.

NURETTİN AVCI
ANKARA'DAN 
DÖNDÜ
Ankara'ya giden Gemlik 
Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı, temaslarını tamam
layarak ilçeye döndü . 
Başkent Ankara'da. DYP 
Grup Başkanvekili Turhan 
Tayan ve Bahattin Şeker 
ile görüşen Nurettin Avcı, 
başkente İlçe Başkanı Fa
ruk Güzel ve DYP Yönetim 
Kurulu üyesi Abdullah Gü
ler ile birlikte gittiklerini 
belirterek .burada ayrıca 
Bursa Milletvekili Mehmet 
Gedik ile görüştüklerini 
söyl edi.
Gemlik Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, Çevre Ba
kanlığından çöp süpürme 
makinası talep ettiklerini, 
ancak Bakan Rıza Akça- 
lı'nın Mesire şenlikleri ne
deniyle Manisa'da oldu
ğundan,görüşme imkanı 
bulamadıklarını belirterek 
, DYP Grup Başkanvekili 
Turhan Tayan'dan Beledi
ye ile ilgili her türlü çalış
mada destek sözü aldık
larını vurguladı.
Nurettin Avcı .ayrıca KOI 
Başkanı Tezcan Yaraman- 
cı ve BOTAŞ Genel Müdür
leriyle de bilgi alışverişin - 
de bulunduğunu sözlerine 
ekledi.

CHP BİRLİK TOPLANTISI 
D ÜZENLİYOR

Geçtiğimiz hafta yeniden 
oluşturulan CHP Gemlik İlçe 
Yönetim Kurulu,üyeleriyle kay
naşma,parti ilçe çalışma ve 
programını hazırlamak 
amacıyla 12 Mayıs'ta ilçe 
merkezinde bir toplantı 
düzenliyor.
Yeni İlçe Başkanı İbrahim 
Ayvat,27 Mart seçimlerinin 
ardından değerlendirmeyi ve 
yeniden yapılanmayı tartış - 
mak amacıyla bir araya 
gelmeyi düşündüklerini 
belirterek,seçim sonrasında 
yapılan değişiklikleri üyeler 
bazında tanıtıp tartışaçak - 
larını söyledi.Başkan 
Ayvat,Solun birleşilmesinin 
tartışıldığı bu günlerde CHP 
olarak güçlü bir yapılanmaya 
gitmek arzusunda olduklarını 
belirtti.
CHP İlçe Başkanı İbrahim

Ayvat yaptığı açıklamada 
" Düşüncemiz birleşmeye 
yönelik her kapıyı açık 
bırakarak aynı zamanda 
yapılması gereken çalış - 
maları da en iyi biçimde 
gerçekleştirmektir.Solun bir
leştirmesi tartışmalarının 
kayıtsız, dağınık bir ortam 
yaratması solun zarannadır.Bu I 
nedenle birleşmeyi düşünen 
arkadaşlarında parti içi çalış- I 
malara katılırken hem sosyal 
demokrat düşüncenin 
yapılaşmasına hemde solun 
birleşmesi sürecine katkıda 
bulurması gerekmektedir.Bu 
nedenle tüm 
arkadaşlarımızı 12 Mayıs I 
gece saat 20.30'da 
düzenleyeceğimiz birlik 
toplantısına çağırıyoruz" 
dedi.

CM M i A'
Havuzlu kiralık ve satılık 

daireler, 
Satılık 50 m 2 dükkan. 

Tel: 513 17 97

YON TOPLANMIŞ
hükümlerine göre açılan 
kampanyada ancak 375 
milyon lira toplanan Seçil 
Kara,geriye kalan 4,5 mil
yar liranın tahsis edileme
mesi üzerine geçtiğimiz 
hafta hastaneye kaldırıl
mak istenirken yolda haya
tını kaybetmişti. 
Baba İbrahim Kara , Türki
ye'de kızı gibi yardıma 
muhtaç bir çok hasta ol
duğunu belirterek, top
lanan paraların bu has
talara ve hayır kurumlarına 
verilmesini istedi.

Rahmi BABA Restaurant'ın
Güzel ortamında her akşam 

piyanist

eşliğinde nefis meze sıcak 

menüleriyle ve uygun fiyatlarıyla..

9fişan, (Düğün, Sünnet 
cemiyetleriniz için 

rezervasyonlarnızı beziyoruz.



3 Mayıs 1994 Sayfa: 3

ZEYTİN HALI TÖRENLE AÇILDI
■Ş. Zeytin Ürünleri Alim ve Komutanı

Satıcıları Yapı Kooperatifi 
tarafından yaptırılan yeni 
Zeytin Hali düzenlenen 
(örenle hizmete açıldı.
! Geçtiğimiz hafta cumarte
si günü saat 11.00 de 
Bamidlye Mahallesi 
Orhangazi Caddesi 
mezbaa yakınlarında 34 
jönüm arsa üzerinde 2 bin 
100 metrekaıc kapalı alanı 
■ulunan Gemlik Zeytin Hali 
açılışına Kaymakam Orhan 
İşın, Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, Garnizon

ticaret Borsası Başkanı 
Osman Sarışen, Ticaret 
Odası Başkanı Kemal 
Akıt,daire müdürleri,koope
ratif ortakları ve davetliler 
katıldı.
Açılışta konuşan Koope
ratif Başkanı Nazım Bayrak, 
işyerlerinin yaklaşık 13 mil - 
yar liraya malolduğunu, 96 
İşyerinin Gemlik ve çevre
sine hizmet vereceğini, iki 
alanda üreticilerin getirdiği 
ürünlerin satılacağını 
belirterek şöyle konuştu :

"Yurt içi ve dışında piyasa - 
da önemli bir yere sahip 
olan Gemlik zeytinini 
pazarlayacak iyi bir yeri
mizin bulunmaması sıkıntı 
yaratıyordu. 4 yıl önce 
başlattığımız bu tesis 
bugün 96 Işyeriyle modern 
bir şekilde ortaklarımıza ve 
üreticilerimize hizmet vere
cektir. Bu tesisin yapımında 
devletten bir kuruş bile 
kredi kullanılmadı.
Yapımından bitimine kadar 
bize destek olan herkese 
teşekkürü bir borç bilirim."

Eski Belediye Başkanı 
Nezih Dimili'ye katkıların
dan dolayı, Nazım bayrak 
tarafından bir plaket verildi, 
nazım bayrak'a da plaketi 
kaymakam Orhan Işın 
verdi. Ticaret Borsası 
başkanı Osman Sarışen 
Kooperatif Yöneticileriine, 
Ticaret Odası başkanı 
Kemal Akıt'da belediye 
başkanı Nurettin Avcı'ya 
belediye personelinin 
katkılarından dolayı 
teşekkürplaketisundu. Açılışı 
Kaymakam yaptı

GÖSTERİLER OKULLARDA YAPILDI
Yağmur nedeniyle erte- 

nen ancak yine yapıla
mayan 23 Nisan Ulusal 
egemenlik ve Çocuk 
poyramı törenleri, okullar- 
da düzenlenen törenlerle 
kutlandı.
■Önceki hafta Cumartesi 
günü sağanak yağmur 
nedeniyle Kaymakamlık 
tarafından pazar gününe 
ertelenen 23 Nisan tören
leri, pazar sabahı havanın 
iyine sağanak yağışlı 
olması nedeniyle yapıla
mamıştı, Bayrama hazır - 
Ranan çocuklar yağış 
pedeniyşle hazırlıklarını

velilerine ve arkadaşları
na sunamamışlar, alınan 
kararla hazırlıkların okullar
da düzenlenecek 
proğramlarla yapılması 
kararlaştırılmıştı.

Bu nedenle ilçemizdeki 
ilkokullarda geçtiğimiz 
hafta içinde 23 Nisan 
etkinlikleri okul 
bahçelerinde tüm öğren
cilere gösterildi.
Gazi İlköğretim Okulu 

cuma günü hazırlıklarını 
öğretmenler ve öğrenciler 
ile görkemli bir şekilde 
tekrarladı.

RADYO 24 TEN ÇEVRE 
İÇİN İMZA KAMPANYASI 
•BAŞLATILDI...

Çevre Haftası nedeniyle 
ilçemizde yayınlanan 
İRadyo 24 "çevre temizliği" 
kampanyası başlattı.

- Radyo 24 sahibi Kutlu 
Uluocak ile Haber 

.Sorumlusu Murat Uçtu, 
Marmara Denizi ve 
Gemlik Körfezinde son 10 
.yılda giderek artan fizik
sel, kimyasal ve biyolojik 
•kirlenmeye dikkat çekerek 
kirliliğin zaman gecikti
rilmeden önlenmesini iste
diler.
Öncelikle bu konuda 

imza kampanyası başlat
tıklarını açıklayan Radyo 
24 yetkilileri, Çevre 
Bakanlığı ve Başbakanlığa 
göndereceklerini söyledik
leri imzalar konusunda 
şöyle konuştular.
"Bugün yalnız Gemlik'in ve 
Körfezimizin değil, tüm 
ülkelerin ve beldelerin

ortak sorunu haline gelen 
çevre kirliliği ve deniz kirlü- 
iği konusunda birer vatqn- 
daş olarak üzerlerimize 
düşen ağır sorumluluğun 
bilincinde el ele, gönül 
birliği ile tüm ilçe halkını bu 
seferberliğe davet edi
yoruz. Bizler bir medya 
kuruluşu atarak başlat - 
tığımız bu kampanyanın 
başarıya ulaşmasını dllly - 
oruz.Tek isteğimiz, çevre 
bilincini salt Çevre 
Haftasında değil, her 
zaman gündemde tutul
masıdır. Bu konuda dinleyi
cilerimizden İlgi ve destek 
bekliyoruz,?. •
Radyo 24 yetkilileri, 

konuyla ilgili birimleri 
uyararak, başta deniz 
olmak üzere tüm çevre ye 
duyarlı kurum ve kişileri 
göreve çağırdılar.Bu konu
da Kaymakama destek 
verilmesini istediler,

İLAN ve REKLAM
KAZANDIRIR

O Sabah
O Olay

O Bursa Hakimiyet
Gazetelerine

vereceğiniz ilanlar 
için bizi arayın

Tel: 513 17 97

İKİ KİŞİ SİLAHLA YAKALANDI
Emniyet Müdürlüğü Ekip

leri geçtiğimiz hafta şehir 
İçi ve Üçe girişinde yaptık - 
lan kontrollerde yine iki 
kişide ruhsatsız silah 
yakaladı.

Manastır mevkiinde 
devriye görevi yapan 
Emniyet ekipleri Kumla 
(önüne gitmekte olan 

ahin Sarı'nm kullandığı 34 
»RS 07 plakalı özel otoda 

yaptıklara aramada, araç
ta bulunan YaşarYılgm'ın 
üzerinde 7.65 çapında vizör 
marka tabanca bulundu. 
Aynı gece yine Kumla'ya 
gitmekte olan 34 CVS 98 
plakalı başka bir özel:

otoda da.yapılan arama
da Ilhan Özyancak(26)'ın 
üzerinde 7.65 çapında vizör 
marka ruhsatsız’siîah yaka
landı.
Yakalanan ve gözaltına 

alınan sanıklar çıkarıldığı 
mahkemece tutuklandılar.
Emriiyetyetkilileri, ilçenin 

huzuru için şehrin giriş ve 
çıkışlarında sık sık kontrol 
yapıldığını ve bu kon
trollerde ruhsatsızsi- 
lataşıyan kişilerin 
mahkemelere sevk 
edildiğin- : 
hatılafarakyasaların çiğ- 
nenmemesini istediler.

DSP İLÇE BAŞKANI Y EŞİLDAL:

"PARTİMİZ GÜÇLENİYOR"
DSP İlçe Başkanı Kemal 

Yeşildal, 27 mart seçim
lerinden sonra partilerine 
yüz kişiden fazla yeni üye 
kayıdı yapıldığını söyledi/

Yeşildal, bir yerel 
gazetede yayınlanan ha
berde partisiden istifalar 
beklendiği şeklinde çıkan 
haberi yalanlayarak,11 
DSP'den bugüne kadar 
bize ulaşan istifa söz 
konusu değildir.
27 Mört'tan sonra her 
geçen gün partimize yeni 
üye kayıtları yapılmak 
tadır. Bunun sayısı 100 kişiyi 
aşmış durumdadır. 
Katılımların önümüzdeki

örum. Aldığımız bilgilere 
göre çok sayıda SHP linin 
DSP'ye geçmesini bekliy
oruz. Gün geçtikçe güçle? 
nen solun liderliğini DSP 
yapıyor. Güçlenen bir par
tide istifalar nasıl olur?"

DSP İlçe Başkanı Yeşildal, 
seçimlerde DSP nin güç 
kaybetmediğini, Ecevitle 
birlikte solun lider partisi 
durumuna girdiklerini, 
solda birleşmenin EceVit'in 
etrafında olacağını söyle
di.

DSP Gemlik İlçe 
örgütünün basın 
sözçülüğüne ise Emekli 
Öğretmen Ahmet Bulut'un 
getirildiği açıklandı..

ÇATAK
Gl Yİ AVDI-

□ Gömlekler
Ö Takım Elbiseler

□ Bay Bayan Ve çocuk giysileri 
□ Paltolar-Kazaklar

□ Deri Ve
□ 2002 JEAN çeşitleri

Fiyatlar Görülmeye Değer
Çatafa>e Oğullan

D emir su başı Mh. Mesudiye Sk. Otel 
Umurbey Altı Tel: 513 20 75 GEMLİK

BAHAR
Bir çok ünlü edebiyatçı en güzel yazıla

rını en değerli eserlerini, cıvıl cıvıl şakıyan su 
seslerinden, rengarenk açan bahar çiçeklerin
den aldığı ilhamla hayata geçirmesine rah- 
men, baharın kendisini yazan edebiyatçı çok 
azdır.

Ne oluyor bahar'da ?
Coğrafi açıdan,güneş daha çok ısıtı - i

yor.Yıldızlar ve ay daha parlaklaşıyor. Geceler 
daha mehtaplı,ağaçlar daha renkli .kuşlar da- 

Iha şen ötüyor, yeşiller daha güzel görülü
yor. Toprak ve deniz kokusu insanın çiğerlerini 
tıka basa dolduruyor.

Peki insanlara ne oluyor ?

Tıp profesörleri ve psikiyatrilere danış-» 
madan söyleyeyim.

İnsanın üretme isteği sonsuz seviyeye ula
şıyor, kalp atışları daha sağlıklı ve daha sık atı - 
yor.Dünyaya pembe gözlükler altında bakili - 
yor.İnsan sevdikçe daha çok sevmek, sevmi
yorsa .sevmek istiyor. En güzel aşklar baharda | 
başlıyor. Ne patronun suratı, ne hayat pahalılı-| 
ğı,ne işsizlik,ne siyasi tıkanıklık, ne Beşiktaş, ne I 
Fenerbahçe, ne Galatasaray hiç biri moral dü-| 
zeyi sıfıra Indiremiyor.

Belki garip geleçek ama,insanın aklına 
hemen şu geliyor. Galiba Tansu Çiller ve Murat 
Karayalcın'ın, kurmayları "Baharın mistik özel

li İlklerini" bildiğinden somolayları bize yaşatıyor- 
jlar hemde umarsızca.
IHer şeye yüzde 60 ile yüzde 150 oranın - 

da zam yapılıyor. Kimsenin gıkı çıkmıyor .Çıkan-, 
larda,dostlar alışverişte görsün misali, gazete - i 
lere bakıyorsunuz, en katı köşe yazarları, 
pembe dizi yazıları yazıyorlar. Ekonomik paket I 

iaçıklandı. Meyhaneler daha çok kazgn- 
idı.Marlboro yine en çok satanlar arasına girm
iyor. O kadar bahar rehavetine girdik kİ sandık- 
I tan Refah çıkıyor.

1 Mayıs Emekçi ve Bahar Bayramı olarak 
I kutlanıyor.

Mitingleri dolduran onbinler,bayramlarını i 
I halay çekerek kutluyor. Ancak bazı kendini bll- 
Imezler Apo'nun afişleriyle PKK propagandası I 
I yapıyor. Sonuç gözaltılar, coplar, taşlar ve kan..

Hedef saptırmasalar ne güzel.Emekçi 
I Bayramı hemde baharın en güzel günlerinden - 
I birinde.

' Tövbe tövbe ne güzel bahar yazısı yazı- I 
I yorduk. Nerelere geldik.

Her neyse ben yine kendi iç dünyama 
Idöneyim.Bahar her yerde bu kadar güzel mi ? । 
I (Bosna'yı,Ortadoğuyu,Güney ve iç Anadoluyu i 
I düşünmek İstemiyorum.)

Mesela İsviçre'de,Japonya'da,Avustral- | 
ya'da,ABD'de,Kanada'da vesaire vesaire, her 
halde güzeldir.

Bana göre Gemlik'te de çok güzel.Hem 
de tük olumsuzluklara rağmen.Atatürk Kor
donu, Muammer Aksoy Kordonu,İskele Mey
danı, Balıkpazarı,çay bahçelerlarkalara 
uzanan samandağlarındg’ki zeytin ağaçlarının 
kenarlarından fışkıran gelincikler,papat
yalar,rengarenk çiçekler. Beldemiz, köylerimiz. 
Hiçbiri bana bahardaki kadar güzel gemiyor.

Yine tüm pisliğine rağmen.Körfezimiz.
Hiç olmazsa ballarda körfezimizi berrak, lağım 
kokusu yerine yosun kokusuyla düşünün. Her 
şeye rağmen Gemlik güzel •

Haa, unutmadan söyleyeyim. Ben de 
baharda aşık oldum. Bahar'da evleniyorum.

Allahım inşallah Bahar'da ölmem.

0 0

i 1 i i 
i
1

rİtWET OTO ELEtÇTOİR
YEDEK PARÇA - AKSUSUAR AKÜ

Yeni düzenlememizle oto elektrik, 
akü, yedek parça servisi ile 

hizmetinizdeyiz.

Tel: 513 1001 İstiklal Cad. İNo'lu aralık GEMLİK

i i İ i i i i 
i i0 0
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Fotoğraf sanatçısı Fatih 
Özenbaş'ın 3. Kişisel ser
gisi Devlet Güzel Sanatlar 
Galerisi'nde izlenime 
açıldı. Nepal'den çeşitli 
görüntülerin yer aldığı 
sergide dünyanın en yük
sek dağlarında olan 
Himaliya'ya ait fotoğraflar 
bulunuyor. GESİAD 'm 
sponsorluğunda gerçek
leştirilen fotoğraf ser - 
gisinde, Özenbaş'ın 17 
günlük Nepal izlenimleri 
Bursalı sanat severlerin 
izlenimine sunuldu .

"Himaleya'larda

VİCDAN TOPAKTAS

tek başıma uzun bir gezi 
yaptım ve bu geziden 
büyük zevk aldım " şek
linde konuşan fotoğraf 
sanatçısı, Haziran ayların 
da da İsviçreye giderek 
oradaki gizli güzellikleri 
de keşfedeğeceğini söyle - 
di. Girdiği yarışmalarda 
çeşitli ödüller kazanan 
Özenbaş'ın eserleri dav
etliler tarafindan büyük 
beğeni kazandı. Toplam 
52 eserin yer aldığı sergi, 
14 mayısa dek gezilebile
cek.

1. Bursa Amatör Tiyatrolar Şenliği TOBAV Lokali 
bahçesinde düzenlenen kokteyl, gitr dinlentisi ve resim 
sergisi ile başladı. Gürcistanlı gitar sanatçısı Tariel 
Brerimeladze 'nin gitar dinletisi ve 4 yaşından beri 
resim yapan ilokul 5. sınıf öğrencisi Pınar Çiçek'in resim 
sergisi büyük ilgi gördü. Pazar günü Tömer Çocuk 
Tiyatrosu'nun oyunu yine TOBAV Bahçesinde, Edgü 
Tiyatro Topluluğu'nun oyunu İl Milli Eğitim Salonu'nda 
sergilendi. TOBAV Bursa Temsilcisi Bora Özkula "şen
liğimiz boyunca bize destek verdecek olan BursalIlara 
şimdiden teşekkür ederim" dedi.

KONGRE İLANI

Gemlik S.S. Su Ürünleri Kooperatifinin 1993 yılı 
normal Genel Kurulu toplantısı 15 Mayıs 1994 

günü saat 14.00 da Balıkçılar Derneği 
.. lokalinde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdide toplantı 
bir hafta sonra aynı yer ve saatte 

tekrarlanaçaktır, Üyelerimize duyurulur.
YönetirfFKurulu

GÜNDEM
1 - Açılış, divan teşkili ve saygı duruşu
2- Açılış konuşması
3- Faaliyet raporunun okunarak müzakeresi 

,ibra edilmesi
L 4- Hesap raporunun okunarak müzakeresi, ve 
aklanması

5- Murakıp raporunun okunarak müzakeresi 
ve aklanması

6- Yönetim Kurulunun İbrası ve yeni Yönetim 
Kurulunun seçimi.

7 - Dilekler ve kapanış.

KAYIP
Bursa Bağkur II 

Müdürlüğünden aldığım 
Sağlık Karnemi ve Halk 

Bank Gemlik Şubesinden 
aldığım mevduat cüz

danımı kaybettim
Hükümsüzdür

Sebahat Zeybek

KÖBESTÇJ ECZANELER
1994 Sair . BAYER

4 MAYIS 1994 Çarşamba İNCİ

KAHRAMAN

6,MAYIS\1994 Cuma GEMİÇ

SA&LğK
.8 MAYIS 1994 Pazar KAHRAMAN

MAYIS-1994 Pazartesi ERÇEK

KONGRE İLANI
Gemlik Balıkçılar Demeğinin 1993 yılı normal Genel 
Kurul toplantısı 15 Mayıs 1994 Pazar günü saat 16.00'da\ 
Balıkçılar Demeği Lokalinde yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı bir hafta 

\ sonra aynı yer ve saat'te tekrarlanaçaktır.
Üyelerimize duyurulur.

Yönetim Kurulu

\GÜNDEM

1-Açılış,divan teşkili ve saygı duruşu
2-Açılış konuşması
3-Faaliyet raporunun okunarak müzakeresi, ve İbra 
edilmesi
4-Hesap raporunun okunarak müzakeresi ve İbra 

\ edilmesi
5-1380 sayılı kanunla ilgili av yasaklan hakkında gene/ 
görüşme acılması.Seçimler
6-Dllekler ve temenniler. Kapanış

DUYURU
GEMLİK KÜÇÜK SANAYİ SİTESİNDE 

SATIŞ DÜKKANLARI 
KİRAYA VERİLECEKTİR.

Vezirova mevkii Gemlik Küçük.Sanayi Sitesi Yapı 
Kooperatifi bünyesinde bulunan oto metal ve yedek 

parça malzemeleri, mobilya malzemeleri satış dükkan - i 
lan ile çây ocakları, büfe gibi çeşitli iş kollarında kul - 

kanılacak satış dükkanları aÇık artıma sureti ile sanayi. 
sitemizin idare binasına toplantı salonunda 16.05.1994 ; 

paezartesie günü 14.00 'de kooperatif yönetim kurulun- 
ca 01.06.1994 tarihi ile 30.05.1996 tarihlerine kadar sabit i 

fiyat ile açık artırma usulü ile kiraya verilecektir. Açık artır -I 
ma ihalesine iştirak etmek isteyenleri 14,05(1994 tarihinde; 

engeç saat 12.00'ye kadd'r Küçük Sanayi Sitesi Yapı
Kooperatifine müracaat ederek kayıtldrınoı yaptırmaları 

geçici teminat makbuzu vb ihale şartname dosyası 
makbuzu ile birlikte ihaleye katıla bilmek için ibraz 

etmeleri gerekmektedir. Ellerinde dosya ye makbuzları , 
olmayanlar ihaleye katılanhayacaklardır. Daha geniş 

bilgi almak içiriSdndyi Sitesi Yapı Kooperatifi
■ Başkanlığına müracaat edebilir.

Dükkan 
No

Muammen 
Bedel

Geçici 
Teminat

İhale 
Tarihi

İhale 
Saati

3 (Berber)..... 1.500.000 10.000.000 16.05.1994 ..14.00
5-6-7 2.500.000 15.000.000 16.05.1994 ...1.4,00.
11 (Kasap) 2.000.000 10.000.000 16.05.1994 14.00
12-14-15.......... 3.000.000 20.000.000 16.05.1994 14.00
16Pastahane 3.500.000 . 20:000.000 16.05.1994 14.00
Ç.:P.:EÇay..Qç, 3.000.000 20.000.0Q0 16.05.1994 14.00
20Lok. PideSI. 10.000.000 75.000.000 16.05.1994 14.00
2 Nolu Bölüm Salona dahildir.

Yönetim Kurulu Âdına 
Başkan

Süreyya Bayrak

KONGRE İLANI
S.S Gemlik Zeytin Ürünleri Alım ve Satıcıları 

İşyerleri Yapım Kooperatifi Başkanlığından 
Kooperatifimizin yıllık olağan Genel 

Kurultoplantısı 15 Mayıs 1994 pazar günü saat 
11 .OO'de Zeytin Halindeki Kooperatif Merkezinde 
yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdiıde 2'ci toplantı 22 
Mayıs 1994 günü aynı yer ve saatte tekrarlanacak
tır- *

Yönetim Kurulu 
GÜNDEM

1 -Açılış ve yoklama
2 -Saygı duruşu
3 -Yönetim Kurulu çalışma raporununokunması 
4 -Denetleme Kurulu çalışma roporunun okunması 
5 -Raporların görüşülmesi ve aklanması
6 -1994 yılı hesap durumunun görüşülmesi ve 
kabulü

7 -Yeni yönetim ve denetim kurullarının seçimi 
8 -Dilekler istekler 
9 -Kapanış.

AVRUPA'DA OZON TABAKASI 
DAHA DA İNCELDİ.
Federal Bilim ve Araştırma 
BakanıKrüger, 1994/94 kış 
aylarında yapılan bir ulus
lar arası ozon ölçüm kam
panyasının verilerinin Av
rupa üzerindeki ozon ta
bakasının daha da incel
diğini gösteıdiğlni söyledi. 
Alman ölçüm istasyonla
rında mart ayında ger
çekleştiren ölçümlerde 
kaydedilen değerlerin bu
güne dek görülmelmiş bir 
şekilde düşük öldüğünü 
düşük olduğunu bildirdi. 
Ancak Antartlka'da görü
len ozan deliğinin bulun
duğumuz enlemlerde Ol
madiğim söyledi.

Son ölçüm sonuç
ları ozon tabakasının Av
rupa'nın büyük bir bölümü 
üzerinde yılda yüzde 1.6 
oranında ihçeldiğlni gös- 
termiktedir. Alman Ozon 
Araştırma Kurumu Koordi
natörü Profesör Reinhard 
Zellner bu tahribatın başlı

ca nedenin halojen bile] 
şiklerin yol açtığı hava kirili 
liğl olmadığını bildirdi, bu
lunduğumuz enlemleıde 
daha çok meteorolojik eti 
kenlerih önemli rol oynadı-' 
ğını söyleyen Zellner, soru
nun ozonnun dağılımın- 
dan kaynaklandığını be
lirtti. Ayrıca, mevsimlere 
göre büyük farklılıklar göl 
rüldüğüne dikkat dikkati 
çeken Zellner, şu sıralarda 
Almanya'daki ozon değer 
lerinln Uzun yıllardır kayde
dilen ortalama değerler] 

çerçevesinde olduğunu 
söyledi. Ölçüm, sonuç]

larına göre yoğunluğun 
sonbaharlada en düşük 
seviyeye ulaştığını ve bu 
nedenle morötesi ışınımın 
en yoğun olduğu belirtildi 

Federal Bilim ve Araştırma 
Bakanı Krüger, yaz ayların
da alınan güneş ban] 
yosunun orta derece del 

tehlikeli olduğunu söyledi.

KAPAKLI KÖYÜ NDE 
DENİZE 100 metre 

UZAKLIKTA
275 m2 arsa ve içinde 

eviyle satılıktır.

Müracaat: 0 (216) 345 17 41

Kayıp
Gölcük Trafik Şube 
Müdürlüğünden 

aldığım 73196 Nö'lu 
ehliyetimi kaybettim 

Hükümsüzdür.
Halit AKIN

Kayıp
İ 6 ZC 804 Plakalı 

arabamın garanti i 
belgesi kaybolmuştun]

; ^Hükümsüzdür

Atilla Çağalı

KONGRE İLANI

Gemlik Lisesi Koruma Derneği 
Başkanlığından

. Gemlik Lisesi Koruma Derneğinin Olağan 
Genel Kurul toplantısı 29 Mayıs 1994 pazar 
günü saat 10.00 da Okul Spor salonunda 
yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdide ikinci 
toplantı 5 Haziran 1994 pazar günü aynı yer 
ve saatte yapılacaktır. .

Üyelerimize duyurulur.
Yönetim Kurulu

GÜNDEM

J:- Açılış ve yoklama
2 - Saygı duruşu
3 - Divan heyeti seçimi
4 - Yönetim ve denetim kurullarının rapor

larının okunması ve İbrası
5 - Yeni yönetim ve denetleme kurullarının 
Seçimi
6 - Dilek ve temenniler,Kapanış.



I Aile Çay (Bahpesi

Piyanist 
Şantör 
SADIK

• Evlenme, • Nişan, ® Sünnet 
ve • Özel günleriniz için 

Rezervasyonlarımız başladı.
YER AYIRMADA ACELE EDİNİZ.

Tel.: 513 10 71
Hükümet Konağı karşısı/GEMLİK
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MÜZİK FIRTINASI

KÖRFEZ FM'DE REKLAMLARINIZ DEĞER

KONGRE İLANI
Milliyetçi Hareket-Partisi Gemlik İlçe 

Teşkilatının olağanüstü Kongresi 15 Mayıs 1994 
Pazar günü Gazi İlköğretim Okulu Salonunda 
saat lO.oo da yapılacaktır.

Gerekli çoğunluk sağlanmadığı'takdlrde aynı 
yer ve tarihte çoğunluk sağlanmaksızın yapıla
caktır. *

Bütün üyelerimize duyurulur.
M.H.P. İlçe Başkanı
Fahri Çakmak

GÜNDEM
1 - Açılış
2- Kongre Divanı Başkanlığı
3- İstiklal Marşı ve saygı duruşu
4- Faaliyet raporunun sunuluşu ve ibrası 
5-Seçimiej
6- Dilekler ve temenniler
7-Kapaniş konuşması
8- Kapanış

KÜÇÜK KUMLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Belediyemiz parketaşı imalatında kullanılmak 

üzere gerekli- kum malzemesi ve nakliyesi işi 
2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35. madde
si (a) bendi uyarınca yapılacaktır.

1 - işin keşif bedeli: 287.188..5Ö0 TL •
2- Geçici teminatı: 8.615.655 Tl.
3- İhale tarihi: 11.05. 1994 günü saat 15.00'de

■ belediye Encümeni Huzurunda yapılacaktır.
4- bu işe ait şartnameler mesai saatleri

^ içersinde belediyemizde görülebilir,
5- İştirakçilerden;

.a.) 1994 yılına ait ticaret ve sanayi Odası kayıt 
belgesi

-• b.j Kanuni ikametgah
? ö.) Geçici teminat alındı belgesi

ç.) Noter lastikli imza sirküleri
d.) Şirketi veya küruluşu yetki kıldığına dair

7 yötki belgesi
e?) Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecik-

meler kabul edilmez.
Keyfiyet ilan olunur. ( Basın )

İSTEKLE DİNLER MUŞTER ADRADIĞINI 
KÖRFEZ FM'DE BULUR

KÖRFEZ FM'DE REKLAM İMAJ YARATIR PRESTİJ

İLAN REKLAM SERVİSİ TEL: 514 14 21 FAX: 513 99 12 GEMLİK
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GEMLİK
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HAFTALIK SİYAŞİ GAZETE

10 Mayıs 1994 çpüğün, Q\[ışan, Sünnet davetiyeleriniz için 
zengin çeşitterimizi

ve Jiyatfarıntızı görmeden karar vermediniz.
»İZİ AUITLAKA ARAYINIZ.

Körfez OFSET
MATBAACILIK - YAYINCILIK - TANITIM '

Gazhane Cd. Beceren Apt. altı GEMLİK 
(Fikret Otoelektrik yanı) TEL: 513 17 97

■urumlar vergisi rekortmenleri belli oldu..

MCI
Tankerin freni patladı

KURTUL'DA
KAZA

IGençler ,19 Mayıs Atatürk'ü Ann>0 Gençlik 
Spor Bayramına hazırlanıyorlar...
L___

BO Nisan günü kadar Vergi Dairesine verilen 1993 yılına ait Kurumlar 
'ergisi Beyannameleri içinde en çok vergi tutarı, 1 milyar 222 bin 310 lira

1 OLU

[ elliğini 682 milyon 972 bin 
lira ile Döküm Makina Mühendislik 
Ltd. Şirketi, üçüncülüğü 364 mil 
yon 734 lira ile Güzel Nakliyat 
Sanayi Ticaret Ltd. Şirketi, 
dördüncülüğü 217 mil
yon 193 bin lira ile Sanşen 
Zeytincilik A.Ş., beşinciliği 188 mil
yon 611 bin lira ile Kafoğlu Yağ 
Sabun Sanayi A.Ş. elde etti.

JL*.

Geçtiğimiz yıl kurulan şir
ketler ile, 1993 yılında 

faaliyette bulunmayan çok sayıda 
şirket, hiç Kurumlar Vergisi beyan- 
etmedi. İlçemizin en büyük iki 
devlet kuruluşu olan TÜGSAŞ ve 
Sunğipek'in beyanına rastlanmadı. 
Bazı ünlü şirketlerin çok düşük ver gi 
gösterdiği de gözden kaçmadı. 
Kurumlar Vergisi ödeyenlerin listesi 
4. sayfamızda

KISA KISA

AÇILIŞ YAPTI
UHF bandı 37. kanaldan 
yayın yapan Körfez Tv. 
deneme yayınlarından 
sonra normal yayınlarına 
[başladı.Yayınlara başla - 
ma nedeniyle geçtiğimiz 
ıhafta Körfez Tv.'nin İstiklal 
Caddesindeki 
merkezinde açılış 
yapıldı.Açılışı Belediye 
Başkanı Avcı yaptı.

Körfez Tv. sahipleri 
Ercüment Esen ve 
Sabahattin Dıysak 
amaçlarının manevi ve 
kültürel etkinliklere sahip 
çıkarak Gemliklilerin 
beğeneceği yâyınlar 
yapmak olduğunu 
söylediler Körfez Tv. de 
12 kişilik bir ekip yayınları 
hazırlayacak.

HAFTAYA BAKIŞ

• KADRİ GÜLER

Halil Hocam,
Yaşı benim gibi kırkları aşmış orta yaş kuşağının 

[çocukluk yıllarında unutamadığı üç beş kişiden biri 
[olan Gemlik Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Halil U- 
ğur öldü.
■ Halil Hocam'ı cuma günü toprağa verdik. 
Bocamızın ölümünü tesadüfen öğrendim. Sevgili 
[Mustafa Küçüksipayi Adapazarından her gelişinde 
fcağolsun-, ziyaretini esirgemez. Küçüksiphayi ile 
[Gemlik üzerine konuşunken, değerli eğitimci Yıldız 
Şiretoğlu acı haberi iletti.
' Çarşı Camiine gittiğimizde, ölüm haberini tesadüfen 
[duyanların oluşturduğu kalabalık vardı.Cenaze 
namazından sonra son yolculuğa çıkarken, Ortaokul 
yıllarına gittik- geldik birçok arkadaşla...
K Halil Ugur'un yeri bizlerin üzerinde farklı.
KHerbirmizin birçok öğretmeni oldu. Bunlardan 
birçoğunu unuttuk Bizler üzerinde iz bırakamadılar. 
Ders kitapları arasına sıkışıp kaldılar. Bu nedenle de 
unutuldular.
| Halil HoĞam'ın yerinin farklı olmasının nedeni, insanı 
insan yapan değerleri öğrencilerine ta,ttırmasıydı.
■Halil U.ğur,. bir Cumuhuriyet bir Atatürk 
taşağıydı.Öğrencilerine meslek yaşamı boyunca bu iki 
•ilkeyi benimsetmek için çırpındı durdu.
■ Siyaset uğruna Atatürk Devrimlerini yozlaştıranlara, 
çağı yakalayamayan yobaza düşmandı.
İ Tembeli sevmezdi, çalışmamayı alışkanlık edinen 
[öğrenciye çok kızar," oğlum bu ülkenin sanatkara da 

, esnafa da ihtiyacı var" diyerek bu öğrencilerin 
başka alanlarda yetişmelerini isterdi.Bu nedenlede 
bazı çevrelerce sevilmezdi.
I Türkçenin en iyi şekilde kullanılması için dilbilgisine 
bok önem verirdi.
[ Okuma parçalarını okurken, yazının şiirine kap - 

tırırdı kendini.Okuma ve kitap sevgisini ondan 
öğrendik.
i 31 vıl 8 ayda binlerce öğrenci yetiştirdi.
I Öğrencilerinin Atatürkçü, cumhuriyetçi, yurtsever 
/olmasını isterdi.
1 Milli Eğitim camiası bir beyefendiyi, bir Atatürk 
aşağını, değerli bir eğitimcisini kaybetti.
I Hocam , sen ebediyete göçerken, binlerce 
öğrencin seni herzaman saygıyla anacak.

Toprağın bol olsun.

Eğit-Seh Gemlik 
Şubesi, kültür faaliyet
leri kapsamında 
Haldun Taner'in * 
“Günün Adamı" oyu
nunu 16 Mayış günü 
tiyatroseverlere izlete 
cek. Oyunu Ankara 
Ekin oyuncuları sah 
neye koyacak.

Haberi Safya 4'te

TOPALOĞLU 
EMEKLİ OLUYOR 
Hdlkbank Gemlik 
Şube Müdürü Bekir 
Topaloğlu, kendi 
isteğiyle emekliliğini1 
istedi. 5 yıldır ilçem
izde görev yapan 
Topaloğlu, 30 yıllık 
bankacı ve"'Baba" 
lakabıyla 
tanınıyor.Topaloğlu, 
evli ve 2 çocuk 
babası.

Kurtul Köyü yakınlarında 
meydana gelen trafik 
kazasında İsmail Meriç 
adlı araç şoförü öldü, bir 
kişi de yaralandı. 
.Olay geçtiğimiz hafta 
perşembe günü saat 
10.oo sıralarında mey
dana geldi.
Bursa yönünden Gemlik'e 

doğru gelmekte olan 
Kemal Özcan yönetimin
deki 34 UYY 53 plakalı 
tankerin Kurtul Köyü yakın
larında freni 
patladı.Önünde gitmekte 
olan İsmail Meriç'in kul
landığı 34 MJJ plakalı 
araca, bu araçta Haşan 
Sabri Hancıoğlu yönetimin
deki 06 RR 693 plakalı 
kamyona çarptı.
Kazada araçlar arasında 
kalan İsmail Meriç öldü. 
Freni patlayan aracın 
şoförü Kemal Özcan ise 
ağır yaralanarak B,ursa Tıp 
Fakültesine kaldırıldı.

Çalışmalar 
sürüyor

19 Mayıs Atatürk'ü 
Anma ve Gençlik Spor 
Bayramının 75. 
yıldönümü nedeniyle 
orta öğrenim öğlencileri 
stadta, Beden Eğitimi 
öğretmenlerinin gözeti
minde. gösteri provaları 
yaptılar.

Atatürk ve Gençlik 
Haftası nedeniyle okullar 
arası futbol, basketbol, 
masa tenisi, voleybol 
dallarında karşılaşmalar 
yapılıyor. Gemlik 
sahasının tribün onarımı 
nedeniyle maçlar 
Umurbey de yapılıyor

HALİL UĞUR OLDU

ÇEVRE HAFTASI 
KUTLANDI 
Çevre Haftası 
geçtiğimiz hafta salı 
günü törenlerle kut
landı.
Hafta nedeniyle 
Öğrenciler ilçenin 
çeşitli yerlerine bine 
yakın ağaç diktiler, 
kordona haftayla 
ilgili tabela çaktılar. 
Etkinlikler 
çerçevesinde şiirler 
okundu.

CEMAL 
KIRGIZ 
EVLENDİ 
Gazetemiz Haber 
Müdürü Cemal 
Kırgız, dün gece 
Belediye Düğün 
Salonunda PTT'de 
görevli Necmiye 
Tunca ile yaşam
larını birleştir di. 
Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, siyasi 
parti ilçe başkan- 
larının ve dav
etlilerin hazır bulun
duğu evlenme, 
töreninde gençler 
mutluluktan uçuyor
lardı.Genç evlileri 
Gazetemiz kutlar.

Emekli Türkçe öğretmeni 
Halil Uğur öldü.
1958 yılında ilçemize 
atanan Halil Uğur, 
emekli olasıya dek 28 yıl 
Gemlik'te görev yaptı. 
31. yıl 8 ay öğretmenlik 
yapan Halil Uğur genç
lerin Türkçeyi güzel kul
lanması,okuma sevgisi 
kazanması için büyük 
uğraşlar verdi.
Atatürk devrim ve ilke -

lerinin yılmaz bir 
savunucusu olan Halil 
Uğur, uzun yıllar önce 
açık kalp ameliyatı 
geçirdi. Emekli olduktan 
sonra Gemlik'e yereleşti 
kalp yetmezliği ve şeker 
hastası olan Halil Uğur, 
perşembe günü 
fenalaştı. Uğur, 
kaldırıldığı hastanede 
öldü.

Haberi sayfa 3' te

|$eçil İçin toplanan para can kurtaraca k |

AHMET ŞAHİN E 
150 MİLYON

Siroz hastalığından 
kurarılamıyarak ölen Seçil 
Kara için toplanan paralar 
başka hastaların ihtiyaçları 
için kullanılacak.
Seçil Kara’nın babası 
İbrahim Kara, kızı için 
Gemliklilerin gösterdiği ilgi- 
İye teşekkür ederken, 
toplanan 400 milyon liraya 
[yakın paranın böbrek

hastaları için kullandırılmak 
istendiğini söyledi. Gemlikli 
Mimar Ahmet Şahin 'in 
ameliyat için yardım 
aradığın^hatırlatan Kara, 
olayın Kaymakam Orhan 
Işınla görüşüldüğünü .yasal 
prodesürün tamamlan
masından sonra Şahin'e 
150 milyon lira yardım 
yapılacağını söyledi.

" Bir tuhaf 
ülkede 

Olanlar" 
Yılmaz Akkıtıç 

yazdı
2. Sayfada

Belediyede Telefon yasağı
Belediye Başkanı Nurettin 

Avcı,Belediye Personelinin 
de şehir içi ve şehir dışı 
telefon görüşmelerini 
yasakladı.
Personele bir genelge 

çıkaran Başkan Avcı, 
Başbakanlığın tasarruf ted
birlerine uyulmasını İstey
erek, Müdürler dışında

kalan personelin santral 
dışındö telefonla her türlü 
görüşmelerine yasak getir
di.
Geçtiğimiz ay PTT den 
gelen 20 milyon Hra tele
fon görüşmelerini çok 
bulan Avcı, getirilen kural
lara sıkı sıkıya uyulmasını 
istedi.

taşi gediğine

ödül

ÇÖPE...
VERGİ...
ÇÖPLENENE...
ÖDÜL
ÇÖPLENEN, ÇÖPLENENE
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BİR TUHAF ÜLKEDE OLANLAR
Türkiye tuhaflıklar ülkesi. Sapla saman- 

sürekli birbirine karışıyor.Anayasa ve 
yasalar kimileri için geçerli, kimileri için 
değil. Örneğin Anayasa ve Derneklerr 
Yasası'nın bazı ayrıcalıklı dernekler için 
geçerliliği yok I Bu gibiler Anayasa'yla 
Dernekler yasası ve öteki" birtakım 
mevzuatın yasakladığı etkinliklerde 
rahatça bulunabiliyorlar.

Örnek mi istersiniz? İşte " Türk 
Sanayicileri ve İşadamları Derneği", yani 
şu alışageldiğimiz kısa adıyla TÜSİADI

Bakıyorsunuz derneğin amacına şöyle 
denmiş: "Tüm özel girişimcileri, sanayici
leri ve İşadamlarını korumak, 
güçlendirmek, bir araya getirip örgütlen
melerini sağlamak, Türk ekonomisini 
geliştirmek İçin sanayici, İşadamları ve 
resmi mercilerle İşbirliği ve görüş alı 
şverlşi yapmak."

Yani kısaca TÜSİAD diye anılan bu i 
derneğin onanmış tüzüğünde 'Siyaset 
yapmak" ülkeyi yönetenlere "akıl ver
mek" gibi etkinlikleri yok.

Şimdi diyeceksiniz ki "olmasın mı?"
Ben, olmasından yanayım. Ama, yalnız i 

TÜSİAD'ın değil, tüm öteki dernek, sendi
ka, vakıf,üniversite vb. demokratik örgüt- | 
lerin seslerini duyurmalarından, gerek
tiğinde hiçbir anayasal ve yasal engelle 
karşılaşmaksızın görüş açıklaya 
bilmelerinden yanayım.

Ne var ki , Türkiye de yürürlükte olan 
"yasal sistem" buna izin 
vermiyor.Örneğin, Anayasa'nın" Dernek 
kurma hürrlyetl"ni esasa bağlayan 33. 
maddesinin dördüncü paragrafında 
aynen şöyle deniliyor:

"Demekler,(...) siyasi amaç güdeme
zler, siyasi faaliyette bulunamazlar, siyasi 
partilerden destek göremez ve onlara 
destek olamazlar, sendikalarla, kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları 
ve vakıflarla bu amaçla(yani siyasal 
amaçla)ortak hareket edemezler."

Buna koşut olarak, Dernekler 
Yasası'nın "kurulması yasak olan dernek- 
ler"başlığı altındaki 5. madde 11. 
fıkrasının girişinde, derneklerin " belli bir 
siyasi partiyi desteklemek veya aley
hinde çalışmak, siyasi partiyler arasında 
işbirliği sağlamak"türünden etkinliklerde 
bulunamıyacakları açıkça belirtilmekte- 
dir.Özcesi Türkiye'de herhangi bir dernek 
"siyasi etkinllk"te bulunamaz.

TÜSİAD müstesna I
Ve yine Türkiye'de memur "Sendika" 

bu anayasal ve yasal çerçeve içinde 
"siyasi etkinlikle yapamaz.

"Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu", yani kısaltılmış adıyla 
TİSK müstesna...

Türkiye'de,Anayasa ve yasalarla 
açıkça yasaklanmış olmasına karşın

Havuzlu kiralık ve satılık
daireler,

Satılık 50 m 2 dükkan.
Tel: 513 17 97

GEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl: 21 SAYI: 1011 
Fiyatı :5.000 TL.

Sahibi ve Sorumlu Müdürü : KADRİ GÜLER 
Haber Müdürü : Cemal KIRGIZ

İdare Merkezi: Gazhane Cad. No.53/A 
Tel: 513 17 97 GEMLİK

e Haftası

TÜSİAD hergün ve herkesin gözleri 
önünde "siyaset" yapmaktadır.Hatta 
onunla da kalmamakta " siyasi partiler 
arasında İşbirliği sağlamak" yasağını da 
hiçe sayarak, DYP ile ANAP'ı birleştirip 
ANAYOL formülünü gerçekleştirme 
uğraşısı vermektedir.

Hatta ve hatta TÜSİAD tam anlamıyla 
bir anayasa ve'yasa tanımazlık içinde 
iktidarları "alaşağı ekmek" için 
gazetelere ilanlar vermete bu amaçla 
boğazın en görkemli köşklerinde "mantı 
partileri" düzenliyebilmekte ve TV ekran
larında- hem de ana muhalefet partisi 
genel başkanının ağzıyla- niyetini açık
layabilmektedir...

Ana muhalefetin şimdiye değin"konuş- 
ma özürlü" olduğu söylenegelen, ama 
galiba "bellek özürlü" olduğu da yavaş 
yavaş ortaya çıkmaya başlayan lideri 
de, 11 işadamları paketi tam okumadan 
destek verdi, daha sonra hükümeti 
devirmeni istedller"diye fütursuzca çam 
devirmektedir....

Yani ana muhalefet lideri ,TÜSİAD ’ın 
niyetinin " taklib-l hükümef'darbesi 
olduğunu açık ve seçik ilan etmektedir. 
Yani bu derneğin, Türk Ceza Yasası'nın 
147. madesinin tanımlanan eyleme 
"teşebbüs" halinde olduğunu kamuoyu
na açıklamaktadır.

Peki ya sonra ?
Sonrası hiç...

Daha doğrusu sonrası da var: TÜSİAD 'la 
ilişki içindeki ana muhalefet liderinin 
"telefon skandalinin ardından yaptığı 
açıklamada, Başbakanın," demokratik
leşme paketi için Genel Kurmay'dan 
icazet almak" la suçladı ya...

Haklıdır, çünkü demokratikleşme için 
karar verecek organ TBMM'dir. Bunun 
için Başbakanlığa bağlı bir kurumun 
yöneticisinden "izin" almaya gerek yok
tur. O nedenle, ana muhalefet liderini 
alkışlama lıdır.

Ne var ki:“bellek özürlü" olmayanlar, 
çillerin Başbakanlığa gelişinin hemen 
ertesindeki bir dış geziden 
dönüşünde,ana muhalefet liderine 
açtığı "demokrat! kİ eşme" t asar imlan 
üzerine,Yılmaz'ın "Siz bunları gidin, önce 
Milli Güvenlik Kurulu'nda konuşun" dey
işini herhalde unutmuş değillerdir.

Yani tam anlamıyla bir "perhiz" ve 
"lahana turşusu" karmaşası...

Son günlerin tek olumlu gelişimi, sanırım 
Fikri Sağlar'ın SHP Genel Sekreterliği'ndekii 
kararlı tutum ve söylemi.

SHP'nin iktidarın "payandası" değil, " 
ortağı"olduğu, sonunda kimilerinin 
kafalarına dank edebilir böyle giderse. 
Bakalım, göreceğiz...

2 Mayıs pazartesi günü kut
lanmaya başlayan Çevre 
Haftası etklnllkterttüm yurtta 
olduğu gibi İlçemizde de de 
kutlandı.

Gemlik Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı,Özel Köseoğlu 
Lisesi Çocuk Çevre Kulübü İş 
birliğiyle yapılan kutlamalar
da .Atatürk ve Muammeı 
Aksoy Kordonu ile .Manastır 
Siteler Mevkii,İskele Meydanı 
ve Gemlik İlce girişini bine 
yakın fidan dikildi.
Salı günü saat 10.00 da 

Atatürk Anıtına çelenk konul
ması,saygı duruşu, İstiklal 
marşının okunmasıyla 
başlayan etkinlikler, Atatürk 
Anıtı önünde Özel Köseoğlu 
Lisesi,Şükrü Şenol İlkÖğretirr 
Okulu .Endüstri Meslek Lisesi 
Kız Meslek Lisesi,İmam Hatip 
Lisesi,Anadolu Lisesi 
Hamldlye İlköğretim Okulu ve 
Gazi İlköğretim Okulu öğren
cilerinin günün anlam ve 
önemini belirten .konuşma 
ve şiirler okumasıyla sürdü.

Bir konuşma yapan Gemlik 
Belediye Beşkanı Nurettin 
Avcı .gençlerin .çocukların 
geleceğin teminatı olduk
larını vurgulayarak .küçük 
yaşlardan başlayarak çevre 
sağlığı konusunda bilinçlen
melerinin sevindirici olduğunu 
söyledi. Avcı, Belediye olarak 
çevre sağlığı konusunda 
yapılacak hür türlü çalış
maya destek olacaklarını 
bildirdi.
Özel Köseoğlu Lisesi Yabancı 
Dil Öğretmeni Nagihan 
Çarıkçı dd,okul bünyesinde 
Çocuk Çevre Kulübü kurduk
larını anımsatarak,diğer okul 
öğrencilerinin desteğinin 
kendilerini sevindirdiğini kay
detti.Çarıkçı,Çevre sağlğıı 
konusundaki çalışmaları 
sadece Çevre Haftasında 
değil,her zaman yapacak
larını sözlerine ekledi.

Çevre andı,şiirler ve öğren- 
cilerin konuşmasından 
sonra,fidan dikim törenine 
geçildi.

Atatürk Kordon'unda 
yapılan fidan dikim törenin
den önce,Anadolu Lisesi 
Folklor öğrencilerinin oyunları 
büyük beyeni topladı.

Daha sonra Belediye 
fidanı"Akça ağaç"Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı tarafın - 
dan dikildi .Daha sonra 
öğrencilerden oluşturulan 
gruplar tarafından Atatürk 
Kordonu etrafına ağaç ve 
çiçek fidanları dikildi, çöp 
bidonları yerleştirildi, tabela 
çakma işlemleri yapıldı.

HALK BANKASI GEMLİK ŞUBESİ 
PERSONELİNDEN

DUYURU
HALK BANKASI GEMLİK ŞUBESİNDE ; SON BEŞ 
YILDIR HİZMET EDEN DEĞERLİ İNSAN, BANKAMIZ 
PERSONELİNİN BABASI, ESNAFIMIZIN HAMİSİ, İNSAN 
SEVGİSİYLE DOLU MUdUrLİMUZ SAYIN AD NAN 
BEKİR TOPALOGLU BANKACILIK GÖREVİNİ EMEKLİLİK 
NEDENİYLE NOKTALAMAKTADIR.
BANKAMIZ PERSONELİ İLE HALKIMIZIN ARAYACAĞI 
VE ÖZLEYECEĞİ SAYIN MUdUrLİMUZE BUN DAN 
SONRAKİ YAŞANTISINDA HAYIRLI SAĞLIKLI UZUN 
ÖMlİR DİLERİZ.

HALKBANK GEMLİK ŞUBESİ 
PERSONELİ

Kavgayı ayırdığı İçin ayağından vurulduKavgayı ayırdığı İçin ayağındgn vuruldu g

Olaysız Hafta Geçmiyor]
KÎödrtPotat (33)adlı şahıs Hastanesine kaldırımken ■

.Savaş Uzun (23)ve kimliği 
belirlenemeyen iki kişi 
tarafından ayağından 
vuruldu., -
Geçtiğimiz hafta Kayhan 
Mahaüeşi Yeşil Sokak'ta 
meydana gelen 
.olayda,akrabalarını 
ziyarete gitmekte olan 
Kadri Polat’ıplakası belir
lenemeyen yeşil renkli 
şahin marka otomobille 
takip eden Savaş Uzun ve 
iki arkadaş) arabadan 
inerek Potana konuşmak 
istediler .Henüz belirlene
meyen konuşma kısa 
süresonra önce tartışmaya 
daha sonra kavgaya 
dönüştü. Kavga sırasında 
silahına sarılan Uzun, Kadri 
Potafı tek kurşunla sağ 
dizinden yaraladı. Polat, 
çevreden yardıma gelen
ler tarafından Devlet

Savaş Uzun ve arkadaştan 
olay yerinden kaçarak ■ 
kayıplara karıştılar.
Potat'ın polis tarafından ; 
Hastanede alınan
ifadesinde ,Savaş Uzun ve 
arkadaşlarının bir ay önce 
Umurbey'de Maça 
Mehmet adlı kişiyi 
dövmek istediklerini ancak 
ataya girerek ayırdığını 1 
söyledi.
Kadri Polat, olaydan 

sonra bu kişilerle bir daha 
karşılaşmadağını ifade 
etti.
Olay anında Savaş Uzun 

ve arkadaşlarının arabay
la yanlarına yaklaşarak ı 
küfür ettiğini, çıkan tartış- | 
mada işe kendisini silahıyla 
yaraladığını ve kaçtıklarını I 
söyledi.

İSKELE TARİFELERİ 
DEĞİŞTİ ...

Gemlik Belediyesine ait 
iskelede yükleme boşalt
ma üçretlerine zam 
yapıldı.

Gemlik Belediye 
Başkanı Nur ettin Avcı,daha 
önce yükün durumuna 
göre 2 bin 850 lira ile 9 bin 
600 lira arasında olan ton 
başına yükleme boşaltma 
üçretinin 35 ile 70 sent 
arasında değiştirildiğini ve 
zam yapıldığını söyledi. 
Başkan Nurettin Avcı, 
daha önce Türk lirası olan 
yükle me boşaltma üçret
lerini Encümen kararıyla 
dolar ve sente çevirdiklerini 
belirterek, Mudanya 
Belediyesi başta olmak 
üzere,fabrika Liman üçret- 
leri ve GEMPORT'un da 
dolar bazında ücret

almaya başladığını kay-1 
detti.

Gemlik Gübre Sanayi i 
A.Ş iskelesinde 3.5 dolar,1 
Borusan İskelesinde 3.5-41 
dolar, Gemlik Liman ve I 
Depolama Tesisleri (GEM- 
PORT) 3.5 dolar olan 
yükleme boşaltma ücret 
nedenini de açıklayan 1 
Avcı "Bizim yinç olayımız ı 
yok.Bunun yanısıra o 
iskelede yanşaçak teknik 
kapasitemiz de yok. Bu 
yüzden Belediyemize alt 
Limanın üçretlerinl düşük 
tuttuk.İlk defa biz 
dolarizasyon sistemini 
getirdik.Şimdi Mudanya 
Belediyesi de aynı 
şeyi uygulayacak" 
şeklinde konuştu.

Havuzlu kiralık ve satılık 
dair eler. 

Satılık 50 m 2 dükkan. 
Tel: 513 17 97

idi

Rahmi BABA Restaurant'ın 
Güzel ortamında her akşam 

piyanist

eşliğinde nefis meze sıcak 
menüleriyle ve uygun fiyatlarıyla..

Jİişan, (Düğün, Sünnet 
cemiyetleriniz, için 

rezervnsyonbarnızı beziyoruz.

HİZMETTE RAKİPSİZDİR.
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■ Emekli Türkçe öğretmeni ^öreyjneğçndü 
Halil Uğu r kaldırıldığı' " ö L-wv 4 
Bursa Tıp Fakültesinde kalp
Yetmezliğinden kurtulamı- 
yarak öldü. ,
I Mudanya'nın Akkoy'ühde 
1923 yılında dünyaya 
gelşn Hali), Uğur, .Türkçe 
öğretmeni olarak 1958 yilin- 
da Gemlik'e atandı. 23 yW

of yıi 8 ay''öğretmenlik 
yapdh*'Hdlfl' U ğür emekli 
olduktan sonra »ğŞ^yıl görev 
yaptığı Gemlik'e yerTeşfL ' 

1 • ’ Ogrfetmerifık-ydptîgV sırd-
da bi© başardı, açlık - kalp 
ameliyatı geçiren Halil. 
Uğur, emekli olduktan sonra 
SHP'de- bir döhem Yönetim 

i Kurulu, üyeliğinde de bulun-

" "23' yıraavliçömlzae Lçdk

Gemlik'te öğrenci, yetiştiren 
Halil Uğur, mesleğinin 29. 
yılında AP iktidarı taraHaarT53 
Zonguldak'a "Yürütmeyi sayıda ■ öğrtebt ^ettştlröh 
Durdurmam dayasyy nioJP^Iİ6r3ebbf>9WlJlife9 Mıyc 
kazanan Uğur, yeniden^,düşüncenin yılmaz bir 
fe e m I i.k Ö r t a o k ü I h d d ki .sgvûrjuçüsü ''olarak yaşamı,

SIRASI GELDİKÇE
ÎNRN TAMER

HALİL HOCA'YI(UĞUR)UĞURLADIK
| Atatürk ilkevebeVrlmletihin; iribhğlı savüudüsü, 
i gerçek Atatürk'çü; laik<yüreği insan sevgisibıyurh babı 
; sevgisi,ile dolt|, ldemokrasiye1gönüld^n bağlı. sosyal Ll 
!demokraşjpingerçekl^şm^şine.^nQe!k;yefmiş,göz.ü. , 
İ tok, alavere dalavere bilme?, emekli.maaşı ile yeti - 
i nen, sağlam karakterli,'açık sozlu', deçhkoUü^bHmez, y 
küçükle'kuğtfö bÜyükie'bü^Ük bfdbilemrevazıT" 
sahibi, makam Ve mevkib'sayğılt^öğrehcîsinTd 
başkanlığındaıçdlışobilnriöğtonarsüzluk'değil, onur 1 
sayan,hoşsohbet,rhöşgörülü,tontornıtkarayağj₺Haljl . 
Hçc1a(Uğuğ:yı14opf@ğ1a?yp,rdik|1j)irıerr,!r,Dp .eeşjmercli

Üzüntülüyüz, hüzünlüyüz,
*' Otuz yıl Türk Milli Eğitimine, Türk insanına hizmet 
vermiş, Türk Dilinin, Türk Edebiyat ve Kültürünün 
gençlerlmizesevdirılipTahitilfftisîhö çâlffm'ılşVpırıl pırıl 
sicili ile yüzlerce, binlerce genci yetiştirdi Halil 1 
Hocamı&ıMimartafmühe^dîsler<.av.ukatiar;‘ik'th ırıod: 
satçılar-.çğetmenlef) ^ybaylgr ^jiş|irdj; jyi yetiştirdi. 
Vatan sevgisi, bayrak sevgisi ,, Türklük şuurudurk , 
kültürü vererek, kendisinden feyz alanlar, sön görevi
ni hüzünle yapıp, omuzlarınca raŞıdilar fürkçe öğret;'' 
menlerini.GÖzyaşıd^füİef.^hdŞu TçîhdÖ el açıp '' 
Allah'tan affıni dilediler, düd ettiföf:9C
.Hemen hemen birçok. GerrtlikTın gdncidş; lemek1 c t 
sahibi olmuşlardicondgn.edindikleriiibilgijerle-;?
,,Jyi Ok.uidld¥ld^l?5^^PMŞ,=n9ry^^ir>l<ls!,!f9^9rınA:> ur 
uygun yazmayı oludan öğrenerek bi[ baltaya san 
olmuşlardı. Bayie diyorlardı eski öğ rene ileri çe aze _ 
dönüşü. Hep iyilll(İ®T?ı2löı?,^aâjY'enrraen, mPhraın- 
deh/dürüsflüğühdeh'sözt'eTfİiefid^tğihdeıh'â^ nmocll - 
landığını belirttiler.; suri
- Ne gü^iyiltkl^lerg^lm5ifcWie'im;ülbi vıayle ııinb 
plW’. nbmısol iıslermiblid-şsimsılob ebniçi n 

Bendeni? ğe-H^lil H<gçgr^^My.ı.jin^gjOi|Qiai<c,p
tahıdırh.Öğrencisi olmadım. Kendisinden çok , 
öğrendim.. Bizlere sevgisIftöpsd^ğSi'ileHöp ârriÖİ nt 
öldü. 0‘nun chketiı^iid'clüğmesirMnVa'ÇıkjOlduğurfü bir

I taazgörenOlmadı.Velhasılı aklı,^bilgisi,-daVramsı-,ile
i| itçHJlbir İşfgınbu,kffe9idişL.idyghme^it fe liUer iıeılile;J >Â

I büyük ye.rden Elğen
I ne gelir. Her canlı, gibi Halil Hocamız da ecel şerbeti -
I ni tattı. Hızır ile Ullyas'ın kavuştuğü Hıdırellez gününde

Ö, l^bbbYfie^bülüştd^0
P11 kendisine Allahtan-rahmet, Türk Eğitim Camiasına 
arkadaşlarına, dostlarına, sevenlerine; öğrencilerine, 
aileşine,ievlatlarıncteabırlaf:ç|iler!İm. rpii ,en'irvnîû<; •

^AN-ve-REKLAM
99' -^bmlü ijr t

KAZANDIRIR
Sabah

(pjf|i4al.fayrt X otltîı frnhidnt

O Bursa Hakimiyet

Gazetelerine 
vereceğiniz ilanlar 
i için bizi arayın

Tel: 513 17 97
■W‘

[boyunca savaşım 
iverdi.Cumhuriyet ve 
[Atatürk ilkelerinden ödün 
ivermediği için zaman 
zaman mesleki soruşturma, 
.geçirdi, sürüldü ama yıl
madı.

Toplümümüza çağdaş 
insan yetiştirmek için tüm 
yaşamr\boyunca çabal
adı. Türkçenin en güzel 
şekilde kullariılmı için 
rehber oldu.Bu konuda 
yetiştirdiği löğrencileri 
tarafından, her zaman 
takdirle anıldı.

Kalp rahatsızlığı yanında

şeker hastalığına da I 
yakalanan Halil Uğur, uzunl 
zamandır eviride tedavi 
görmektedlydi.

Geçtiğimiz hafta çarşam
ba günü ani olarak rahafsı- 
zlaşan ve sarılık teşhisi 
konan Uğur, Gemlik Devlet 
hastanesinden Bursa Tıp 
Fakültesine sevk edildi. 
Burada bakıma alındı 
Ancak, 5 Mayıs günü kalp 
yetmezliğinden yaşama 
gözlerini yumdu,

Halil Uğur, cuma günü 
Gemlik'te sevenlerince 
toprağa verildi.

RESMİ DAİRELERİN BORCU 750 MILYONLIRA

PARA ÖDEMEYENE AF YOK
Gemlik PTT Müdürlüğüne 

telefon,borcu olan resmi 
dairelerin telefonları kap
atılıyor. ,
Öğretmene göre ilçem 

izdeki resmi dairelerin 
günü geçmiş ve öden
memiş 750 milyon lira tele
fon görüşme borcu 
bulunuyor;QOf

Gemyk klT Müdürlüğü, 
Genet Müdürlük emirleri 
uyarınca telefon borcunu 
ödemeyen resmi daireleri 
geçtiğimi hafta uyardı. 
Borçla rjnı.kdpamay a n 
dairelerintelefonları uyarı - 
dan .sonra KeSlat

dan sonra kesildi. 
Teleföldrı kesilen resmi 
dairelerden bazıları gereklii 
ödeneği bulduktan sonra | 
PTT Müdürlüğüne borçlarınıi 
yatırarak telefonlarının | 
açılmasını sağladılar.

PTT yetkilileri Jlk hafta 250 | 
milyon lira para tahsil 
edildiğini, önümüzdeki güni 
lerde borcu bulunan diğer i 
resmi dairelerin de 
ödenek sağlayarak 
borçlarını ödediklerinde | 
telefonların ancak o 
zaman görüşme ye

MİMARLAR ODASI BELEDİYE 
BAŞKANINI ZİYARET ETTİ.
Mimatlbr Odası Bursa Şube 

Başkahr'M'elih Türa, Gemlik 
M i m’eMM trr O d ası . 
TemsHCtle'rtyle birlikte 
Belediye1' Bdşkanı Nurettin 
Avcı’yi ziyaret etti.

Geçtiğimiz hafta Belediye 
Başkdnıhı° rina kamın da 
ziyaret eden' melih Türa, il 
sekreteri'Şükrü Özkan,MYK 
üyesi Hdsdn Şüna, Gemlik 
Temsilciliği Başkanı Orhan 
Bulut, '■Zeki ' turan, Haşan 
SözünerP,0Tarık Kaptan,' 
Ayşe özerdi,' Mustafa 
Şemiz Gemlik Belediyesi. 
İmar Yönetmenliğinin hazır
lanması için Başkan 
Avcı'ya işbirliği teklifinde

bulundular. 1D :A ... |
Mimarlar Odası Gemlik |
Temsilciliği Başkanı Orhan i 
Bulut,Belediye ile yapılan I 
protokolün günün koşulları -I 
na göre yeniden gözden i 
geçirilmesini, hızla gelişen | 
inşaat sektörünün tqm ve | 
sağlıklı olarak kontrol 
edilmesini sağlamak için i 
Yapı Denetimi ile Teknik | 
Uygulama Sorumluluğu g 
kontenjanının başlatılarak I 
mevcut protokole eklen; | 
meşini istediler.

Başkan Avcı,protokole | 
alınacak konuların hazır- | 
Ignmasını imzanın daha I 
sonra yapılmasını istedi |

□ Gömlekler
□ Takım Elbiseler

□ Bay Bayan Ve çocuk giysileri
□ Paltolar-Kazaklar

□ Deri Ve
□ 2002 JEAN çeşitleri

Peger
 M. Çata/çye. Oğuttan 

JİV r'i .. 7 Demirsubaşı Mh, Mesudiye Sk.
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27 Mart Yerel seçimlerinden zaferle çıkan! 
Gemlik Belediye Başkanı Nurettin Avcı,geride! 
kalan 45 günde, nezaket ziyaretlerini atlatırken,! 
borç sıkıntılarını atlatamadı.

Göreve talip olduğunda Belediye’nin SSK'yal 
Özel İdare Müdürlüğüne,Mal Müdürlüğüne, Emekli 
Keseneğine, İşçi ve Memur Zorunlu Tasarrufu 

[Fonuna, damga vergisi,gelir vergisi, müteahhitlere! 
toplam 2.1 milyar lira borcu olduğunu zannederi! 
İAvci; 28 Mart sabahı kazın ayağının öyle j 
İ olmadığını gördü.

Gecikme faizi ile bir türlü açıklamaya yanaş-1 
[madiği extra borçlarla Belediyenin sırtındaki! 
iyükün maliyetinin 60 milyarı aştığı belirtiliyor, 
i Kulağımıza gelenlere göre Belediye’nin 
i bazı borçlarının da haciz yoluyla alınacağı ifade i 
İ ediliyor. ' ' * ’ ? < '

Durum, böyle olunca Belediye Başkanı | 
[Nurettin Avcı'dan ilk iki ay içinde kalıcı hizmetler 
[beklemek hayal olur. Zaten,Nurettin Avcı'da kal
plarını sıvarken ilk olarak alt yapıyı, diğer 
^Belediyecilik çalışmalarını değil, bütçeyi ] 
I düşünerek hareket ediyordu.

İlk olarak, Belediye işçi, asker, memur ve yerei 
|başın temsilcilerinin şehir dı şB elediye Otobüsü 
lücretsiz seyahat kartlarınribtal ederek, Belediye! 
lotobüs ve su ücretlerine zam yaptı. Zamlardan! 
I Belediye Düğün Salonu ve mezbaa ücretleri del 
I nasibini aldı. •

Belediye içi tasarrufa da yönelen Avcı, 
■^Belediye bersonelinin tüm dış hat telefon 

görüşmelerini iptal ettirdi.
Bu arada Çöp Vergisinin ilk taksidinden elde 

|edilmesi beklenen 6 milyar da, tasarruf tedbir- 
İleriyİe beraber açıkların bir kısminin kapatılması 

için önemli bir gelir kaynağını oluşturuyor.
Öte yandan Belediye Başkanı Nurettin Avcı, 

geçtiğimiz hafta salı günü KÖRFEZ FM.'de benim 
konuğumdu. Avcı; burada yabtığı bir açklama- 
da,Gemlik'in Büyükşehir Belediyesine dahil 
edilmesinin çalışmalarının yapıldığını söyledi.

| Tam'referandumluk bir konu,Gemlik, Gemlik 
I olarak mı .kalsın? Yoksa Büyükşehir Belediyesine 
| bağlı bir ilçe mi ölsün ?

I
Şu anda yasa tasarısındaki bu girişim aslın
da Mudanya ve Kurşunlu'yu kapsıyordu.Ancald 
ANAP'lıların girişimiyle bu konu DYP 
Grupbaşkanvekili Turhan Tayan'a aksettirildi.Yasa 
tasarısıda değiştirilerek,Gemlik ve Beldelerini kab-i 
samına aldı.

Avcı'ya sorduk, ne gibi avantajları olur 
|diye.O da cevapladı.

lik etapta Bursa’ya yaptırılacak olan 130 bin 
I konutluk doğal gaz projesinin 15 bin konutluk^ 
I bolumu Gemlik'e kaydırılacakmış.Bunun yanı 
|sıra,Beyediyelere ayrılan bütçeden daha fazla 
| pay alınabilecekmiş.

Her neyse, konu bence kamuoyuna açıl 
|malı,iyi ya da kötü yanları hep birlikte 
I tartışılıp,ortaya somut gerçekler konulmalı.

. Kısaca Nurettin Avcı,birşeyler yapmaya 
Içalışıyor.Bana göre yapacakta.Daha önünde 4 
Isene 10 ay var. Bekleyelim görelim.İlk önce 
i ekonomi düzelsin.

I

KIZ MESLEK LİSESİ 
YIL SONU DEFİLESİ 
BEĞENİLDİ
Gemlik Kız Meslek Lise yıl 
sonu defilesi beğeniyle 
izlendi.

Her yıl geleneksel olarak 
düzenlenen "Yıl Sonu 
Defilesi"'bu yıl Belediye 
Düğün Salonunda yapıldı. 
Davetliler ve velilerinin 
izlediği defilede, Kız Meslek 
Lisesi öğrencileri tarafın
dan yıl içinde el emeği, 
göz nuru dökülerek hazır
lanan iç giyim, çocuk, gün
lük ve fanlazl elbiseler 
öğrenci mankenler tarafın
dan profosyonel manken-

sunuldü.
Okul Koruma Derneği 

tarafından ayrıca, müzik 
şöleni ve okul folklor grubu 
öğrencilerinin gösterileri de 
•beğeni İle toplandı.

Defile ve şölende elde 
edilen gelir, okul 
ihtiyaçlarında kullanılmak 
üzere Koruma Derneği 
tarafından değerlendirile
cek.
Kız Meslek Lisesi öğrenek 

leri geçtiğimiz yıllarda 
okullarının ihtiyaçları gider
mek için Kağıt Toplama
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GÜNÜN ADAMI GEMLİKTE 
önümüzdeki 1 afta Gemlikli tiyatroseverler Ankara 
Ekin Oyuncularının sahneye koyduğu ve Eğit-Sen 

Gemlik Şubesi tarafindan organize edilen ünlü yazar 
Haldun Taner'in "Günün Adamı" adlı oyunu oynayacak

lar
Eğit-Sen Şube Başkanı Abdullah Çelik, Savaş 

Yurttaşin başrolünü oynadığı ve sanat danışmanlığını 
yaptığı müzikal güldürünün, müziklerinin ise Savaş

Bağcan tarafindan yapıldığını söyledi.
Oyunun büyük beğeni toplayacağını belirten 

Çelik,"Sendikal çalışmalına yanı sıra kültürel etkinlik
lerde bulunmayı da görev sayıyorz. Bundan böyle

Gemlik'te sanat ve kültür çalışmalarına ağırlık vere- 1 
ceğiz.Tek eksiğimiz tiyatro gösterilerine uygun bir yerin 

bulumamanıası." dedi.
"Günün Adamı’ 16 Mayıs Pazartesi günü saat 20.oo 

de Gemlik Lisesi Salonunda sahnelenecek.
ŞÜKRÜ ŞENOL İLKÖĞRETİM OKULUNDAN 

SERGİ
Şükrü Şenol İlköğretim Okulu biri nci kademe Ana sı 

-nıf öğrencilerinin resim sergisi 9 Mayıs Pazartesi günü
Belediye Sanat Galerisinde gösterime açıldı. Minik 

öğrencilerin çalışmaları beğeni ile izlendi.
ÖZEL KÖSEOĞLUNDA OKUMA BA YR AMi f 

Özel Köseoğlu birinci sınıf öğrencileri velilerime 
- ■' * "Okuma Bayramı" düzenlediler. “A -J* . '

Geçtiğimiz hafta cuma günü Okul Salonunda' yapılan ’ 
güne veliler ve davetliler katıldı. Küçüklerin başarılan 

velilerce bol bol alkış topladı.

KURUMLAR VERGİSİ 
REKOR TMENLERİ 
BELLİ OLDU...

GEMLİK DEVLET HASTANESİ DÖNER 
SERMAYE SAYMANLIĞI

SATIN ALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN
Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi, miktarı, geçi

ci teminatı yazılı. Röntgen Filimleri ve Otomatik banyo 
Solüsyonları malzemeleri için 84/ 8213 sayılı kanunun 
29/A maddesi müteakip maddelerine istinaden KAPALI 
TEKLİF USULÜ'yle eksiltmeye konulmuştur. İhale 
18.05.1994 ÇARŞAMBA günü Gemlik Devlet 
Hastanesinde yapılacaktır. İhale ile ilgili idari ve teknik 
şartnameler Gemlik Devlet Hastanesi Döner 
SermayeSaymanlığında ücretsiz görülebileceği gibi , 
istenildiği takdirde 50.OOO-TL. bedelle temin 
edilebilir.İsteklilerin idari ve teknik şartnamede istenilen 
belgelerle birlikte hazırlayacakları teklif mektupları 
ihale saatine karar Dönersermaye Saymanlığımıza ver
meleri, postadaki gecikmelerin kabul edilmeyeceği ilan 
olunur.
CİNSİ MİKTARI Geçici Bedel Geçici Teminatı

Tutarı

KURUMUN HDI

Gemnak Nak.Tic.Tah.LtdŞti.
Döküm Mak.Müh.Ltd.Şti.
Güzel Nak.Tic.Ltd.Şti.
Sarışen Zeytincilik
Kafoğlu Yağ.Sab.San.ve.Tic.A.Ş
Armutlu Belediyesi
Diyabaz A.Ş
Sözüneri Ltd.Şti.
Orksan Organik kimya San.ve
Tic.Ltd.Şti.
Aydınlar İnş.Turizm San ve
Tic.Ltd.Şti.
Camcıoğlu Müh.İnş.San.Tic.
Ltd.Şti.
Yıdınm Tuz San.Tic.Ltd.Şti.
Barışanlar Kont.San.Ltd.Şti. 1 
Atamer Turistik Tesisleri

. Isıtan Ltd.Şti.
Gecteknik Ltd.Şti.
Özkardeşler Otohfıotiv A.Ş.
Solaksubaşı Ltd.Şti.
Yıdınm Gıd.Mad.Ltd.Şti.
Gürle Otelcilik Ltd.Şti.
Durmaz Zeytin A.Ş
S.S Derya Tük.Koop.
Doğan Kardeşler Ltd.Şti.
Çınar Tershane.San.ve Tic.Ltd.Şti.
Bereket Köylü Zeytin Ltd.Şti.
Yavuzlar Entegre A.Ş.
Avcı Petrol Tic.Ltd.Şti;
Çiftçi inş.Ltd.Şti.
Güler Dalgıç Sualtı İnş.Taah.Tic. 
ve San.Ltd.Şti.
Akıtlar Nak.Akar.İnş.Tic.A.Ş.
Kozlu Tic.Ltd.Şti.
Alper İhr.İth.Tic.Ltd.Şti.
Ernak Nak.Tic.Ltd.Şti.
Elif İth.İhr.A.Ş.
Özören Elektronik Ltd.Şti.
Erenoğlu Süt ve Süt Mam. A.Ş.
Armada Dnz.Tic.Ltd.Şti.
User Gümrük.Müş.Ltd.Şti.
Filiz İnş.Tic.Ltd.Şti.
N.H Haksan Ltd.Şti.
Aybey Mimarlık Ltd.Şti.
Turbel Ltd.Şti.
Aygun Zeytin Ltd.Şti.

tjDE VECEĞİ UERGİ

1.222.310.000-
682.972.000-'
364.734.000-
217.193.000-

188.611.000-
157.319.000-
159.784.000-
161.523.000-

158.794.000-

133.960.000-

117.292.000-
115.81 <ZÖOO-
115.613.000-

40^025^00-
■■ :93.öÖşpoö-'

84.252/000-
> 71.029.000-

66.408.000-
63.789.000-
59.800.000-
54.650.000-
51.768.000-
51.068.000-
50.091.000-
49.002.000-
44.701.000-
40.658.000-

37.265.000-
35.730.000-
33.945.000-
32.434.000-
29.265.000-
28.084.000-
26.453.000-
25.976.000-
25.933.000-
25.353.000-
24.493.000-

23.649.000-
23.336.000-
21.261.000-
20.689.000-

Röntgen Fil. Ot. 6 kalem 270.500.000.- 8.115.000 TL. 
Banyo solüsyonları KONGRE İLANI

İHALE SAATİ
1 - Röntgen filimleri ve Ot. Saat: 10.00 da 

Banyo solüsyonları

KAYIP

Profilo Nikam B.F 
00002339 nolu yazar 

kasa ruhsatımı kaybet
tim hükümsüzdür

Sadullah ANAR

MÖBHTÇJ ECZANELER
10 M AYIŞ .1994 Sah AKDENİZ

11 MAYIS 1994 Çarşamba ENGİN

1—İROĞIU

13 MAYIS 1994 Cuma YİĞİT

|4 MAYIS 1994 Cumartesi SEDA .

15 MAYIS 1994 Pazar ERÇEK
a' * *r ı/** a

Gemlik Gübre Sanayi A.Ş. Site Kulübü 
Derneğinin 2. olağan Genel Kurul toplantısı 
24 Mayıs 1994 tarih, saat 18.30 da, TÜGSAŞ 
Gazinosu Lobisinde yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanmadığı takdide ikinci 

toplantı bir hafta sonra aynı yer ve saatte 
çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır: 
Tüm üyelerimize duyurulur.

Yönetim Kurulu

GÜNDEM
1 - Açılış ve saygı duruşu
2- Divan heyeti seçimi
3- Faaliyet raporlarının okunması 

“ 4- Yönetim ve Denetim kurullarının ibrası
5- Yeni Yönetim ve Denetim Kurul seçimleri 
6- Dilekler
7- Kapanış

İNCİ AI\U
SÜPER İNDİRİMLİ FİRTLRRLR

FıkîKET OTO DA 24 Ay Garantili

FİİCRET OTO
Yedek parça Aksesuar Akü SERı/iSi

Gayrimenkulun Açık Arttırma İlanı

GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Dosya No : 991/ 271 T. i

Satılmasına karar verilen gayrımenkulün cinsi, kıymeti, I 
adedi, evsafı t

1 - Gemlik Töpu sicilinin Pafta : 31, Ada : 167 ve Par
sel L 2‘de kayıtlı Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi ] 
istiklal Caddesinde kain 665.75 M2 miktarındaki arsa 1 
üzerine inşa edilen 4/468 arsa paylı birinci kattaki (23) 1 
nolu bağımsız bölüm nolu büronun bilirkişi tarafından 
20.000.000 TL. kıymet takdir edilmiştir.

2- Yine Gemlik Tapu sicilinin Pafta :31, Parsel: 2'de 
kayıtlı, İstiklal Caddesinde kain 665.75 m^ miktarındaki 1 
arsa üzerine inşa edilen 4/ 468 arsa paylı birinci katta 
(24) nolu bağımsız bölüm bilirkişi tarafından 50.000.000 1 
TL. kıymet takdir edilmiştir.

Taşınmazlar açık arttır ma suretiyle satışa çıkarılmıştır 1
SATIŞ ŞARTLARI.
1- Birinci sıradaki taşınmaz 17.6.1994 cuma günü 

saat 14.oo ile 14.20 arasında
2- İkinci sıradaki taşınmaz 17.6.1994 Cuma günü I] 

saat 14.00 ile 14.20 arasında Gemlik İcra 
Müdürlüğünde açık arttırma suretiyle yapılacaktır.

Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 75'ini ve 
rüchanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve 
satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur.

Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın 
taahhüdü baki kalmak şartıyla 27.6.1994 Pazartesi 
günü aynı yer ve aynı saatlerde ikinci arttırmaya 
çıkartılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde 
edilmemişse, gayrimenkul en çok arttıranın taahüdü 
saklı kalmak üzere artırma ilamında gösterilen müd
det sonunda en çok artırana ihale edilecektir; Şu 
kada.r ki; artırma bedelinin malın tahmin edilen 
kıymetinin % 40 mı bulması ve satış-isteyenin alacağı 
rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması 
ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma 
masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı 
çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen 
kıymetin % 20 si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar 
kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermesi 
lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 20 
günü geçmemek üzere mehil verebilir.Tellaliye resmi, 
ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aitti. 
Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin(+) bu 
gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve mas
raflara dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile 15 
gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi 

Itakdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaş

madan hariç bırakılacaklardır.
4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırma

mak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar 
ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli 
arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca 
temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır.

İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet 
kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bur fark, 
varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin göre
bilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği 
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi gör müş ve 
münderacatını kabul etmiş sayılcfcakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 991/271 T. sayılı dosya 
numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

İcra Müdürü
(i.İf.K. 126)
(+) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri

dahildir.

Havuzlu kiralık ve satılık
daireler, 

Satılık 50 m 2 dükkan. 
Tel: 513 17 97
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• Evlenme, • Nişan, • Sünnet 
ve • Özel günleriniz için 

Rezervasyonlarımız başladı. 
YER AYIRMADA ACELE EDİNİZ.

Tel.: 513 10 71 
Hükümet Konağı karşısı/GEMLİK



BAŞSAĞLIĞI

Atatürk düşüncesinin öğreticisi, 
savunucusu, Türkçe öğretmeni,

Halil UĞUR'u
yitirdik.

Mirası Atatürkçü öğrencileridir.
Düşüncelerine sahip çıkacağız.
Yaşamı rehberimiz olacaktır.

Başımız sağolsun.

Atatürkçü Düşünce 
Derneği

VEFAT VE TEŞEKKÜR
Zerrin Beydemir, Şermin Tüzsüzoğlu, Pervin Yalçınkaya ve Melika I 

Yaykın'ın babaları Bedri, Arif, Fikret ve Cem'in kayınpederi, Özge, 
Senem,Didem, Duygu ve Burak’ın büyükbabaları, Yüksel UGUR'un 
değerli eşi, erdemin, dürüstlüğün , insanca güzelliklerin essiz örneği, 
seçkin eğitimle! Emekli Türkçe öğretmeni

HALİL UĞUR
5 Mayıs 1994 tarihinde kaybettik.
Acımız/sonsuzdur. Hastalığı sırasında yardımlarını esirgemeyen 

Gemlik Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Vedat ÖKTER’e ve diğer sağlık 
personeline, cenazemize katılan, çelenk gönderen, telefon ve tel
grafla bizlerin acılarını paylaşan eş, dost,tanıdık ve akrabalarımıza 
teşekkürü bir borç biliriz.

AİLESİ

Başsağlığı
TÜRK MÎLLÎ EĞÎTÎM CAMİASININ YETİŞTİRDİĞİ ENDER 
EĞİTİMCİLERDEN, ATATÜRK DEVRİM VE İLKELERİNİN YILMAZ 
SAVUNUCUSU, DEĞERLİ BÜYÜĞÜMÜZ, EMEKLİ AĞABEYİMİZ

HALİL UĞUR'U
KAYBETTİK. BAŞIMIZ SAĞOLSUN. KEDERLİ AİLESİNİN
ACILARINI PAYLAŞIRIZ.

EĞÎT-SEN GEMLİK ŞUBESİ

Başsağlığı
BUGÜNLERE GELMEMİZDE BÜYÜK EMEĞİ GEÇEN, ÇAĞDAŞÇA 

DÜŞÜNEN İNSANLAR OLMAMIZDA BİZE YOL GÖSTEREN, YURT 
VE ULUS SEVGİSİNİ, OKUMA AŞKINI VEREN, GERÇEK 
ATATÜRKÇÜ, NAMUSLU, DÜRÜST ,BEYEFENDİ İNSAN,ÖĞRET-' 
MENİM,

HALİL UĞUR'U
KAYBETTİK. BAŞIMIZ SAĞOLSUN.

KADRİ GÜLER

—...... — ------------------- ---------------------------- '

KÖRFEZ OFSET
MATBAACILIK- YAYINCILIK- TANITIM HİZMETLERİ

{#,f (DAVttîfyE
I SEZO^U^U AÇTIK
I KAZ İTELİ, UCUZ,

| ZEKÇİ^LÇEŞİTLİ DAKETİyELEK
1 GÜNDE TESLİM EDİLİR.

ı i

GAZHANE CAD. BECEREN APT. ALTI TEL .513 17 97
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■7 Belediye Başkanı Nurettin Avcı, 
göreve başladıktan sonra ilk kez dün

■jüzenlediği basın toplantısında Belediyenin 
'mali durumu hakkında ve yapacağı çalışmalar 
I konusunda basın mensuplarına bilgi verdi.Avçı, 

İMaliye 'ye. SSK'ya ve piyasaya yaklaşık 50 mil - 
yar liralık borç tesbit edildiğini .borçların'36 
oyda ödeneceğini söyledi.

Yapı kullanma izni alamayan inşaat 
sahiplerin Belediye ye başvurup yasal asgari 
cezayı yatırmaları durumunda Belge alabi 
liceklerini belirten Avcı, Haziran ayı içinde 
Büyükşehir Belediyesi kapsamına alınacağımızı 
bunun için yasa teklifi hazırlandığını söyledi.. 
Başkan Nurettin Avcı, yüklü TIR'lann ve kam 
yanların gösterilen yerde park yapacağını, oto-

<J)üğün, ç^şan, Sünnet daveti^eferinİE için 
zengin çeşitferimizi

ve Jiyatfarımızı görmeden karar vermediniz.
AKUTLARA ARAYINIZ.
Körfez OFSET

MATBAACILIK:- YAYINCILIK - TANITIM
Gazhane Cd. Beceren Apt. altı GEMLİK 

(Fikret Otoelektrik yanı) TEL: 513 17 97

Son provalar yapılıyor...

19 Mayıs'ı 
Kutlayacağız

KUYUMCU
SOYULDU
Geçtiğimiz hafta salıgünü 
Belediye Sarayı altında 
^ulunan İzzet Çıtak'a ait 
kuyumcu dükkanı, üç kişi 
ttarafından soyuldu.Bilezik 
almaz İçin kuyumcuya 
gelen soygunculardan 
ikisi kuyumcuyu 
kıyalarken, diğeri 40 bile 
ziği çaldı.

HAFTAYABAKIŞ
• KADRİ GÜLER

İlk 43 gün
Belediye Başkanı Nurettin Avcı, 43 gün son - 

ravraldığı emanet ile ilgili bir basın toplantısı düzenle
di.

Özcesi, devralınan miras, pek iştah açıcı değil.
Avcı, basın toplantısını kendine bırakılan 50 milyar 

lira borcu kötülemek İçin yapmadı sanırım.
Kendine bırakılanın ne olduğunu saptadıktan

I sonra, kamuoyunu geçmiş belediyenin icraatların - 
dan bilgilendirmek, göreve her gelen Başkanın 
ödevi olduğu için olrrialı.'

Avcı, gördüğüm kadarıyla bu saptamalardan 
[ sonra çizeceği yolu belirlemiş-■■

Kutlamalar faslını bitirip, görev için küçükten başla - 
i yarak kolları sıvamış.

, Basın toplantısında bize anlatılanlardan iki nokta 
I İlçemiz için bir kayıp olduğunun altını çiziyor genç 
I Başkan.

Birincisi, PTT 'tarafından yaptırılacak İlave yeraltı 
| kablo döşeme işi ve iki su deposunun ihalesi yapılan 
i ancak başlatılmayan yarım işin tamamlanması... 
c Sayın Dlmill'nln seçimler nedeniyle ertelediği bu iki 
| hizmet şimdi başbakanlık Tasarruf tetbirlerin i ağına 

takılmış.
Bu şunu gösteriyor. Önümüzdeki yaz musluklardan 

tıs sesi duyacağız.Şimdiden herkes önlemini alsın. 
F ■ Avcı, küçük işleri çözme peşinde dedim. Örneğin, 

I simitçilerle toplanıp simitlerin naylon torbalarda satıl- 
I masını istiyor.
İL Minibüs garajını düzenlemek, gelişigüzel TIR ve 

t kamyon park sorununu halletmek, Halka ucuz 
ekmek yedirmek, ilçenin ana karterlerini 
güzelleştirmek, memurun "Nema"sını ödemek gibi..

I Avcı, İyi başladı. İyi götürmesini dileriz.
» ----------------- ----------------------- ------------ --------------------- ■ ■

Biri 40 yaşlarında tıknâS 
esmer,dökük saçlı,algı, 
açık,çekik gözlü, diğeri 
65-70 yaşlarında 1.70 
boylarında,tombul 
yüzlü,beyaz kır 
bıyıklı,doğu şiveli şapkalı, 
gençölanı ise 20-25 
yaşlarında kumral,gür ve 
yana taralı 
saçlı.Soyguncular aranıy-

KISA KISA
Eğit -Sen Gemlik Şubesi 

. dün düzenlenen törenle
lizmete açıldı.
Gazhane Caddesi Esnaf

< <efalet Kooperatifi
■ Dinasının bir katında hizmet 
/apacak olan Eğit-Sen , 
öğretmenlerin sendikal 
örgütlenmesi için çalışıyor.

ANAP Gençlik Komisyonu 
üyeleri pazar günü 
Kervansaray Oteli Yeşim 
Balonunda “Gençlik 
?öleni"düzenledi. Gençler 
jölende bol bol eğlendiler.

Hamidiye Mahallesinde 
meydana gelen, olayda, 
Murcan Nergiz adındaki 1.5 
/aşındaki kız çocuğu, 
annesinin mutfakta yemek 
/aptığı sırada balkondan 
düştü. Gemlik.Devlet

l Hastanesine kaldırılan 
Küçük Nurcan, buradan 
Bursa Tıp Fakültesine sevk 
adildi. —mb——

Ankara Ekin oyuncuları, . 
dün geçe Gemlik Lisesinde 
Haldun Taner'in "Günün 
Adamı" adlı oyunu sah 
neye koydu. Eğit-Sen 
tarafından ilçemize getir
tilen oyun, kalabalık bir 
zleyiçi tarafından beğeni 
le izlendi.Eğit-Sen Şube 
Başkanı Abdullah Çelik, bu 
ür kültür faaliyetlerinin

İlçe Meclisi Toplandı
1992 yılında Başbakanlık 
genelgesiyle yurt çapında 
oluşturulan İlçe Meclisleri 
geçtiğimiz hafta çarşam
ba günü Kaymakam 
Drhan lşın'ın başkanlığın - 
da Kız Meslek Lisesi 
Balonunda toplandı. 
Toplantıya Belediye 
Başkanları, siyasi parti

Asker 
Şenlikle 
Uğurlanacak 
1994/2 tertip askerlerinbu 
yıl birliklerine şevki şenlik
lerle kütlacak./.
Askere gidecek gençlerin 
ve ailelerinin moral bul
ması için düzenlenecek 
kutlamaların görkemli 
geçmesi için çalışmalara 
başlandıBunun için 27 
Mayıs cuma günü saat 
.14.00 de Atatürk 
Kordonunda tören 
düzenlenecek. Törende 
Askerlik Şubesi Başkanı 
Kıd. Yzb. Cihan Örmeci, 
günün önemini belirten bir 
konuşmg yapacak. t 
Okullarda yapılan şiir ve 
kompozisyon yarış
malarında dereceye 
girenlere ödüllerin de ve 
rileceği törenlerde, folklor 
gösterileri sunulacak. 
Daha sonra tören alanın
dan başlayarak, şehir 
içinde senlik vürüvüsü 
düzenlenecek. Akşam 
eğelence düzenlenecek.

£1: “îKi
BAYRAM"
Yılmaz Akkılıç 

yazdı
2. Sayfada

yöneticileri, resmi daire 
müdürleri, köy ve mahalle 
muhtarları, dernek ve oda 
yöneticileri katıldılar.
Kaymakam Orhan Işıh'ın 

açılış konuşmasıyla 
başlayan İlçe Meclisinde 
İlçe sorunları görüşüldü, 
komisyonlar kuruldu.

Haberi Sayfa 2. de

19 Mayıs, Atatürk'ü' 
AnmaGençlik, ve Spor 
Bayramının 75. yıldönümü 
nedeniyle başlatılan hazır - 
lıklar devam ediyor. Orta 
öğrenim öğrencileri gösteril 
er için bügün ve yarın son 
çalışmalarını yapacaklar. 
İlçe Kutlama Komitesi 
Perşembe günü kut
lanacak törenler için pro
gram hazırladı.
Bayram saat 8.30 da

Ticaret Odasından 
üyeler danışmanlık

Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası, üyelerinin Emlak ve 
Çevre Temizlik Vergisi 
beyannamelerini yanlışsız 
doldurulması için 
Danışmanlık hizmeti veri 
yor. Bunun için Oda 
içinde bir birim oluşturduk

Gemlikspor Başkanı Gencer'den çağrı:
"Yönetim için göreve gelin"
Gemlikspor Kulübü Başkanı 
Mahir Gencer, 3 Haziran 
günü yapılacak olan 
konğrede göreve talip 
olmak isteyenleri- göreve 
çağırdı.
Gencer, Gemlikspor'un 3 

yıldır son maçta kaçan 
şampiyonluklarında hep 
görevde kaldıklarını 
belirterek, bu yıl yönetim 
olarak öze dönme kararı . 
aldıklarını söyledi. 10-16 
yaş grubundan 200 kişilik 
genç futbolcu ordusu kur
duklarını belirten mahir 
Gencer, yaz sonuna kadar 
yapılacak çalışmalardan 

Sn. KARAYALÇIN'A GÖRE: 
" YIKIM MÜTEAHHİTLERİ VAR 

GÜÇLERİ İLE HÜKÜMETİ YIKMAYA
ÇALIŞIYOR."

ENKAZCILARA GÜN DOĞDU
DESENİZİ... -

Atatürk Anıtına çelenk 
konup, saygı duruşu İle 
bdşlayacak.Törenlere
stadta devam edilecek 

Stattaki törenler saat
9.30 başlayacak.Günün 
anlamını belirten konuşma 
ve şiirlerin okunmasından 
sonra geçit töreni yapıla
cak. Daha sonra gösteriler 
gerçekleştirilecek.Sporatif 
hareketlerden sonra folklor 
gösterileri sunulacak.

larını söyleyen Genel 
Sekreter Ağah Arda , 
beyannamelerini doldur
mada yanlış yaparım 
düşüncesinde olan 
üyelerin kendilerine 
başvurmalarını istedi.

Haberi sayfa 3'te 

sonra yapılacak seçmeler
le 40 kişilik kadroyu sapta 
yacaklarını
söyledi.Gencer," 3 yıldır 
şampiyonluk parolasıyla 
yola çıkıyoruz, ama son 
maçta şampiyonluğu 
kaçırıyoruz. Taraftarımız 
sabırlı olsun. Gelecek yıllar
da özledikleri Gemliksporu 
yaratacağız.." Mahir 
Gencer, kulübün maddi 
sıkıntılarının bulunduğunu,. 
şampiyonluğu oynayacak 
iyi bir transfer için 1 milyar j 
liraya ihtiyaç olduğunu 
billdirdi.
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GUPE
GÜNDÜZ
KUYUMCUBAYRAMİKİ t

Seçil İçin toplanan Yardımlar Kızılay'a devtedOl 
PARALAR ŞAHİN VE CAN AKÖŞEMDEN

Yılmaz AKKIUÇ

iki gün sonra "19 Mayıs", dört gün 
sonra da "Kurban Bayramı".
İki bayramı kutlayacaklar da olacak 
.birincisini boşlayıp İkincisini kutsayacak
lar da...

" 19 Mayıs 11 ne getirdi ?
Şimdilerde bir takım gözü dönmüş 

yobaz takımının alabildiğine yüklendik
lerine bakılırsa,bu tarih,toplumsal 
dönüşümün "nlrengi"noktası olmalı.Her 
şey bu tarihle alabora,yani eski deyimle 
"here ü merc"olmuş gibi.

Nedir o alabora,o here ü merc olan 
şey?

* Mustafa Kemal (Atatürk), 16 Mart 
1920'de İstanbul'un Bağlaşık Devletler 
tarafından resmen işgali 
üzerine,"Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i 
Hukuk Cemiyeti Temsil Kurulu“adına bir 
"Bildiri" yayınlar.Bu bildirinin dördüncü 
paragrafında,"namusunu ve yurdunu 
koruma uğruna her türlü özveriyi göze 
almış" olan "OsmanlI Ulusu" nun 
dayancı ve direnciyle bütün tehditlere 
karşı durduğundan övgüyle söz ettikten 
sonra, "En sonunda bugün İstanbul'u 
zorla işgal ederek Osmanlı Devleti'nin 
yediyüz yıllık yaşamına ve egemen
liğine son verildi" der.

Yani daha 1920 'nin 16 Mart 
günü,Zıll-ullah-fil 'alem Halife Efendi 
hazretlerinin"Der-saadet"te çubuğunu 
tüttürmekte olduğu sırada,OsmanlI 
Devleti'nin son bulduğunu açıklar.

Ve ardından,aynı bildirinin son 
paragrafında şöye seslenir ;"Yani bügün 
Türk Ulusu,uygarlık yeteneğini,yaşama 
ve bağımsızlık hakkını ve bütün gele
ceğini savunmaya çağırıldı."

Dikkat ediniz,bildiri "Osmanlı Ulusu" 
diye başlıyor,ama o gün Osmanlı 
Devleti'nin yaşam ve egemenliğine "son 
verildiği"ni açık seçik vurguladıktan 
sonra; "Türk Ulusü'nun uygarlığını, yaşa
ma ve bağımsızlık hakkını ve bütün gele
ceğini savunmaya çağırıldığını söylü 
yor.Yani Mustafa Kemal 16 Mart günü, 
"Osmanlı Ulusu 'ndan "Türk Ulusu" na1 
dönüşümün ilk işaretini veriyor.

Bununla da yetinmiyor. İstanbul'da 
basılan “Meclis-i Mebusan" yerine, 
Ankara'da bir "Meclis-i Müessisan''yani 
"Kurucu Meclis" toplanmasını öneriyor.Bir 
türlü O 'na ayak uyduramayan yakın 
arkadaşlarının bu "Meclis-i Müessisan' 
(Kurucu Meclis)" lafından ürkmeleri üze 
rine de ; "Salihiyet-i Fevkaladeyi Haiz

Meclis", yani" Olağanüstü Yetkileri 
Bulunan Meclis" tanımında karar kılıyor.

Özcesl,Samsun'a çıkışının 
üzerinden daha blryıl geçmemişken, 
artık "ümmet" döneminin kapandığını, 
" millet" çağının başladığını ilan ediyor.

Hem de hiçbir resmi kimliği bulun
mayan, salt bir'' dernek başkanı" ve 
" müstafi" bir eski asker olarak...

Şimdi, kimllerleğer kurtuluşu 
“Şeriaf'ta arıyor iseler, yani geçmişe 
dönüp11 Türk Ulusu 'ndan " İslam 
Ulusu"na .eşdeylşle " ümmef'e yönelik 
bir tersine süreci işletmekken çıkar umu 
yor iseler," 19 Mayıs"ı es geçip "Kurban 
Bayramı" nda karâr kılapaklardır 
kuşkusuz...

27 Mart Seçimleri, bazı çevrelerin 
ayaklarının suya ermesine neden olmuş 
görünüyor. Ama yanlışlık şurada kİ ;Bu 
çevreler "şeriatçı yöneliş" i kendi çatıları 
altında uslandırabileceklerini, terbiye 
edip siyasal kazanımları için kullanabile
ceklerini -hala- umuyorlar.' Onuri için de 
hem" Atatürk 'ün İlkeleri arasında laiklik 
yoktur.Çünkü laisizm yabancı kökenlidir1 
diye hedef şaşırtmaya kalkışan herifi 
na-şerif DYP ve AP içindeki "İslamcı 
oportünistler" den daha az zardriı 
bence. Kirin olduğu bilinmiyor Çünkü; 
ötekiler gibi meydan mitinglerinde " Biz 
Atatürkçüyüz" nutukları atıp, birtakım 
çağdışı "post-nlş in "ferin dergahlarında 
karar kılmıypr hiç değilse...

" 19 Mayıs " hepimize kutlu olsun 
• Dört gün sonraki “Kurban 

Bayramı"da kutlu olsun ; düşmanlıkları 
aşındırıp,dostlukların pekişmesine katkı - 
da bulunsun I

Unutmayalım ki çağı yakala
manın.yolu'" laik" olmaktan , yani; tüm 
insanların inançlarına " saygılı " olmak
tan geçiyor.

Ve lütfen kendinize gelin, yalan 
söylemeyin artık efendiler. Atatürk'ün en 
baş ilkesi " lalkllk"tir çünkü . Ö,.bağım
sızlığında , çağdaş anlamda milliyetçi' 
liginde, insan haklarınmda.., özcesl tek 
kelimeyle " demokrasi" nin temelinde 
"laiklik" olduğunun bilindinde bir önder
di-

SOYDULAR
Geçtiğimiz hafta salı günü 

güpe gündüz üç kişi kuyum
cu soydu.
Belediye Sarayı altında bulu-, 

nan İzzet Çıkak'a alt kuyum
cu dükkanına müşteri olarak 
gelen üç kişi, bilezik almak 
istediklerini söyleyerek 
kuyumcunun eşi Hatice 
Çltak'ı oyaladı. Bu arada iki 
soyguncu yaklaşık 40 bileziği 
çaldı.

Soyguncular gittikten sonra 
bileziklerinin çalındığını farke- 
den kuyumcular, tüm ara
malarına karşın soyguncu - 
lan bulamadı. Emniyete 
başvuran İzzet Çıtak soy
guncuların eşgalini bildirdi. 
Emniyet ekiplerinin ilçede 
yaptıkları aramalarda soy
guncuların izine rastlana
madı.

Sir oz hasta lığından 
karaciğeri değiştirilemedlğl 
için bir süre önce ölen 13 
yaşındaki küçük Seçil Kara 
için toplanan 18 bin 680 
mark ve 3 milyon lira para, 
böbreklerinden rahatsız 
oian Mimar Ahmet Şahin 
ve Mustafa Can adlı 
hastalara verilmek üzere 
Kızılay Derneğine devredil
di.
Seçil Karacın ölmesinden 

sonra toplanan yardım
ların başka banların kurtul
ması İçin harcanmasını 
isteyen baba İbrahim Kara 
geçtiğimiz hafta İlçe 
Kaymakamı Orhan Işın ile 
görüşerek, böbrek
lerinden rahatsız olan ve 
böbrek arayan İki Gemlikliz 
hastaya verilmesini istedi. 
İstemi olumlu karşılayan 
kaymakam Orhan Işın, 
Yardım Toplama 
Yönetmenliği hükümlerine 
göre,toplanan 18 bin mark 
ve 3 milyon 560 bin liranın 
Gemlik Kızılay Derneği'ne

aktarılmasını, iki böbrek 
hastasına yardımın bu 
kanalla yapılmasını 
sağladı,

Gemlik Kızılay Derneği 
Başkanı Ali Avcı, kendiler- 
ine iletilenyardımın 150 
milyon lirasını Mimar 
Ahmet Şahin'e, kalanının 
İse muhtemelen Mustafa 
Çam adlı hastanın tedavisi 
için kullanılacağını bildirdi?

ılu.
Bir süre önce ölen Seçil 
Kara için toplanan yardım
lar can kurtaracak.

ÎLÇE 
MECLÎSÎ 
TOPLANDI
İlçe Meclisi, Kaymakam 
Orhan 
Işın'ınbaşkanlığında 
geçtiğimiz hafta salı 
günü toplandı.
1992 yılında Başbakanlık 
genelgesiyle kurulan İlçe 
Meclisi Resmi Daire 
Müdürleri, Belediye 
Bğşkahları,Parti. Başkan 
ve yöneticileri,İl Genel 
Meclisi üyeleri, köy ve 
mahalle muhtarları, 
Zıraat.ve Halk Bankası 
Müdürleri, dernek ve 
Odaların başkanların- 
dan oluşuyor.
İlçe Meclisinde komisy

onlar yeniden oluşturu
lurken, ilçeyle. ilgili sorun
lar dile getirildi. 1 
Kurulan Komisyonlar 

çalışmalarına başla - 
yarak İlçeyle ilğli sorun
ların çözümü için çalış
malar yapacaklar. 
Komisyon çalışmaları bir 
sonraki İlçe Meclisinde 
ete alınarak 
görüşülecek ve karara 
bağlanacak.

En iyi difefcferimizte üyeferimizin ve 
fia(fcımızınKur6an Bayramfarını 
Kutfar, 
dafia nice saglıRfı ve muttu öayramtar 
geçirmeterini diteriz.

te 
A* 
H£ 

hıi
r
di
r 
r k

r
D

İNCİ AKÜ

O ' nu sakın "takkıyye"nize 
malzeme yapmaya kalkışmayın , alimal 
lah çarpılırsınız...

GEMLİK ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER

Güzel ortamında her akşam

En iyi dileklerimle dost ve müşterilerimin 
Kurban Bayramlarını kutlar, sağlıklı ve mutlu 
bayramlar geç irmelerini dilerim.

EMİR DOĞRU 
DOĞRU NAKLİYAT

Un

MMİA'
Havuzlu kiralık ve satılık 

daireler, 
Satılık 50 m2 dükkan.

GEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl: 21 SAYI: 1011 
Fiyatı :5.000 TL, 

Sahibi ve Sorumlu Müdürü : KADRİ GÜLER 
. Haber Müdürü : Cemal KIRGIZ 

idare Merkezi: Gazhane Cad. No.53/A 
Tek 513 17 97 GEMLİK

Dost ve Müşterilerimin Kurban 
Bayramlarını kutlar, sağlık ve 
mutluluklar dilerim.

ARSLAfl TİCARET
İsmail ARSLAN
IfİRELLI BAYİİ--------------
)EMİR- ÇİMENTO.
NŞAAT MALZEMELERİ

PRELLİ BAYİİ

SÜPER İNDİRİMLİ FİRTLRRLA
FİİCRET OTO DA 24 Ay Garantili

Yedek parça Aksesuar Akü servîSİ 
Tel-Fax : 5131001

Rahmi BABA Restaurantın

piyanist

eşliğinde nefis meze sıcak 
menüleriyle ve uygun fiyatlarıyla.

tMışan, (Düğün, Sünnet 
cemiyetleriniz için 

rezewasyonlarnızı beziyoruz.
fîlÜTLÜ BAYî^AfîlLAîV

HİZMETTE RAKİPSİZDİR.
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■UDİYE BAŞKANI İLK BASIN TOPLANTISINDA DEVRALDIĞI BELEDİYE HAKKINDA BİLGİ VERDİ

fÖ MİLYAR borçumuz var
SON NOKTA

Öylesine Bir yazı
^Kediye Başkanı Nurettin 
■Avcı, yaptığı açıklamada 
■aziıan ayında Bursa 
■Büyük Şehir Belediyesine 
Bağlanabileceğimizi söyle 

di. Başkan Avcı, Gemlik
Mlediyesi ile ilgili çalış- 
■hnalar hakkında bilgi 
^Brdiği basın toplantısında 
f SSK. olan 18 milyar 172 
■milyon lira sigorta pirimi 
Borcundan dolayı 
Bfelediye'ye icra takibi

başlatıldığı, Belediye ye ait 
286 arsanın satımından 
elde edilen 2 milyar liranın 
bu borçtan düşüldüğünü 
ve borçların taksitle öden
meğe başlanacağını söyle
di.
Nurettin Avcı, açıkla

malarında Gelir Vergisi 
borçlarının 25 milyar lira 
olduğunu, çıkarılan yasa ile 
borç faizlerinin ve gecikme 
zamlarının af ancak ana

SIRASI GELDİKÇE
:> :■» :v-

Anneler Günü ... İ NAN TAMER

■ Ne demişler Anneler' Günü.. Evet, Anne en mukad
des varlık. Özel gün mü olurmuş. Bir yıl boyunca 
unut,yanına yakıştırma terk et,düşkünler evine posta - 
la,bir günün bir kaç dakikasını haydi haydi birkaç 
'saatini lütfedip ayır ne o görevini yapan iyi ve medeni 
İnsan ol.Yok öyle şey,olmaz..
। Anne,baştacı.Bizi dünyaya getiren o.Hertürlü zor

luğu. ezayı cefayı çeken o.Bizi uyutmak için uyu
lmayan o.Koruyucu meleğimiz o.Var etmek için,yok 
plan a.
| Onun değeri.birgünde bir buket çiçek,bir maddi 

hediye vermek,beş on dakika el öpüp hatır sormakla 
gösterilmiş olamaz

■ Ondan ayrılıp ayrı ev açmak,olamaz. Evin her 
iodası,her köşesi onun olmalı,Bunlar onun hakkı.Yılın 
değil,günün her saati hatırı sorulmalı,eli 
ppülmeli,seviüp,okşanmalı,doyasıya sarılmalı,arzusu 
sorulmalı.istemleri yerine getirilmeli,rıza 
kazanılmak.Kaynana değil,ana bilinmeli...

** Biz orta kuşaklar böyle gördük, böyle .olması 
■öğütllendi.doğruluğuna inandık.Böyle davrandık. 
Genç kuşaklarca da böyle yapılmasını arzuluyor 
ve bekliyoruz.

Aslında;dünyada kutlanan bizim de Millet olarak 
hemen adepte olduğumuz ANNELER GÜNÜ,birey 
ci .çıkarcı bir anlayışın ürünü.Hümanizm görüntüsü 
'içinde sömürü. Duygu sömürüsü.Kazanma hırsının 
tuzağı.
j Sevginin karşılığı illa bir maddi armağan 
inidir?.Armağan ne. kadar büyük ve değerli olursa 
[gösterilen sevgi de büyük mü olacak?.Yok canım ne 
plakası var.Sevgi .maddenin zıddıdı.Para getirmez, 
[insan olmanın göstergesidir sevgi.
, Sevgi özlem,hatırlayış,izan,vicdan nişanesi’. Büyüğün 
karşısında,ne olursan ol,makam sahibi ol,mevki sahibi 
ol,han hamam sahibi, para babası . 
ol,küçülebilme.karşısındakini büyük görme,gerideki 
idile bireylerine bu davranışı gösterebilme.Yani tek 
kelime ile adam olma.

[ O günü .Anneler Gününü bir bayram gibi kutla
ma sevinç gösterisine dönüştürme,milyonlarca öksüzü 
gün boyunca ağlatma,yüreğini yakma günü olmuyor 
mu.Bükük boyunlarım,ahzun gönüller acılara gark 
etme,dertlerini debreştirme,dünyalarını ve ruhlarını 
karartma günü olmuyormu.

t Korunması sevilmesi,acı ve dertlerinin unutturul- 
ması gerekenleri ağlatmanın alemi! 
ne?Yazıktır,Günahtır.

Radyoları aç,tv.leri aç hüzün verici ,iç 
yakıcı,ağlatıcı sözler şarkılar,deyişler.Gam kasavet 
Ne o annelere sevgi, ağıt.

Sonra..annelik özlemi çekmiş,anne olamamış 
milyonlarca insana acı ve ızdırap çektiriyoruz.Yararı 
ne?.

Bunlar yetmezmiş gibi; kardeşler arasında, 
pna-oğul, ana-kız, kayınvalide-damat-gelin arasında 
kırgınlıklara, küskünlüklere sebep oluyor.

Vay I küçük gelin-şunu getirdi de , büyük 
gelin getirmedi, elin kızı oğlumu elimden aldı zapdet- 
ti. Anasına kıyamıyor gibisine bir sürü üzüntü verici 
olaylara neden.Sözde sevgi, segisizliğe dönüşüyor, 
dile bağları zedeleniyor, yara alıyor kopuyor.

Bence..Mayıs Ayının ikinci pazar günü,acı
masızca sömürü günü. Paracıları güldürüp,öksüzleri 
ağlatıyor.

Vazgeçelim. .Ağlayanı güldü re İlim.Acıları 
dindirelim.Buna insan olarak mecburuz.

işte,Ana yüreği böyle diler,böyle der...

K atiuı/dtunızı vı ^mfitııitııimin tBayıamtaımı canda

/mZ/kı,jaaûJıtaı ditilin.

paranın ödenmesinin 
zorunlu kıldığını hatır
latarak, bu tutarın ^.mil
yar 13 milyon lira civarında 
olduğunu söyledi. Avcı, 
Maliye 'ye olan borcun 36 
eşit taksitle İller 
Bankasından Belediyelere 
ödenen katkıdan kesile
ceğini hatırlattı.

Piyasaya yaklaşık 2 milyar 
lira borçlarınında bulun
duğunu ifade eden 
Belediye Başkanı, Zorunlu 
Tasarruf, Özel İdare 
Müdürlüğü ve esnafa olan 
bu borçların ödeneceğini 
hatırlatarak ,söyle konuş- 
‘tu: "Önümüzde Sendikal 
anlaşmazlıktan ötürü toplu 
sözleşme yapamayan işçi - 
lerin avans istemi, yasa 
gereği işçilere ödenecek 
ikramiye ve bayram 
ikramiyeleri var. Biz, ayrıca 
memurdan kesilen 300 
milyon lira tutarındaki 
memaların da ödemesini 
istiyoruz. Para durumumuzu 
ayarlayabilirsek, bunların 
tümünü bu ay içinde 
yapacağız." 
Belediyede 343' personelin 
çalıştığını, bunun 217 
kişisinin işçi olduğûnu 
belirten Nurettin Avcı, işçi 
çıkarmayı düşünmedikleri - 
ni .ancak, çalışmayan ve 
kaytaran kişinin gözünün 
yaşına bakmayacağını 
tekrar h a tırla tı.

Belediye personeli arasın
daki kişisel ilişkilerin iyi 
olmadığını gördüğünü 
söyleyen Avcı; "İlk 
yapacağım işlerin başında 
dairelerdeki duvaarları yık
mak olacak.Birimler amir
lerinin kontrolünde, birbir
lerine yakın olarak çalışa
caklar. Görev saatinde 
dairede bulunmayan per
sonelden kısım amirleri 
sorumlu olacak.Temizlik 
işçilerine özel giysi yaptıra
cağız. Mesai saati içinde 
bu giyselerle çalışacaklar; 
bunlar ilişkilerin düzelme
sine ve oto kontrol sistemi
ni getirecek." dedi.

YAPI KULLANMA AFFI 
, Göreve geldiğinden 
sonra yaptıkları işleri anla - 
tan Başkan Avcı, vatan - 
daşdan 2. milyar lira su 
parası alacaklarının bulun - 
duğunu, kira ve işgaliye 
lerder\uzun zamandır alın
mayanı alacaklarının 
olduğunu belirterek tahsi
latların hızlandırılacağını, 
bir kez su parası öde
meyene ikinci faturanın

--------------------------------------------------1

gönderilmeyeceğini, faizin | 
işletilmesine devam edile -1 
ceğini .suyunun kesileceği! 
ni söyledi.İlan ve reklam 
vergilerinin gözden geçir
ileceğini, kamyon garajıntr
yapılacağını, otobüslerin 
minibüs garajından 
çıkarılacağını, yüklü 
TIR'ların gösterilen yerde 
parkının sağlanacağını 
anlattıktan sonra Yapı kul-: 
lanma belgesi alamayan 
inşaatlarla ilgili şunları 
söyledi:
" Devletin arazisine, 
komşusunun tapulu 
mülküne tecavüz etmemiş 
mülk sahiplerinin çıkmalar
dan dolayı, başka türlü 
plan proje dışı yapılan 
yapıları yasaların koyduğıi 
en az cezayı alarak çöze- : 
ceğiz. Bunun için vatan
daşlar dilekçeyle Belediye: 
ye başvuracaklar.Neden 
iskan izni alamadıklarını 
açıkça yazacaklar, 
dilekçeler Fen İşlerinde 
incelenecek. İnşaat 
Başına 20 milyon ceza 
ödenecek. Çok sayılı 
apartmanlarda daire 
bazında en az 1 milyo lira 
ceza alınacak. Sorunu 
ancak yasal çerçevede 
böyle çözeceğiz" dedi.

BÜYÜKŞEHİR KAPSAMI
Belediye Başkanı Nurettin i 

Avcı,’ Gemlik Belediyesi'nin I 
Bursa Büyük Şehir
Belediyesi kapsamına alın-I
ması için Ankara'da 
temaslarda bulunduğunu 
hatırlatarak, "Bu i; bana 
verilen söze göre bayram' 
dan sonra çözüme 
kavuşacak. Büyük Şehir 
Belediyesine glrmemezin
sayısız yararları var.Devlet |
katkısı her şeyden önce 
2.5 kat artacak. 
Büyükşehir'in bütün 
olanaklarından yarar
lanacağız. Manastır ın su 
ve kanalisasyon gibi dev 
projeleri ortada 
duruyor. Bunlar Büyükşehir 
'e alınmamızla sona ere
cek. DYP Grup 
Başkanvekili Sayın Turan 
Tayan dan söz aldık.

i

i

i

Mudanya ve Kurşunlu'nun 
kapsama alınma işi Kanun 
Komisyonunda. Bizimki de 
burada ele ahnacak."dedl.
Gemlik Festivalinin can
landırılacağını da söyleyen 
Avcı,"29 Mayıs zeytin Daliı 
Folklor Yarışması' bunun 
başlangıcı olacak"şek - 
linde konuştu.

ülüdAg . 
sUthahesi

İSMAİL- OSMAK EMİM
DOS ÎT DE XÜŞJ'EXJ£EXİXJZ  JX
XWBAX BAyRAM£ARJXJ
IKUJjCAK MU£T£U£C(X£AX DİLERİZ.

HER ZAMAN TAZE SÜT ÜRÜNLERİ-SUCUK- PASTIRMA- YUMURTA- RAL-REÇEL vıı 
HELVA ÇEŞİTLERİ BULUNUR
Demirsûbaşı Mah. No.31 Tel : 5131151 Gemlik

Bu hafta benim için çok önemmll bir haftaydı.| 
Evlilik töreni sonrası bir hafta süreyle izinli olduğun! 
için pek Gemlik'te bulunamadım. Bu yüzden ilçel 
gündeminrden kısa bir süre uzak kaldım. o| 
nedenle bu hafta sizlele Gemlik'te olup bitenler-l 
den çok, genel bir yazıyla birlikte olmak istedim. 1

Sadece benim üzerime değil, hemen hemen! 
herkesin üzerinde bulunan bahar rehavetinden ikil 
hafta önce bahsetmiştim. Şimdi benim üzerime biri 
de evlilik rehaveti çökünce, açıkça söyleyeyim,! 
bir haftalık izin tam zamanında imdada yetişti.

Ama inanın, izinde de olsak gazetecilik heye-| 
canı, özlemi, çalışma temposu her zaman kendini I 
hissettiriyor. Adeta burnumda tüttü desem yeridir. 1

Şimdi izin bitti, sîzlerle beraberiz. Yine köşe! 
yazılarımızla, haberlerimizle sîzlerle birlikte ola-| 
cağız. Ben böyle de rken sakın yanlış anlamayın, | 
sizin de bildiğiniz gibi Körfez Gazetesi 21 yıldan! 
beri aralıksız çıkmakta ve çıkacaktır. Ben, sadece! 
kendi adıma konuşuyorum. Ve tüm gazete okuyu-| 
cularını çok seviyorum.

Önümüzdeki haftalarda sîzlerle yine ilçef 
gündemi ve ülke politikasında olup bitenleri 
hakkındaki yazılarımla bebaber olacağım. Şimdilik! 
hepinize hoşçakalın diyorum.

Not : Geçen haftaki yazımın başlığı olan " İlk! 
İcraatlar" bilgisayar kurbanı olduğundan çık-| 
mamış. Düzeltirim. Okurlarımın kurban bayram-I 
larını candan kutlarım.

Kurban bayramınızı kutlar sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim.
İsmet Dağ ve Oğulları.

Kurban Hayranımızı
eıı iyi dileklerimle kııflnr 
sağlık ve ıııııflıılııklar 
dilerini.

Mim.Haşan Sözüneri

Jyelerinin .Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi 
Beyannameleri doldurmak için birim oluşturdular 

TİCARET ODASINDAN 
DANIŞMANLIK HİZMETİ

Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası, üyelerinin Emlak ve 
Çevre Temizlik Vergisi 
Beyannameleri doldu
rurken yanlışlığa 
düşmemeleri için, Oda 
içinde hizmet birimi oluştur
dular.

Ticaret ve Sanayi Odası 
Genel Sekreterliğinden 
yapılan açıklamada , 
Mayıs ayı sonüna kadar 
belediyelere verilmesi 
gereken Emlak ve Çevre 
Temizlik Beyannamelerinin

sağlıklı biçimde düzen-, 
lenebllmesi için beyan
name verme süresi bitimine 
kadar Oda üyelerinin 
kendilerine ait mülkler için 
Danışmanlık hizmeti verile-, 
ceğlnl, bu nedenle de bir 
birim oluşturulduğunu açık-' 
ladı.

Ticaret ve Sanayi Odası 
Genel Sekreteri Ağah Arda, 
danışma ihtiyacı duyah 
üyelerinin Odaya başvur^ 
malarını istedi.
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Gemlikli hemşehrilerimizin ve üyelerimizinKurban Bayramını kutlar, sağlık ve mutluluk dileriz.
CHP
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İlçe Yönetim Kurulu

CHP
İlçe Yönetim Kurulu

KONGRE İLANI
KURTUL KÖYÜ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 

DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

Kulübümüzün yıllık olağan Genel Kurul 
toplantısı 5 Haziran 1994 Pazar günü Köy. 
Kahvehanesinde yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanmadığı takdide ikinci 

toplantı bir hafta sonra aynı yer ve saatte 
yapılacaktır. Üyelerimize duyurulur.

Yönetim Kurulu
GÜNDEM :
1 - Açılış ve yokldma
2- Divan oluşumu, saygı duruşu
3- Yönetim ve Denetleme kurullarının çalışma rapor 

larının okunması
4- Raporların görüşülmesi ve aklanması
5- Yeni Yönetim ve Denetleme Kurullarının seçimi

ÖZONUR FEN 
DERSANESİNDEN 
1994-1995 öğretim yılı 
için uygulanacak ders 
ücretleri aşağıda 
çıkarılmıştır.
İlkokullar için bir ders 

saati 30.000 TL. + KDV, 
Ortaokullar son sınıf, 
Fen Lisesi, Askeri Liseler, 
Anadolu Öğretmen 
Liseleri için bir ders saati 
45.000 TL+ KDV.

ÖSS- ÖYS için bir ders 
saati 50.000 + KDV.,ara 
sınıflar takviye kursları 
için bir ders saati 
80.000+KDV olarak belir
lenmiştir. İlan olunur.
Not: Bu ücretler uygula

ma anında % 5 oranında 
indirimli olarak uygulanır.

KAYIP
Nüfus Cüzdanım ve 
Tempra SX özel 
aracımın ruhsatını 
kaybettim.
Hükümsüzdür.

DURSUN ÖZBEY

KAYIP
Orhangazi Trafik 

Şube 
Müdürlüğünden 
aldığım ehliyetimi 
kaybettim.
Hükümsüzdür.

Dost ve 
‘J^iiştenberim.izm 
‘Kjırban bayramlarını 
‘IÇutbar, 
Sağbı/çye mutbubu/çbar 

‘Diteriz.
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KURŞUNLU KÖYÜ CAMİ VE EĞİTİM YAPILARINI KORUMA VE YAŞATMA DERNEĞİ

^^meğln Adı ve Merkezi :
[■Modde- 1 Derneğin adı, Kurşunlu Köyü Camii ve Eğitim Yapılarını Koruma ve Yaşatma Derneği 
■ Merkezi: Kurşunlu Köyü Camii karşısında Muhtarlık binası GEMLİK.
■Madde - 2 Derneğin Amacı; Camii,Okul, Eğitim birimleri,Eski Eserleri,tarihi ve doğal çevreyi!
Hüzenleme, koruma onarma ve buamaçlarla araştırma yapmayı kapsar.
^^Kmacı Gerçekleştirmek İçin :
I aK>ernekte sürdürülecek Çalışma ve konulan,
I b| Yapılacak Caminin yapım ve onanmını gerektiğinde genişletebilmesini yıkıp yerine yenisinin 
■ yapılmasını temin eder.
I cl Abdest alma mahalli,şadırvanlar,tuvaletler,avluların tanzimi,gibi cami müştemilatında olan
I her şeyi yeniden yaptınr.
I dİ Camii ve müştemilatının aydınlatma,ısıtma, soğutma, seslendirme,temizlik ve benzeri teşki -
I lafının kurulmasını sağlar, teşrif ve tesisini yapar.
| e [ihtiyaca göre camiye ücretleri Dernekçe vermek suretiyle gerekli şartlan taşıyan yeteri kadar
■ görevli temin eder.Görevlilere yardım eder.
I f - Gayesine uygun Konferans, müsabaka,gezi tertip eder.Kitap, macmua,takvim ve benzerlerini
| çıkarır,başkalarının çıkardığını tevzii eder.
I 9 ‘Diğer Hayır Dernekleri ile borç veya hayır alıp vererek karşıhkl ı yardımlaşır.
I h -Çalışma Biçimleri :
^KTMüftülükle işbirliği yapar ve imkanlan nisbetlnde yardım alır ve yardımcı olur.
■ b- Gayesine uygun Vakıf Tesis kurar.

DERNEK KURUCULARI

Madde - 3 Dernek Kurucuları şunlardır.
Mı Soyadı Baba Adı Ana Âdı Doğ.Yeri Tar. Tabiyeti Mes . İkamet
S.YEDEK Gulnuri Sebahat Ardanuç 1965 T.C. Din.Gör. Kurşunlu
Ş.K. Dalkılıç İsmail Saliha Kurşunlu 1946 T.C. İç.Mim.
■Çağlayan Mehmet Neriman Kurşunlu 1953 T.C. Serbest
F.Uluath İsmail Lütfiye Kurşunlu 1936 T.C. " "
F.Karakaş Rıza Muzaffer Kurşunlu 1956 T.C. " "
E.Karpeli Zekeriya Feride Kurşunlu 1941 T.C. " "
(.Balhan Muharrem Zahide Kurşunlu 1940 T.C “ "

■rneğe Üye Olma, Üyelikten Çıkarmaya Şart ve Şekilleri:
Madde -4 Medeni haklannı kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş bulunan ve Dernekler 

Kanunu hükümlerine göre üyelikleri yasaklanmamış olan herkes Derneğe üye olabilir.
Kanunun 16.cı maddesinde belirtilen hususlar yerine getirilmek ile kamu görevlileri de üye ola
bilir.
Kanunun 4.cü maddesinin 2.ci fıkrasının (2) ve (3) numaralı bentlerinde gösterilenler ile diğer 
kanunların derneklere üye olmayacakları belirlenen kişiler ve ortaokul ortaöğretim öğrencileri 
Dernek üyesi olamazlar.
Kanunun 4.cü maddesinin 2.ci fıkrasının (4)cü bendinde gösterilenler bu bentte belirtilen yasak 
süresince Derneğe üye olamazlar.
Yüksek Öğretim Öğrenci Derneklerine.öğrenci olmayanlar, bu kanunun 39.cu maddesinde gös 
terilen derneklere, derneğin kurulduğu.kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmayan kamu hizmeti 
görevlileri ve kamu hizmetlerinde çalışan meslek mensupları tarafından kurulan derneklere de o 
meslekten olmayanlar ile milletvekilleri üye olamaz.
Türk vatandaşı olmayanların derneklere üye olabilmeleri için, Türk vatandaşlarında aranan 
şartlardan başka, o yabancının Türkiye'de ikamet etme hakkına sahip olması da gereklidir.

ÜYELİK HAKLARI
Madde 5-Dernek Yönetim Kurulu üyelik için yapılan müraacatları en çok 30 gün içinde üyeliğe 
kabul veya reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucunu müraacaf sahibine duyurmak zorun
dadır.
Madde 6-Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte kalmaya zorlanamaz ,her üye istifa 
hakkına sahiptir.
Madde 7-Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.Üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet din ve 
mezhep,aile .zümre ve sınıf farkı yoktur.Tüzüğe eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık tanıyan 
hükümler konulmaz.
Madde 8-(4).cü maddede belirtilen kamu hizmeti görevlileri Dernekler Kanununun lö.cı maddesi 
Bükümleri gereğince üye olabilecekleri dernekleri Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri,özel gelir 
kaynağı veya özel imkanlan kanunla sağlamış olan kamu yararına çalışan derneklerin yönetim 
ve denetim kurallannda görev alamazlar.

ÜYELİKTEN ÇIKARMA
Madde 9-Üyelerden :

r a. Yasalarımıza, Dernek Tüzüğüne aykırı veya amaca zarar verici hareket edenler,1 
b- Aidatını tebliğe rahmen 30 gün içinde mazeretsiz olarak ödemeyenler, yönetim 

kararıyla üyeliktençıkanlırlar. Çıkarılanların itiraz hakkı vardır.Genel Kurul kararı 
kesindlr.Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, önceden derneğe yaptıkları yardım ve aidatları 
geriye isteyemezler.
■mek Genel Kurulunun Kuruluş Şekil ve Toplanma Zamanı:
Madde 10-Dernek Genel Kurulu .derneğe kayıtlı asıl üyelerden, temsilci üyelerden teşekkül 
eder.Genel Kurulun toplantı gününden bir ay öncesine kadar aidatlarını ödemeyenler toplantı 
nisabında göz önüne alınmaz ve oy kullanamazlar .Aidatını ödeyen asıl üyeler ile fahri üyeler 
dinleyici olarak toplantıya katılabilirler.Dilek ve temennide bulunabilirler.Dernek tüzüğünün 
gazetede yayınlandığı tarihi takip eden 6 ay içinde ilk genel kurul toplantısını yapar.

a-Her iki sene (Ocak) ayında olağan,
b-Yönetim ve Denetleme Kurullarının gerekil gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin 

5/1 İnin yazılı isteği üzerine olağan üstü toplanır.Genel Kurul toplantıya,Yönetim Kurulu tarafından 
çağrılır.Denetleme Kurulunun veya dernek üyelerinin 5/1 inin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, 
Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa .Denetleme Kurulu veya toplantı isteği bulunan 
Üyelerden birinin müracatı üzerine Mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri 
arasında 3 kişilik bir heyeti Genel Kurulu çağırmakla görevlendirir. «

GENEL KURUL TOPLANTISI OY KULLANMA VE KARAR ALMA ŞEKLİ:
Madde 11 zYönetim Kurulu, Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin listesini düzenler.
genel Kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü .saati, yeri ve gündemi mahalli bir 
gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağırır.Bu çağında çoğunluğu sağlıyamazsa toplantı 
yapılmaz.İkinci toplantının hangi gün yapılacağı belirtilir.İlk toplantı günü İle ikinci toplantı 
arasında 1 haftadan az zaman bırakılmaz.Toplantının yapılacağı gün saat ve yer ile toplantı 
gündemi toplantı gününden en az 15 gün önce mahallin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir. 
Bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösterecek liste de eklenir.
Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebeplerlde belirtilmek 
suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazeteye İkinci bir ilan verilerek duyurulur. İkinci toplantının 
geri bırakılma tarihinden İtibaren en geç İki ay İçinde yapılması zorunludur. Üyeler, ikinci toplan - 
tiya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Ve bu esasa göre mahalli en büyük 
amirliğine duyurulur. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. Genel Kurul 
toplantıları derneğin merkezinin bulunduğu yerde yapılır.
Madde 12 :Genel Kurul katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasını n katılması ile 
toplanır.ilk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz, Ancak , bu 
ikinci toplantıya üye sayısı dernek Yönetim ve Denetim kurulları üye tam sayısının İki katından az 
olmaz.
Madde 13 -Genel Kurul toplantıları İlanda belirtilen ve mahalli en büyük mülki amirine bildirilen 
gün ve saat ve belirtilen yerde yapılır.
Genel Kurula katılacak üyeler,Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adlarının karşısına imza 
koyarak toplantı yerine glderler.Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır.Üye oyunu bizzat 
kullanır. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.Kararlar mevcudun salt çoğunluğu He alınır.9.uncu 

maddede belirtilen çoğunluk sağlanmış ise bu bir tutanak ile tespit edelir.Ve toplantı Yönetim 
Kurulu Başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından
açılır.Hüküme Komserinln toplantıya gelmemiş olması,.toplantının ertelenmesine gerekçe sayıl - 
maz.açılıştan sonra,toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve başkanvekilllle katip 
seçilir.Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir.Katipler toplantı tutanağını düzenler ve 
başkan İle birlikte İmzalarlar.
Toplantı sonunda,bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.Toplantılarda yanlız gün - 
demde yer alan maddeler görüşülür.Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 10/1 
(tarafından görüşülmesi istenilen konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 14 -Genel Kurulda Görüşülüp Karara Bağlanacak Hususlar Şunlardır:
1 -Dernek organlarının seçilmesi
2 -Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.
3 -Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi .Yönetim Kurulunun ibra edilmesi
4 -Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.
5 -Dernek için taşınmaz malların satın alınması veya mevcut malların satılması hususunda 
Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
6 -Derneğin federasyona katılması veya ayrılması.
7 -Derneğin feshedilmesi.
8 -Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevlerin yerine getirilmesi.

YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARI
Madde 15 -Yönetim Kurulu, 5 asıl ve yedek üyeden teşkil edilmek üzere Genel Kurulca gizil oy 
ile seçilir.Asıl üyelerden boşalma olduğu takdirde en çok oy alandan başlamak üzere yedek 
üyelerin göreve çağırılması zorunludur.Toplantı günleri kurulca tespit edilir.İlk toplantı en yaşlı 
üyenin başkanlığında yapılı.Ve üyeler arasında görev bölümü karara bağlanır.Toplantı günleri 
kurulca tespit edilir.Toplantılarda salt çoğunluk aranır.Ve mevcudun çuğunluğu ile kardar ve 
rilir.. Üst üste 3 defa veya yılda 10 toplantıya mazeretsiz veya kabul edilir mezereti olmaksızın 
katılmayan üyeler, kurul üyeliğinden çekilmiş sayılırlar.Buna dair kararı üyeliğin süre verilelerek 
savunması alındaıktan sonra yönetim kuruluna verir.
Madde 16 -Yönetim kurulu üye sayısı,boşalmalar sebebiyle yediklerininde yerine getirilmesin 
den sonra üye tam sayısının yansından aşağı düşerse Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu 
üyeleri ve Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya cağırılır.Çağrının yapılması 
halinde dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma 
yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üye , kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla 
görevele.ndirir.
Madde 17 -Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir:
1 -Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki verir
2 -Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve şube kurucularına yetki vermek
3 -Derneğin gelir gider hesaplarına iyişkin işlemleri yapma ve gelecek döneme ait bütçeyi 
hazırlayarak Genel Kurula sunmak.
4 -Türk vatandaşı olmayanları dernek üyeliğine kabulü halinde bunları 10 gün içinde mahalli en 
büyük mülki amirine bildirmek.Mevzuatın kendisine verdiği işleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 
Madde 18-Denetleme Kurulu üç asıl üç yedek üyeden teşkil edilmek üzere Genel Kurulca 
seçilir.Bu kurul,derneğin hesaplarını ve çalışmalarını devamlı denetleyerek asgari 6 ayda bir 
hazırlayacağı raporlara yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunâr.Ayrıca üyelerin 
dernek çalışmaları hakkındaki ihpariar üzerine rapor hazırlayarak gereğini yapar. Yönetim 
Kurulu her türlü hesap ve işlem dosyalarını Denetlemi Kuruluna göstermeye mecburdur. 
Yönetim Kurulu, denetlemelerde zorunluk çıkardığı takdirde, Denetleme Kurulu zabıtla bunu 
tesbit eder. Genel Kurulun toplantıya çağrılmasını sağlar. Suç teşkil eden hususların tesbiti 
halinde durumu ilgili makamlara bildirir.
Madde 19-Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen 7 gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafın - 
dan sayılan organlara seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadlarını, baba adları, doğum 
yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları Dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki 
amirliğine yazı ile bildirilir. , 
Madde 20-Üyelerin girişte 5 bin lira giriş aidatı, yılda 60 bin lira üye aidatı öderler. Miktar yıllık 
olarak verileceği gibi aylık taksitler şeklinde de ödenebilir. Ödeme şekil ve zamanı üyelerin 
talebi de göz önüne alınarak Yönetim Kurulunca tesbit edilir. Yapılan bu tesbit her üye için 
kayıt defterine işlenir.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Madde 21 -Derneğin Tüzüğü merkez genel kurulma iştirak eden üyelerin üçte ikisinin çoğun
luğu iye değiştirilir. Yapılan değişiklik kuruştaki usule göre ilan ettirilerek kesinlik kazanır.

DERNEĞİN GELİRLERİ

Madde 22- Derneğin gelirleri şunlardır: 1 - Giriş ve üye aidatı 2- Dernekçe yapılan spor yarış - 
ması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler. 3- Derneğin mal varlığından çlde edilen 
gelirler. 4- Bağışlar ve yardımlar. 5- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun 
olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

TUTULACAK DEFTERLER
Madde 23 - Dernek aşağıdaki yazılı defterleri tutar. 1 - Üye Kayıt Defteri: Derneğe gfirenlerin 
kimlikleri, derneği giriş tarihleri, aylık veya yıllık aidatları bu deftere yazılır. 2- Karar Defteri : 
Yönetim kurullarının kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılr. Ve, kararın altı Başkan g 
ve üyelerce imzalanır. 3- Gelen ve Giden Evrak Defteri: Gelen ve giden evrak tarih ve 
numarasıyla bu deftere kayıt olunur. 4- Gelir ve Gider Defteri : Dernek namına aınan bütün 
paraların alındıkları ve harcanan paralarında verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defter - 
de gösterilir. 5- Bütçe Kesin hesap ve Blanço Defteri: Bütçe Kesin hesap ve blançolar bu 
deftere işlenir. 6- Demirbaş Defteri : Derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir. 7- Alındı 
Belgesi Kayıt Defteri, bu sayılan defterlerin Noter'den tastikli olması zorunludur.
Madde 24- Dernek gelirleri Alındı Belgesiyle toplanır. Giderler harcama Belgesiyle yapılır.Bu 
belgelerin saklama süresi özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı 
kalmak üzere, 5 yıldır Dernek Gelirlerin alınmasında kullanılacak alındı belges i Maliye 
Bakanlığınca bastırılır. Derneğin talebi üzerine 30 gün içinde bu belgeler verilmez ise 
Kanundaki usule göre Dernekçe bastırılan Alındı Belgeleri mahalli en büyük mülki amirliğine 
onaylattırılarak bağış ve aidat kabulünde kullanılır.Maliye Bakanlığınca resmi alındı belgeleri 
sağlandıktan sonra Derneğin bastırdığı özel alındı belgeleri kullanılmaz. Bağış ve aidat topla
yarak kişi veya kişileri Dernek Yönetim Kurulu bir karar İle belirtir. Bu karar o yerin en büyük 
mülki Amirine tesçil ettirilir. Dernek adına gazete ve öteki basılı eserler vererek para ve yardım» 
toplamak yasaktır.

TAŞINMAZ MAL BİLDİRME
Madde 25- Dernek amacını gerçekleştirmek için bağış veya satın alma yoluyla taşınmaz mal 
edinebilir. Bunları satabilir. Hibe ve terk edebilir. Kamu yararına çalışma kararı aldıktan sonra 
ikametgahı İle amaç ve faaliyetleri İçin gerekli olanlardan başka taşınmaz mala sahip olamaz.

DERNEĞİN SANDIK KURMASI
Madde 26- Dernek, koşullarını Genel Kurulda belirlemek üzere Yardım Sandığı kurabilir.

LOKAL AÇMA

Madde 27- Dernek merkezi bulunduğu yerden mahalli çn büyük müllki alirinden izin almak ve 
kanunlara aykırı davranmamak şartıyla bir lokal açıp İşletebilir.

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYESİSİ
Madde 28- Genel Kurulun Derneğin feshine karar alabilmesi için tüzüğe göre genel kurula 
katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulun - 

.ması şarttır.llk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler usulüne göre ikinci 
toplantıya çağrılır, iklnçl toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun feshi konusu görüşülebilir. 
Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu İle verlylmesi zorun
ludur. Derneğin feshi, Yönetim kurulu tarafından 5 gün İçinde mahalli en büyük mülki amirliğine 
yazı İle bildirilir.
Madde 29- Feshi halinde Kurşunlu Köyü Camii ve Eğitim Yapılarını Koruma ve Yaşatma 
Derneğinin menkul ve gaynmenkülleri Gemlik İlçesi Müftülük bünyesinde bulunan Türkiye 
Diyanet Vakfı Gemlik Şubesine devredilir.
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DYP İlçe Yönetim Kurulu
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ARMUTLU AVCILIK VE ATICILIK İHTİSAS KULÜBÜ DERNEĞİ TUZUGU

^^Bneğln Adı ve Merkezi :
^Kdde^l Demeğin adı, Armutlu Avcılık ve Atıcılık ihtisas Kulübü Derneği
■ Merkezi: Armutlu Bucağı- GEMLİK.
Mmeğln Amacı :
Mtdde 2 -a-Köy avcılarını teknik esaslara göre İlerletmek.

b-Av sporuna meraklı olanları bir araya toplayarak,topluluk bağ ve sevgisini birlikte 
çalışma hevesini artırmak.

c-Gençlerin atıcılıkta maharet bilgisini yükseltmek İçin müsabakalar tertiplemek.
d-Muzur hayvanların İtlafı için sürekli avlar tertiplemek,
e-Nesll azalan hayvanların korunumunu ve üretimini sağlamak İçin gerekil tedbirleri 

almak,
f-iyl cins av köpeklerinin yetiştirilmesi hususunda çaba sarfetmek ve bu hususta 

Damızlık almak üretmek ve yetiştirmek üzere yer kiralamak,yetiştirici tutmak ve yetişenleri satmak
g-DemeğlmlzIn siyaset İle hiç bir İlgisi yoktur.

Bulamacı gerçekleştirmek İçin
a-) Avcılıkla ilgili yayın haber ve mevzuatı takip ederek üyelerine duyurmak.
b-) Gençlerin avcılığa İlgisini çekmek,onların maharet ve bilgisini artırmak İçin pan

eller ve konferanslar düzenlemek.
c-) Yönetim kurulu toplantıları yaparak,yapılıcak İşlere ait kararlar alır ve uygular.
d-)Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için çevreden ve her türlü İmkandan yararian -

ma yollarını araştırır.
e-) Derneğe maddi İmkan sağlamak İçin tüzüğün gelllrler bölümünde yazılı faaliyet 

H yürütür.
f-) Sürek ve benzeri av partileri ile satış müsabakaları tertip etmek,her türlü atış

loligonları yaptırmak İçin llgill'makamlar nezdinde teşebbüslerde bulunmak.
Binek kuruculari
İadde - 3
Eı Soyadı

Dernek Kurucuları şunlardır.
TABİYETİ MESLEK VE SANATI İKAMETİ İMZA

ffiösman TÜRK T.C. Çiftçi
►2-Necdet TANER T.C. İnş.Müteah.
B-Şükru ÇELİK T.C. Çiftçi
4'-Ahmet TÜRKMEN T.C. Çiftçi
5-Ahmet GÖÇ T.C. Ser.Mes.
[Adil ALYANAK T.C. Balıkçı
■Dengiz ARSLAN T.C. Çiftçi
■İneğe Üye Olma, Üyelikten Çıkarma Şart ve Şekilleri:

Armutlu Bucağı

Madde -4 Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş bulunan ve Dernekler 
Kanunu hükümlerine göre üyelikleri yasaklanmamış olan herkes Derneğe üye olabilir.
Kanunun 16.cı maddesinde belirtilen hususlar yerine getirilmek kaydıyla ile kamu görevlileri de 
üye olabilir.
Kanunun 4.cü maddesinin 2.ci fıkrasının (2) ve (3) numaralı bentlerinde gösterilenler ile diğer 
■nunlann derneklere üye olmayacakları belirlenen kişiler ve Dernek üyesi olamazlar.
Kanunun 4.cü maddesinin 2.ci fıkrasının (4)cü bendinde gösterilenler bu bentte belirtilen yasak 
süresince Derneğe üye olamazlar.
Yüksek Öğretim Öğrenci Derneklerine.öğrencl olmayanlar, bu kanunun 39.cu maddesinde gös 
erilen derneklere, derneğin kurulduğu,kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmayan kamu hizmeti 
jörevlileri ve kamu hizmetlerinde çalışan meslek mensuplan tarafından kurulan derneklere de o 
neslekten olmayanlar ile milletvekilleri üye olamaz.

Türk vatandaşı olmayanların derneklere üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan 
şartlardan başka c yabancmn Türkiye'de ikamet etme hakkına sahip olması da 
gereklidir.Fahri uyei'fc için İkamet şartı aranmaz.

| ÜYELİK HAKkı
Madde 5-Dernek Yönetim Kurulu üyelik için yapılan müraacatları en çok 30 gün içinde üyeliğe
Kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucunu müraacat sahibine duyurmak 
Korundadır.
Madde 6-Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte kalmaya zorlanamaz ,Her üye istifa 
hakkına sahiptir.
Madde 7-Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.Üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet din ve 
mezhep,aile .zümre ve sınıf farkı yoktur.Tüzüğe eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık tanıyan 
hükümler konulmaz.
Madde 8-(4).cü maddede belirtilen kamu hizmeti görevlileri Dernekler Kanununun lö.cı maddesi 
Bükümleri gereğince üye olabilecekleri dernekleri Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri,özel gelir 
kaynağı veya özel imkanları kanunla sağlamış olan kamu yararına çalışan derneklerin yönetim 
ve denetim kurallarında görev alamazlar.

ÜYELİKTEN ÇIKARMA
Madde 9-Üyelerden :

a.Yasalarımıza,Dernek Tüzüğüne aykırı veya amaca zarar verici hareket edenler, 
b- Aidatını tebliğe rahmen 30 gün içinde mazeretsiz olarak ödemeyenler, yönetim 

Kararıyla üyellktençıkarılırlar. Dernekten çıkarılanların itiraz hakkı vardır.Genel Kurul kararı 
kesindir.Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, önceden derneğe yaptıkları yardım ve aidatları 

Beriye isteyemezler.
I c- Dernek içerisinde huzursuzluk çıkaranlar,uygunsuz davranışta bulunanlar. 

d-Av yasasına Merkez Av Komisyonu kararına uymayanlar.
Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli ve Toplanma Zamanı:

Madde 10-Dernek Genel Kutulu derneğe kayıtlı asıl üyelerden,varsa şşubelerin temsilci uye-c 
tinden teşekkül eder.Genel Kurulun toplantı gününden bir ay öncesine kadar aidatlarını öde - 
meyenler toplantı nisabında goz önüne alınmaz ve oy kullanamazlar .Aidatını ödemeyen ası' 
üyeler ile fahri üyeler dinleyici olarak toplantıya katılabilirler.Dilek ve temennide 
bulunabilirler,Dernek tüzüğünün gazetede yayınlandığı tarihi takip eden 6 ay içinde ilk genel 

Kurul toplantısını yapar.
. a- Dernek genel kurulu Şubat ayı içersinde iki yılda bir olmak üzere alağan 

b-Ygnetim ve Denetleme Kurullarının gerekil gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin 
6/1 inin yazılı isteği üzerine toplanır,Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulu tarafından 
çağrılır.,Denetleme Kurulu veya toplantı isteği bulunan üyelerden birinin müracatı üzerine Mahalli 
Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dfernek üyeleri arasında 3 kişilik bir heyeti Genel Kurulu 
foplantıyaçağırmakla görevlendirir.
^MfcGENEL KURUL TOPLANTISI OY KULLANMA VE KARAR ALMA ŞEKLİ:
Madde 11 :Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılma’hakkı olan üyelerin listesini düzenler.

Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü ,saati, yeri ve gündemi mahalli bir 
gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağırır.Bu çağrıda çoğunluğu sağlıyamazsa toplantı 
yapılmaz.ikinci toplantının hangi gün yapılacağı belirtilirdik toplantı günü ile ikinci toplantı 
arasında 1 haftadan az zaman bırakılmaz.Toplantının yapılacağı gün saat ve yer ile toplantı 
gündemi toplantı gününden en az 15 gün önce mahallin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir, 
iu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösterecek liste de eklenir.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebeplerlde belirtilmek 
suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazeteye İkinci bir İlan verilerek duyurulur, İkinci toplantının 
geri bırakılma tarihinden İtibaren en geç iki ay İçinde yapılması zorunludur. Üyeler, ikinci toplan - 
tıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Ve 2. fıkra esaslara göre mahalli en 
büyük amirliğine duyurulur. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. Genel Kurul 
toplantıları derneğin merkezinin bulunduğu yerde yapılır.
Madde 12 Genel Kurul katılma hakkı bulunan üyelerin-yarıdan bir fazlasını n katılması İle 
tOplanır.ilk toplantıda yet* say saa anamazsa ikinci ’aplartıda çoğunluk aranmaz,Ancak , bu 
ikinci topıan* /a üye sayısı err *k >ne* ve Denetin kuru lan uye tam sayısının iki katından
az olmaz
Madde 13 Ge' - - 
gün ve saai b - 
Genel Kurula kır 
koyarak toplantı ,■ 
kullanır.Fahri üyelerin ■

p • tııjr ar • e mahalli en buyuk mülki amirine bildirilen
0 anıl

Krn rrKu < ı a .zenıenen listedeki adlarının karşısına imza 
• • r, 3e el' . < aa ner uyenir bir oy hakkı vardır.Üye oyunu bizzat 

■jkki yoktur Karana' mevcudun salt çoğunluğu İle alınır.9.uncu

belirtilen çoğunluk sağlanmış İse durum bir tutanak İle tespit edelIr.Ve toplantı Yönetim Kurulu 
Başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafindan
açılır.Hüküme Komserlnln toplantıya gelmemiş olması„toplantının ertelenmesine gerekçe sayıl - 
maz. Açılıştan sonra,toplantıyı yönetecek bir başkan veya başkanvekili ile 2 katip 
seçlllr.Toplantının yönetimi Divan Başkanına alttlr.Katlpler toplantı tutanağını düzenler ve 
başkanda İmzalar.
Toplantı sonunda, tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.Toplantılarda ancak gün
demde yer alan maddeler görüşülür.Yalnız toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 10/1 
(tarafından görüşülmesi istenilen konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 14 -Genel Kurulda Görüşülüp Karara Bağlanacak Hususlar Şunlardır:
1 -Dernek organlarının seçilmesi
2 -Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.
3 -Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi .Yönetim Kurulunun İbra edilmesi
4 -Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.
5 -Dernek İçin taşınmaz malların satın alınması veya mevcut malların satılmasıiçl n Yönetim 
Kuruluna yetki verilmesi.
6 -Derneğin federasyona katılması veya ayrılması.
7 -Derneğin uluslararası faaliyetlerde bulunması.
8 Derneğin fesh-edilmesi 9-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Madde 15 -Yönetim Kurulu, 5 asıl ve yedek üyeden teşkil edilmek üzere Genel Kurulca gizli oy 
İle seçilir.Asıl üyelerden boşalma olduğu takdirde en çok oy alandan başlamak üzere yedek 
üyelerin göreve çağırılması zorunludur.Toplantı günleri kurulca tespit edilir.Nk toplantı en yaşlı 
üyenin başkanlığında yapılı.ve üyeler arasında görev bölümü karara bağlanır. Toplantılarda 
salt çoğunluk aranır.Ve mevcudun salt çoğunluğu İle karar verilir 
verilir..Üst üste 3 defa veya yılda 10 toplantıya mazeretsiz katılmayan üyeler, kurul üyeliğinden 
çekilmiş sayılırlar. Buna dair karan İlgilinin süre verileterek savunması alınd ıktan sonra Yönetim 
Kurulu verir.
Madde 16 -Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerininde yerine getirilmesin 
den sonra üye tam sayısının yansından aşağı düşerse Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu 

। üyeleri ve Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır.Çağnnın yapılmaması 
halinde dernek üyelerinden birinin baş vurması üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma 
yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla 
görevelendirir.
Madde 17 -Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir: .
1 -Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki verimek 
2 -Derneğin gelir gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapma ve gelecek döneme ait bütçeyi hazır
layarak Genel Kurula sunmak.
3-Türk vatandaşı olmayanları dernek üyeliğine kabulü halinde bunları 10 gün içinde mahalli en 
büyük mülki amirine bildlrmek.Mevzuatın kendisine verdiği işleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 
4- dernek Genel kurulun kararlarını yerine getirmek. 5- Nesli azalrpış veya ilçemiz hudutlarında 
nesli kalmamış av hayvanlarının üremesi için bunların avlanmasının ilçe av Komisyonu vasi - 
tasıyla yasak etmek, yani damızlıklar getirmek. 6, İlçe Av Komisyonuna yapılacak teklifleri hazır - 
lamak, bunların tahakkukuna çalışmak. 7 - Avcılık, av malzemesi, av silahları ve av köpekleri 
hakkında üyeler için konferanslar tertip etmek. 8- 3167 Sayılı kara avcılığı Kanununa ve bu 
kanana göre çıkarılan merkez Av Komisyonu Kararına aykırı harekette bulunanlar hakkında 
yapılacak ihbar veya resmen müşaede üzerine selahiyetli makamları haberdar ve kanunun 
hükümlerinin tatbikini temin etmek.
Madde 18-Denefleme Kurulu üç asil üç yedek üyeden teşkil edilmek üzere Genel Kurulca gizli 
oyla seçilir.Bu kurul,derneğin hesaplarını ve çalışmalarını devamlı denetleyerek asgari 6 ayda 
bir hazırlayacağı raporları yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Ayrıca 
üyelerin dernek çalışmaları hakkındaki ihparları üzerinde rapor hazırlayarak gereğini yapar. 
Yönetim Kurulu her türlü hesap ve işlem dosyalarını talebinde Denetlemi Kuruluna göstermeye 
,mecburdur. Yönetim Kurulu, denetlemelerde zorunluk çıkardığı takdirde. Denetleme Kurulu 
zabıtla bunu tesbit eder. Genel Kurulun toplantıya çağrılmasını sağlar. Suç teşkil eden husus
ların tesbiti halinde durumu ilgili makamlara lletir.Denetleme Kurulu vazifesini laikiyle yapma
ması halinde uğrayacağı zararlardan aynı Yönetim kurulu üyesi gibi sorumludur. , 
Madde 19-Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen 7 gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafın - 
dan sayılan organlara seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadlarını, baba adları, doğum 
yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları Dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki 
amirliğine yazı ile bildirilir.
Madde 20-, Derneğin Şubesi yoktur. Şube açamaz. ’
Madde 21 -Üyeler 20 bin lira giriş aidatı, ve yılda 50 bin lira üyelik aidatı öderler. 5 yıllık üye 
aidatları toptan alınır. Yani bir defada tahsil edilir. Ancak bu aidatlar Genel Kurul kararı .ile art - 

kırılabilir. TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Madde 22 - Derneğin tüzüğü Merkez Genel Kuruluna iştirak eden üyelerin üçte ikisinin çoğun 
luğu ile değiştirilir. Yapılan değişiklik kuruştaki usule göre ilan ettirilerek kesinlik kazanır.

DERNEĞİN GELİRLERİ

Madde 23- Derneğin gelirleri şunlardır: 1 - Giriş ve üye aidatı 2- Dernekçe yapılan yayınlar terfi - 
pleneri piyango, balo , eğlence,temsil, konser, spor yarışması konferans gibi faaliyetlerden 
sağlanan gelirler. 3- Derneğin mal varlığından elde edilen 'gelirler. 4- Bağışlar ve yardımlar. 5- 
Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardım
lar. Derneğin dış ülkelerdeki gprçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım ala - 
bilmesi için İç İşleri Bakanlığından alınacak İzin ile olur.

TUTULACAK DEFTERLER
Madde 24 - Dernek aşağıdaki yazılı defterleri tutar. 1- üye Kayıt Defteri: Derneğe girenlerin 
kimlikleri, derneği giriş tarihleri, aylık veya yıllık aidatları bu deftere yazılır. 2- Karar Defteri: 
Yönetim Kurullarının kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılr. Ve kararıp altı Başkan 
ve üyelerce imzalanır. 3- Gelen ve Giden Evrak Defteri: Gelen ve giden evrak tarih ve 
numarasıyla bu deftere kayıt olunur. 4- Gelir ve Gider Defteri: Dernek namına aman bütün 
paralatın alındıkları ve harcanan paralarında verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defter ■ 
de gösterilir. 5- Bütçe Kesin hesap ve Blanço Defteri: Bütçe Kesin hesap ve blançolar bu 
deftere işlenir. 6- Demirbaş Defteri : Derneğe alt demirbaş eşyalar bu deftere işlenir, 7- Alındı 
Belgesi Kayıt Defteri, alındı belgesi makbuzları seri ve cilt numaraları ile kime ve ne zaman 
verildiği ,ne zaman geri.alındığı bu deftere işlenir. Bu sayılan defterlerin Noter'den tastikli olması 
zorunludur.
Madde 25- Dernek gelirleri Alındı Belgesiyle toplanır. Giderler harcama Belgesiyle yapılır.Bu 
belgelerin saklama süresi özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı 
kalmak üzere, 5 yıldır Dernek gelirlerin alınmasında kullanılacak alındı belges I Maliye 
Bakanlığınca bastırılır. Derneğin talebi üzerine 30 gün içinde bu belgeler verilmez İse 
Kanundaki usule göre Dernekçe bastırılan Alındı Belgeleri mahalli en büyük mülki amirliğine 
onaylattırılarak bağış ve aidat kabulünde kullanılır.Maliye Bakanlığınca resmi alındı belgeleri 
sağlandıktan sonra Derneğin bastırdığı özel alındı belgeleri kullanılmaz. Bağış ve aidat toplay
acak kişi veya kişileri Dernek Yönetim Kurulu bir karar ile belirtir. Bu karar o yerin en büyük mülki 
Amirine tesçll ettirilir. Dernek adına gazete ve dergi öteki basılı eserler vererek bunlar 
karşılığında para veya başkaca yardım yasaktır.

TAŞINMAZ MAL EDİNME
Madde 26- Dernek amacını gerçekleştirmek İçin bağış veya satın alma yoluyla taşınmaz mal 
edinebilir. Bunları satabilir. Hibe ve terk edebilir. Kamu yararına çalışma kararı almadıktan 
sonra İkametgahı İle amaç ve faaliyetleri İçin gerekli olanlardan başka taşınmaz mala sahip 
olamaz.Derneğe satın alınan veya bağış ve vasiyet yoluyla Derneğ İntikal eden taşınmaz mal
lar Dernek adına tapuya da tescilinden İtibaren 3 ay İçerisinde İç İşleri Bakanlığına bildirilir.

LOKAL AÇMA
Madde 27- Dernek merkşzl. veya şubesinin bulunduğu yerde mahalli en büyük müllkl alirlnden 
izin almak ve kanunlara aykırı davranmamak şartıyla birer lokal açıp İşletebilir.

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYESİSI
Madde 28- Genel Kurulun Derneğin feshine karar alabilmesi için tüzüğe göre Genel Kurula 
katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulun - 
ması şarttır.ilk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler usulüne göre İkinci 
toplantıya çağrılır, İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesh konusu görüşülebilir. 
Feshe İlişkin kararın lupldntıda hazır bulunan üyelerin üçte İki çoğunluğu ile verlylmesi zorun
ludur. Derneğin feshi, Yönetim Kurulu tarafından 5 gün içinde mahalli en büyük mülki amirliğine 
yazı İle bildirilir.
Madde 29- Feshi halinde Derneğin menkul ve gayrimenkul malları Hazîneye devredilir.
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GİZİ MUTLAKA ARAYINIZ.

»glrmendere Belediyesi Halk Oyunları Ekibi birinci oldu

Z5 milyar değerindeydi.

^/Gemlik Belediyesi öncülüğünde' bu yıl ikindisi 
■üzenlenen Zeytindalı Halk Oyunları yarışması 
■içtiğimiz pazar günü Mustgfa Kemal Atatürk 
Kordonu'nda yapıldı.
I Yarışmalarda, birinciliği Değirmendere Belediyesi 
Halk Oyunları Ekibi, Ardahan yöresi oyunlarıyla 94.65 
puanla birinci oldu. Bursa Kültür Sanat ve Tanıtım 
[Derneği, Bursa yöresi oyunlarıyla 94 tam puanla 
İkinci olurken, üçüncülüğü yine Değirmendere 
Belediyesi Halk Oyunları Ekibi kazandı.

^^Jelediye Başkanı Nurettin Avcı, 2. Zeytindalı Halk 
Oyunları yarışmasında yaptığı konuşmasında "folklor 
yarışmaları karşılıklı kültürlerin birbirlerine aktarılması - 
na ve kültürlerin yaşatılmasına katkı sağlamaktadır." 
dedi.

Yarışmaya Değirmendere Belediyesi halk Oyunları. 
Ekibi, Bursa Kültür ve Sanat Tanıtım Derneği, Gelibolu 
Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, İzmit Büyük Şehir
Belediyesi Halk Oyunları katıldı. Haberi Sayfa 3‘de

İlçemizin yeni özel dershanesi öğrencileri sınavlara hazırlayacak

KÖRFEZ FEN DERHANESİ 
HİZMETE AÇILDI

E İlkokuldan Üniversiteye 
kadar öğrencileri sınava 
hazırlama ve yıl içinde 
kurslarla yetiştirmeyi 
amacıyla Özel Körfez Fen 
Dershanesi hizmete açıldı. 
| Körfez Fen Dersanesi'nin 
açılışına Kaymakam 
Drhan Işın, Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı Jlçe 
Milli Eğitim Şube Müdürü 
İsmail Çokal, Necdet Arı, 
okul müdürleri, öğretmen
ler, veliler ve kalabalık bir

davetli topluluğu katıldı.
Dershanenin' açılışını 

yapan Kaymakam Orhan 
Işın, Körfez Fen, 
Derhanesinin ilçe 
eğitimine büyük katkılar 
sağlayacağını,toplumu- 
muza bilgili insan 
yetiştirmeye çabasında 
olacağıpi belirterek 
başarılar diledi. Daha 
sonra dershane topluçb 
gezildi.
Açılışa katılan konuklara

HAFTAYA BAKIŞ
• KADRİ GÜLER

Yarışmanın ardından
2. Gemlik Zeytindalı Halk Dansları Folklor Yarışması Pazar 

günü yapıldı.
İskele Meydanında yapılan folklor yarışması, iyi niyetli ve 

çalışkan bir grup insanın çabasıyla gerçekleştirildi.
Birincisine göre daha az ilgi gören yarışmanın nedeni beni 

düşündürdü.
Oysa, 11 Eylül Gemlik'in Kurtuluşunun şenliklerindeki 

geçen yıl yapılan eğlenceler, halkın büyük ilgisini çekmişti.
Halk eğlenceyi seviyor.

Ancak, halkın programları izleyeceği uygun bir yerin olma
ması bu etkinliklere katılımı azaltıyor.
E Yıllar önce eski belediye başkalarımızdan Sayın Hakkı 
Çakır'a, Kayıkhane Mahallesindeki belediyeye ait arsaya anfitiyat 
şeklinde bir açık hava tiyatrosu yapmasını Av. Ali Aksoy'la ben 
defalarca yazdık ve söyledik. Ama, 7 katlı bina yapmayı tercih 
etti. Sonra yaptıklarının tamamını Adalet Bakanlığı personeli loj - 
manı olarak sattı.
| Geriye ne kaldı. Bir dizi beton.

Sayın Çakır, bizim önerilerimize biraz kulak verebilmiş olsay - 
dı. Bugün ANAP'lı bir başka belediye başkamnın yaptığı hizmet, 
halktan daha iyi ilgi görecek, halkın sevgi ve saygıları da kendi - 
terine artacakta.
I 2. Gemlik Zeytindalı Halk Dansları Folklor yarışmalarını 
uygun bir mekanda yapılmamasının üzüntüsünü pazar günü 
yaşadım.

<76 bin nüfusu bulunan Gemlik'te bu güzel etkinliği bin kişiye 
yakın bir halk izleme olanağı buldu.

Gemlik'in sanat ve kültür etkinliklerine uygun mekanı 
yapacak kurum belediyedir.
I Bursa Belediyesi Kfilür ve Sanat Vakfı'nın çalışmalarını 
beğeni ile izliyoruz. Oluşturulan Kültür komp leksinin kırın
tılarının Gemlik'e de düşmesini diliyoruz.
| Gemlik'te ilçe halkına yakışır bir sinemanın olmaması, 
mevcudun da yaşatılamaması cidden üzücü.

Halk Dansları Folklör Yarışması kültür mirasımıza sahip çık - 
madır.

Emeği geçenleri kutluyorum.
Ancak,Gemlik'e de bir Kültür Sanat Vakfı kapandıralım diyo

rum.

sunulan kokteyl ile geç 
saatlere dek eğitim 
konusu konuşuldu.

Dershane Müdürü Talat 
Şahin, ilçemizde ve 
Orhangazi'de Üniversiteye 
hazırlık dershanesi 
olmadığından öğrenci 
lerin büyük zaman 
velilerin ise ekonomik kay
bına1 neden olunduğunu, 
bunun kurdukları ders 
hane ile giderildiğini 
belirterek şunları söyledi: 
"Deneyimli öğretmen 
kadromuzla, ilkokuldan 
üniversiteye kadar öğren- 
cilerin yıl içinde 
yetişmeleri, Anadolu 
liseleri, askeri liseler,fen 
liseleri, DPY okulları 
sınavlarına hazırlamayı 
amaçlıyoruz.
Dersanemiz yalnız 
Gemlik'e değil Orhangazi 
ilçemize de hizmet ede- 
çektir. Hergün 
Orhangazi'ye ücretsiz 
servis kaldıracağız. 
Bundan böyle iddialı 
kadrolarımızla hiçbir 
öğrenciyi Bursa'ya gitme 
gereği duymayacaktır" 
dedi.

Öte yandan Dershanede 
30 Mayıs salı günü ve 3 
Haziran tarihleri arasında, 
ilkokul 3. ve 4. sınıf öğren
cilerine yönelik, seviye 
belirleme sınavı yapıla
cak.

Belediye Meclisi 
1 Haziran günü 
toplanıyor

Belediye Mecllsl'nin hazi
ran ayı toplantıları 1 « 
Haziran 1995 günü başla 
yacak.

Belediye Meclis toplan
tısında divan, encümen, 
komisyon üyelikleri için 
seçimler yapılacak.

Öte yandan 1995 yılı 
mesai programı onay
lanacak. 1994 yılı kesin 
hesapları görüşülüp, karar 
bağlanacak.

Toplantıda GEMPORT 
yönetimi İçin seçimde 
yapılacak.

Haberi Sayfa 3 de

Kısa kısa tosa
İLK VE ORTA 
OKULU 
DIŞARIDAN 
BİTİRME

' SINAVLARI
| »kokulu ve ortaokulu 
? 'dışarıdan bitirmek 

İsteyenlerin kayıtları
na başlanıyor.

^Dışarıdan ilkokul ve 
'ortaokul diploması

: glmak isteyenler Gazi 
= ■■•■Şköğretim Okulu ile 

x İlçe Milli Eğitim 
^Müdürlüklerine 
^başvuracaklar.

Haberi sayfa 3'te 
, ANAPLILAR KURULUŞ 

YILDÖNÜMÜNE 
KATILDILAR

>' "Anavatan Partisi İlçe 
örgütü, partilerinin 12. 

.kuruluş yıldönümüne 
; bir otobüs insanla 
i' katıldı.
L'&eçtiğimizhafta 
H^Cumartesi günü 
S Ankara ve istanbul’- 
f' da yapılan törenler

Bin hazırlanan
emlik İlçe Örgütü, 

Ankara'daki törene
' 'İlçe Başkanı Faruk 

Güzel ve eşlerinin de 
• katıldığı bir otobüs 

•partili ile katıldı.
ANAP’lılar aynı gece

1 Gemlik'e geri 
'döndüler.

KAMYON . .
MARKETE GİRDİ
Ayhan Yıldırım yöneti - 

FWindeki 06 EUP 021

B(akalı un yüklü 
amyon Kumla 
' ^"Caddesinde arıza 

yaptı. Arızalı kam 
' .İyonun kurtarıcı • ile 
' çekildiği sırada 

halatın kopması 
itonucu kurtulan 
kamyon Raşit Acar'a 
ait markete girdi.
Sabahın erken saat
lerinde meydana 
gelen olay marketin 
kapalı olması 
nedeniyle can kaybı 

. olmadı. Kaçan 
sürücü polis tarafın
dan yakalandı.

”27 MAYIS"

Yılmaz Akkılıç ’ın

yazısı

2. Sayfamızda

Bursaspor Kulübü 
Başkanı ve tanınmış 
Tekstilci Hüseyin 
Silahçı'nın 2.5 milyar lira 
değerindeki yatı, ilçemiz 
girişinde bulunan balıkçı 
barınağında elektrik kon
tağından çıkan kıvılcım
lar sonucu cayır cayır 
yandı.

Kısa sürede alevler 
içinde kalan 9.5 metre 
boyunda ve 2.5 milyar 
değerindeki yat itfaiye 
ekiplerinin ve balıkçıların 
büyük çabaları İle 
söndürüldü.

Yatın büyük bir kısmı 
kullanılmaz hale geldi.

Haberi Sayfa 3'de

Sermayesi 10 milyardan 20 milyara yükseltiliyor

BAT-TOT
Sermaye artırıyor

Haziran ayında 
hizmete açılması plan
lanan BAKTfiT Gıda 
Sanayi Ltd. Şti. kuruluş ser
mayesini 10 milyar liradan 
20 milyar liraya yükselti 
yor.

BAT-TST Muhase 
be Müdürü Haydar 
Karayünlü işlemleri 
tamamlamak için

Sungurludan önceki gün 
ilçemize gelerek girişim
leri başlattı.

İlçemizin en büyük 
Konserve Fabrikası olarak 
kurulan BfiK-TfiT 
ABD'den gelecek bir 
makinanın montajından 
sonra günde 24 saat üre
time başlayacak.

SORı 1T
KULÜBÜNÜN
YENİ BAŞKANI

AKDENİZ
Gemlik Soröptimist 

Kulübünün yapılan 
Genel Kurul toplan; 
tısında Kulüp 
Başkanlığına Ecz. Mine 
Akdeniz seçildi.

Tibel Otel'de 
yapılan Kulüp toplan
tısında çalışan kadın - 
ların sorunları dile 
getirildi. Kulübün 
Çocuk Bakımevinde 
25 çocuğa hizmet ve 
rildiği, isteyen ailelerin 
çocuklarını Gündüz 
Bakımevine ücretleri 
karşılığında bırakabile - 
çeklerini söylediler.

Haberi sayfa 3'te

YDH
İlçe örgütü 
açılıyor

Yeni Demokrasi 
Hareketi İlçe Merkezi 
27 Mayıs 1995 günü 
düzenlenecek törenle 
hizmete açılacak.

Resmi açılışta da 
vetlilere kokteyl vere
cek olan İlçe Yönetimi 
aynı gece Tibel 
Otel'de dayanışma 
ve tanışma yemeği 
düzenliyor.

YDH İlçe Başkanı 
Hüseyin Yurt, açılıştan 
sonra partilerine 
yoğun bir katılım bek
lediklerini söyledi.

Haberi Sayfa 3 te

HUR DEMOKRASİ.....
Hür teşebbüs, hür demokrasi 

Demokrasinin hür olmayanı 
bilmem, varmı ki!....
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KÖŞEMDEN
Yılmaz AKKIUÇ

............. —----------------------- ,;u,.-

Yazılarımda zaman zaman Em. 
Amiral. Vedii Bllget Paşa'mızın bana ve 
bazı basın organlarına gönderdiği 
yazılarına yer veriyorum. Bu haftada 27 
Mayıs konulu yazısını siz okurlarımın 
takdirlerine sunuyorum.

MÖ 17000'de Berlng Denizi'nin buz 
köprüsü üzerinden Yeni Dünya'ya 
geçen İnsanlar, 27 Mayıs'tan bugüne 
uzanan süreci geçen bizlerden çok 
daha az zahmet çekmişlerdir. Üstelik 
öylesine anlaşılmaz bir perde çekilmiştir 
kİ bu sürece, sanki İndus Vadisi'nin 
Moheryo Daro'su gibi eski yitik uygarlık
ların ya da Ant Dağları'ndaki Macmu 
Picchu gibi unutulmuş kentlerin kalın
tılarının dillerini anlamaya başladığımız - 
da ancak o zaman 27 Mayıs gerçeğini 
kavrayabileceğimiz izlenimi doğmuştur.

Böyle olunca da ; gerçek gözardı 
edilmiştir. Çünkü gerçeğin yolunda 
yürümek, o yolu bulmak kadar zordur. 
Zor ve zahmetten hoşlanmayan 
Türkiyeli insan - buna sürece etkin olan 
kimileri de dahil- eyleme ilişkin bilgilerini 
açıklamakla yetinmişlerdir. Oysa 
herkesin bilgisi kendi çevre ve düşünce 
iklimine özgüdür. Herkesin bilgisi ancak 
kendi bilebildiğidir. Gerçek değildir 27 
Mayıs'ı gerçek dışına taşımak, onun bir 
devrim mi, ihtilal mi, darbe mi olduğu 
tanısına varmada karmaşa doğurmuş
tur. Bu da, herkesin olayı istediği yöne 
çekmesi sonucunu...

Oysa 27 Mayıs, Türkiye Cumhuriyet 
tarihinin en önemli dönüm noktasıdır. 
Ne ki, o yapılan bir şey değil, olmakta 
olan bir şeydi. Belki de 1954 güzünde 
düşüncel iklimin rahmine düşmüş, 1956 
Mart'ında ilk yaşam belirtilerini vermişti. 
Belki de 9 subay, olmakta olana dokuz 
doğurtmuştu. Belki de, 1959 Aralık'ı 
sağlıklı doğum kuşkuları ayıydı. Ancak 
kesin olan şey, ortada giderek olgun
laşan ve doğum anı yaklaşan hareketti.

"İhtilal mİ fikirden, fikir mi ihtilalden 
doğacak" diye hareketin temelini 
sorgulayanlar da olacaktır elbet. Hatta; 
Parti derebeyliği bitip tükenmek bilmez 
bu despotizm içinde sürüp gidiyor....
Siyasi mütegallibeye dayanmış ağa 
saltanatı köylüyü bir taraftan ırgat 
olarak yarı aç yarı tok sömürürken, 
şehirlerde halk piyasayı istismar edenler 
elinde inim inim inlemeye mahkum 
ediliyor' diye tavır koyup çözümü 
sorgulayan subaylar da olacaktır, 
harekatı, "Atatürk'ün 22 yıl sonra diri 
lerek Türkiye'nin kaderini yeniden ele

GEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl : 22 SAYI : 1064 
Fiyatı :5:000 TL.

Sahibi ve Sorumlu Müdürü : KADRİ GÜLER
Yönetim Merkezi: Gazhane Cad. No.51 /A

Tel: 513 17 97 GEMLİK 
Basıldığı yer: KÖRFEZ OFSET

27 MAYIS
alışı" ya da "1073'de Anadolu'ya giren 
Türklerin tarihinde bir talih güneşi parla
ması" olarak görenler de olacaktır.
"Bugün Türk aydınının Atatürk 
İlkelerinden taviz etmeye ve bu 
ilkelerin rötuş edilmesine tahammülü 
kalmamıştır. Milleti yüzyıllar boyu İnsaf
sızca sömürenlerin kökünü kazımaya, 
ortaçağdan devreden derebeylik 
kalıntılarını temizlemeye koralidir" 
denilecektir.

Ama ne öne sürülürse sürülsün, 27 
Mayıs eyleminin şu ya da bu olması, tek 
bir düşünceye değil, aralarında bir
takım bağlantılar bulunan bir çok 
düşünceye dayanır. Ve her düşünce 
bir başka düşünceyi, o da bir diğerini 
doğurmaktadır. Bu yönüyle 27 Mayıs 
süreci, Batı dünyasından 200 yıl sonra, 
Türkiye'nin kendi aydınlanma çağına 
ulaşım noktasıdır.

Olayları başka olaylarla açıklamayı 
keşfeden, koşulları ve zorlamaları 
özgürlükle aşmayı hedefleyen bir evrim 
ürünüdür. 27 mayıs. Kendi işleyişi, 
kavramları, kavgaları ve yasalarıyla 
önceden varsayılan hiçbir sonuca 
ulaşamadığı öne sürülse bile, Türkiye 
Cümhuriyet tarihinde çok yönlü 
düşünceye ve özgür ifadeye açtığı 
kapıyla aydınlığa geçiş noktasıdır.

27 Mayıs, Osmanlılıktan Türkiye 
Cumhuriyeti yurttaşı olmaya geçiş 
sürecini tamamlamış bir toplumda 
varolan bir özgürlük ve düşünce ortamı 
bulmamış, bu ortamı bizzat kendisi 
varetmiştir.

Dünya, sonsuzdan beri sonsuz bir 
uzay içinde dönüp duruyor. Ama ilk 
insan bundan 30000 yıl önce yaşa
maya başladı ve tarihte her şey bu 
süre içinde anlam kazandı. 27 Mayıs'ın 
ise 35 yıl geçti ve Türkiye tarihinde de 
bir çok şey bu süreçte anlam kazandı.

Düşünce temeline dayanmayan ve 
sırf olmak için askeri harekat yapıp 
aydınlanma çağını gerici ve yobazlann 
tahakküm sürecine geri döndürenler 27 
Mayıs'ı bayram olmaktan çıkarsalar 
bile, kendilerini Amerikan Coni'sinln 
emriyle Yunanistan'a Nato ve Ege eğe- 
menliği tanıyan, devlet görevlilerine 
Rabıta eliyle maaş ödeten böylesl bir 
anlaşa kurban etmeyenler, daha 
aydınlık ve gönençll bayramlara 
yelken açacaklardır.

O güzelim bayram kutlu olsun, 
gönenç ve sağlık dolsun!...

KAYIP

Gemlik Nüfus
Müdürlüğü'nden 

aldığım nüfus 
cüzdanımı 
kaybettim.

Hükümsüzdür.

Ahmet KURBAN

SERBEST 
KÜRSÜ

Birbirlerinden çok tezat ülkeler coğrafyası 
içerisinde ortak paydaya sahip bir ülke. 
Belklde sorunların bu kadar çok olmasının 
ve hedefte tutulmasınında önemli sebe- 
bide bu osa gerek. Hem müslüman bir 
toplum, hem demokratik ve laik bir devlet. 
Hem Islâm konferansının etkin bir üyesi, hem 
Avrupa Devleti hemde etkin bir ABD mütte
fiki. Dünyanın başta petrol olmak üzere, su 
gibi stratejik kaynaklara sahip oian 
Kafkasya, Ortadoğu ve balkanların tam 
ortasındaki gelişmesini tamamlamaya 
çalışan bir devlet TÜRKİYE .

ABD ve SSCB'ne dayalı iki kutuplu 
dünyada, tüm gelirini sadece kalkınmasına 
ayıran, savunma giderlerini ABD'ye terk 
eden bir ALMANYA ve JAPONYA mucizesi 
gerçeği, SSCB'nin dağılması ile özellikle gün
deme geldi. Bu devletlerden ALMANYA'ya 
ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra getirilen 
bazı siyasi ve askeri kısıtlamalar değişen 
şartlar nedeniyle kaldırılmaya başlandı. 
Alman ekonomisi başta kimi, elektronik, oto
motiv ve metalürji olmak üzere tüm sahalar
da korkunç bir gelişme İçinde olup bunun 
doğal sonucu olarak dünyanın en büyük 
ekonomik devi haline gelmeye yaklaşmak
tadır. ABD hegomanyasına sadece SSCB 
tehdidi yüzünden uzun bir süre dayanan 
Avrupa, bu tehdidin ortadan kısmende olsa 
kalkması sonucu başını ALMANYA'nın çek
tiği Avrupa topluluğu süper güçte yeni bir 
denge olarak ABD'nin karşısına geçti. 
Avrupa topluluğunda enerjide dışa bağımlı 
en büyük güç olan ALMANYA'nın tarihi 
süreçteki cazibe merkezi hep ORTADOĞL 
olmuştur. IRAN'a FRANSA ve diğer Avrupa 
devletlerinin müdahelesi yardımı ile ABD 
yanlısı şahlık devrilmiş, karşılığında ABD 
karşıtı bir rejim oluşturulmuştur. 250 yıllık bir 

i tüketim rezervine sahip olduğu hesap edile- 
len Ortadoğu petrolleri bu nedenle ABD ve 
Avrupa arasında hep sorun olmuş ve 
plmayada devam edecektir. Bölgedeki 
İslam adına yapılan geniş yapılanma ve 
özellikle kuzey Irak'ta ortaya çıkan kürt 
oluşumlarının altında yatan gerçek hiç bir 
zaman gerçek İslama ve gerçek kürt oluşu
muna destek değildir. ABD'nin ve 
AVRUPA'nın çıkar çatışmalarının yazılan 
muhtelif senaryolarının sahneye konmasıdır. 
Irağın güneyindeki Suudi Arabistan, Kuveyt 
ve diğer emirlikler petrollerinden dolayı 
ABD'nin tam kontrolündedir. Buna mukabil 
İran ABD'nin tam karşısında ve Avrupa ile 
kontaktadır. Ortada kalan IRAK'ın petrol 
sahalarının en verimli olduğu yerlerden 
Kerkük ve Musul ise bu ilki gücün kendi etki 
alanlarına almak istedikleri bir hazine olarak 
ortada durmaktadır. Bölgedeki etkili İnsan 
grubu KÜRTLER olup bu senaryolarda bu 
İnsanlar üzerine hazırlanmaktadır. Kuzey Irak 
ve Türkiye'nin güney doğusu öyle bir konum
dadır ki bir tarafta petrol, diğer tarafta ise su 
iştahları kabartan bir sentez olarak ortaya 
gelmektedir.

: yönetim belirlendi

Soroptimist 
Kulübünün 
yeni başkanı 

(MJ16 * İ - 
Akdeniz

' x' 3 ip r o p t i m i s t
§ Kdlubü'riün yapılan 

genel kurul toplantısında 
başkanlığa Mine

11 Akdeniz seçildi.
\ \ Ttbel Otel'de yapılan 

Gemlik Soroptimist
; küfObü "İş ve meslek 

kadınları demeği" genel 
'KöAl&nda kulubün çalış- 

'^'maiarı değerlendirildi ve 
kurul için seçim- 

Itet yapıldı. Seçimlerde, 
yl^'etim kurulu şu kişiler- 

) 'den oluştu.
3 V'Bdşkan Mine Akdeniz, 

Başkan Nermin Özer, 
^•Şekfeter Gülsen Akıncı, 
^^uhaslp Veznedar 

Suluköy, üyeliğe 
SİÜbOtılden Yılık getirildi.

ORTADOĞUDAKİ 
TÜRKİYE-AMERİKA VE AVRUPA 

ÜÇGENİ ÜZERİNE

Osman iDOCj!A!)(\|
İnşaat Mühendisi

Bu arada oluşturulacak kukla bir kürt 
devleti senaryonun galibi tarafından iste
nildiği şekilde yönlendirilebilecektir. Bu 
bölge için yazılan senaryo gayet açıktır. 
Şöyleki ABD kürt kartını barzani ve Talabanl 
vasıtası ile Avrupa ise PKK vasıtası İle oyna - 
maktadır. ABD PKK'yı terörist ilan edip, yok 
edilmesi için Türkiye'ye siyasi ve askeri 
destek verirken Avrupa başta ALMANYA 
olmak üzere silah ambargosu, Fransa 
Federasyon önerisi Hollanda İse sözde 
sürgünde kürt parlementosu uygulaması 
yapmaktadır.

Ne ABD'nin Türkiye'ye desteği, ne de 
Avrupa'nın kürt hareketine desteği tarafları 
memnun etmeye yönelik değildir. 
Tamamen kendi çıkarları yönündedir. 
Türkiye'nin hedefi, halkının refahı ve dünya 
barışına katkısı sebebi ile her zaman olduğu 
gibi bir an önce kalkınmasını tamamlamak
tır. Bu hedefin önüne çıkan her engeli 
aşmak her devlette olduğu gibi 
Türkiye'nlnde en doğal ve vazgeçilmez 
hakkıdır. Bunun dışında AVRUPANIN 
TÜRKİYEDE oraya koyduğu bir senaryoda 
aynen İRAN hareketinde olduğu gibi İslam 
adına bir ABD aleyhtarlığı çalışmasıdır. 
Nasılki bir zamanlar Fransa'da eğitilip 
örgütlenen Ayetullah Humeyni önderliğin
deki sözde İslam Haraketçllği, bû kez de 
ALMANYA kanalı ile örgütlenip ABD karşıtı 
bir kamuoyu ve devlet yönetimi arzusu İle 
Türkiyemizde tezgahlanmaktadır. Sözde 
İslam adına hareket eden bir kısım siyasi 
partiler, batı karşıtı imajı ile sadece ABD 
karşıtı, buna karşılık bir ALMANYA sempatisi 
ile çalışmaktadır. Hem öyle bir çalışmak!, 
tüm gelirinin büyük bir bölümü Almanya'da 
faaliyet gösteren yan kuruluşu bir teşkilat 
tarafından sağlanmaktadır. Bu teşkilatın 
kaynakları salt işçi bağışlan İle İfade edile
mez. Ne gariptirki Mehmetçikle el ele kam
panyasına bu teşkilatlardan hiç para 
gelmediğini basından İbretle izlemekteyiz. 
Nasıl göndersinler, zira Almanya'nın koy
duğu ambargoyu ne yüzle delsinler. Ama, 
aynı çevreler sözüm ona Türkiyemizdekl 
sözde olmayan kürt haklannın verilmesi İçin 
başta kendi dillerinde eğitim olmak üzere 
bölücü TV yayınlanna müsade edeceklerini 
parti genel kurullarında açıklama cesaretini 
kendilerinde bulabiliyorlar.

Buradan şu sonucu çıkartmak net olarak 
mümkündür. Devlet, hepimizin devletidir. 
Güçlü, kalkınmasını tamamlamış, 
demokratik haklarına kavuşmuş bir Türkiye 
hepimizin ortak arzusudur. Türkü ile kürdü ile 
arnavut, lazı ve gürcüsü ile biz bir bütünüz. 
Yeterki binlerinin oyununa gelmeyip, birlik ve 
bütünlük içerisinde olabilelim. Birlik ve 
beraberlik içerisinde aşamayacağımız hiç 
bir sorun yoktu. Siyasi görüşümüz, kökenimiz 
dinimiz ve mesebimiz ne olursa olalım, tek 
dayanağımız TÜRKİYE CUMHURİYETİDİR. 
Bunu hiç unutmayalım.

ÇATAK
GİYİM

^TAKI'M ELBİSELER
J İBiBBİAR 

[GÖMLEKLER 
BAY ve BAYAN 

'■':-;iŞİ¥SİLE'RİS&^ 
çArAk <s!Yîm €ÜlerYİtzlÜ

mAĞAzA 
fili Çatak ue Oğulları

Demirsubaşı Mh. Mesudiye Sk. Otel Umurbey Altı

Tel : 513 20 75 GEMLİK
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^eğlrnıendere Belediyesi Halk Oyunları Grubu birinci oldu.

İ2. Gemlik Zeytindalı Halk 
I Oyunları yarışması yapıldı

K Gemlik Belediyesi öncülüğünde 
■düzenlenen 2. Zeytindalı Halk Oyunları 
'"yarışması geçtiğimiz hafta pazar günü 
yapıldı. Yarışmada, birinciliği

I Değirmendere Belediyesi Halk Oyunları 
ekibi Ardahan yöresi oyunlarıyla 94.66 
puanla aldı.
f Mustafa Kemal Atatürk 
Kordonu'nda saat 18.00'de başlayan 

[halk oyunları folklor yarışmasına 
Kaymakam Orhan Işın, Garnizon 
Komutanı Vekili Kıd. Alb. Adil Sezer, 
Belediye Başkanı Nurettin Avcı, Küçük 
Kumla . Belediye Başkanı Eşref Güre, 

[ANAP İlçe Başkanı Faruk Güzel, DYP
Yönetim Kurulu üyesi Osman Sal, daire 

rmüdürleri» belediye meclis üyeleri ve 
^kalabalık bir halk katıldı.

Folklor yarışmasının açılış konuş - 
"masını yapan Belediye Başkanı 
'Nurettin Avcı, halkı yarışmaya göster - 
diği ilgiye teşekkür ederek, konuşması
na başladı.

Avcı, tarih boyunca kültürlerine 
sahip çıkan devletlerin kültürlerini 
nesilden nesile aktardığını, folklor yarış
malarının kendi kültür mirasımıza sahip 
çıkmak olduğunu söyledi. " İkincisini

yaptığımız Gemlik Zeytindalı Halk 
Oyunları ve Folklor yarışması karşılıklı 
kültürlerin tanınmasına, kişilerin ve 
ulusların kültürlerinin birbirlerine 
aktarılmasına,ve bunun neticesinde 
uluslararası kardeşliğin gelişmesine 
yaramaktadır. Sîzlerden aldığım destek 
ile bu hizmetler güçleniyor." dedi.

Yarışmaya, Değirmendere 
Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, Gölcük 
Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, Gelibolu 
Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, Üsküdar 
Folklor Halk Eğitim Merkezi, Bursa Kültür 
Sanat ve Eğitim Tanıtım Derneği, İzmit 
Belediyesi Buyükşehir Belediyesi Halk 
Oyunları değişik oyunlarla katıldılar.

Yarışma sonunda, Değirmendere 
Belediyesi Halk Oyunları Ekibi Ardahan 
yöresinin oyunlarıyla 94.66 puanla bi 
rinci, Bursa Kültür Sanat Tanıtım. Derneği 
Bursa yöresi oyunlarıyla 94 puanla ikin
ci, Değirmendere Belediyesi Halk 
Oyunları Ekibi Artvin yöresi oyunlarıyla 
93.16 puanla üçüncü olurken, en iyi 
•müzik dalında Gelibolu Belediyesi Halk 
Oyunları ekibi birinci, en iyi kostümde 
ise İzmit Büyük Şehir Belediyesi Halk 
oyunları birinci oldu.

YDH 
açılış 
yapıyor

Yeni Demokrasi Hareketi 
İlçe Teşkilatının açılışı 27 
Mayıs 1995 cumartesi günü 
yapılacak.

YDH İlçe Başkanı
Hüseyin Yurt, yaptığı açıkla
mada partilerinin Gemlik'te 
örgütlenmelerini hızla 
sürdürdüklerini ilçe 
binalarının resmi açılışın - 
dan sonra YDH'ye yeni 
katılımların olacağını söyle
di.

Yurt, açılıştan sonra par - 
tililer arasında tanışma 
amacıyla aynı geçe Tibel 
Restaurant'ta yemek 
düzenlendiğini belirtti.

Belediye 
Meclisi
1 Haziran

Gonca YERLİYURT
Köşe yazarımız Gonca Yerliyurt'un rahatsızlığı 

nedeniyle yazısını bu hafta yayınlayamadık. 
Okurlarımızdan, özür dileriz.

Hale ürün getiren zeytincilerin traktörleri Ziraat 
Bankası önüne kadar uzadı.

Zeytin para etmiyor
1994 mahsulü zeytin

lerini paraya çevirmek 
isteyen üreticiler hüsranla 
karşılaştılar.

Dün, yüzlerce traktör- 
lük beytin hale satışa 
gelince traktörlerin 
kuyruğu Orhangazi 
Caddesinden İstiklal 
Caddesi'ndeki Ziraat 
Bankası önüne kadar 
uzadı.

Zeytin hali tarihinde 
görülmemiş ürün bol - 
luğuyla karşılaşınca 
üreticinin zeytinleri yok 
pahasına satın alındı.

Pazar harçlığı ve işçi 
ücretleri için hale zeytin 
getiren köylüler, 
"Zeytinlerimizi kaba koy
madan satsaydık bu fi 
yattan daha iyi para 
ederdi. " şeklinde konuş
tular.

İlk ve ortaokullu diploması olmayanlara yeni birfırsatDışardan bitirme sınavları yapılacak
İlk ve ortaokulu dışarıdan bitirmek 

isteyenlere kayıtlarına başlanıyor.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden 

yapılan açıklamada dışarıdan ilkokul 
diploması almak isteyenlerin 1'5 yaşın
dan gün olmaları, nüfus cüzdanı, 
ikametgah belgesi, iki adet vesikalık 
fotoğrafla 9 Haziran 1995 tarihine 
kadar Gazi İlköğretim Okulu ve İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü'nden alınıp doldurul
duktan sonra başvurular İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü'ne yapılacak.
F Ortaokulu dışarıdan bitirmek 
isteyenler ise 18 yaşından gün almış

olmaları, nüfus cüzdanı, ikametgah 
belgesi, iki adet vesikalık fotoğraf, 
ilkokul diploması ile yine başvuru form
ları ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne I 
başvuracaklar.

Adaylar, sınavdan bir gün önce I 
okul müdürlüğünden fotoğraflı ve j 
onaylı sınav giriş belgesi almak zorun - i 
elalar.

Yazılı olarak yapılacak sınavlar 
ilkokulu1 dışarıdan bitirmek isteyenler 
için 19-23 Haziran 1995 tarihleri arasın
da, ortaokulu ise 4-8 Eylül 1995 tarihleri 
arasında yapılacak.

Bnrsaspor Kulübü Başkanmın yatı 2.5 milyar lira değerindeydi.

Silahçı'mn yatı yandı
i Burşaspor Kulübü Başkanı ve tanın - başarılı olamayınca canını kurtarmak
mış tekstilci Hüseyin Silahçı'mn ilçe gi 
fişinde bulunan balıkçı barınağındaki 
yatı elektrik kontağından çıkan kıvıl
cımla cayır cayır yandı.
[ Geçtiğimiz hafta cuma günü saat 
09.30 sıralarında meydana gelen olay
da yat Kaptanı Mehmet Karslıoğlu, tek
nenin motor bakımını yapmak için 
limanda demirli bulunan yata girdi. 
Kaptan Karslıoğlu, karbiratörü açtıktan 
sonra marja basınca motor alev aldı. 
Yangını söndürmeye çalışan kaptan

isteyen kaptan denize atladı. Kaptanın 
atlamasından bir süre sonra alev alan 
benzin deposu büyük bir gürültüyle 
patladı.

Kısa sürede alevler içinde kalan 9.5 
metre boyunda 2.5 milyar lira 
değerindeki, yat itfaiye ekiplerinin ve 
balıkçıların çabaları ile söndürüldü.

Büyük bir bölümü kullanılmaz hale 
gelen yatın yanması olayı 
Silahçıoğlu'na telefonla bildirildi.

• • •• gunu 
toplanıyor

Belediye Meclişi'nin hazi
ran ayr toplantıları 1 
Haziran 1995 günü başla 
yacak.

Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, meclis üyeleri 
ile basına gönderdiği çağrı 
ve gündemde mecliste ele 
alınacak konuları şöyle 
belirtti :

Belediye Başkanı'nın 
1994 yılı çalışma raporunun 
okunması, tartışılması ve 
-taylanması, başkanın 1 
Haziran 1995-30 Mayıs 1996 
târihleri arası mesai p 
rogramınin okunması, 
tartışılması ve onaylan - 
maşı; 1994 yılı kesin 
hesaplarının görüşülüp 
karara bağlanması, 
belediye başkan vekilinin 
belediye başkanı tarafın - 
dan seçiminin duyulması, 
iki meclis yazmanı, iki 
belediye encümen üyesi 
seçimlerinin gizli olarak 
yapılması, bütçe ve kesin 
hesap komisyonu, tarife 
komisyonu, imar korniş 
yonuna üye seçimi, GEM- 
PORT Şirket Yönetim 
Kurulu'nda bir yıl süre ile 
görev yapacak meclis 
üyelerinden birinin seçilme
si, belediye işverenler 
sendikasına Gemlik 
Belediyesi'nin üye olması, 
1995 yılı otopark bedel
lerinin tespit edilmesi, imar
la ilgili konuların görüşülüp, . 
karara bağlanması.

Bekçi tarafından öldürülen Ertuğrul Birlik'in 
duruşmasına başlandı

Katile 
büyük 
tepki
Alkollü olarak tartıştığı bir kişiyi ayırmaya 
çalıştığı sırada Cuma Şimşek adlı bekçi 
tarafından tabancayla vurularak öldürülen 
berber Ertuğrul Birlik'in yakınları, Bursa'da 
başlayan mahkeme çıkışında bekçiyi 
dövmek istediler.

Mart ayı içinde meydana gelen olayda bir tartış
mayı ayırmak isterken,-sarhoş bekçi Cuma Şimşek 
tarafından öldürülen Ertuğrul Birlik'in yakınları, dün 
Bursa 3. Ağır Ceza Mahkerhesi'nde başlayan duruş
ma çıkışında sıkı koruma altında olan katili dövmek 
istediler.

Birlik'in yakınları "Bu adamı asın. Melek gibi adamı 
nasıl öldürdün" şeklinde bağırdılar. Mahkemede 
konuşan katil Cuma Şimşek, kendine saldırıldığını . 
iddia ederek, korumak için havaya ateş ettim dedi;

Anadolu Lisesi bilgi yarışmalarında finale kaldı

Haydi 
çocuklar!

İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından 
Bursa genelinde düzen
lenen orta dereceli 
okullar arası bilgi yarıl
masında Gemlik birincisi 
Ane/drdiö ’rısesi firra/e 
kaldı, 
■ Bugün saat 14.00'de 
Milli Eğitim Salonu'nda 
birincilik için yarışacak 
Olan Gemlik Anadolu 
Lisesi , Mustafa Kemal 
Paşa Anadolu Lisesi, 
Bursa Anadolu Lisesi,

İznik Lisesi orta bölümü 
ile birincilik için 
mücadele edecekler.

Gemlik Anadolu 
Lisesi Müdürü Idris Aka, 
ekiplerin Zehra Özaydin, 
Tcı^çe Koyuncu, Pınar 
Çeylan, İbrahim 
Karabulut, Caner 
Taşkın'dan oluştuğunu 
belirtti.

Anadolu Llsesl'nln 
finale kalması İlçede 
büyük memnunluk 
yarattı.

Emlak vergisi 
1. taksitini 
yatırdınız mı?

Emlak Vergisinin birinci 
taksitlerinin yatırılmasına 31 
Mayıs 1995 günü mesai 
saatlerine kadar devam 
edilecek.

Geınr/R' ıSeıteuiyeyf ErrrtaR' 
Servisi ilgilileri vergilerini 
yatırmak isteyen mükel 
leflerin taksitlerini son güne 
bırakmamalarını istediler. 
İlgiler, b/ralalan
emlak vergisi taksitlerinin 
sıkışıklığa neden olduğunu 
söylediler..

Öte yandan Çevre 
Temizlik vergilerinin ise 
Temmuz ayı sonuna değin 
ödeneceği bildirildi.

FABRİKA SATIŞ MAĞAZASI GEMLİKLİLERİN HİZMETİNDE 

O Müteahitlere O Kooperatiflere O Şahıs inşaatlarına

KALİTELİ -UCUZ VE YERİNE TESLİM
PRES KAPI VE KASALARI- 

ISI CAMLI STANDART DOĞRAMALAR 

ÖZEL SİPARİŞLER

İstiklal Cad. No. ;84 GEMLİK (Sağlık Ocağı Karşısı)T el: 514 21 83
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Engürücük yolu 
kana doymuyor

Engürücük Köyü yakınlarında mey
dana gelen trafik kazasında Mehmet 
Akkaya(35) adlı şahıs, yaşamını 
yitirirken. Bayram Vazıcı(29), Recep 
Kaban(30) yaralandılar.

Olay, geçtiğimiz hafta salı günü 
meydana geldi. Saat 03.00 sıralarında 
meydana gelen olayda Gemlik'ten 
Bursa'ya gitmekte olan Mehmet 
Akkaya'nın kullandığı 34 BRG 89 plakalı 
özel oto aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu 
Engürü Köyü'ne inerken, Cezaevi vira

jında şarampole uçtu.
Kazada,, araç sürücüsü Mehmet 

Akkaya, olay yerinde yaşamını® 
kaybederken,, araçta bulunan 
arkadaşları Bayram Yazıcı ve Recep 
Kaban ağır bir şekilde yaralandılar.

Yazıcı ve Kaban, Bursa Devlet 
Hastgnesi'ne kaldırılarak tedavi edildi 
ler. İlçemizde en yoğun kazaların 
Engürücük Köyü çevresinde olduğu 
ilgililerce belirtilirken, sürücüler dikkatli 
olmaya çağırıldı.

S.S. GÜRAY
KONUT YAPI KOOPERATİFİ

• Kooperatifimizin 1995 yılı Genel Kurul Toplantısı 20.06.1995 şalı günü saat 
18.00'de aşağıdaki gündem görüşmek üzere Asil İş Hanı No. 43 'te,yapılacaktır.

Ortaklarımıza duyurulur.
Yönetim Kurulu

GÜNDEM :
1 - Açılış ve Yoklama
2- Başkanlık Divanı seçimi
3- Genel Kurul toplantı tutanağını imzalamak için Genel kurul Başkanlık 

Divanına yetki verilmesi.
4- Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin ibrası
5- Yönetim ve Denetim Kurulu fâaliyet raporunun okunup görüşülmesi ve 

ibrası ' -
6- Bilanço Hesabının incelenmesi ve ibrası

■ 7- Süresi biten Yönetim ve denetim Kurulu üyelerinin yerine yenilerinin 
seçilmesi

8- Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının tespiti
9- kooperatif arsasına ilişkin proje, altyapı, İnşaat işlerinin, yaptırılması 

usulünün görüşülmesi
10- Kooperatif ödeme planının görüşülmesi
11-Yönetim Kyrülu .üyelerinin T.T.K'nun 334. ve 335,'hci maddelerde yazılı 

işlemlerin yapılabilmesi için gerekli iznin verilmesi hususunda karar alınması.
12-Dilekler ve temenniler. Kapanış. . . •

KONGRE İLANI
DEMOKRAT PARTİ İLÇE BAŞKANLIĞINDAN
Partimizin Olağan Gönel Kurul- Toplantısı 10 Haziran 1995 Cumartesi 

günü saat 12.00'de Belediye Düğün Salonu'nda yapılacaktır?
' Ekseriyet temin edilemediği takdirde ikinci toplantı .17 Haziran 1995 

cumartesi günü aynı yer ve saat te yapılacağı üyelerimize duyurulur.
DP

„ Gemlik İlçe Başkanlığı
GÜNDEM :

1 - Açılış ve saygı duruşu.
2- Divan teşekkülü
3- Yönetim ve Denetim kurulları faaliyet raporlarının okunması
4- Raporların müzakeresi ve kabulü
5- Yönetim ve Denetim kurulları ile delege seçimleri
6-Dilek, temenniler ve kapanış.

ÇİFTÇİ KÖŞESİ
SÜT ve BÜTÜN BİLEŞİMİ

Seval KAHRAMAN I
Ev Ekonomisi

Süt: Dişi memeli hayvanların yavrularını besleyebilmek için süt bezlerinden sal
gıladıkları kendine özgü tadı koku ve kıvamda beyazımsı renkli besleyici bir sıvıdır. I 

. Sütün çeşitleri çoktur. Bugün süt teknolojisinde ençok yararlanılan inek sütüdür!
Diğer sütler koyun, keçi ve manda gibi alındıkları hayvanın ismini taşırlar.

Süt, su ve kuru maddelerden oluşmuştur. Su %87.4'ünü oluşturur. Kuru maddeler 
ise %12.6 sini oluştururlar. Bunlar başlıca yağ (%3.7) azotlu maddeler (%3.4), süt şe 
keri (%4.7) mineral maddeler (% 0.75) dir.

Süt)e ayrıca kuru maddeye katkıları az fakat önemli rol oynayan maddeleri 
vardır. Bunlar gazlar, vitaminler, enzimler, bakteri ve koruyucu maddeler.

Sütte bulunan optaminlerde, yağda eriyenler, suda eriyenler olmak üzere 2'ye 
ayrılın Yağda eriyenler: A,D,E ve K vitaminleridir. Suda eriyenler: B grubü vitaminleri- 
di.

SÜTÜN BESLENMEDEKİ YERİ
Süt içerdiği protein ve kalsiyum nedeniyle özellikle çocuklar ve ilk gençlik dönem; 

terinde etkili bir besindir. Yeni doğmuş bebeklerde de kullanıların inek sütü] 
sulandırılarak verilmelidir. (Bebeklerde sulandırılmamış sütün sindirimi zordur)

Çocukların ve gençlerin büyümeleri, aldıkları besin maddelerinin bileşimleri ile 
çök ilgilidir. Beslenme bilgisinin sağlık, uzun ömür çalışma gücü, ruh sağlığı ile sıkı bir 
ilişkisi vardır,

Orta yapılı bir insana günde 70-80 gr protein, 50-70 gr yağ 300-400 gr karbon
hidrat ile çeşitli vitamin ve mineraller lazımdır. Tabiatın insanlara bahsettiği gıda ş 
maddelerinin en önemlisi sütdür. Nedenine gelince, bilim adamların süte tam gıda 
ünvanıni vermişlerdir. Zira sütün bileşimi bir canlıya tek başına yetecek oranlarla ■ 
besin maddesine sahiptir. Her yaştaki insan başka hiç bir gıda olmadan yalnız süt 
içmekle uzun yıllar yaşayabilmektedir; -

Süt içme alışkanlığının yaygın olmadığı ülkemizde, süt genellikle süt ürünleri 
olarak (tereyağ, yoğurt, peynir vb.) tüketilmektedir.

SÜTÜN MUHAFAZASI
Pastörize sütler buzdolabında 4-5 C de yazın 1 gün, kışın 2-3 gün saklanabilir.. 

Pastörize edilmemiş süt kaynama derecesinde en az 5 dakika kaynatılır. Cam 
kaplarda buzdolabında 1-2 gün saklanabilir.

Uzun ömürlü steril sütler ise, oda sıcaklığındd 1,5 ay, buzdolabında 3 ay bozuk 
madan saklanabilir.

Süt tozları da çök iyi paketlendiği zaman kapalı, serin, karanlık yerlerde 2-3 yıl
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muhafaza edilir, taşınması kolaydır.

Matbaacılık-Yay incilik- Tanıtım HizmetleriDavetiye sezonunu baslattik
Türkiye'nin en kaliteli ve ekonomik davetiyeleri bizde... 

Fatura-İrsaliye-Gider Makbuzu- Perakende Satış 
Fişi- Bilet-Müstahsil Makbuzu-Serbest Meslek 

Makbuzu-Kartvizit-El İlanı-Broşür
Gazhane Cad. Fikret Oto Elektrik yanı Beceren Apt. Altı 51/A 

w tsıi n 97

S.S. GEMLİK UĞUR YAPI KOOPERT İFİ 

BAŞKANLIĞINDAN

GENEL KURUL DUYURUSU
Kooperatifimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Haziran 1994

Cumartesi günü saat 14.oö de Kooperatif Bloklarında yapılacaktır..
Ortaklarımızın katılımları Tica olunur.

Yönetim Kurulu
GÜNDEM

1 - Açılış ve yoklama
2- Divan oluşumu ve saygı duruşu
3- Yönetim ve denetleme kurullarının çalışma raporlarının okun - 
ması
4- Raporların görüşülerek ibra edilmesi
5- Mevcut borçların ödenmesi ve yapılacak İşler için aldat tesbiti
6- Çevre düzenlemesinin görüşülmesi
7- Borcunu ödemeyen üyenin İhracının görüşülmesi
8- Dilekler ve İstekler
9- Kapanış

EROL
KURU TEMİZLEME

ÎS=

YIKAMA BOYAMA SANAYİ
Son sistem makinalanmızla olduğu yerde ve bir saatte 

kuruma garantisiyle hali halıfleks 
koltuk takımı itina ile yıkanır.

Parke, kalebodur, mermer cilası yapılır.
Ayrıca Ev, büro, banka, fabrika, hastane gibi 

yerlerde sözleşmeli genel temizlik yapılır

İstiklal Cad. Gürçay Pasajı No: 7 GEMLİK
Şube Denıirsubaşı Mah. Mesudiye Sok Noî4 (ZurnanKuyumculuk yanı) 

Tel: 513 74 52
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Serap ‘BİRLİK

ya arı sokarsa?
■ Her nedense balını severek yeme 
rnize rağmen arının kendisini pek 
sevmeyiz. Etrafımızda uçuşması beikide 
bizi rahatsız eder.
I Arılar 100.00'den fazla çeşidiyle 
böcekler aleminin en geniş ailelerinden 
birini oluşturur. Bal arası ve bayan 
arısının da dahil olduğu tür, koloni 

^olarak yaşar. Koloni; kraliçe arı, aslen 
dişi olan işçi arılar ve esas görevi 
üreme olan az sayıda erkek arılardan 
oluşturmaktadır. Arı zehiri, hayvanın 
karın bölümünde bulunan özel bezler
den salgılanır. İğnesinin dibinde bulu
nan zehir keseseinde toplanır. Birkaç 
günlük yavru arıların zehir keseleri 
genellikle boş olur. Arı büyüdükçe zehir 

[miktarı da artar. 20 günlük bir arı ömür 
boyunca taşıyabileceği zehir miktarını 
kesesinde toplamıştır.

। Arının soktuğu yerde ani ve kesin bir 
ağrı duyulur, daha sonra burası kızarır 
ve şişer. Bu şişlik, genellikle herhangi bir 
müdaheleye gerek kalmaksızın bir gün 
içinde kendiliğinden iyileşir. Bir günde 
inmeyen şişlikler tedavi gerektirir. Alerjisi 
olmayan kişiler, aynı anda birçok arı 
tarafından sokulursa, ortaya toksik bir 
tablo da çıkabilir. Bu tablo, başağrısı, 
bulantı, kusma, halsizlik ve ateş havale 
geçirmekten ölüme kadar gidebilir. 
Alerjik kişilerde belirtiler genellikle 15 
dakika içinde başlar ve ne kadar erken 
başlarsa şiddeti de o kadar büyüktür. 
Belirtiler kişiden kişiye farklılık gösterir. 
Arı sokmasına bağlı ölümler en çok 
erişkin yaş grubunda görülmektedir. 
Bunun sebebi; erişkinlerin genellikle 
altta yatan bazı hastalıklarının olması 
ve bu nedeni» ağır bir alerjik şoku 
kolayca atlatamamaları ve vücut
larının gençlere ve çocuklara göre 
daha dayanıksız olmasındandır.

Çok daha ender olarak arı sokması 
sonrasında beyin kanaması ve ödemi,

bazı kan pıhtlaşması bozuklukları, sinir 
hastalığı da görülebilir.

Önlemler ve tedavi
Arının soktuğu yere soğuk tatbiki, 

yapılmalı, ağrı kesiciler ve gerektiğinde 
de iğne yapılmalıdır. İğne yapmaktan 
çekinen kimseler için de nefes darlığı 
çeken hastalarda olduğu gibi spreyler 
kullanılmalıdır. Nefes darlığı çeken 
hastalar yanlarında nefes açıcı sprey
leri bulundurmalıdırlar.

Alerjisi olan kişilerin uyması gereken
ler :

O Arılardan mümkün olduğunca 
kaçınmak ve onları davet etmemek 
(yazın pazar alışverişi, bahçede dolaş - 
mak, açık yerde yemek yemek, piknik, 
parfüm sürmek, çiçekli ve parlak 
elbiseler giymek, yakaya çiçek takmak, 
insanın ter kokusunu etkileyibilecek hoş 
kokulu gazoz ve meyve suyu içmek, 
hoş kokulu sabun veya şampuan kul 
lanmak)

O Tatile gittiğiniz zaman çevrede arı 
kovanı varmı kontrol ediniz.

O Sakın bir yaban arısını kovanının 
yakınlarında öldürmeyin. Arının sala
cağı kokular diğerlerine üzerine çeke
cektir.

O Terlemek bütün böcekler için 
çekicidir.

O Çıplak ayakla yürümeyin. 
Bahçeniz ile uğraşırken eldiven ve 
şapka kullanın.

O Arıların hoşlandığı renk kah 
verengidir. Bu renkte giysiler giyin.

O Balarası soktuğunda iğnesi 
kalmıştır ve bu iğneyi elinizle çıkarmaya 
uğraşmayın. Çünkü iğnenin uçunda 
bulunan keseyi bu esnada sıkarak, 
daha çok zehirin vücuda girmesine 
neden olacaktır. İğneyi cımbızla çıkar
maya çalışın.

‘Dursun

ŞİİR KÖŞESİ®
‘Me.fumt Aû S'EVİM'DAS

"Hiçkimse masum kavramların içeriğini, 
kendi örümcekleri ile doldurup, ülke ve kişi - 
lerin üstüne salma hakkına sahip olamaz.
Hak, herkes içinse Haktır"

KORKU ÇAĞI
Hangi insanın 
hangi haklarım!... 
sormadan, 
hangi haklarım, 
hangi kadının!... 
Atmadan, 
tarihin çöplüğüne 
KABİLE MANTIĞINI!.. 
Nasıl yapılır, 
karanlıkta-aydınlığın ayrımı!...

Dönülmez 
bir tarihin ufkundayız 
eşiğindeyiz bir başlangıcın! 
Bilgi çağı-enfo çağı: 
ŞANTAJ çağı!
Köken kurcalaması 
mezhep safsataları!.. 
Arkasında 
arkasının arkasında 
adım-adım, 
DÜNYAMIZIN 
yeniden paylaşılması!. 
BİLGİ ÇAĞI -KORKU ÇAĞI. ..

Dost Kadri Güler'e (Pagoda)

PAGODA
Sonsuza sınır çizmiştim 
Gözlerine uçuyordum 
Bir ikarustum
Eridi kanatlarım
Uçamadım cennetine gözlerinin
Ve düştüm pagoda
Düştüm cehennemine yeryüzünün
Gözlerime mil çektiler
Çarmıkta bir İsayım
Çöllere düşmüşüm
Yalvaçlar mis ah
Seni arıyorum tapmağım

GÖÇ
Evet 
yaşanılan yüreğimizde bir suçtu 
Güzellik uçtu 
Erdem uçtu
Sevi uçtu
Evrenin bu üç kutsal devi
Erdem
Güzellik
Ve Sevi
Düşler gibi uçtular
Kuşlar gibi uçtular 
Soyunup gittiler bizi 
Kirli giysiler gibi
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AflAYOL
İNŞAAT ORîAlCLlâJS

MANASTIR MEVKİİNDE
Deniz manzaralı

Kaloriferli
Hidroforlu

Parkeli
Asansörlü

Süper Lux daire satışlarına 
başladığımızı müjdeleriz

Tel: 513 46 37- 5136446 
GEMLİK

FİKRET 
OTO 

ELEKTRİK
YEDEK PARÇA- 
AKSESUAR- AKÜ 

Otomotiv Sanayiinin ı 
tercih ettiği

24 AY
GERÇEK 
GARANTİ

TEL&FAX: 513 10 01

İSTİKLAL CD. 1 NOLU 

ARALIK

GEMLİK sjb ■ Gemi Saatleri
r>r NFSF Fil Yalova -Sirkeci (İşgünleri)

AİLE ÇAY BAHÇESİ
1995 Düğün-Nişan-Sünnet 

cemiyetleri için rezervasyonlârını başlattı
Tel : 513 00 38

AİLE GAZİNOSU

Ailenizle birlikte rahat edebileceğiz bir ortam 
çocuk bahçesi-Piyanist Şantör eşliğinde müzik

Engürücük Köyü B.P. Arkası Tel: 524 81 04 GEMLİK

Deniz Otobüsü

|Vİ
Resmi Daireler

İtfaiye 110 TEK Arıza 5132066
Polis İmdat 155 TEK İşletme 5134503
Jandarma İmdat 156 Turizm Der. 5131274
Jandarma K. 5131055 Spor Sah. 5131900
Polis Karakolu 5131879 Orm. Böl. Şf. 5131286
Gar. kom. 5131206 MIHI Eğt. Md. 5131174

Halk Eğt. Mrk. 5131846

Kaymakamlık
Halk Kütüp. 
As. Şb.

5131353
5131057

Kaymakamlık 5131051 Karayolları 5131308
Kaymakamlık EV5131052 Liman Bşk. 5131133
C. Savcılığı 5131053 Mal Md. 5131095
C. Savcı Yrd. 5132954 Nüfus Md. 5133742
Emniyet M. 5131028 Özel İd, Md. 5131507

Yazı İş. Md. 
Su Arıza

Santral 
Sekreter
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su İşletmesi 
İtfaiye

05.50-13.05-17.00.
Tatil Günleri 06.30-13.00-17.00

Belediye
5134521-23 
5134520 
5134521-190 
5134521-122 
5134521-115 
5132325

Yalova -Kabataş (İşgünleri) 
07.30-09.35-17.10

Tatil Günleri 10.30-17.15 
Yalova -Kartal (İş günleri) 

07.00-09.00-10.30 
12.30-14.45-16.45 
18.15-19.30-20.00

TÜP DAĞITICILARI

XÖBEJ'ÇJ ECZAKELER

Muhasebe Md. 5134521-182
5134521-111
Yalnız 185

ULAŞIM
Doğan Körfez 5131212
Aydın Turizm 5132077

Tapu SIc. Md. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md. 
Ver. Da. Md. 
İlçe Tar. Md. 
İlçe Seç. Md.

5131414
513.1364
5131411-5130024
5131042
5132360
5131186
5134994

TAKSİLER
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi

5131821
5132467
5133240
5132324

Aygaz 
Özgaz 
Tekgaz 
Ocakgaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz 
Llkltgaz 
Yeni Llkltgaz 
Alevgaz

513 12 95 
5141700
513 16 37
513 16 37
513 88 43
513 22 59
513 45 46
513 1738
513 65 00
513 40 95

Hastaneler
Devlet Has. 5139200
SSK Hastanesi 5132329
Mer. Sağ. Ocağı 5131068

23 Mayıs 1995 Salı MURAT

® Mayıs

25 Mayıs 1995 Perşembe GEMİÇ

27 Mayıs 1995 Cumartesi ERÇEK

29 Mayıs 1995 Sah AKDENİZ
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■ TEŞEKKÜR B
DERSANEMİZİN HİZMETE AÇILIŞINDA ARAMIZA KATILARAK BİZLERİ 
ONURLANDIRAN VE AÇILIŞIMIZI YAPAN GEMLİK KAYMAKAMI SN.

Orhan IŞIN'a
Gemlik Belediye Başkanı Sn.

Nurettin AVCI'ya
Milli Eğitim Şube Müdürlerine, Siyasi parti temsilcilerine, 

daire amirlerine, okul müdürlerine, değerli 
öğretmenlerimize, saygıdeğer velilerimize ve sevgili 

öğlencilerimize, açılışımıza gelemeyip çelenk ve çiçek 
gönderme nezaketinde bulunanlara, telefon ve telgrafla 
bizleri kutlayanlara, Gemlik ve Orhangazi halkına sonsuz 

teşekkürlerimizi sunarız.

|?9Gem!ik Özel , ■ . . 
KÖRFEZ Fen DERSHANESİ

ŞARK SİGORTA T. A. Ş.'DEN
SÖZLEŞME YAPMA VE PRİM TAHSİLİNE

YETKİLİ ACENTELİK İLANI
Şirketimiz nam ve hesabına yangın, 

nakliyat ve kaza sigorta branşlarında 
poliçe tanzimi İle maklne-monfaj ve zirai 
sigorta teklifleri almaya ve bunlara alt 
primleri tahsil etmeye, İstanbul, Beyoğlu 
1 T. Noterliğinden tasdikli 01/05/1995 tarih 
ve 9964 sayılı vekaletnamedeki yetkiler 
verilmek suretiyle y

NECDET BULUK
BURSA GEMLİK ACENTELİĞİNE
ATANMIŞTIR;
Keyfiyet sigorta şirketlerinin murakabesi 

hakkında ki 7397 sayılı kanun hükümleri 
gereğince İlan olunur 

Gemlikspor 2
K. Balıklı

ELEMAN ARANIYOR
O Şirket muhasebesi tutabilecek

O Bilgisayar kullanabilen 
O Askerliğini yapmış

Bay veya bayan eleman alınacaktır 
Başvuranlar için kısa özgeçmişleri ile 
saat 17.oo I8.00 arasında telefonla 
rahdevu almaları rica olunur.

Başakspor O
14-16 yaş grubu karşılaş 

malarında Gemlikspor K. 
Balıklı Başakspor'u 2-0 ye 
nerken, Umurspor, 
Kumlayalıspor karşısında 5-2 
yenildi.

Geçtiğimiz hafta Bursa 
Fethiye Kızık sahasında 
oynanan karşılaşmada 
Gemlikspor rakibi K. Balıklı 
Başakspor karşisıhda üstün bir 
oyun sergiledi. .

Karşılaşmanın iki golü de 
birinci yarıda atıldı. 33. 
dakikada Güray, ayağına 
gelen topu filelere gön
derirken, bundan 4 dakika 
sonra da Fatih'in golüyle 
Gemlikspor 2-0 öne geçti.

Takımlar karşılaşmaya şu 
kadrolar ile çıktı.

Gemlikspor:
Hakan (Mahmut) .Rüştü, 

Resül, Turgut, Orhan, Soner, 
Fatih, Hüseyin, Cansu, H. 
Ömer, Güray.

K. Balıklı Başakspor:
İzzet, Erdinç, Erol, İbrahim, 

Muhittin, Levent, kenan, 
Güngör, Behçet, Zafer, Haşan.

Müracaat: OZAN BOYA
KİMYEVİ MADDELER TİCARETİ 

Tel. 2361641 — BURSA

KAYIP 
Gazi-İlkokulu'ndan. 
aldığım diplomamı, 

kaybettim.
Hükümsüzdür, ..

Mustafa Altuner

LTD. ŞTİ’de 
İstiklal Cad. No :26 

Tel: 513 11 75 513 75 85 
GEMLİK

S'Ol.AkS'UaASı

OTOfilOTıV

MOTOROLA

GSM PROFİL O 
MOTOROLA 
7200 - 8200 

CEP TELEFONLARI



GEMLİK

■ HAFTALIK SİYASİ GAZETE

Gemlik I. Zeytin Dalı Halk Oyunları Yarışması yapıldı

<J)üfjün, Sünnet daveti^efcrimz için
zengin çeşitferimİEİ

ve fiyatlarımızı görmeden karar vermediniz.
IÜZİ AHULARA ARAYINIZ.

Körfez OFSET
MATBAACILIK - YAYINCILIK - TANRIM

Gazhane Cd. Beceren Apt. altı GEMLİK 
(Fikret Otoelektrik yanı) TEL: 513 17 97

TARİHİ
ATATÜRK

1973-1980 yıllarında Belediye
Başkanlığı yapmıştı.

İLKOKULU
11 Ijekibinkatıldığı şölende birinciliği, Bursa Kültür 
Sanat ve Turizm Derneği ekibi Keleş Oyunuyla kazandı'.

YANDI
^^■Zeytin Dalı Halk Oyunları Yarışması 
Ifemliklilerl folklöre doyurdu.
i Gemlik Belediyesi ile Gemlik Halk 
Şansları Derneği'nin ortaklaşa , 
düzenlediği "I. Zeytin Dalı Halk Oyunları 
Yarışması Atatürk Kordonunda yapıldı, 
■ursa, İnegöl, Tekirdağ, İstanbul, 
Kocaeli! ve. Bandırma'aan 11 ekibin 15. 
Vöre oyunuyla katıldığı Şölende, birinciliği! 
Bursa Kültür Sanat ve Turizm derneği! 
Folklor ekibi Bursa Keleş oyunuyla elde 
etti. Yarışmanın açılış konuşmasını 
yapan Belediye Başkanı Nurettin Avcı, 
Gemlik'in uzun yıllardır bu tip organizgs 
yonlardan yoksun kaldığına dikkat çe 
Kerek kendi Belediye dönemlerinde bu 
tip yarışmaların geleneksel hale getirile - 
çegini söyledi.
Çekişmeli geçen yarışmanın Seçici 

Kurulunu Gemlik Halk Dansları Folklor 
Derneği Başkanı Ahmet Süren, Bursa 
Bölgesinden Neslihan Akant, Eskişehir 
Bölgesinden Turhan Öncül, Eskişehir 
Bölgesinden Neşe Yetişer ve Kocaeli 
^^Epden Gamze İnce Yıldız oluştur -

du. ’ .
Kalabalık izleyici önünde yapılan yarış - 

mada birinciliği seçici kuruldan 96 tam 
puan alan Bursa Kültür Sanat ve Turizm 
Derneği Keleş Yönesi oyunu ile elde etti. 
İkinciliği, Değirmendere Belediyesi Halk 
Dansları .Folklor Ekibi, .Ardâğan Yöresi 
oyunu ile 95.66 puan ile, üçüncüjüğü 
aynı puanla İstanbul Halk Danslân 
Topluluğu Turizm Derneği ekibi, Kafkasya 
Oyunuyla aldı.
Yarışma birincisine 20 milyon lira para 

ile birincilik kupası, İkinciye kupa ve 15 mil 
yon lira para ödülü, üçüncüye de yine 
kupa ve 8 milyon lira para ödülü verildi.
Yarışma sonunda Türk sanat Müziği 

sanatçısı Derman Segah şarşılarıyla 
izleyicilerden beğeni topladı.

Bu arada yarışmaya maddi ve manevi 
destek veren kişi ve kuruluşlara da ,' 
Kaymakam Orhan Işın veBelbdiye । 
Başkanı Nurettin Avcı ve Emniyet 
Müdürü Üzeyir Ergüven tarafından 
teşekkür belgeleri verildi. '

ELEDIYE MECLİSİ
HAZİRANDATOPLANIYOR

KISA KISA

t Belediye Meclisi Haziran ayı olan toplantılarının ilkini 
ayın yedisinde yapacak.

I Belediye Meclisinde, Encümen, Meclis Başkanlıkları, 
i- Komisyonlara, Meclis Divan yazmanlıkları için seçimler 
(yapılacak. Ayrıca mesai programı okunacak, 
i görüşülüp karara bağlanacak. Marmara ve Boğazları 
Birliği ile Bursa Belediyeler Birliğine yeni üyeler seçile 
^pek. 1993 yılı Belediye kesin.hesaplarının karar 
"Bağlanacağı toplantıda, Prof. Muammer Aksoy 
■ordonu'nun adının değişmesi ve bir süre önce ölen 
Aeski başkanlardan İbrahim Akif'in adının bir yere 
gerilmesi görüşülecek.Otopark fiyatları belirlenecek.

HAFTAYA BAKIŞ
• KADRİ GÜLER

BİR BEYEFENDİYDİ
| ölümsüz günün olmadığı bir mevsimi yaşı

Horuz.Camilerden neredeyse hergün bir veya birkaç 
■ela şeşi duyuluyor.
■ Ardından gazete sayfalarında başsağlığı ilanları. 

Köşe yazılarında sevilen kişilerin ardından yazılan 
Birkaç satır güzel sözler...
E Geçtiğimiz hafta da aramızdan bir beyefendi 
ayrıldı.
■ İbrahim Akıt,

•O, gerçekten bir beyefendiydi.
K' Gemliklin en güzel giyinen beyefendisiydi.
I Rahmetlinin Belediye başkanlığına başladığı yıllar - 
da biz de Gemlik Körfez'i yayın yaşamına sokmuştuk. 
■ Akıt, fakirlerin, garibanların babasıydı. Belediyeden 
Kıldığı maaşını daha ilk günlerde kapısını çalan fakir 
fıkaraya dağıtırdı.Parası yetmediğinde istasyondaki 

•oğlu kemal Âkıt'ı arayarak para istediğine tanık 
olmuştum.

O, eski deyimle "Çarıklı Erkan-ı harp"ti.Okumuşluğu 
yoktu ama, hayat üniversitesinden çift diplomalıydı. 
E Yaklaşık 8 yıl’ belediye başkanlığı yaptı. Halkın 
Babası oldu.Nacaklı suyunu ilçeye getirerek, büyük 
bir ızdıraba çare oldu.
. Akıt, Naçaklı suyu ile aramızda yaşayacak.

E Bayram öncesi yazdığım "İlk 43 gün" konulu yazım
dan sonra, eski Belediye Başkanı Sayın Nezih Dimili 
telefonla aradı,Kendi döneminde iki su deposunun 
yarım kaldığını, depolar dururken su yollarının 
İhalesinin yapıldığını, bunun ise yanlış olduğunu,bu 
nedenle müteahhide yer tesliminde bulunmadığını 
söyledi. PTT'nin kazım çalışmalarına ise, yeni açılan 
yoldan başlanmasını istediğini, ancak, seçim öncesi 
PTT'nin şehir merkezini kazmak istediklerini ,buna da 
razı olmadığım söyledi. Dimili," seçim öncesi ilçenin 
herydnını kazdıracak kadar akılsız değilim" dedi.

ROTARYEN 
BAYANLARDAN' 
ATAKÖY OKULUNA 
KİTAPLIK ARMAĞANI 
-Gemlik Rotafy Kulübü 
üyelerinin eşleri, Ataköy

• İlkokuluna kitaplık 
bağışında, bulundular. 
Bir süre önce Ataköy. 

İlkokuluna kitap ve 
öğrencilere giysi 
yardımında bulunan

. Rotaryen. eşlerinden 
Okul Müdürü'nün der
shanelere kitaplık 
istemesi üzerine kolları 
sıvayan bayanlar okula 
5 kitaplık dolabı yap
tırarak Bayram öncesi 
teslim ettiler.

1 -7 Haziran 1994 günleri 
.arasında kutlanacak 
olan Çıraklık ve Meslek 
Eğitimi Haftası 
bedeniyle, Belediye 
Sergi Salonunda, A 
Endüstri Meslek Lisesi 
öğrencilerin yıl boyun
ca hazırladıkları çalış - 
malar sergilenecek.

CihatlıKöyü .
Yakınlarında bulunan 
kireç ocakları taşındı.

Haberi sayfa 2'de

İlçemizin ilk eğitim. 
kuramlarından olpn 
Tarihi Atatürk İldkülu

• Pazar günü sabaha 
karşı çıkpn yangında 
tamamen yandı. 
Rumlardan kalma 
"Papaz Okulu" ve Rum 
Okulu olarak uzun yıllar 
hizmet veren eski 
Atatürk İlkokulu, 
Cumhuriyet döneminde, 
ilçemizin ilk ilkokulu - 
olarak türk Milli Eğitimine 
hizmet vermeğe 
başladı.
Binlerce kişinin eğitim 
ve öğretim gördüğü tart 
hi Atatürk İlkokulu, 
geçtiğimiz pazar günü 
sabahı saat 04.00 
şıralarında bilinmiyen bir 
nedenle yanrpağa 
başladı.Bir saat gibi kışa 
bir.sürede ahşap yapı 
tamamen yanarken, 

• Gemlik, Bursa, 
Orhangazi ve Küçük 
Kumla Belediye 
İtfaiyeleri ile Gemlik 
Sunğipek, TÜGSAŞ, Bursa 
Merinos Fabrikası 
itfaiyeleri de yangıh 
söndürme çalışmlarına 
katıldılar. .

■Çevre hajkına korkulu 
ahlar yaşatan yangın 
Bir nolu caddede bulu
nan eski bîr evede 
sıçradı.; Ancak, 
itfaiyenin üstün çalış - 
ması sonucu 
söndürüldü.
Atatürk ilkokulu 
bahçesinde bulunan 
dev çınarların önündeki 
evleri koruması olası 
büyük bir facia önlendi. 
Yangının eski binaya 
kaçak giren alkoliklerin 
attığı bir izmaritin neden 
olabileceği belirtildi. 
Yangının yeni okula 
sıçramaması için yoğun 
önlem alındı.

" Merkez
Sol'un
Sınavı"

Yılmaz Akkılıç 
yazdı

2. Sayfada

BELEDİYE KABLOSUZ 
SES YAYININA GEÇTİ

Gemlik. Belediyesi ,, ilçe içindeki ses düzeninde * ‘ 
değişiklik yaparak, kablosuz yayınlara başladı.

Belediye Başkanı Nurettin Avcı, İlçede eski ti o ses 
yayınlarının kalitesiz olduğunu, belediye ananslarhnm 
yeterince duyulmadığını bildirerek, ilen teknoloji urunu 
kablosuz yayınlarla seslerinin her yerden d uy alçağını 
söyledi.İlk uygulamaya Manastırda başlandı.

İBRAHİM
■ > as

AKIT OLDU
Eski Belediye 
Başkanİarından İbrahim 
Akıt, yakalandığı aman
sız hastalıktan kürtulamı- 
ygrak öldü.

. 1973-1980 yılları arasında 
İki kez Gemlik Belediye 
Başkanlığında bulunan 
İbrahim Akıt, 12 Eylül 
askeri müdahelesi ile 
görevinden ayrılmıştı. ■ 
İlçemizin en eski müteah

hitlerinden ve zeytin üreti
cilerinden olan İbrahim 
Akıt, Belediye 
Başkanlığından ayrıldık
tan sonra oğlu Kemal Akıt 
ile birlikte ticari hayatını 
sürdürdü. Bir Süreden beri 
yakalandığı amansız 
hastalıkla savaşan 
İbrahim Akıt, geçtiğimiz 
hafta Çarşamba günü 
gecesi vefat ettlibrahim 
Akıt'ın.cenazeşi perşem - 
be günü büyük bir kala

balık tarafından 
Gemlik'te toprağa verildi, 
İbrahim Akıt, Belediye 
Başkanlığı sırasında 
Nacaklı suyunu ilçeye' 
getirmekle zor bir görevi 
başarmıştı.
İbrahim Âkit, 1940’h yıllar
da bursa'nın Altıparmak 
sCaddesini ve Bursa ' 
Sfadını yapmakla da ün 
yapmıştı.İbrahim Akıt, evli 
ve 4 çocuk babasıydı.

ASKERLER TÖRENLE 
UĞURLANDI
1974/2 tertip asker aday
ları kıtalarına düzenlenen 
törenlerle uğurlandılar. 
Geçtiğimiz hafta cuma 
günü Atatürk 
Kordonunda düzenlenen 
törenlere, asker adayları 
ile aileleri ve öğrenciler.

Örmeci, birliklerine giden 
askerlerin moral yüklü , 
olarak uğurlanacaklarını 
söyledi. Gemlik'ten çeşitli 
kıtalara 560 asker yolcu 
edildi. Aynı gece, 
Bayraktar Düğün 
Salonunda eğlence

katıldılar. Askerlik şiirlerinin düzenlendi.Gecede
okunduğu ilk törende 
konuşan Askerlik Şube 
Başkanı. Yzb. Cihan

asker adayları ye aileleri 
bol bol eğlendiler.

SATIR
BONO SATAR, 
DÖVİZ SATAR, 
KİT SATAR, 
ADAM SATAR, 

■USTASI ÖLDÜ... , 
O, SATAR. 
SATIN, SATIN... 
SATIN ANASINI SATAYIM, 
SATIN...- 
TIĞ TEBER KALINCAYA KADAR 

-BIRAKIP HUZURSUZ OLMAKTANSA 
SATIN GİTSİN.:. 
SATIN BİTSİN...

MMI

S A TIN

• SONUNDA SİZ RAHAT, BİZ RAHAT.
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KÖŞEMDEN
Yılmaz AKKILIÇ

MERKEZ SOL UN SINAVI
"ideoloji",ne de "orijin" bakımından her
hangi bir fark olduğu kolayca savlan- 
a bilir...

* * *
Şimdi gelelim can alıcı noktaya: 

Türkiye'de "demokratik sofun veya 
"sosyal demokrasi"nin asıl sorunu, 
"kuyruğunu yiyen yılari'a dönüşmüş 

I olmasındadır. .
Daha açık anlatımla,Türkiye'ce' 

"merkez sofdaki siyasal partiler,birbir- ’ 
lerinin kânıyla beslenen "asalak" 
yaratıklar,yada daha hafif deyişle "sim- 
biyoz (ortakyaşar)" bitkiler haline 
dönüşmüş bulunmaktadırlar .Hiçbiri 
doğru dürüst "sol politikalar" üret
memekte, üretememekte; karşılıklı 
suçlama ve savunmalarla sanki birbir- 
lirinin tabanını aşındır maya çabala
maktadırlar.

Oysa bu karşılıklıdidişm’e,Türkiye'de 
I, "merkez sofun etkisizleşmesi sonucunu 

doğurmaktadır.Halk kesimleri,birbirleriyle 
hırlaşıp duran "merkez sol" partiler 
dolayısıyla,"sofsiyasetlere güven duy
mamakta ve çaresiz: "sağ'ın solagancı 
partisine doğru kaymaktadır. '•

Bir başka deyişle,Türkiye'de Refah 
Partisi'hin yükselişindeki en önemli ha 

| ta payı "merkez solpartiler" dedir. ’ 
I ,.1973'ten 1977'ye,(eski CHP'nin "İnsanca 
| hakça düzen" solaganı, bu güri.R-P'nin 
I8 dilinde "Adil düzen"e dönüşmüştür .Yani 

1970'lerden bu yana Türkiye'de değişen 
pek bir şey olmamış gibi,değişen salt

i "solaganların sahipler"! sanki.., 
* *' * '

■ Türkiye ortadpğu da egemenlik 
çabasındaki "Ortaçağ skolaktisizm"inin 
hedef tahtasına çakılmış duruyor.Âna 
hedef.Atatürk!..
’ Atatürk, "tagut'a indirgenecek olur 
sa -ki bu gidişle bunu da başaracaklar - 

I ..artık bu ülkeyi-"ortaçağ
| skolakti.sizm"inden hiç bir güç kurtaramı 
I yacak! Hesaplar öyle....
| SHP "iktidar ortaklığı"uğrüha ödün 
j üstüne ödün vermeyi,DSP ile CHP de . 
| bütün "güçleriyle SHP tabanını aşındır - 
i mayı sur dürdükçe,halk kesimleri ya "Adil 
। düzen maskeli", "takıyyeci" siyasilere 
['destek yererek "Ortaçağ
İ skolaktisizmi"nin ekmeğine yağ süecel 
| yada tehlikeyi görerek "sağ'ın o kırk yıllık 
| "liberal" (!) partilerine " ehven-i şer"d ir 
I diye yönelecek.

"Merkez sol" yani "demokratik sol" 
,yani "sosyal demokrasfde "sofun 
dünya genelindeki bunalımından değil' 
-sön gelişmeler tersini kanıtlıyor bunun- 
salt kendi içersindeki tutarsızlığı ve lider
lerinin çapsızlığı yüzünden,bu tersine 

. gelişmeği izlemekle yetinecek.
"Aslan sosyal demokratlar" ha ?..
Yani Namık Kemal gibi,"Uyan ey 

yâreli şir-i jiyan bu hab-ı gafletten"mi 
t dilelim şimdi. .

I Türkiye, de " Mt. kez Sol" çok ciddi bir • 
i sınav veriyor. 1989'dan bu yana gözle- 
| nen gerileme, öyle sanıldığı gibi sadece 

"sorun düny< genelindeki bunalımın
dan kaynakla ımıyör Türkiye'de. Daha 

r çok, kendilerini "solda" gören, gerçekte 
. ise kısır "sen-ben kavgası" ve ilkel 
"oportünizm astalığfndan bir türlü arı- 

I ■' namayan "lider" takımı ve " ara kadro- 
lafın tutarsızlığına bağlı bu gerileme.

11 Üstelik bu "lider" takımı ve “ara kadro
ların konumlarını koruyabilmek için 
uygulamak zorunda.kaldı klan poli
tikaları,bilimsel anlamda da "sol" olmuy- 

I or.Bakıyorsunuz kendisini hem .
"demokrat"’hem "sol" olarak tanımlıyan’ 

| bir "lider", politik söylemiyle sanki "şov- 
enizm'ln çağdaş sözcülüğünü üstlenmiş 

II gibi.Ya da bir başka "lider" ve "yakın 
I ’ ■ çevre"si,siyasi arenada varolmayı şiş
il ; temle bütünleşmekte,'
I, "solu sulandırmakla buluyor...
I■ Yukarıda yazdıklarımı kim üzerine
I . alınırsa alınsın,farketmez.Çünkü

Türkiye'da "merkez sol" da var olduk
larını savlayan üç siyasi partinin de, 

- bügünkü tutumlarıyla "sol"dan çok 
"oportünizm"! temsil etmekte oldukları- 

I izlenimi var bende.
İlkin şu gerçeği yerli yerine oturt- 

malıyızjürkiye'deki merkez so I partiler. 
Sayın Ecevit'in savına karşın,kökenleri 

. bakımından birbirlerinden farklı 
I değillerdir.Yani, ne bunlardan biri 

"Marksizm'den kaynaklanmaktadır,ne 
| -de öteki ikisi gerçek anlamda 

"Marksizm'den kaynaklanmaktadır, 
fa Bu yaklaşım, son derece'yapay"ve 
i* ' hiç de inandırıcı olmayan 
L ayrımcılıktır.Doğrudan doğruya 

"oportünizm "in savunusudur.Çünkü 
■ Türkiye'deki "sosyal demokrasi" veya 

"demokratik sol" siyaset anlayış,her ne 
I denli’ Marksizm den de.başka oğretiler- 
I den de esinlenmiş bulunsa bile 
1 temelinde "emperyalizme 

başkaldırı'nın ve ulusal
. 1 bağımsızhk"çıhgın var olduğu

-hatta- kimilerine göre jakobinist" bir , 
geleneğin izleyicisidir DSP lideri'nin, 
kendisinin öyle olmadığını kanıtlamaya 
çabalayıp durmasına karşın-, 

’Özcesi,-şimdilerde zorunlu bir 
söylem ayrışması söz konusu olsa do
ne Sayın Ecevit'in demokratik sol"

. siyasetinin çıkış noktası başkadır ,ne de 
• öteki iki “sosyal demokrat" olma savın-, 
| daki partilerinki.Gerçi Sayın Ecevit.bir 

H ’ zamanların CHP'sinde genel sekreteri 
- ” olduğu sıralarda -bir süre- Atatürk'ün 

“üstyapı devrimler! nı gercekleştıre- 
‘ bildiği,ancak bunların hal'kesimlerince

pek kabul görmediği savına tutunmuştu 
p ama,sonra o da bundan vazgeçmeği

uygun bulmuştu.
Yani sonuç şu : Türkiye'de "merkez 

sofun üç siyasal partisi arasında ne

KİREÇ OCAKLARI 
TAŞINDI

Cihatlr Köyü yakınlarında 
bulunan ve yaktıkları lastik 
nedeniyle çevre ve hava 
kirliliğine yol açan 6 kireç . 
ocağı, Şahinyurdu Köyü 
vadisine taşındı.

Bir süre önce Gemlik 
Kaymakamı Orhan Işın 
tarafından sürekli olarak 
kapatılan kireç ocakların
dan, çıkan tozlar ve yakılan 
oto lastikleri çevreyi kirlettiği 
gerekçesiyle özellikle Cihatlı 
Köyü sakinleri tarafından sık 
sık şikayet ediliyordu.Kireç’ 
ocaklarının kaldırılması köy 
sakinlerini ve zeytin üretici
lerini sevindirdi.

Konuyla bir açıklama : 
yapan Gemlik Kaymakamı- 
■Orhan Işın.Livediya yöresin - 
deki kireç ocaklarının sıkı 
takibe alınmasının yanı sıra 
uygulanan, para cezalarının 
da caydırıcı olduğunu

, belirterek,“Ocak sahiplerine 
uygun yer gösterdik.Son 
kapatma tarihinden,sonra 
kendilerine taşınmaları 
içinde yeterli süreyi 
verdik.Ocak sahipleride bu 
süreye uyarak,zamanında 
yeni yerlerine 
taşındılar, “dedi.

Havuzlu, kiralık ve satılık
daireler,

Satılık SO m 2 dükkan.
Tel: 513 17 97

GEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl: 21 SAYI: 1013
Fiyatı :5.000 TL.

Sahibi Ve Sorumlu Müdürü : KADRİ GÜLER 
Haber Müdürü : Cemal KIRGIZ

İdare Merkezi: Gazhane Cad. No.53/A 
Tel: 513 17 97 GEMLİK

Basıldığı yer: KÖRFEZ OFSET

GÖRDÜ
İlçe merkezi ve köylerde ' 
açılan kurslarda her yıl . 
yüzlerce gencin öğret
menler nezaretinde 
yetiştirildiğini vurgula
yarak, bir çok bjanşta 
binlerce gencin bu 
güne kadar sertifika 
a la ra k'mezan-olduğunu — - 
açıkladı.Çetinoğlu,el 
sanatlarında yapılan 
ürünlerin sergilendiği ker
mesin de büyük ilgi 
gördüğünü savundu.

Kermes'ten elde 
edilen gelir açıklan- 
mazken, gelirin Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü'nün eksik
lerinin kapatılmasında 
kullanıygcağı kaydedil
di..

Sürücünün Rnnesi Öldü
YALOVA YOLUNDA KAZA

Gemlik Orhangazi yolu 
Karayolları şantiyesi 
önünde, maydana ' 
gelen trafik kazasında 
Asiye Şen (50) adındaki 
kadın öldü.
Olay. Kurban 

Bayramı'nın 2'inci günü 
Bursadan İstanbul'a git
mekte olan Birol’Şen 
yönetimindeki 34 EV 373 
plakalı özel oto aşırı hız 
ve dikkatsizlik sonucu 
Karayolları şantiyesi 
önlerinde direksiyon 
hakimiyetini kaybederek 
takla atarak yoldan.çıktı

Kazada araçta bulu
nan sürücü Birol Şen'in 
annesi Asiye Şen ağır 
yaralandı,Asiye Şen has
taneye kaldırılırken 
öldü.Sürücü kazayı hafif, 
sıyrıklarla atlattı.

Gemlik Yalova karayolu 
üzerinde bulunan ve 
zeytinci Haşan Deniz'e ait 
inşaat sahasına gelen 
kimliği belirsiz ve 4 kişi’ 
oldukları sanılan 
hırsızlar,yaklaşık 2.5 ton 
civarında inşaat demirini 
çalarak kayıplara 
karıştılar.
Gemlik Emniyet 
Mudürlüğü'nden alınan 
bilgiye göre Kurban 
Bayramı öncesi saat 
03.00 sıralarında inşaat 
sahasına tahminen 
römorklu traktörle geldik- 
leribelirlenen 
hırsızlar,burada inşâatta 
bekçilik yapan. Selim 
Yıldırım'ın uyyumasını fır - 

,sqt bilerek 2.5 ton inşaat 
demirini yüklüyerek kayı- 
plara karıştılar., 
Olay,İnşaat bbdkçisi 
Selim Yıldırım'ın polise 
başvurması üzerine

2.5 ton İnşaat demirini çaldılar
ortaya çıktı,Yıldırım,polise I
ilk verdiği ifadesinde, 4 
kişi gelen hırsızlarınken - I I 
dişini bağladıktan sonra I 
soygunu gerçekleştirdik-' I 
terini belirtmesine rağmen 
daha sonra bu 
iddiasını.patronu Haşan ■ 
Deniz'in kendisini işten 
kovması korkusuyla 
söylediğini 
belirterek.olayın akışını 
değiştirdi. Yıldırım bekçi ' 
kulübesinde uyuya 
kaldığını ifade 
ederek.hırsızları 
görmediğini söyledi. 
Gemlik Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri olayla 
ilgili soruşturmayı 
sürdürürken,inşaatından ] 
demir çalınan Haşan 
Deniz'in geçtiğimiz yıîda : 
evinin önünden zeytin 
yüklü kamyonun 
çalındığını söylediler.

LİONS KULÜPTEN ÖĞRENCİLERE

BRVRRM VRRDİMl

Gemljk Lions Kulübü 
Yönetim Kurulu üyeleri 
Namık. Kefnalİlkokulu 
ve 11 Eylül İlkokulu'nda 
okuyan fakir ve başarılı , 
öğlencileri Bayram 
Hediyesi olarak giydirdi.

. Gemlik Kaymakamı 
Orhan Işın'in makamın - 
da düzenlenen törenle 
öğlencilere Bayram 
öncesi, Bayramlık giysi
leri verilirken,törene 
Lions.Kulüp Başkanı 
Maksut Akçay ve İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Celal 
Yüce'de katıldı.

Törende konuşan 
İlçe Kaymakamı Orhan 
Işın,bu tip yar dımsever 
kuruluşlarınve der nek- 
lerin bulunmasının sevin

KERMES İLGİ
Gemlik Halk Eğitim 

Merkezi Müdürlüğü'nce 
düzenlenen Kermes 
büyük ilgi gördü.

Gemlik-Belediye 
Düğün Sglonun'da , 
Bayram öncesi Halk 
Eğitim MerkAzf Mı’ırlürıj . 
Kemal Çetinoğlu tarafın-. 
dan açılışı yapılan 
Kermes'te,Halk Eğitim 
Merkezi kurslarında 
eğitim ve öğetim gör en 
başarılı öğrencilerin el 
sanatları ve giyim’ 
branşlarında yaptıkları 
.300 1 yakın çalışma 

' sergilenerek satışa 
sunuldu.

• Halk Eğitim Merkezi 
Müdürü Kemal 
Çetinoğlu, Müdürlükçe

dirici olduğunu 
belirterek,Lions Kulüp 
yönetiçilerine. teşekkür 
ötti.

. Lions Kulübü Başkanı 
Maksut Akçay'da Lions 
Kulübü olarak yardım
severliği ilke edindiklerini 
bildirerek,daha öncede 
su deposu Ata 
Mahallesi İlköğretim • ı 
Okülu'na 10 tonluk su ■ 
deposu 
yaptırdıklarını,bir çok"! 
okul öğrencisinide araç 
gereç ve giyim yönün
den desteklediklerini 1 
söyledi.

Akçay,yardımlarının 
bundan sonrada 
devam edeceğini söz
lerine ekledi.

Rahmi BABA Restaurant'ın 
Güzel ortamında her akşam 

piyanist

çliğinde nefis meze sıcak 
menüleriyle ve uygun fiyatlarıyla..

9{iş(tn, (Düğün, Sünnet 
cemiuetüeriniz için 

re^ervasyonCafnız6dç[iuonız.

HİZMETTE RAKİPSİZDİR.
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|pı Kullanma İzni alamayanlar sevindi

[İMALARA RUHSAT
Eski Belediye tarafın- İzinlerinin verilmeye baş-

dan yapı kullanma ruhsatı 
l/erilmiyen binalara,gerekli 
nicelemeler yapıldıktan 
sonra Yapı Kullanma 
Ruhsatları verilmeye baş- 
landı.

landığını
söyledi. Avcı,İlçede 100 e 
yakın binada bin 500 
konutun yapı kullanma 
İzni olmadığını dikkat çek
erek,normal elektrik ve su

VERİLİYOR
Nurettin Avcı, "Biz gerekli
mesuliyeti 
üstümüze aldık.İlk olarak 
90 konutluk Damlakent 
Yapı Kooperatifine yapı 
kullanma iznini-verdlk 
Önümüzdeki günlerde

■Belediye Başkanı Nurettin 
; Avcı, fiili olarak bitmiş 
binaların gerekli- 
İncelemelerinin yapıldığını 
'belirterek,yapı kullanma

abonesi olabilmeleri İçin 
gerekil işlemlerin belli 
cezalar karşılığı yapıldığını 
kaydetti.

Belediye Başkanı

kalan binalarında yapı 
kullanma İznini gerekil 
İncelemeleri yaptıktan 
sonra vereceğiz."dedi.

Ff ... .

VE ÇEVRE 
mı? *
VERGİSİ 
TARİHİ 
UZATILDI 
............ ........... ... ■■■■■...........

Emlak Vergisi 
Beyannamelerini 
verme ve Çevre

GEMLİK'İN TV LERİ

GEMLİK SUSUZ KALMAYACAK
[ Gemlik Belediye 

Başkanı Nurettin 
Avcı,yaklaşık bir yıldır 
yapımı duran Su Şebekesi 

■2'nci kısım inşaatının 
önümüzdeki günlerde 

[yeniden faaliyete geçe
ceğini
[belirterek,"Manastır ve 
Askerlik Şubesi üstünde 
yaptırılan 1.5 ve 5 tonluk 
’su depolarının şebekeye 
bağlanacak" dedi.
| 1988 yılında depo 

^yapım ihalesini alan 
müteahhit Ahmet 
Fazlıoğlu'nun,geçtiğimiz yıl 
iydrıbıra kara kkaçtığ mı 
ifade eden Avçı, su

şebekesi 2'nci kısım 
inşaatının Düğün İnşaat 
firmasına ihale edildiğini 
bildirerekjnşbat yetk
ililerinin önümüzdeki hafta 
içinde ekipmanlarıyla 
gelerek çalışmalara 
başlıyacağını söyledi.

Nurettin Avcı,2'nci 
kısım inşaatıyla birlikte 6.5 
tonluk su depolarının 
şebekeye bağlanması 
durumunda Gemlik'in bu 
yaz su sıkıntısı çekmiye - 
ceğini vuıguladı. .
Avcı, "Amacımız sorun

suz bir Gemlik yaratmak" 
diye konuştu.

»ağışiarm büyük aftjş görüldü "

İTHK 2 MİLYARLIK
DERİ TOPLADI

Türk Hava Kurumu, 
Kurban Bayramı boyun
ca bu yıl rekor düzeyde 
deri topladı.
k THK Gemlik Şubesi 
Başkanı Fehmi Şahin, 
vatandaşların bu yıl 
Kuruma geçmiş yıllara 
göre daha büyük ilgi gös
terdiğini, bazı
.cami,öğrenci yurdu ve 
ikurslaraöan yapılan 
çağrılara kulak

asmadığını belirterek 
toplanan kurban derileri 
ile İlgili bilgi verdi.
Şahin şöyle konuştu : 
"Gemlik merkez ve köy-

Gemlik merkez ve köy
lerimizde mahalle 
muhtarlarının yardımıyla 
4001 adet koyun, 51? 
adet keçi, 3092 
kg.(l87adet) sığır derisi 
toplandı.
Bu derilerin parasal 
değeri 2 milyar liranın 
üzerindedir.Geçtiğimlz yıl 
2901 koyun, 407 keçi 1733 
kg. sığır derisi 
toplamıştık.Bizim dışımız
da Emir buğara Yurdu, 
Fatih Talebe Yurdu,Kuran 
Kursları ve İmam Hatip 
Lisesi Derneği de deri 
topladı."dedi.

Belediye Başkanı uyardı
ÇEKİRDEK
KABUKLARINI 
YERE 
ATMAYIN
Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı, Temizlik İşletmesi 
Müdürlüğünü denetley
erek, personelin eksiksiz 
çalıştığını belirtti ve temi - 
■zlik konusunda halkın 
üzerine düşeni yapmasını 
istedi.
Başkan Avcı, Muammer 
Aksoy ve atatürk kordön- 
lârına ek çöp bidonları 
ve uyarıçıjehvalar yap
tırıldığını belirterek, halkın 
çöplerini bidonlara, 
atmasını istedi. Belediye 
başkanı Nurettin Avcı/ 
Kordonlarda halkın 
temiliğe dikkat etmesi 
gerekir. Yediği çekirdek 
ve kabuklu yemişlerin 
yerlere atılması, ilçemiz 
için kötü bir görüntü 
meydana
getiriyor. Vatandaşlarımız 
belediye ye yardımcı 
olmalıdırlar, "dedi.

Temizlik Vergisi birinci 
taksidini ödeme süresi 
Haziran ayı sonuna 
değin uzajıldı.
5 yılda bir belediyelere 
verilen Emlak Vergisi 
Beyannamesi ve gös
terilen değerin birinci 
taksidi, yasa gereği 
31 Mayıs günü mesai 
saati sonunda bitiyor
du.
Yeni çıkarılan Çevre ve 
Temizlik Vergisi 
Beyanname verme ve 
birinci taksidi olan 300 
bin liranın ödenmesi 
de aynı tarihte Sona 
erecekti.
Bakanlar Kurulunca alı
nan bir kararla, 
Belediyelerde görüleh 
yığılmalar dikkate alı
narak., her iki beyan
namenin ve taksitlerinin 
ödenmesi 30 Haziran 
'1994 tarihine kadar 
ertelendi.
Gemlik Belediyesi 
Emlak Servisi ilgilileri 
^vatandaşlardan 
Beyannamelerini uzat
manın son günlerine 
bırakmamalarını iste
diler. -

BAŞSAĞLIĞI
Derneğimiz üyeleri nden Sayın Kemal Akif'in 

bgbası
İBRAHİM AKITin

vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız.
Kendisine ve ailesine başsağlığı dileriz.

Gemlik Verem Savaş Derneği

BAŞSAĞLIĞI
Gemlik eşrafından, eski Belediye Başkanlarımızda n 

iyi insan,

İBRAHİM AKIT'ın
ölümü nedeniyle üzüntümüz sonsuzdur. 
Merhuma Allah'tan rahmet, kederli 

ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
GÜZEL NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

FARUK GÜZEL

Anadolu Ajansının Londra'dan geçtiği haber, ’ 
Türklyede yayın yapan özel radyo ve televizyonlar 
için gerçekten özel bir anlam taşıyor.

A.A.'nın haberlerinde, İngiltere'de kahvaltı pro
gramları yayınlayan GMTV Televizyon istasyonu, 
"1993 yılındaki kötü performansını düzeltmediği 
takdirde 2 milyon Sterlin (100 milyarlira) para ceza
sına çarptırılacağı ve 10 yıllık yayın süresinin 
kısaltılacağı" yolunda uyarıldı.

Türkiyedeki radyo ve Televizyon Üst Kurulu'yla 
aynı işlevi gören Bağımsız Televizyon Komisyonu, bir 
yıl önce yayın hayatına atılan GMTV'yi resmen 
uyararak, haber ve haber programlarının son 
derece kötü, sorumsuz, kalitesiz ve tatmin edici 
olmaktan uzak olduğunu bildirdi. Bağımsız 
Televizyon Komisyonu, Londra'daki Cartlon 
Televizyon İstasyonunu da, kaliteli programlar üret
memekle suçladı.

Şimdi düşünüyorumda Türkiye de yurt genelinde 
yayın yapan yaklaşık 15 adet televizyon kanalının 
hangisi daha iyi yayın yapıyor. 12 .oo ile 24.oo saat 
arasında yayın yapan 15 'e yakın özel televizyon i 
kanalının en iyi programları ne?diye anket yapılır
sa, beğeni düzeyi yüksek program sayısı bir elin par
makları kadarını geçmez.

Belki birkaç haber- programı, birkaç dizi birkaç 
eğlence ve Talk- Reality Shov programları ilgi çeke
bilir. ya da bir hafta boyunca gösterilen 100'e 
yakın yerli-yabancı filmden bir iki tanesi..

Ama esas sorun, denetimsizlik, rekabet uğruna 
reklam pastasından haksız kazanç sağlama.İşte 
bunlar bir türlü önlenemiyor.Özel Radyo ve 
Televizyon Üst Kurulu, paıutılı olaylar sonucunda 
kuruldu .Ama, yasa tam çıkarılamadı.Çıkan mad - 
deler de tam açık değil, ya da takan yok.Çok 
seslilik ve demokrasi güzel şey, ama eşit ortamda, 
kaliteli rekabet ortamı ile. Bunların denetimi yok.

it it it

Gelelim asıl konumuza.yukarıda eleştirdiğim özel 
televizyon kanalları tüm Türkiye ye yayın 
yapıyor.Üstelik ne kadar beğenmesekte bazen 
Devlet televizyonlarının cesâret gösteremediği pro
gramları bizlere sunuyor.

Örnöğin : Millitvekillerinin polisler tarafından 
dövülmesi... Seçilen milletvekillerinin anlaşılmayan 
bir dille birbirleriyle yumruklaşması v.s...

Bir de bunlara ek olarak çıkan yerel televizyonlar 
var.İlçemizde de Allah'a çök şükür iki tane kurul- I 
du.Gemlik TV. ve Körfez TV.

Şimdi,gece evinize yorgun argın gelmişsiniz, 
TV.'deki tüm dünyanın merakla beklediği 
Milan ile Barsalona arasındaki maçı izleyecek , 
siniz'.Televizyonunuzu açıyor, ayağınızı uzatıyor
sunuz.O da ne ? Maç görüntüsü belli oluyor. Sonra • 
yayına f. . Körfez Tv. giriyör.Spiker hanımımız bir 
seyyar lahmacuncuyu yakalamış sorüyor." Körfez 
TV.'den ne gibi programlar bekliyor sunuz? "

Lahmacuncu yanıtlıyor:
" Vallah, Körfez TV. çok güzel yayın yapıyor. 

Devamini dilerim."
Soruya bak yanıtını dinle. Maçı seyre- 

demediğiniz gibi, saçmalıklara da sinirleniyorsunuz.
Bir kere İnat ettiniz. Bu akşam TV. izleyeceksiniz. 

Gazeteye bakıyor ve özel TV' lerden bir ikisinde 
güzel^bir film olduğunu görüyorsunuz. Zapping 
yapıyorsunuz. O da ne, Gemlik TV'de yayına gir- 
miş.bir iki kanalı da o...halletmiş.

Bu tip olaylar hemen hemen her gece, ekrana 
geliyor.TV'lerin yetkililerine soruyoruz, topu birbirler
ine atıyorlar."Blzln frekansımız ayrı. Sorun bizde 
değil, öbür TV'de"

Hani kaybolan TV kanallarının yerinde kendileri 1 
çıkmasa, yutturacaklar.

Tatmin edici bir programları yok.Tek yapılan, 
Gemlik 'te önüne gelenle TV'leri hakkında çene 
çalmak, Gemlik manzaralarını 
görüntülemek. 1950'lerlrî 1960'ların "Nayır'h, 
Nolamaz'h" filmlerini videodan oynatmak, yayın 
politikaları uyarınca, cami kubbelerini görüntüle
mek, arada bir çizgi filmle çocuk kalbimizi çalmaya 
kalkmak ve kendilerine göre, daha iyi olan TV 
kanallarını sabote etmek.

Kabahat Gemlik'in ve Türkiye'nin özel kanalların
da değil elbet.

Ne demokrasiyi, ne de diktatörlüğü tam yapa
mayan Devlet büyüklerinde ve yasa koyucuların- , 
da. z

İki tarafı da tatmin edici yasalar şaft. Denetim 
şart, kaliteli programlar şart.

Bu dediklerim biran önce yapılsa da, vatan
daşların sinirleri bozulmasa.Gazeteci olarak bana 
gelen şikayetlerden bıktım...



TEŞEKKÜR
Güzel Gemlik'imizi Yurt içinde ue Yurt dışın

da başarı ile tanıtan
GEMLİK HALK DANSLARI FOLKLÖA

DEANEĞI'nin öncülüğünde 

düzenlenmiş olan
I.Zeytindalı Halk Olunları Yarışmasının 

mimarı
Sn.Ahmet SÜREN'e

Tertip Komitesine ue emeği geçen herkese en 
içten duygularım ile teşekkür ederim.

ANAP GENÇLİK KOLU adına
Bşk.Osman METE

BAŞSAĞLIĞI
Partimiz delegesi,iyi ve dürüst insan

ŞAHİN ÇAVUŞLARI

Ölümünü üzüntü ile öğrendim.Merhuma 
Allahtan rahmet kederli ailesine başsağlığı dileriz.

RNRP İlçe Yönetim Kurulu adına 
İlçe Bşk.

FARUK GÜZEL

KAYIP

Samsun Çarşamba 
Nüfus Müdürlüğünden 
aldığıAn Nufus cüzdanımı 
24.4.1994 günü çalındı. 
Hükümsüzdür.

SATILIK
Orhangazi Cad. 

işyeri dükkan 
Bayraktar Apt. altı 

Müracaat: 
Tel.36172§6.

BURSA

KAYIP
Olivetti CRF 2508 
ygzaf kasa ruh- 
satını 
kaybettim.
Hükümsüzdür.

Burhan BÜTÜN

SIRASI GELDİKÇE
İnan TAMER

Ak,t" ■ AKITTICeddine İlahi bir emlrdi.Oyle derdi. *"*■*■■ ■
Akif'ti...
Aktı gitti sonsuzluğa.
Evet/lbrahim Akıt'ta aramızdan ebedlyyen ayrıldı.Allah rahmet eylesin.Allah taksiratını I 

affetsin...
İbrahim Akif'i delikanlılı yaşlarımda tanıdım.Gayet şık giyinen.boynundan 

gıravatı,başından fötr şaptası eksik olmayan.hergün traşlı yüzü ilehaza bir İstanbul efen - 1 
dişi.Yakışıklı,cazibeli erkek güzeli.

50-60 yılın öncesi Gemlik'imlz çok küçük bir ilçe.
O günkü İmkanlar kısitlı.ZeytincIlIk.balıkçılık Sümerbank işiliği.İş adamı yok denecek kadar 1 
az.Hele hele inşaat müteahhitliği koca Bursa Vilayetinde belki 5,. belki 10 kişi. İbrahim Akıt | 
Bey de bunlcfrdan biri.Bursa kaldırımlarının , yollarının müteahhldi.Bursa Atatürk stadyu - I 
munu da o yaptı.Bu işten çok zarar etti.Sarsıld, ama İşi bitirdi.Ekonomik gücü azaldı, ama 1 
azmi arttı. Çalıştı, çabalad.ı zeytinlikler yetlştlrdi.Nakliyecilik yaptı.İşini yoluna koydu.Oğlu I 
arkadaşım Kemal de kolundan tuttu.Baba oğlu.sonra,sonra torunlar hep birlikte işe sahip 1 
çıkarak maşaalld hAllah ziyade etsin bugünkü güçlerine eriştiler.

İbrahim Akıt,baba idl.Fakir,fukara babası.
Acze düşmüş,başından felaket geçmiş,ezilmiş,horlanmışlara sahip çıkmış,baba.. 

Bugünkü var günlerinlhin değil 
yok günlerinin de hacet kapısı.

Gemlik'imlzln bugünkü bazı kesimi, önceleri köylerde yaşıyordu.Çoğu orman içi 1 
köylüsü.93 muhaciri. Ormanlar bitmlş.Fakirllk,fukaralık dizboyu.Elde yok, avuçta yok.Odun 
bulup kesecen de, kömür yakıp satacan da geçinecen. Sıkıntıda olan, darda olanlar, 
garibanlar kime gldecekler.Kendilerinden biri,köylülerl,lyi kötü bir iş kurabilmiş iş adamı 1 
İbrahim Akıt'a.Akıt,köylülerin dert babası,para kasası. Olay mı var,koş Akıt'a.Paramı bitti j 
,koş Akıt'a.Hastan mı var.doktor mu gerekli, koş Akrt'a.DelIkanhhk kavgası mı vq,r arabulu 4 
culuk için koş Akıt'a.Nüfusta işi nmi var, koş Akıt'a.Emniyette işinmi var. Koş Akıt'a. Akı.t 1 
baba, dert babası,hacet kapısı.Bü hal yıllarca sürdü gitti .Ta ki; hastalanana 
kadar,Ezilmişler, horlanmışlar,feleğin sillesini yemişlerin sığınacak limanı İdi Akıt.Hakkı gas - 
pedilenlerinhakkını korudu,aldırdı ,aldı.

Bu insani tutum ye davranışları iledirki; onu garibanlar nezdinde yüceltti.Onlardan I 
büyük sevgi gördü,saygı gördü. Kimileri de bu inanış, tutum ve davranışını 
yadırgadı.Garlbanlara.feleğln sillesini yemişlere kol kanat germesini,toplumun dışladığı | 
veya cehaletten,fakirlikten,yoksulluktan toplumdan kendini soyutlamışlara gösterdiği yakın 
ilgiyi yadırgadı,Ama o,zayıftan yana,güçsüzden yana bir kalp taşıyordu.Partisi A.P. sonra 
DYP,idi ise de ; aslında tam bir sosyal demokrattı o.l 950 öncesi CHP.nin kayıtlı üyesi ve 1 
rahmetli İsmet İnönü hayranı.İnönü'ye sövmedlsövdürmedi.Takıhrdım zaman,zaman rah -1 
metliye.Bir kez CHP.havasını solumuşsun.Ö hava ciğerlerine dolmuş, yerleşmiş. 
Kopamazsın inanclarımızdanjnancından.Biliyorum gönlün bizimle,bedenin ayrı 
derdim,gülerdi.Bir fötr de bana hediye et derdim, Mevlüt Hoca sonra ne der derdi. Şimdi ’ 
anı oldu.

73 öncesi Belediye'yi laçka görüyordu .İslahı gerektiğine inanıyordu.Halkta bunu ’ 
bekliyordu.Hali vakti de fena değildi hani, Halkına Belediye Başkanı olarak hizmet etme-ğf 
.Belediye'ye çeki düzen vermeyi arzuluyordu. Kendisine yakın gördüklerine açılıyor, fikrini 
alıyordu. Birgün, Sayın Ahmet Güllü ağabeyle beraber, kasaplar Caddesinde yürürken, I 
arkadan gelerek, aynı anda kolumuza girdi. Bizi Evin Restauran'a yemeğe davet etti. | 
Bermutad ayranlı rakısını söyledi, masa donatıldı. Sohbet başladı. AP'den Belediye 
Başkanlığı İçin aday olmayı düşündüğünü, kazanıp kazanamıyacağını, halkın destek verip! 
vermiyeceğlni sordu bizlerden. Düşüncelerimizi sordu. AP. o yıllarda Gemlik'te çok güçlü. 
Oyların rakkamla yüzde 7Ö-75'ini alıyor. Kim parti içinde aday adaylığını kazanırsa. Belediye 
Başkanlığını kazanır dedik.

AP'de Sayın Avni Malğll İle yarışarak kazandı. AP'nih Belediye Başkdn adayı oldu.
Ben de CHP'nin adayı.
Karşılıklı seçime girdik. Halk beni genç buldu. Akıt'ı seçti. 1001 oy farkı ile.Belediye 

Başkanı oldu.
Gemlik, her geçen gün büyüyordu. Sanayi, göçü beraberinde getiriyordu. Su yetmiy

ordu. Nöbetleşe günde bir İki saat su ancak verllebiliyordu halka.Vaadi vardı halka, 
Nacaklı suyu boşa akıyordu. O'nu Gemlik'e getireceğim demişti. O günün imkansızlıkların 4 
dan İnanılacak gibi değildi. Haydarlye Köylüsü CHP'yi tutuyor, destekliyordu.Muhtar CHP'II1 
Sayın Murat Aslan dı. Köylü sulu ziraata yönelmiş, çilek, elma ziraatı yapıyordu. Biz de 
Akif'in bu yerinde düşûncei ve teşebbüsünü CHP olarak destekliyorduk. Bu nedenle 
köylülerle temas kurduk. Muhtara ricada bulunduk. Anlayış gösterdiler. Bize, Nacaklı suyul 
nun çokça bir kısmını verdiler.

.Allah İçin Akıt, bu işe çok önem verdi. Halkı, zenginleri topladı. Bağış aldı. Suyu devlet I 
katkısı olmaksızın Gemlik'e getirdi.

Su, şimdi şaldır şaldır akıyor.İnşallah sonsuza kadar akar.
Akar da ; akıtana .akatılanlara dua edip rahmet diler, kullanıp kana kana içenler... 1 
Hayat ne kli. bir varmış bir yokmuş. Blrşey bırakırsan ne ala. Sevgili torunları, sizi,çok, 1 

ama pek çok seven dedemizi unutmayın. O'nun adına yapacdğınız başka hayırlarla da 1 
yaşatın d edenizi.

Akıt ailesine, yakınlarına, arkadaşlarına dostlarına başsağlığı dilerim.

... ..................... ■

KONGRE İLANI
GEMLİK ROTARY KULÜBÜ BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimizin 1994-1995 dönemi 2.Genel Kurul 
toplantısı^ 16 Haziran 1994 günü saat 13.00 de Tibel 
Otel de yapılacaktır.

Çoğunluk «ağlanmadığı takdirde .ikinci toplantı 
çoğunluk aranmaksızın 23 Haziran 1994 Perşembe 
günü aynı yer ve saatte tekrarlanacaktır.

Üyelerimize duyurulur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :
1 - Açılış ve divan seçimi
2 - Saygı duruşu
3-1992-93 dönemi faaliyet raporunun okunması
4- Denetim raporunun okunması
5* Faaliyet raporu ve denetim raporunun 

görüşülmesi
5.1994.95 yıh bütçesinin görüşülüp onaylanması
7- Dilek ve kapanış.

BAŞSAĞLIĞI
Yeni Çarşı esnaflarından, iyi ve 

dürst insan

ŞAHİN ÇAVUŞLAR'ın 
ölümünü üzüntü ile öğlendim. 
Merhuma Allah'tpn rahmet, ke
derli ailesine başsağlığı dilerim.

Belediye Meclis Üyesi « 
Mehmet DİNÇ

İLAN
K. KUMLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz beton parketaşı imalatı 8'nci kısım işi 2886 
sayılı Devlet ihale Kanununun 81 nci maddesi (a) 1 
bendi uyarınca yaptıracaktır.

1 -) Keşif bedeli : 400.000.000 TL.
2-) Geçici teminatı 12.000.000 TL.
3 -) İhale 15 Haziran 1994 Çarşamba günü Belediyfe I 
Encümeni huzurunda saat 15.00 da yapılacaktır. I
4 -) İştirakçilerden; 4
a-) 1994 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası kayıt belge 

si
b-) Kanuni ikâmetgâh
c-) Geçici teminat alındı belgesi
d-) Noter tasdikli İmza sirküleri
e-) Şirketi veya kuruluşu yetki kıldığına dair yetki bel
gesi
f-) Telgrafla müraacatlar ve postadaki gecikmeler 
dikkate ahnmıyacaktır.

Keyfiyet İlan olunur.
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r Piyanist 
Şantör 
SADIK

îtai TfflW?Ş?

C Evlenme, • Nişan, • Sünnet 
ve ® Özel günleriniz için 

Rezervasyonlarımız başladı. 
YER AYIRMADA ACELE EDİNİZ.

Tel.: 513 1071”
Hükümet Konağı karşısı/GEMLİK



Sayfa; 6

BAŞSAĞLIĞI BAŞSAĞLIĞI

31 Mayıs 1994 Sah

İlçemizin tanınmış işadamlarından, 1973-1980 
yılları arasında iki dönem Belediye Başkanlığı 

yapmış, beyefendi insan,

’BRAHİM AKIT'ın
ölümü nedeniyle üzüntümüz sonsuzdur.

Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesini ve 
yakınlarına başsağlığı dileriz. •

Gemlik Belediye Başkanı

Nurettin AVCI

İLA'N
I./işletmemize ait 1977 model kullanılmış bir adet taşıt kapalı zarf usulü ile 
teklif almak ve bilahere teklif sahipleriyle yapılacak görüşmelerle ye açık art - 
tırma yöntemiyle taşıt bedeli peşin para ile ödemek suretiyle satılacaktır. - 
Araç birinci ihalede satılmadığı takdirde aynı şartlarla 10 gün sonra yeniden 
teklif alınacaktır.-
2.)İhaleye katılacaklar teklifleri ile birlikte 5.000.000 TL. tutarında geçici temi
natı işletmemiz veznesine nakten yatırılacaklardır.
3,)İhaleye ait şartname Sümer H olding AŞ. Gemlik Sunğipek ve Viskoz 
Mamulleri Sanayi İşletmesi adresindeki İşletmemiz Sosyal Hizmetler 
Şefliğinden 500.000 TL. mukabilinde temin edilebilir..
4 .) İhaleye ait tekliflerin 6 Haziran 1994 pazartesi günü saat 17.oo ye kadar 
İşletmemiz HaberleşmeServisine verilmiş olması gerekmektedir.
5 .) Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
6 .) İşletmemiz, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasına tabi olmayıp, ihaleyi yapıp 
yapmamakta veya dilediığine yapmakta serbestir.

SÜMER HOLDİNG A.Ş. GEMLİK SUNĞİPEK VE VİSKOZ -
MAMULLERİ SANAYİİ İŞLETMESİ

S.S. Gemlik ÖZDOĞAR Konut dpi Kooperatif i
Başkanlığından Kongre İlanı

Koopertaifimizin yıllık olağan Genel kurul toplantısı 26 Haziran 
1994 Pazar Günü saat lö.oo de Kooperatif Şantiyesinde yapıla- 
çaktır. .
Belirtilen gün ve saatte bütün üyelerin Genel Kurula katılmalarını 

önemle rica eder; saygılar sunarız. . •
Yönetim Kurulu 

GÜNDEM:

1 .) Açılış ve yoklama
2 .) Başkanlık divanı seçimi ve saygı 
duruşu
3 .)Yönetim Kurulu çalışma raporunun 
okunması
4 .) Blanço, gelir ve giderlerin okun
ması
5 .) Denetim Kürulu raporlarının okun
ması
6 .) Yönetim ve. Denetim kurulları

raporlarının incelenmesi.
7 .)Yönetim ve Denetim kurullarının 
ayrı ayrı ibrası.
8 .) Yönetim ve Denetim Kurullarının 
seçimi
9 .) 1994 yılı iş programının görüşülüp 
karar alınması
10 .) Dilek ve temenniler. 11.) Kapanış, 
Not: Genel Kurula katılamıyacak 
üyelerin vekil tayini rica olunur.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı 
Gemlik Özel Köseoğlu Lisesi Müdürlüğünden

Okulumuzun 1994-1995 öğretim yılı uygulanacak eğitim ücretleri 
aşağıdaki şekilde tesbit edilmiştir. Duyurulur.
SINIFLAR EĞİTİMÜCRETİ SINIFLAR . EĞİTİMİCRETİ
Ana'sınıfı..................16.200.000TL. +KDV Orta Hazırlık ..............32.040.000 TL.+KDV 
İlkokul 1 ..........:.......24.300.000 TL+KDV Orta 1 ............. ....... 32.040.000 TL.+KDV
İlkokul 2 ..........;.......24.300.000 TL.+KDV Orta 2 ......................32.040.000 TL.+KDV 
İlkokul 3 ...................24.300.000 TL. +KDV Orta 3 ............... ......32.040.000 TL. +KDV 
İlkokul 4 .................. 24.300.000 TJ.. +KDV Lise Hazırlık ...............35.000.000 TL. +KDV 
İlkokul 5 ..................24.300.000 TL. +KDV

NOT :Servls ve yemek ücretleri eğitim yılı başında tesbit edilerek duyurulacaktır.

Gemlik eşrafından,eski Belediye 
Başkalarımızdan i yiliksever insan

İBRAHİM AKIT'ın
ölümü nedeniyle üzüntümüz sonsuzdur. 

Merhuma Alahtan rahmet, kederli ailesine 
başsağlığı dileriz.

ANAP GEMLİK İLÇE YÖN.KUR.adına 
İlçe Başkanı 

Faruk GÜZEL

ELEMAN
ARANIYOR

Yıkama yağlama 
işyerinde, çalışa - 
cak 
tecrübeli eleman 
aranıyor.

TEL 513 1850

KAYIP

İTÜ Kütüphane 
kartımı kaybettim.. 
Hükümsüzdür.

BARIŞ KAYNARCA

t

KONGRE İLANI j
KÜÇÜK KUMLA ÇEURE KORUMA UE 

GÜZELLEŞTİRME DERNEĞİ

11
Demeğimizin yıllık olağan Genel Kurul toplantısı 26 !

Haziran 1994 Pazar günü saat 14.oo de Yalı Yunuslar A |
Yanı Çay Bahçesinde yapılacaktır. II

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantıda çpğutı- I 
luk aranmayacak ve bir hafta soma aynı yer ve saatte I
tekrarlanacaktır. ' I
Üyelerimize duyurulur. I

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM: ’

1. Açılış ve yoklama I
2. Saygı duruşu
3. Yönetim ve Denetleme Kurullarının çalışma rapor - 
kırının okunması - !
4. Raporlar üzerinde görüşme ve aklanmalar
5. Yeni Yönetim ve Denetleme kurularının seçimi.
6. Dilekler ve istekler 7. Kapanış.

BAŞSAĞLIĞI
Gemlik'in tanınmış işadamlarından ve eski Belediye 

Başkanlarından .

İBRAHİM AKIT'ın
ölümünü üzüntü ile öğrendim.

merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına 
başsağlığı dilerim.

Mehmet DİNÇ
Belediye- Meclis Üyesi

BAŞSAĞLIĞI
Eski Belediye Başka nımız

İBRAHİM AKIT'ın
Ölümü nedeniyle üzüntümüz sonsuzdur.

Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına 
başsağlığı dileriz.

Gemlik Belediye Personeli

I

'•

y 
k 
b

kt 
Çl

d( 
hı


	E:\1994\5. Mayıs 1994\3 Mayıs 1994\3 Mayıs 1994 (1).JPG
	E:\1994\5. Mayıs 1994\3 Mayıs 1994\3 Mayıs 1994 (2).JPG
	E:\1994\5. Mayıs 1994\3 Mayıs 1994\3 Mayıs 1994 (3).JPG
	E:\1994\5. Mayıs 1994\3 Mayıs 1994\3 Mayıs 1994 (4).JPG
	E:\1994\5. Mayıs 1994\3 Mayıs 1994\3 Mayıs 1994 (5).JPG
	E:\1994\5. Mayıs 1994\3 Mayıs 1994\3 Mayıs 1994 (6).JPG
	E:\1994\5. Mayıs 1994\10 Mayıs 1994\10 Mayıs 1994 (1).JPG
	E:\1994\5. Mayıs 1994\10 Mayıs 1994\10 Mayıs 1994 (2).JPG
	E:\1994\5. Mayıs 1994\10 Mayıs 1994\10 Mayıs 1994 (3).JPG
	E:\1994\5. Mayıs 1994\10 Mayıs 1994\10 Mayıs 1994 (4).JPG
	E:\1994\5. Mayıs 1994\10 Mayıs 1994\10 Mayıs 1994 (5).JPG
	E:\1994\5. Mayıs 1994\10 Mayıs 1994\10 Mayıs 1994 (6).JPG
	E:\1994\5. Mayıs 1994\17 Mayıs 1994\17 Mayıs 1994 (1).JPG
	E:\1994\5. Mayıs 1994\17 Mayıs 1994\17 Mayıs 1994 (2).JPG
	E:\1994\5. Mayıs 1994\17 Mayıs 1994\17 Mayıs 1994 (3).JPG
	E:\1994\5. Mayıs 1994\17 Mayıs 1994\17 Mayıs 1994 (4).JPG
	E:\1994\5. Mayıs 1994\17 Mayıs 1994\17 Mayıs 1994 (5).JPG
	E:\1994\5. Mayıs 1994\17 Mayıs 1994\17 Mayıs 1994 (6).JPG
	E:\1994\5. Mayıs 1994\17 Mayıs 1994\17 Mayıs 1994 (7).JPG
	E:\1994\5. Mayıs 1994\17 Mayıs 1994\17 Mayıs 1994 (8).JPG
	E:\1994\5. Mayıs 1994\23 Mayıs 1994\23 Mayıs 1994 (1).JPG
	E:\1994\5. Mayıs 1994\23 Mayıs 1994\23 Mayıs 1994 (2).JPG
	E:\1994\5. Mayıs 1994\23 Mayıs 1994\23 Mayıs 1994 (3).JPG
	E:\1994\5. Mayıs 1994\23 Mayıs 1994\23 Mayıs 1994 (4).JPG
	E:\1994\5. Mayıs 1994\23 Mayıs 1994\23 Mayıs 1994 (5).JPG
	E:\1994\5. Mayıs 1994\23 Mayıs 1994\23 Mayıs 1994 (6).JPG
	E:\1994\5. Mayıs 1994\31 Mayıs 1994\31 Mayıs 1994 (1).JPG
	E:\1994\5. Mayıs 1994\31 Mayıs 1994\31 Mayıs 1994 (2).JPG
	E:\1994\5. Mayıs 1994\31 Mayıs 1994\31 Mayıs 1994 (3).JPG
	E:\1994\5. Mayıs 1994\31 Mayıs 1994\31 Mayıs 1994 (4).JPG
	E:\1994\5. Mayıs 1994\31 Mayıs 1994\31 Mayıs 1994 (5).JPG
	E:\1994\5. Mayıs 1994\31 Mayıs 1994\31 Mayıs 1994 (6).JPG

