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Kafası esen
yolları bozuyor
Küçük Kumla asfaltı üzerine yapılan yersiz tümsekler araç kullananların tepkisine 
neden oluyor. Hiçbir yasaya dayanmadan yapılan tümseklerin kaldırılması istendi.

<£)ü0ün, Q\işan, Sünnet davetiyeleriniz için 
zengin çeşitlerimizi 

ve fiyatlarımızı 'görmeden karar vermeyiniz. 
BİZİ MUTLAKA AK AYINIZ.
•S Körfez OFSET :
MATBAACILIK-YAYINÇILİK-TANITIM

Gazhane Cad. Beceren Apt,, altı GEMLİK 
(Fikret Oto Eletrlk yanı) TEL : 513 17-97

İ
^nİhurîyet Mahallesi Küçük Kumla asfaltına 
hoyolları ekipleri tarafından yapılan tümsekler 

sürücülerinin tepkisine neden oluyor, 
bhalleye yapılan ilkokulun bu öğretim yılı açıl - 
İsından sonra yoldan geçen araçların hız 
Jsrhesi için asfalta yapılan .tümseklerin- 
Jrayolları ve Trafik Yasasına ters düştüğü bildiril- 

]di. Araç sürücüleri hiçbir traf.ik işareti bulun- 
fnadan yola yapılan tümseklerin büyük maddi 
tararlara yol açtığını, kazalara bile neden olabi 
İleceğini söylediler ________

İdris Kurt Muhtarlar Derneği 
Başkanlığına

Gemlik Muhtarlar 
Derneğinin Olağan 
Genel kurul Toplantısı 
Türkiye Muhtarlar 
Derneği 
Konfederasyonu Genel 
Başkanı Muhittin 
Büyükarslan'ın katılımıy - 
la gerçekleştirildi. - 
Genel Kurul 
«Başkanlığına geçmiş

yeniden seçildi.
dönemin Başkanı İdris 
Kurt'u yeniden başkan 
seçildi.
Genel Kurulda konuşan 
Genel Başkan Muhittin

, Büyüka ıslan, 
muhtarların sorunlarına 
yeterince eğinmediğini 
söyledi.

Haberi Sayfa 2'de

HAFTAYA BAKIŞ

• KADRİ GÜLER
Bir noktadan başlamak

Türkiyenin yeniden yolsuzluk ve rüşvet konularının en çok 
konuşulduğu bugünlerde gazetecilere yazacak konu çok çıkıyor.

Ben, bugün böyle bir yolu seçmiyeceğim. Yazılarımda dahc 
çok yerel konulara değinmeği bir yerel gazete yazarı olarak dahi 
önemli buluyorum. Çünkü genel konuları yazan o kadar çok el
kalem tutan meslekdaşımız var ki...

Sıcak yaz günlerini geride bırakıyoruz. Aylardır gökyüzünden 
bir damla yağmur düşmedi. Zeytin üreticisi yağdır mevlam"diyı,_______,____ aticisi ''yağdır mevlam"diyı
Küçük Kumla 'da olduğu gibi yağmur duasına çıkacak neredeyse 
Bu ortamda Gemlikliler de aylardır su sıkıntısı çekiyor. Evlerde 
hıılıınan nameeır malrinaları hoeınneı? eıılar noHonivlfibulunan otomatik çamaşır makinaları basınçsız sular nedeniyle 
Smaşırları yıkamıyor. Ev hanımları sabahın saat 02 veya 03'ünde 

laşiKİa, çamaşırla uğraşıyorlar.
Ve belediye yetkililerimiz çıkıpta bu konuda halka birşeyler

söylemiyor. Herhalde kulakları sokaktaki vatandaşa kapalı. .
Aslında, 27 Mart seçimlerinden buyana 6 ay geçti, başkanımız 

Avcı, basın mensuplarını bir kez dışında toplayıp bilgilendirmedi. 
Sayın Hakkı Çakır'ı aramaya başladım doğrusu.

Hatırlarsanız, Sayın Çakır sık sık gazetecileri o küçük başkan ■ 
lık odasında toplar,- hatta Bursa dan köşe yazarı dostlarımız da bu 
toplantılara katılırlardı- ilçemizle ilgili çalışmalar hakkında bilgiler 
verir, gazetecilerin sorularını yanıtlar, halkın sorularına cevaplar 
vermeğe çalışırdı.

Biz, bunun bir gelenek halinde yaşatılmasını Sayın Nezih 
Dimili'den çok istedik, ama hiçbir zaman gerçekleşmedi.

Şimdi bu konuda Sayın Nurettin Avcı'yı göreve çağırıyorum 
Halkı bilgilendirmek için Hakkı Çakır zamanında başlatılan 
geleneceğe sahip çıkın diyorum.Gençsiniz, yenisiniz. Halk nele 
yaptığınızı gelecekte neler yapacağınızı öğrenmek size sorular 
sormak istiyor.

Mustafa Kemal Atatürk Kordonunda yapılan tümsekler gib 
Cumhuriyet Mahallesine de yapılan tümseklerin hangi çağda; 
kentte, bulunduğunu sormak istiyor belkide. Bunda belediyenin bi 
payı var mı bilmek istiyor.

Sularının ne zaman şarıl şarıl akacağını da sormak ve öğren 
mek İstiyor Halk...

Sabahın erken saatlerinde dolan çöp kontenyerlerinir 
çoğaltılıp çoğaltılmayacağım da bilmek istiyordur belki.

Bunun için Sayın Avcı, iyi bir geleneği sürdürün. Basın ben 
sıkıştırır diye çekinmeyin, biz halkın istemlerinin sözcüsüyüz yan 
lızca.

Cumhuriyet ilköğretim Okulunun açılması 
nedeniyle yapıldığı öne sürülen tümseklerin 
aslında Karayolları mensuplarına ait evlerin de 
bulunduğu bir yere yakın olması söylentilere 
neden oluyor. Okulların olduğu yerlere Trafik ve 
Karayolları yasası gereği okul lehvaları kon
ması gerekiyor. Yollara tümsek yerine ışıklı 
uyarı lambaları ve trafik lambası konmasının 
gerektiği üzerinde duran araç sürücüleri, ivedi
likle tümseklerin kaldırılarak ışıkların konmasını 
istiyorlar. 

Rusyadan 
geldi eşi ve 
çocuklarını 
bulamadı
□ Dört ay önce 

Rusya'ya inşaat işçisi 
olarak giden Abdullah 
Polat adlı şahıs, yurda 
dönünce Gazhane 
C ad d e s i Grup 
Apartmanında kapıcılık 
yapan eşi Nazlı ile kızı 
Fatma-Polatı bulamadı. 
Dertli baba eşi ve 
çocuklarının başına bir 
iş gelmesinden . korku
yor. 'Haberi sayfa 6' da

Kumla1 lılar 
yağmur 
duası 
yaptılar 
□Havaların sıcak ve 
yağışsız geçmesi sonucu 
susuz kalan Küçük 
Kumla'llar çareyi yağ
mur duasında buldular.

Geçtiğimiz hafta . 
Ç a r ş a m b a günü 
kuruyan Pınarbaşı kay
nağına giden Kumla' 
lılar mevlüt okutup 
namaz kıldıktan sonra 
ygâmur duası yaptılar.

Belediye Başkanı 
Eşref Güre İlk kez böyle- 
sine bir kuraklık 
yaşandığını söyledi.

Haberi Sayfa 6'da

Kök Yapı 
Kooperatifine 
1 milyar ceza

Kurşunlu Kök Yapı 
İnşaat Şirketjnln yalı 
semtinde yaptırdığı 50 
dairelik inşaatın İmar 
planına aykırı ve kaçak 
olması gerekçesiyle 
belediye encümenince 
1 milyar 80 milyon lira 
para cezası kesildi.

Haberi Sayfa 5'de

Belediye
Meclisi
toplanıyor

■Gemlik Belediye 
Meclisi Ekim dönemi 
toplantılarına 6 Ekim 
1994 Perşembe günü 
başlıyor.;

Ekim dönemi meclis 
toplantılarında gün
demdeki maddeler 
ele alınacak.

Haberi sayfa 3'de

I ......... I

kısa kısa kısa
ANAP'lı gençler Ata 
İlkokulu'nu ziyaret 
ederek, öğrencilere süt 
ve büsküvit dağıttılar.

Haberi Sayfa 2’de

İlçemize bağlı Kurşunlu 
Beldesi üç mahalleye 
bölünüyor.

Haberi sayfa 2'de

Gemlik Halk Dansları 
Folklor Derneği yeni 
dönem çalışmaları İçin 
İstekli ve yetenekli 
gençler alacak.

Haberi Sayfa 3'de

Hollanda Kraliyet Hava 
Kuvvetlerine bağlı 230 
kif ilik birlik geçtiğimiz 
hafta Perşembe günü 
GEMPORT Umanına 
geldiler.

- Haberi Sayfa 3 de

” Devletin 
Cıvataları" 

Yılmaz Akkılıç 
yazdı

2. Sayfada

Kurşunlu Belediye Başkam Bayram Demir

"Kurşunlu kaçak 
villalarla yağmalanmış"
□ Kurşunlu Belediye 
Başkanı Bayram Demir 
yaklaşık 4000' i aşan 
yazlık binaların bulun
duğu belde de inşaat
ların yüzde 80'inin kaçak 
olduğunu söyledi.

Kaçak inşaatlara karşı 
mücadele başlattığına 
söyleyen Belediye 
Başkanı "gerekirse hepsini 
yıkacağız" dedi.

□ Bayram Demir, Hülyam 
Yapı Kooperatifince yap
tırılan 260 dekarlık alan
daki çam ağaçların kök
lerine ilaç dökülerek 
kurutulduğunu, 
Kurşunluda ağaç 
katliamı yaşandığını, 
kurutulan ağaçların yer- 
I eri ne ise villalar 
yapıldığını İddia etti.

Haberi Sayfa 4'de

Taraflar yeniden masaya oturdular..

Belediye de toplu sözleşme 
görüşmeleri devam ediyor.

Gemlik Belediyesi ile 
Genel-İş Sendikası arasın - 
da başlayan toplu 
sözleşme görüşmeleri 
devam ediyor;

Bir kez daha bir araya 
gelen Genel İş Sendikası 
ile Gemlik Belediyesi yet 
ekilileri. Genel İş’ 
sendikası'nın teklife sun-

duğu 90 maddelik sendi
ka raporunu görüşmeye' 
açtı. Gemlik Belediyesi ile 
Genel İş Sendikası yetk
ilileri 5 Ekim Çarşamba 
günü tekrar bir araya gel
erek bu konu hakkkında 
görüşecekler.

Haberi sayfa 3 'de

Rus gelin müslüman oldu 
-Beyaz Rusya'ya vinç operatörü olarak giden Mustafa 
Kurt adlı genç, bilgisayar mühendisi Aksana Suştçi'ye 
gönlünü kaptırınca sevgilisini ağabeyinin yanına 
getirdi. Aksana, dün Gemlik Müftülüğünde "Ayşe" 
adınaalarak müslüman oldu.

BP dolandırıcılardan 
kurtulamıyor

Gemlik BP Yağ Dolurr 
Tesislerine bir ay içinde 
dadanan? n c i 
dolandırıcı da yakalandı.

Geçtiğimiz hafta 
Ahmet Yüce adına 
düzenlenmiş, sahte ruh 
satle sevk kağıdı alan 
Mustafa Önder adlı 
dolandırıcı yetkililerin 
şüphelenmesi üzerine

yakayı ele verdi.
Yaklaşık 2 milyar liralık 

yağı yüklerken yakalanan 
dolandırıcı sorgulamaya 
alındı.

Yeni aldığı kamyonla 
.ilk işi olduğunu söyleyen 
dolandırıcı mahkemece 
tutuklandı.-

Haberi Sayfa 2'de

Eller...
Toplumu yaralayan,inşam lekeleyen 
eller...
Yabancı eller, kanlı eller, çalıp çırpan 
kirli eller...
Kırılası eller, 
Eller, eller...
Yaratan eller, nasırlı eller, veren eller, 
seven eller: 
Temiz eller...
O eller..- 
öpülesi eller...
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DEVLETİN CIVATALARI

Sanırım devletin cıvataları gevşemiş 
durumda. Nereye elinizi atsanız bir 
laçkalık, bir dökülme, bir paslanmışlık 
var. Devlet, adeta "maden yorgunluğu" 
nedeniyle "hek“e ayrılmış uçak gibi; 
ama biz hala pistte tam gaz, hava
landırmaya çalışıyoruz onu...

Şu Engin Civan olayı patlak verdi de, 
ne cin fikirli yazarlarımız, politikacılarımız 
varmış daha bir iyice öğrendik. Meğer 
bütün suç, bir türlü "özelleştirme" yapıl- 
mamasındaymış! Eğer özelleştirme 
yapılmış olsa imiş, ne Engin Civan olayı 
olurmuş, ne de başka soygunlar...

Hanı insanın aklına gelmiyor değil: 
Rahmetli Özal, sevgili oğlunun arkadaşı 
bunca “prens"! ABD'den özelleştirmenin 
zorunluluğunu kanıtlamak için getirtmiş 
olmasın sakın? Öyle ya, hemen hep
sinin de kuyruğunda bir veya birçok yol
suzluk, ya da usulsüzlük dosyası var. 
Geldiler, devletin bir bankasının veya 
herhangi bir KIT'inin başına geçtiler, 
ortalığı toza dumana kattılar ve gittiler!

Allah selamet versin; gittiler, gittiler 
de pisliklerini temizleyemiyoruz bir türlü. 
Kanal 6'yı bile kurtarabilmiş değiller 
henüz! Yani sizin anlayacağınız, bu 
prens efendiler İsa'ya yar olmadıkları 
gibi, -anlaşılan o kİ- Musa'yı da hoşnut 
edememişler.

Baksanıza silahlar konuşuyor. Kılıçlar 
çekiliyor, Çakıcılar uzaktan uzaktan 
çakıp çakıp duruyor...

Peki politikacılar ne yapıyor?
Politikacılar tam da şu ünlü 

atasözümüzdeki gibi, biri ötekine 
"Tencere dibin kara" diye sesleniyor, 
ama ötekinin yanıtı hazır: "Seninki ben
den kara"...

İşe bakın yahu, devletin tepesinde 
çöreklenmiş yolsuzluk yılanının başını 
bulup koparmak için elbirliği yapacak
larına, birbirlerine kara çalmakla 
meşgulleri Hani sanki öylesine pisliğe 
bulanmışlar ki, ellerini atıp bulabildikleri 
malzeme yalnızca "gübre"...

Tencere dibin kara!
Seninki benden kara!
İnsan ister istemez Namık Kemal'in 

ünlü dizelerini uyarlıyor günümüze:
"Vatanın bağrına herkes dayamış 

hançerini
Yoğlmiş kurtaracak bahtı kara 

maderini"
Yok mü gerçekten? Yetkililer, 

devletin tepesinde kurulup oturmakta 
olanlar, "madefi kurtarmaktansa 
"becerme"yi mi yeğlemektelpr yoksa?

Nereye kadar?
Vay benim "bahtı kara" milletim, 

vayl...

1980'de devlet, bir avuç cuntacı 
tarafından teslim aİındı. Bilgisizdiler, bili
sizdiler, bilinçsizdiler. Lise öğrencisi 
düzeyinde bile değillerdi.

Elbette değillerdi, eğer tersini savlıya- 
cak olurlarsa daha da korkunç; çünkü 
o zaman "haindiler" demek gerekecek. 
"Atatürk" diye bağıra çağıra, Atatürk'ü 
"beton Mustafa" laştırdılar, "pufa 
indirgediler. Onlardan önce durum- 
vaziyet iyi miydi? Elbette hayır; ama 
onlardan sonra daha kötüleşti, çirkin
leşti, kokuştu...

Kapatılan her parlamentonun yerine 
"daha kötüsü" gelmedi mi?...

Ne diyor Ekrem Pakdemirli? Efendim, 
üst düzey bürokratların belirli bir dene 
yim birikimi olmalıymış, devletin her 
kademesinde pişerek o yere 
gelmeliylermiş.

İyi de be kardeşim, Kit'lerin tepesine 
mahdumun arkadaşı “çift pasaportlu" 
ithal prensler getirtilip oturtulurken, sen, 
Özal'ın "has adamı" değil miydin? 
Nerelerdeydi o zaman aklın?

Tehlike büyüyor. Halkın TV ekranların
dan yansıyan görüşleri ürküntü verici. 
Vatandaşlar devletin zıvanadan çık- 
mışlığını "doğal" karşılıyorlar artık, kanık - 
samışlar.

Bu nereye dek böyle gider? Bu 
gidişe, ABD'de milyonlarca dolarlık mal 
varlığı olan, ama yurt dışındaki insan
larına dönüp "Tasarruflarınızı vatanımıza 
getirin" vaazı veren bir başbakanın par - 
tisi "Dur!" diyebilir mi?

Bu gidişe, şaşkın ördek misali “Semra 
Hanım savunuculuğuna soyunan" bir 
sosyal demokrat (I) liderin başında 
bulunduğu parti "Dur!" diyebilir mi? O 
görüşün "hizb"i veya “Hınc''ı duru
mundaki partiler "Dur!" diyebilir mi?

Bu gidişe, ,tüm<siyasal geçmişini 
Özal'a medyun, ama şimdilerde 
durum-vaziyet öyle gerektirdiğinden 
"Gelmişin hatrı İçin geçmişe kalkıp" 
eleştiri yönelten -sözüm ona- liberal bir 
politikacının önderliğindeki ana 
muhalefet partisi "Dur!" diyebilir mi?

Peki kim, kimler, hangi siyasal kadro
lar "Dur!" diyecek?

Behey gafilleri Devletin gevşeyen 
cıvataları kimin, kimlerin hangi siyasal 
kadroların işine geliyor; yoksa hala 
farkında değil misiniz?..

:Ata. ■ s
İlkokulu’nayardımettiler.

ANAP Gemlik İlçe Gençlik 
Komisyonu üyeleriyle Belediye 
Meclis üyesi Mehmet Dinç, Gemlik 
Ata İlkokulu’na giderek, 3 Ekim 
Dünya Çocuk Günü'nü 3 gün 
öncesinden kutladılar hem de, 
öğlencilere hikaye kitabı, süt ve 

| büsküvit dağıttılar.
ANAP Gemlik Gençlik 

. Komisyonu eski Başkanı ve 
Belediye Meclis Üyesi Mehmet 
Dinç ile Gençlik Komisyonu yöne
tim kurulu üyeleri, 65 öğrencili 
ilkokulda öğlencilere yarımşar kilo 
süt, blsküvit ve hikaye kitabı 
verirken, dünya çocuk gününü de 
kutladılar. ANAP'lıların bu jestine

okul müdür yardımcısı Meryem Yurt 
teşekkür ederken, Belediye Meclis 
üyesi Mehmet Dinç, ANAP olarak 
eğitime büyük önem verdiklerini ve 
2 yıl içinde Gemlik'in tüm okullarına 
gerekli yardımları yaptıklarını söyle - 
di.

Mehmet Dinç, Ata Mahallesinin 
ve okulunun büyük bir su problemi 
olduğunu ancak 2-3 ay içinde yap
tıracaklarını 5 bin tonluk depo ile 
bu sorunu gidereceklerini belirterek 
gelir düzeyi düşük okula, önlük, 
ders kitabı araç ve gereçleriyle 
bahçesinin tanzimini de 
üstleneceklerini ayrıca istinat 
duvarıda yaptıracaklarını söyledi.

■GEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl: 22 SAYI: 1031
. Fiyatı :5.000 TL.

^^»Sahibl ve Sorumlu Müdürü : KADRİ GÜLER 
Haber Müdürü : Cemal KIRGIZ 

z^'Aonetim Merkezi: Gazhane Cad. No.51 /A
Tel: 513 1797GEMLİK

Basıldığı yen KÖRFEZ OFSET

FİKRET OTO
Yeni düzenlememizle 
oto, elektrik, yedek 
parça servisi ile 
hizmetinizdeyiz.

Tel: 513 10 01
İstiklal Cad. 1 nolu 
aralık GEMLİK

BP sahtekar 
■fî< 
kurtulamadı

Gemlik BP Yağ Dolum 
Tesislerine bir ay içinde 
dadanan 7 n c i 
dolandırıcı da yaka - 
landı.

Geçtiğimiz hafta 
Çarşamba günü 01 EC 
829 sahte plakalı araçla 
Horoz Nakliyata gelen, 
Ahmet Yüce adına 
hazırlanmış sahte ruhsat - 
la sevk kağıdı alan. 
Mustafa Önder(32) adlı 
dolandırıcı, nakliyat 
yetkililerinin şüphelenip, 
durumu jandarmaya 
bildirilmesi üzerine 
Mustafa Önder, BP'den 
motor yağı yüklerken 
yakalandı.

Ford Marka kam 
yonuna yaklaşık 2 milyar 
liralık yağ yükleten Urfa 
Suruç ilçesi doğumlu 
Mustafa Önder, yeni 
aldığı kamyonuyla ilk 
defa bu işe kalkıştığını 
belirtirken, araçta 
yapılan aramalarda, 
kamyonda 65 DC 742 
nolu gerçek plakalarla 
63 KY 827 sahte taşıt 
pulu bulundu.

Jandarma sorgula
masını. yapılan Mustafa 
Önder çıkarıldığı 
mahkemece tutukla
narak cezaevine gön
derildi. Jandarma yet 
kilileri yaklaşık 45 gün 
içinde yakalanan 7 nci 
dolandırıcı olduğunu 
vurgulayarak, 
dolandırıcıların kamyon - 
larının Kurşunlu jandar
ması nezaretinde bulun
duğunu söylediler.

Jandarmanın 
başarısına ve firmanın 
dikkatli davranmasına 
karşın dolandırıcıların 
bitmemesi dikkatçekti.

Kurşunlu 3 
mahalleye 
bölünüyor

27 Mart seçimleri son
rası ilçemize bağlı 
Kurşunlu beldesi üç ayrı 
mahalleye bölünüyor.

Kurşunlu Belediye 
Başkanı Bayram Demir, 
köy içinin bir mahalle 
sahilin ise iki ayrı mahalle 
olmak üzere toplam üç 
mahalleye dönüşmesi 
ile ilgili etüd proje çalış
malarının tamam - 
landığını, konunun 
önümüzdeki günlerde 
İçişleri Bakanlığı Mahalli 
İdareler Genel 
Müdürlüğü'ne rapor 
edileceğini söyledi.

Başkan Bayram 
Demir, Kurşunlu'nun 
mahallelere bölünmesi 
'd urum un da, belde 
sorunlarının daha kolay 
çözüme kavuşacağını 
bildirdi.

Çöpleri yerlere 
atmayınız

teneı Başkan ktjngreyekatıich.

İris Kurt yeniden
Başkan seçildi.

Gemlik Muhtarlar 
Derneğinin Olağan 
Genel Kurul Toplantısı 
Türkiye Muhtarlar Derneği 
Konfederasyonu Genel 
Başkanı Muhittin 
Büy ükarslan'ında 
katılımıyla yapıldı. Genel 
Kurul'da geçmiş döne
min Başkanı İdris Kurt 
yeniden dernek başkan
lığı görevine seçildi.

Belediye Meclisi 
Toplantı salonunda 
yapılan ve 48 kayıtlı 
muhtardan 45'inin 
katıldığı genel kurulda 
konuşma yapan Konfe 
derasyon Başkanı 
Muhittin Büyükarslan, 
tüm muhtarların- sorun
larını aktarmak üzere 
Ankara'ya gelmek 
konusunda çekinmemesi 
gerektiğini belirterek 
"Sîzlerin Ankara'da 
kaldığınız şüre içerisinde 
büyük masraflara 
girmemeniz amacıyla 1. 
sınıf bir otel satın aldık ve 
düzenledik. Günlük 
ücreti ile sadece 100 bin 
lira bizlerinde girişim
leriyle sorunlarınız 
çözümlenmiş olur" şek
linde konuştu.

Büyükarslan konuş
masında konfederasyon 
tarafından çıkartılan 
dergilerinede sâhip çıkıl
masını isterken, yıllık 
abonman ücreti 100 bin 
lira olan dergi sayesinde 
hepimiz tüm sorunlarımızı 
anlatabiliyoruz. Böyle bir 
imkan varken kullan - 
masını bilmeliyiz diyerek 
birlik ve beraberliğin 

İLAN ve REKLAM KAZANDIRIR.
O Haber O Olay

O Bursa Hakimiyet

Gazetelerine Vereceğiniz ilanlar 
için bizi arayın
Tel: 513 17 97

Rahmi BABA Restauranfın 
Güzel ortamında her akşam 

piyanist

eşliğinde nefis meze vesıcakmenü- 
leriyle ve uygun fiyatlarıyla...

9\(işan, Düğün, Sünnet 
cemiyetleriniz için 

rezervasyonbarnızı beziyoruz.

Rahmi BABA 
Restaurant i
HİZMETTE RAKİPSİZDİR.

Dutluca Köyü altı ORHANGAZİ
Rezervasyon: Tel & Fax : 582 22 82

Tel: 582 26 40

zamanı gelmiştir dedi. | 
Öte yandan Başbakan 
Tansu Çiller'ln 
"Muhtarların anası'1 diye I 
anılmasının kendilerine 
mal edilmesinin yanlış 
olduğunuda belirten.; I 
Muhittin Büyükarslan,| 
İstanbul'da yapılan bir ; 
toplantıda Başbakan J 
için bazı arkadaşlar I I 
böyle bir yakıştırma yap- 1 
mışlar, ancak bu genel I 
verilen bir karar değildir. 
Biz zaten 25 yıldır üyemiz 
olan Neşe Kutbağ adın
daki bayan muhtar i 
arkadaşlarımızı genel 
kurulumuzun oy birliğiyle 
muhtarlar anası olarak 
seçmiştir. Bir camiaya bir 
tane ana yeter şeklinde 
konuştu.

Konuşmalardan sonra I 
İdris Kurt'un tek liste T 
halinde katıldığı 1 
Muhtarlar Derneği , 
Gemlik İlçe Yönetim 
Kurulu seçimlerine geçil- 
di. 46 delegenin oy kul
landığı seçimlerde İdris 
Kurt başkanlığa 46 evet 
oyuyla seçilirken yönetim 
kurulu ise şu isimlerden 
oluştu:

Ali Sevinç, İsmail ı 
Başaran, İbrahim Mert, I 
Enver Çelik, Necmettin I 
Şanlı, Ramazan I 
Neparslan, Çoşkun 1 
Sevinç, Haşan Ertunç, I 
Hüseyin Yelikler ve Haşan 
Güre. Toplantıya ayrıca 
konfederasyon genel' 
idare kurulu üyeleri | 
Cemal Onay, Yusuf t 
Arslan ve Yaşar Özel'de 
konuk olarak katıldılar.
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A.

telediye’de toplu sözleşme 
;örüşmelerl&evam ediyor.

□ Gertıllk Belediyesi ile Genel İş 
Sendikası arasında başlayan toplu 
sözleşme görüşmeleri devam edi 
yor.
I Geçtiğimiz hafta Çarşamba 
günü bir kez daha bir araya gelen 
İş Sendikası ile Gemlik Belediyesi 
yetkilileri. Genel İş Sendikası'nın tek
life sunduğu 90 maddelik sendika 
raporunu görüşmeye açtı. Genel İş 
Sendikası yetkilileri, raporun 15 
gündür görüşülmemesini tepkiyle

Gemlik Belediye Meclisi Ekim dönemi 
toplantıları 6 Ekim 1994 Perşembe günü 
başlıyor.

Belediye Meclis Salonu'nda 
Perşembe günü saat 14.oo de başla 
yacak Ekim dönemi toplantılarında, bir 
önceki meclis zabıtalarının okunmasın - 
dan sonra, Belediye'ye ek bütçe yapıl
ması konusu görüşülecek. Ekim dönemi 
meclis toplantılarında ayrıca fasıllar

Gemlik Halk Dansları Folklor Derneği 
yeni dönem çalışmaları için, istekli ve 
yetenekli gençlerin alınacağını açık
ladı.

Halk Dansları Folklor Derneği Başkanı 
Ahmet Süren, Gemlik'i yurt içi ve yurt- 
dışında defalarca başarıyla temsil 
eden Gemlik Halk Dansları Folklor eki 
binin elemanlarından bazılarının çeşitli 
nedenlerle gruptan ayrılmak zorunda 
kaldığını belirterek, yeni yetenekleri 
bulup, Türk Folkloruna kazandırmak için 
arayışa geçtiklerini söyledi.

Dernek Başkanı Ahmet -Süren, 
Folklor'ün bir kaç yıl içinde büyük önem 
kazandığını ve gençlerin büyük ilgi gös

karşılarken, Belediye Başkan Vekili 
Kaya Kesen, Genel-İş Sendikasının 
teklifinin profesyonelce hazır
landığını kaydederek, Belediye 
encümeninin büyük bir dikkatle 
sendika teklifini inceleyeceğini ve 
buna göre Belediye'nln görüşlerini 
sunacağını söyledi.

Gemlik Belediyesi ile Genel iş 
Sendikası yetkilileri 5 Ekim 
Çarşamba günü tekrar karşı karşıya 
gelecekler.

Belediye Meclisi toplanıyor.
arasında münakele yapılması, 1995 
mali yılı Belediye ve su kanalizasyon 
işletmesi vergi resim tarifelerinin 
görüşülmesi, belediye ve su kanalizas 
yon işletmesi gelir ve gideri ile bütçe 
kararnameleri karara bağlanacak.

Bu arada encümene sunulan imarla 
ilgili konular imar komisyonunda 
görüşülerek meclise sunulacak.

Folklor ekibine eleman alınacak
terdiği bir branş olduğunu vurgula
yarak, özellikle Gemlikli gençlerin 
ilgisinin memnun edici olduğunu bildir
di.

Süren, 20 Ekim 1994 tarihine kadar 
meraklı gençlerin kayıtlarını yaptıklarını 
ifade ederek "Aradığımız tek şart 
kızlarda boy ortalaması en az 1.60 
metre, erkeklerde ise en az 1.70 metre. 
Bunun dışında eğitimini biz 
üstleneceğiz. Yıllardır Gemlik'i yurt içi 
ve dışında başarıyla temsil etti. 1995 
yılında da içeride ve dışarıda önemli 
yanşma, festival ve özel günlere katıla
cağız. Bu yüzden yetenekli gençleri 
yetiştirmek isti yoruz" dedi.

NATO tatbikatı için geldiler

HollandalI Havacılar
Gemlik'ten geçtiler
Hollanda Kraliyet 

Hava Kuvvetlerine bağlı 
230 kişilik bir birlik 
geçtiğimiz hafta perşem
be günü GEMPORT 
Limanına gelerek burada 
bir gün kaldıktan sonra 
Eskişehir'de yapılan NATO 
Tatbikatlarına katılmak 
üzere hareket etti.

HAWKve PATROİT 
füzelerle donanımlı olan 
Hollanda Kraliyet Hava 
Kuvvetleri Tatbikat Birliği 
Komutanı Yarbay Yan 
Schaberg basına yaptığı 
açıklamada birliklerinde 
bulunan silahların son 
derece modern 
olduğunu ve Körfez 
savaşında kullanıldığını 
hatırlatarak, Eskişehir'de 
yapılacak NATO tatbikat
larında bir savaş duru
munda 6. Müttefik Hava 
Sorumluk sahasında Türk 
komutanlarına entegre 
olacaklarını ve bu 
mahallin savunmasını 
üstlenmesinde görev ala
caklarını bildirdi.

Türkiye ye daha önce 
yine geldiklerini ve 
Diyarbakır'da koşul - 
landırıldıklarını hatırlatan 
Yarbay Yan Schaberg 
Eskişehir'deki tatbikatın 
başarılı geçeceği için 
ümitli olduğunu belirtek, 
15 Ekim gününe kadar 
sürecek tatbikatdan 
sonra yine Gemlik'e gel
erek 16 Ekim günü ülkeler
ine döneceklerini söyledi.

Hollanda Kraliyet 
Hava Kuvvetleri NATO 
Tatbikat birliğinde halkla 
ilişkiler biriminde çalışan 3 
bayan asker basın men
suplarının en çok dikkatini 
çeken kişiler oldu.

Basın mensupları 
bayan askerlere "dişi 
rambolar" adını taktı. 
Toplantıda basın men 
suplarına birlikler hakkın
da bilgiler verildi.

Hollanda Kraliyet 
Hava kuvvetlerine alt bir
lik konvoy halinde 
Eşklşehlr'e gitti.

Şahinyurdu 
asfaltı 
tamamlandı

Yıllardır asfaltı 
olmayan Cihatlı Şahin 
yurdu köy yolu asfaltı 
tamamlandı.

Ş a h i n y u rd u 
asfaltının tannanlan
ması nedeniyle dün 
saat 11.00'de tören 
düzenlendi.‘Törene ilçe 
Kaymakamı Orhan 
Işın, il Sağlık Müdürü, 
Bursa Köy Hizmetleri 
Bölge Müdürü DYP ilçe 
Bdşkanı ve . İl Genel 
Meclis üyesi Yüksel 
Yıldırım, köy muhtarları 
ile Şahinyurdu ve 
Cihatlı köylüleride 
katıldı.

DYP'de 
yerel 
seçim 
atd|ı

Doğru Yol Partisi 4 
Aralık Pazar günü 
yapılacak milletvekili ara 
seçimleri için star verdi.

DYP Genel Başkan 
yardımcılarından Bilecik 
Milletvekili Bahattin Şeker 
geçtiğimiz hafta 
cumartesi günü 
Mudanya İlçe Başkanı 
Celal Gül ile birlikte 
ilçemize geldi. DYPParti 
binasında İlçe Başkanı 
Yüksel Yıldırım ve yöne
tim kurulu üyeleri tarafın
dan karşılanan Şeker, 
ara seçim için star verdi.

Şeker, 4 Aralık günü 
yapılacak ara seçim
lerde Bursa ikinci bölge
den bir milletvekilinin 
seçileceğini hatırlatarak 
il ve'ilçe örgütlerinin 
seçime hazırlanmasını 
ve DYP'nin Bursa da bi 
rinci parti olmasının 
ispatlanmasını 
Başbakan Tansu Çillerin 
mutlaka istediğini söyle
di.

Bahattin Şeker, yerel 
seçimlerde birlik ve 
beraberliği olmayan 
örgütlerin seçimleri kay
bettiğini hatırlatarak, 
Gemlik'te de birlik ve 
beraberliğin mutlaka 
korunması gerektiğini, 
kırgınlıkların, küskünlük
lerin bir kenara 
bırakılarak ara seçimlere 
hazırlanılmasın! istedi.

SHP ile koalisyona 
kehren katıldıklarını, 
demokrasi için buna 
dayandıklarını söyleyen 
Şeker, kendisinin bu koa 
Iisyondan memnun 
olmadığını sözlerine ekle
di.

P a r t i I il er Genel 
başkan yardımcısından 
başbakanı Gemlik'te 
görmek istediklerini, 
bu.günü kadar 
başbakanın bir kez bile 
olsa Gemlik'e uğra - 
madiğim söylediler. Öte 
yandan zeytin fiyat - 
larınjn erken açıklan - 
masınT kadın ve genç
lerin teşkilatlandırıl - 
masını, ikinci bölgeye 
daha fazla yatırım yapıl
masını istediler.

DYP Genel Başkan 
Yardımcısı Bahattin 
Şeker ise seçimlere 
kadar yarım kalmış 
işlerin bitirilmesi için teşki -_ 
lafların çalışmasını, 
bugüne kadar yapıla
mayan küçük işlerin 
öncelikle tamamlanması 
gerektiğine işaret etti.

Türkiyede sağda DYP 
ve A.NAP'ın, solda ise 
SHP,DSP ve CHP'nin bir
leşmesinin ülke için 
büyük önem taşıdığına 
dikkat çeken Şeker,"Bu 
seçimler sağın birleşme
si İçip bir fırsattır. Ara 
seçimlerde ANAP 3 tane 
bile milletvekili çıkarta- 
mayacaktır. Sağda bir
leşme DYP İle olacaktır. 
Sağ ve sol birleşmezse 
RP İktidara gelir" dedi.

Memur Sistemine Mafya Tuzağı
Emlak Bankası eski Genel Müdürleri'nden Engin 

Civan psikolojik bunalıma girmiş.
Girmeseydi şaşar dım zaten.
Sen ANAP'ın, ANAP olduğu zamanda gel, 

Emlak Bankası'nın Genel Müdürlüğüne getiril. . 
Sonra, işadamı^politikacı, mafya ekseninde kredi 
trafiğini yönet, bu arada kendine göıe küçük, 
bize göre MEGA harçlıklar aJ, lüks otel salonların- I 
da, restaurantlarda, neon ışıkları altında, 
"Türkiye'deki memur gibi" değilde Avupavari bir 
işadamı gibi yaşa. Ye, iç, çoluğunu çocuğunu 
kendin devlet memuru olmana rağmen, devlet 
okullarında değil de, özel okullarda okut, eşine 
manto değilde kürk al. Kısaca lüks içinde yaşa 
babam yaşa...

Bir kere olsun kendinle, vicdanınla başbaşa 
kalıpta "Yahu ben ne yapıyorum. Bunun sonu ne 
reye varacak" diye sormazsan. Güngelir işte 
böyle hesap sorulur.

Şimdi diyeceksinizki, Engin Civan böyle mi 
yaşamış. Bunları mı yapmış, belki Engin Civan 
yapmıştır, belki başkası ama Türkiye'de bunlar 
oluyor.

Kimi kesimde giyecek ki, "Ya kardeşim lüks 
yaşamak suç mu?"

Hayır, tabiiki suç değil, ama bunları helal 
paranla değil, aldığın rüşvetlerle yaparsan, gider
sin gidersin, sonunda bir yere toslarsın.

Üstelik bugün Türkiye'nin memur sistemi belli.
Garibim memurlar, daha sendikalaşma süreci

ni tamamlayamazken, maaşları çağdaş yaşama 
uyarlanmazken, 200 bin liralık sadakaya mecbur 
edilirken, ek işler peşinde ömür tüketilirken, üç 
beş şarlatanın kendini devletin üstünde gören 
zorbaların, kara siyasetçilerin güdümünde kendini 
kolay yoldan köşe dönmeciliğe kaptıran 
memurlar, her zaman zavallı duruma düşüp, 
psikolojik bunalımlara girmek zorundadırlar. Aksi 
takdirde bu eşyanın tabiatına aykırıdır.

Peki ne yapmalı?
Öncelikle, memurlar çağdaş yaşam standart

larına ulaştırılmalı. Bu onların mecburiyetten 
aldığı üç beş kuruşluk rüşvetleri önleyecektir.

Sonra, adalet mekanizmasının içinde bile satın 
alınan, memurlar ve bunları satın alanlar bulunup 
çıkarılmalı, güvenlik birimleri, güvensizlik unsuru 
olmalı, karakollar, haklıya, vatandaşa, (paraya, 
mafyaya, siyasete rağmen) pembekol olmalı.

Temiz eller operasyonu biran önce yapılıp, 
lürkiye'de bu işe bulaşmış tüm insanlar hakettiği 
cezayı görmeli.

TBMM'ye paranın, mafyanın seçtirdiği değil, 
halkın seçtirdiği,' bilgili, görgülü, cesur insanlar 
girmeli.

Bu pislikten biran önce kurtulmalı.
Siyasetçilerde ellerini memurların üstünden 

çekmeli.
Yoksa durumumuz hiçte iç acıcı değil.
Karanlık ve sonu belli olmayan bir uçuruma 

doğru gidiyoruz.
2 bine 5 çeyrek kala, Türkiye'nin biran önce bu 

pisliklerden, dezenfekte edilmesi lazım.
Bu en azından insanlığımız için, Türklüğümüz 

için, demokrasimiz için, işçimiz, esnafımız, memu
rumuz, çiftçimiz, dulumuz, yetimimiz için gerekli.

Yakın bir gelecekte, askerlerin postalını,, 
tankların paletini, suçsuz insanların bile işkence 
edildiğini görmek istemiyorrum.

Vatandaşımızda artık olayları film seyr edermiş 
gibi izlemesin. Silkinsin tepkisini iyi ya da kötü 
göstersin.

Zaman kaybetmemek gerekir.
İyi haftalar dileğimle...

İLAN ve REKLAM 
KAZANDIRIR.

O Haber O Olay O Bursa 

Hakimiyet
Gazetelerine Vereceğiniz ilanlariçin bizi arayın 

Tel: 51317 97
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Kurşunlu Belediye Başkanı Bayram Demir

"Kurşunlu kaçak villalarla 
yağmalanmış" dedi.

Kurşunlu Belediye Başkanı Bayram 
। Demir yaklaşık 4000 i aşkın yazlık 
■ binanın bulunduğu Kurşunlu da inşaat- 
I ların yüzde 80 inin kaçak olduğunu 
I söyledi. .Bursa'nın akciğeri olan 
■ Kurşunlu'da doğal ve otontik yapının 
I korunması için büyük mücadele verdik- 
I lerini bildiren Bayram Demir, bazı yer- 
I lerde çamların köküne kurutucu ilaç 
1 dökülüp, çamların kurutulduğunu daha 
I sonra ise çamlar kurudu bahanesiyle 
| kestirilip boşalan alanda kaçak yapılar 
■'yapıldığını ileri sürdü. Kurşunlu 
| BelediyeBaşkanı Bayram Demir, 
I mülkiyeti daha önce ANAP Osmangazi 
I Belediye Başkan aday adaylarından 
I ve İl Genel Meclisi ANAP eski üyesi 
I Mahir Soyer ile, CHP Bursa eski mil- 
I letvekillerinden merhum Mehmet 
I Azizoğlu varislerine ait olup daha sonra 
I Hülyam Yapı Kooperatifine devredilen. 
I 260 dekar genişliğindeki çamlarla kaplı 
I alanda İmar planı ve bayındırlık İskan 
I Bakanlığı uygun görüşü alınmadan 
I doğal bitki örtüsü koruma planıda 
I dikkate alınmaksızın 200 çam ağacının 
I köküne ilaç dökülüp kurutulduğunu 
I daha sonrada çamların kurudu 
I bahanesiyle kesildiğini, burada plan ve 
I ruhsat hükümlerine uyulmadan 70 adet 
I ikiz villa (140 adet villa) yapıldığını ileri 
I sürerek, bitişik nizam şeklinde yapılan 
1140 villanın ortalama 5 milyar liradan 
I 700 milyar liralık bir rant Sağlandığını 
I bildirdi.

VİLLALAR YIKILSIN
I Kurşunlu'nun muhtarlık döneminde 
I Bayındırlık İskan Bursa İl müdürlüğüne 
11992 yılında ruhsatlandırılan ve inşaat 
Içalışmalarına 1993 Eylül ayında 
■ başlanan 140 adet villa inşaatının dur - 
■ durulması ve gerektiğinde yıktırılması 
için Bayındırlık ve İskan Bakanlığından 
müfettiş istediklerini bildiren Bayram 

IDemir, bu arada planda korunması 
Iöngörülen çamlıklardaki tahribatın ye 
çam kesim sahası ile kesilen çamların 

■belirlenmesi için yazılı istek üzerine 
IBayındırlık ve İskan Müdürlüğünce gön- 
Iderilen 4 topoğrafın çalışmalarını 
I tamamlamadan telefon emiri vile görev- 

lerinin iptal edindiğini ileri sürerek, olayın 
■ üstüne üstüne gideceklerini, gerekirse 
■ dışarıdan ücretli topoğraf tutarak 
Igerekli tesbitleri yaptıracağını ileri sürdü.

Hülyam Yapı Kooperatifinin ruhsatlı 
olduğu için İnşaatlarını durduramadık
larını bildiren Belediye Başkanı Bayram 
Dömlr, "İnşaatları kesinkes durdura
cağız gerekirse yıkacağız" dedi. 
Konunun üstüne gittiği için zaman 
zaman bazı tanımadığı kişilerden tele
fon tehditleri aldıklarını da bildjren 
Bayram Demir "Bir taraftan ağaçlandır
ma kampanyaları düzenliyor, diğer 
taraftan İse katliam yapılıyor. Buna 
Kurşunlu köyü ile yazlıkçılarında tepkisi 
geliyor" dedi.

Kurşunlu'daki Hülyam Yapı 
Kooperatifi ile aynı şekilde ^içek Yapı 
Kooperatifininde ruhsatının, iptali-için 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından 
müfettiş istediklerini bildiren Bayram 

' Demir, "Olayın peşini bırakmayacağız" 
dedi.

SOYER'DEN YANIT
Bu arada konuyla ilgili olarak bilgi

sine başvurduğumuz Mahir Soyer ise 
yaptığı açıklamada şunları söyledi : 
"Söz konusu 260 dekar yer aillemizin ve 
Mehmet Azlzloğlu varislerinin tapulu 
mülküydü. Burayı Hülyam Yapı 
Kooperatifine devrettik. Şu anda koo 
peratifin 100 civarında üyesi vardır. 
Anılan yerde kesinlikle hazine malına 
tecavüz asla sözkonusu değildir. Bu 
arada ruhsata dayalı olarak yüzde 25 
olan yapılaşma hakkınımızı kooperati
fimizin genel kurul kararı ile doğayı 
korumak için kendi arzumuzla yüzde 
18 olarak uygulama kararı aldık. Ben 
bu kooperatifin bir üyesi olarak şunu 
samimi olarak belirtmek isterim ki bir 
tek çam ağacını korumak için binaları 
birer metre sağa sola kaydırmak zorun
da bile kalıyoruz. Oranın ziynetinin 
çamlar olduğunu başkan kadar bizde 
biliyoruz "Gözün üstünde kaşın var" 
yaklaşımı suçlamalar yersizdir. 
Başkana siyasi bir baskı veya tehdit söz 
konusu ise, sayın başkan şerefi ile 
açıklamaya davet ediyorum. ANAP 
olarak Kurşunlu'da seçimleri kaybetmiş 
olabiliriz. Partiler arası çekişmeler 
seçim bitince bitmelidir. Politikayı 
çirkinleştirmek yarar sağlamaz. Doğa 
sevgisini başkan kadar bizde 
kalbimizde taşıyoruz" dedi.

GAYRİMENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Dosya No: 993/708

Satılmasına'karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi, evsafı;
1-Gemlik Tapu Sicilinin Pafta:44, ada:202 ve parsel:7 de kayıtlı Gemlik İlçe- I 

sİ Hisar Mah. Hisar yolu mevkiinde kain 75.72.m2 miktarındaki arsa üzerinde 
tek katlı giriş antresi, 3 oda, 1 mutfak, banyo WC ayrı aynı elektrik ve suyu v 
mevcut mesken olarak kullanılan taşınmaz bilirkişi tarafından 250.000.000.- | 
TL kıymet taktir edilmiştir.

2- Yine Hisar Mah. Hisar yolu mevkiinde kain pafta:48, parsel:56 da kayıtlı 1 
•142.15 m2 miktarındaki bahçeli kargir evin tek katlı giriş holü, 3 oda, mut- ı 
fak,l banyo WC bir arada elektrik ve suyu mevcut mesken bilirkişi tarafın- i 
dan 250.0Ö0.0Ö0.-TL kıymet taktir edilmiştir. Meskenler açık artırmd süretiyle | 
satışa çıkarılmıştır .

SATIŞ ŞARTLARI: .
T- Birinci sıradaki taşınmaz 7 /11 / 1994 Pazartesi günü saat 11.10 ile 11.30'a • 

arasında
İkinci sıradaki 7.11.19945 Pazartesi günü saat 11.40 ile 12.00 arasında 

Gemlik İcra Müdürlüğünde açık artırma suretiyle yapılacaktır.Bu artırmada 
tahmin edilen kıymetin % 75'nl ve rüçhanlı alacaklılar varsa, alacakları 
mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartıyla ihale olunur. Böyle bir 
bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 17 
/10/ 1994 Perşembe günü aynı yer ve aynı saatlerde ikinci attırmaya 
çıkarılacaktır.Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en 
çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müd| 
det sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artıma bedelinin 
mdlın tahmin edilen kıymetinin %40 mı bulması ve satış isteyenin alacağına 
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 nisbetindel 
pey-akçesi veya bu miktar kadar Milli bir bankanın teminat mektubunu ver
meleri lazımdır. Satış peşin para iledir .Alıcı istediğinde 20 günü geçmemek 
üzer> mehil verilebilir. Tellaliye,resmi ihale pulu, tapu harç ye masrafları 
alıcıca dlttir.Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

KDV alıcıya aittir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerine*) bu gayrimenkul üzerindeki 

hakları hususiyle .faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile 
onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır.Aksi takdirde hakları tapu 
sldili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- İhaleye katılıp daha sonra ihdle bedelinin yatırmamak suretiyle ihalenin 

feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale 
bedell arasındakl farktaırve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden 
müteselsilen mesul olacaktır. İhale farkı ve temmerrüf faizi ayrıca hükme 
hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle temi
nat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname ilan tarihinden İtibaren herkesin görebilmesi için dairede açık 
olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi gör müş ve münderecatını kabul 
etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 993/708 sayılı dosya 
numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları İlan olunur.

w ■
(İcra İf. K. 126) ‘ İCRA MÜDÜRÜ^

(İlgililer tabirine irtifak
hakkı sahipleri de dahildir.)

KÖRFEZ OFSET
MATBAACILIK- YAYINCILIK- TANITIM HİZMETLERİ

Siyah Beyaz ve Renkli Ba ski İşleri
Fatura-İrsaliye- Gider Makbuzu-Perakend Satış Fişi- Bilet- Müstahsil 

Makbuzu- Kartvizit- El İlanı- Davetiye- Broşür- Kitap- Kaşe-Cilt İşleriniz için 
bizi hemen arayın.

GAZHANE CAD. BECEREN APT. ALTI ı TEL . 513 17 97
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"etîcK kösesi hazırlayan: Serap rBİ‘K<Lİt]Q

Anahtar ve kilit alırken nelere dikkat edelim. 1 milyar
Anahtarlarınızın kırılmamasını ve 

evinize hırsız girmemesini istiyor 
pnusunuz?

. Bu hafta da Tüketici Köşemize 
Gazhane Caddesinde anahtar onarımı 
yapan ve satan Salim Uysal'ı konuk 
ettik.
i Ev, İşyeri, depo ve otolarımızda kul - 
landığımız anahtarlarımızın kırılmaması, 
uzun süre sağlıklı kullanılması için, 
malımızın, canımızın korunmasında 
büyük önem taşıyan ahantar ve kilitleri 
alırken nelere dikkat etmemiz gerektiği
ni öğrenmek istedik.

Anahtarcı Salim Usta anahtar 
alırken dikkat etmemiz gereken şeyleri 
şöyle sıraladı:

1- Anahtarlarınızın ve kilitlerinizin 
KALE ve onlara ait firmalardan almaya 
özen gösterin.

2- Kale anahtar ve kilitlerini ek firma
olarak CANAŞ 
Başka firmanın 
almayın.

Tanınmamış

firması yapmaktadır, 
yaptığı anahtarları

firmaların yaptığı
anahtarları aldığınız zaman hemçabuk 
yıpranacak, hem de uzun süreli kullanıl
mayacaktır. Onun için her müşterimize 
Kale anahtar ve kilitlerini öneriyoruz.

Çünkü Kale dünyaca tanınmış 
markadır.-

3- Anahtarlarınızın kırılmamasını isti 
yorsanız içinde çok ham madde olup 
olmadığını yetkililere sorup öğrenin. 
Firmalar anahtarları yaparken içlerine 
yabancı metaller koyuyorlar. İçinde 
yabancı madde çok olan anahtar sert 
olduğundan daha çabuk kırılır.

4- Anahtar ve kilitlerinizi alırken Kale 
marka anahtar satan dükkanlardan 
almaya özen gösterin.

5- Evinize hırsız girmemesini istiyor
sanız, kapınıza ikinci bir kilit taktırmanızı 
ve.bu kilidiniz Kale marka olmasını öne 
riri'Z.

6- Kilitleri alırken, Kale TAYN ve bilyalı 
Barel olmasına da dikkat edin. Yıllardır 
anahtar satan ve tamirini yapan biri 
olarak bu markanın reklamını yaptımı 
sanmayın. Tecrübelerimiz sonucu kaliteli 
marka kilitlerin can ve mal güvenliğinde 
önemi büyük olduğunu görüyoruz. 
Alacağınız ucuz ve kalitesiz kilitler çabuk 
bozulur, yeniden masraf yapmak gereği 
ile karşı karşıya kalırsınız.

Onun için anahtar ve kilit alırken 
mutlaka kaliteye önem verin. Kilitlerin 
bakımını sık sık yaptırın..

ceza

KAYIP İLANI

Nüfus Cüzdanı, kimlik ve 
para cüzdanımı kaybettim. 

Hükümsüzdür.

Beyhan MURAT

Kumla'da Satılık 
Daire ue İşyeri 60 m2z havuzlu, 

TeL 51317 97

Matbaacılıkta 
tecrübenin 
ismiyiz.
Veni iş 
yerimizdeyiz. 
Bizi yeni işye 
rimizde ziyaret 
edin.
Gazhane Cd. Oto 
Elektrik Fikret yanı

Kurşunlu Belediye 
Başkanı Bayram 
Demir,Kö-kyapı İnşaat 
Şirketinin yalı semtinde 
yaptırdığı 50 dairelik 
inşaatın imar planına 
aykırı ve kaçak olduğu 
gerekçesiyle belediye 
encümenince 1 milyar 
80 milyon lira para ceza
sı kesildiğini, para cezası 
ile ilgili tebligatın normal 
süresi içinde Tnuha 
toplarınca tebliğ 
edilmemesi üzerine 
evrakın tekrar PTT ile 
iadeli taahütlü gönde 
rildiğini belirterek, bu 
ibara cezasını kesinkes 
alacağım dedi.

27 Mart Yerel 
Seçimlerinde ANAP'tan 
Kurşunlu Belediye 
Başkan adaylarından 
Şükrü Kaya Dalkılıç ve 
akrabalarına ait olan 
KökYapı inşaata ceza 
kesilmesinin siyasi bir 
yönü bulunmadığına 
dikkat çeken Bayram 
Demir, imar planına 
aykırı yapılaşma sonucu 
para cezası kesildiğini, 
anılan inşaatın ruh - 
safının iptali içinde 
Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığından müfettiş 
istenileceğini sözlerine 
ekledi.

(DID)- Ortalama 75 
yaş ile İşveçli, Yunanlı ve 
İzlandalI erkekler en uzun 
yaşama sürecine sahip
ken, bu sürecin Türkiye ve 
Rusyd'da ortalama 64 
yaş ile en düşük olduğu 
görülüyor.
- Avrupa Konseyince 

1993 yılı için hazırlanan 
nüfus raporuna göre, 
Almanya'da erkekler 
ortalama 72.9 yıl yaşıyor.

İstatistiklere göre, 
Türkiye'de erkekler için 
saptanan düşük yaşama 
süreci ortalama 70 yıl 
yaşayan kadınlar için de 
geçerlidir. Almanya'da 
kadınlar ortalama 79 yıl 
yaşarken, İzlanda, 
Fransa,İsveç ve İsviçre'de 
81 yaşıyorlar. Bu veriler 
ortalama 82 yaşına 
ulaşarak dünyada en 
uzun süre yaşayan Japon 
kadınlarının yaşına yak
laşıldığını göstermektedir.

Rapor, Avrupa nüfusu
nun gittikçe yaşlanması 
ve daha az çocuğun

dünyaya gelmesi eğilimini 
onaylıyor. Buna göre 
yaşlıların en çok olduğu 
ülke İsveç. İsveç'te 
nüfusun yüzde 18'1 65 
yaşından büyüktür. 
Almanya, Fransa, İsviçre, 
Avusturya ve İtalya'da bu 
oran yüzde 15 dolayların
da.

1950 yılında 
Almanya'da 65 yaşından 
büyüklerin oranı henüz 
yüzde 9.4 idi.

Almanya'da 1993 yılın
da istatistiksel olarak 
kadın başına 1.4 çocuk 
düşerken, bu sayı 1970 
yılında iki idi. Batı 
Avrupa'da İtallyan kadın
lar 1.2 çocukla en düşük 
doğurganlık oranına 
sahipken, Türk kadınları 
prtaiama 3.5 çocukla en 
fazla çocuğa sahip 
bulunuyor. Ancak Avrupa 
Konseyi'nin raporuna 
göre Türkiye'de doğum 
oranında da belirgin bir 
düşüş görülüyor. (DID)

Çc^jWar^konuşqhi^ 
bilgisayarlarla 
okumayı | 
öğrenebilirler mİ? <

fijâk Sj OL
İNŞAAT ORTAKLIĞI

MANASTIR MEVKİİNDE
Deniz manzaralı

Kaloriferli
Hidroforla

Parkeli
Süper Lux daire satışlarına 

başladığımızı müjdeleriz

Tel: 513 46 37-5136446 GEMLİK *

Asil Han'da 40 m2 büro

93 Model Mazda Van
Karavan Minibüs

1994 Model 60 ES Uno sahibinden 
satılıktır.

Tel: 5132078

^Eoo o o f

Havuzlu kiralık ve 
satılık daireler, 

Satılık 50 m2 dükkan. 
Tel: 513 17 97

(DID)-llkokul çağında
ki çocuklar bilgisayar 
yardımıyla okumayı 
daha kolay öğrenebilirleı 
mi? Münih Max Planck 
Psikolojik Araştırmalar 
Enstitüsü, Profesör 
Wolfgang Prinz'in 
başkanlığında yürüttüğü 
"Bilgisayar ve Yazı Dilinin 
Öğrenilmesi" adlı pro
jede bu soruya eğiliyor 
Max Planck Kurumu, 
araştırmacıların Bavyera 
Okul Pedagojisi ve Eğitim 
Araştırmaları Devlet 
Enstitüsü ile işbirliği içinde 
kısa süre önce bu yön
temin derste uygulan
masını .incelemeye 
başladıklarını bildirdi.

Öğrencileri ses ile harf 
arasındaki ilişkişi göster - 
mek üzere bilgisayarlar 
kullanılıyor. Prinz, "Bu 
okuma öğrenme 
sürecinde bilgisayara 
özel bir işlev yükle 
meye, yani çocuklara 
yazı dili ile sesi aynı 
anda vermeye çalışı 
yoruz" dedi.

Çocuk bilgisayar 
ekranındaki sözcüğün bîr 
bölümüne dokunduğun
da dokunduğu-1 kısım 
özel bir şekilde belirgin
leşiyor. Aynı zamanda 
bilgisayar sözkonusu 
sözcük parçasını doğru 
telaffuz ediyor. (DID)
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YEDEK PARÇA AKSUSUAR - AKÜ

Yeni düzenlememizle oto elektrik, akü, 
yedek parça servisi Ue hizmetinizdeyiz.

i

I
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NÖBEFÇJ ECZANEtER

5 Ekim 1994 Çarşamba AKDENİZ 

Perşembe

7 Ekim 1994 Cuma . VEZİROĞLU

8 E kim 1994 Cumartesi - '

9 Ekirt*i 1994 Pazar ERÇEK
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Köy Hizmetlerini 2-1 yendik.

emlikspor
Mil

Bursa birinci amatör kümede bu 
yılda top koşturacak olan Gemlikspor 
liğin ilk maçında Gemlikli spor severlerin 
yüzünü güldürdü.

Geçtlğimlz>hafta Cuma günü 
akşamı saat 19.00'da Bursa Atatürk 
Stadyumunda Bursa köy Hizmetlerini 
Emln'in 59. hcu ve 64. ncü dakikada 
attığı iki golle yenerek, taraftarların 
yüzünü güldürdü.

Birinci küme karşalaşmalarının ilki 
olması nedeniyle Atatürk Stadına alı
nan Gemlikspor- Köy Hizmetleri karşılaş - 
masında Gemlikspor birinci devrede 
rakibine karşı daha pasif bir oyun 
sergiledi. 26 nci dakikada Köy 
Hizmetlerinden Fikri'nin golüyle 1 -0 yenik 
düşen takımımız ikinci devrede kendini 
toparladı.

Güzel oyunuyla İzleyicilerini çoşturan 
Gemlikspor 59 ncu dakikada Eminin 
golüyle beraberliği sağladı. Emin, beş 
dakika sonra İkinci golünü de Köy 
Hizmetlerinin kalesine gönderince, 
karşılaşma Gemlikspor'un 2-1 gali -

biyeliyle son buldu.
Gemlikspor Kulübü Başkanı Mahir 

Gencer, Köy Hizmetleri karşısında aldık
ları başarının liğ boyunca devam 
etmesini beklediklerini belirterek, 
"Çocuklarımız deplasmanda bize ilk 
karşılaşmada puan getirdiler. Dileğimiz 
bu durumun sezon' sonuna kadar 
devam etmesi ve üst üste kaçırdığımız 
şampiyonluğu bu yıl yakalamamız ola
cak" dedi.

Gemlikspor karşılaşmaya şu 
ile çıktı:

Vahap, İlker, Okan , Ufuk, 
Turgay, Muammer, Gökhan, 
Recep, Emin, Şenol, Özcan

kadro

Murat’ 
Özer,

Köv Hjznrfetlerl:
Süleyman, Hüseyin, Metin, 

Murat,Cebrail, Selim, Remzi, Ömer, 
Müjdat, Ümit, Arif, İbrahim, Fikri

Hakemler:
Erdydın Uysal, Suat Bıçak,'Sezai Esen
Gernlikspor'dan Recep karşılaşma - 

da kırmızı kart gördü.

VEFAT VE AÇIK TEŞEKKÜR
Yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak aramızdan 
_ ebediyen ayrılan Sevgili Oğlumuz '

REŞİT DÜNDAR'IN

Hastalığı sırasında*llgilerjni esirgemeyen Gemlik SSK Hastanesi 
Baştabibi Ümit Yılık'a, Baş Eczacı Mine Akdeniz'e hastane hemşire 
ve personeline ayrıca maddi ve manevi katkıları ile bizleri yalnız 
bırakmayan Faruk Güzel ve Levent Meral'e cenazemize katılan 
çelenk gönderen evimize gelerek bizlerin acilarına ortak olan eş 

dost ve arkadaşlarımıza teşekkürü bir borç/biliriz.

____________________________________________ AİLESİ_________

Rusya'dan 
geldi eşi ve 
çocuklarını 
bulamadı.

Dört ay önce Rusya 
Budaneski şehrine inşaat 
işçisi olarak giden 
Abdullah 
Polat,Türkiye'ye 
dönüşünde Gazhane 
Caddesi Gurup 
Apartmam'nda kapıcılık 
yapan eşi Fatma 
Polat(35) ve 10 yaşın
daki kızı Nazlı Polat'ı 
bulamadı.

Evinden kendine ait 
eşyaları ve kızını alarak 
giden eşinin nereye git
tiğini öğrenemeyen 
baba Abdullah Polat, 
"kötü yola düşmesinden 
korkuyorum" dedi.

Geçtiğimiz hafta 
Rusya'daki işyerinden 
izin alarak Gemlik'e 
gelen dertli'baba, evde 
kimseyi bulamayınca, 
eşi ve çoçüğunun gide
bilecekleri yerleri ara
masına karşın bir sonuç 
alamadı. Çocuklarını 
aramaya başlayan 
Abdullah Polât 
gazetemize başvurarak 
eşi ve kızı Nazh'yı gören 
veya bilenlerin kendisine 
haberdar etmesini istedi.

Abdullah Polat, "para 
sorunları yoktu şirketin 
benim adıma bankaya 
yatırdığı aylıkları da 
alarak gitmişler. Eşimin 
erkek tellallarının eline 
düşmesinden korkuyo
rum küçük kızımında 
kötü yola sürüklen - 
meşinden endişeliyim 
bunun için kendi - 
lerinden sağlıklı haberler 
bekliyorum" dedi.

Kumla'lılar "Yağdır 
Mevtam su" dedi.

Havaların sıcak ve yağışsız geçmesi sonucu susuz] 
kalan Kumla beldesi sakinleri ve köylüler, çareyi yağ
mur duasında buldular.

Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü Kumla 
Pınarbaşı Mevkii'ne giderek, şehrin şu şebekesinin 
bağlı olduğu Pınarbaşı çağlayanında mevlüt okutup, 
yağmur duasında bulunan Kumlafflar, Pınarbaşı 
dedesi yatırı başında da dilekte bulundular. -

Traktörler, arabalar ve minibüslerle Pınarbaşı 
Mevkiini dolduran köylüler susuzluktan bunaldıklarını 
belirterek, yatır başında dua edip, mevlüt okutup, 
öğlen namazı'kılarak yağmur duası yapıtılar. Bu 
çırada piknik yapmayı da ihmal etmeyen Kumla'lılar, 
yaptıkları etli pilavların yanı sıra yanlarında getirdik
leri yiyecekleride bir güzel yediler.

Yağmur duasına katılan Belediye Başkanı Eşref । 
Güre, susuzluk sorunu yüzünden bu tip törenlerin 25- 
30 yıl öncesinde de yapıldığını ifade ederek, 
RP'lilerden sonra kendilerinin de bu uygulamadan 
başka çareleri olmadığını söyledi. Güre, geçtiğimizyıl 
saniyede 150 metreküp su pompalanırken bu yıl 
bunun saniyede 2 .metreküpe düştüğünü ve zor 
durumda kaldıklarını söyledi. Güre, "Ya Pınarbaşı 
kaynağı tükendi. Ya da anza var biz elimizden geleni 
yaptık ama olmadı. Papazdere denilen mevkii de 
kaynak arama çalışması yaptık. Bir şey çıkmadı. 
Artık işimiz Allah'a kaldı" dedi.

İLAN ve REKLAM
KAZANDIRIR

O Haber O Olay

O Bursa Hakimiyet

Gazetelerine
Vereceğiniz ilanlar için bizi arayın

Tel: 51317 97

TEŞEKKÜR
1 Ekim 1994 cumartesi günü Evlatlarım Zekiye ve Mehmet'in 

yapılan düğün törenlerinde bizleri ve konuklarımızı verdikleri 

hizmetlerle memnun eden ATAMER Turistik Tesisleri İşletmesinin 

Değerli Müdürleri Kubilay Bölük ile Ahçı, garson ve tüm 

görevlilerine teşekkürü borç bilirim.

Ali ÇATAK
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■■mh HAFTALIK SİYASİ GAZETE

^Blk İşleri ile Beton Parke İşletmesinde işçilere tazminatları ödenerek işten çıkarılacaklar

DZ © 1I© ŞTI r
İlçeye 230 litre/sn su akıtıldığını söyleyen Baş kanN ürettin Avcı, sıkıntının 5 bin tonluk depo 
bağlantısının tamamlanmasıyla sona ereceğini söyledi. Avcı, "su sıkıntısı en az olan ilçeyiz "dedi.

cDüfjün, Ç\işan, günnet davetiyeleriniz için* 
zengin çeşitlerimizi

ve Ji patlarımızı görmeden karar ■vermediniz.
BİZİ MUTLARA ARAYINIZ.

Körfez OFSET
' .^■MATBAACILIK- YAYINCILlK-TANITİMl

Gazhane Cad. Beceren'Apt. altı GEMLİK 
(Fikret Oto Elettik ydni) TEL : 513 17 97
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I^Biedîye Başkanı Nurettin Avcı, gazeteciler 
le yaptığı basın toplantısında çalışmaları 
hakkında bilgiler verdi. Avcı, Belediye Temizlik 
şletmesi ile Beton parke İşletmesini özelleştir e- 
ceğinl söyledi. Başkan Avcı bu konuda iki aydır 
Bursa Yıldırım Belediyesi İle teknik çalışmalar 
yaptığını, özelleştir menin muhammen bedelini 

Ifesbit için uğraştığını bildirdi. Başkan Nurettin 
İ Avcı, basın Toplantısından sonra Belediye ye 
jriderek Genel İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi 
Küsmelerine katildi. 

^■rokan Nezih Dimili suç duyurusunda bulunmuştu.

Savcı hakkımızda dava açtı
Gazetemiz sahibi ve Sorumlu Müdürü Kadri Güler yazarımız ve Cemal 
Kırgız 30 Kasım'da Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacaklar.

Eski Belediye Başkanı Nezih Dimili 
yazarımız Cemal Kırgız'ın "Son Nokta" 
köşesinde çıkan bir yazıdan dolayı bir 
süre önce Cumhuriyet Savcılığına 
Başvurarak, yazıda kendisine hakaret 
edildiğini öne sürmüş, .Sorumlu 
Müdürümüz Kadri Güler ile birlikte 
Kırgız'ın TCKTıun 480/4 veya 482. mad-

desine göre hakkımızda dava açıl
masını istemiştii'Tarafların ifadelerini 
alan Cumhuriyet Başsavcısı Hayrettin 
Uysal Asliye Ceza Mahkemesine başvu
rarak basın yasasının 16 maddesine 
bağlı olarak TCK'nın '480/4 yargılanma- 
maz için dâva açtı. Duruşma 30 kasım 
günü yapılacak.

TUGSAŞŞaHAFTAYABAKIŞ

• KADRİ GÜLER

Belediyede özelleştirme
Geçen haftaki yazımda Belediye Başkanı Sayın Nurettin 

Avcı'ya seslenerek , eski başkanlardan Hakkı Çakırın başlattığı 
halkla birlikte basın toplantılarını devam ettirmesiydi.

Başkan Avcı, salı günü makam otosundan gazetemizi arayarak 
çalışmaları hakkında bir kaç gün içinde basına açıklamalar 
yapacağını duyurdu. Ve Sekreteri Sema Hanım, pazar güni 
başkanın odasında basın toplantısı yapacağını duyurdu.

Cumartesi günü "siyasetmeydanı" programını sabahın ilk ışık 
larına kadar izledikten sonra derin bir uykuya dalmışım 
Çocukların bağrışlarıyla uyandığımda saat 9.45 idi. Acele olarak 
giyinip traş oldum ve koşar adımlarla belediyenin yolunu tuttum.

Geç kalmamaktı düşüncem .Bir süre girişte oturdum. Başkanın 
gelmesini bekledim. Oysa Sayın Avcı, yardımcısı Kaya Kesen ve 
Mehmet Dinç içeride bizi bekliyormuş.

Başkan Avcı'dan çalışmaları hakkında bilgiler aldık, sorular 
sorduk. Toplantı sonrası ise başkanın ve yardımcısının aracıyla 
çalışmaları yerlerinde gördük, kısa bir Gemlik turu attık sizin 
anlayacağınız.

Basın toplantısının en önemli konusu Temizlik İşletmesi ve 
beton parke İşletmesinin özelleştirmesiydi. Başkan anlaşılan işçi 
siz bir belediye düşüyordu ve bunun alt yapısını aylardır gizlice 
hazırlıyordu.

Belediyenin bu iki biriminin özelleştirilmesi istemi RP'nin 
Belediye Meclisine verdikleri önergenin gündeme alınmasıyla 
ortaya çıktı. Ancak, başkan bunun böyle olmadığını, RP'nin "şovn 
yaptığını, düşüncenin aylardır altyapı çalışmasının belediyede 
sürdürüldüğünü söyledi bizlere.

Görülen su ki. Sayın Avcı, eski Başkan Dimili zamanında 
beiediye'ye alınan birçok geçici işçiden bugüne kadar biri dışında 
kimseyi işten çıkarmadı. Ama bu çıkarmıyacak demek değil 
anlamına geliyordu. Anlaşılan, yalnız geçici işçiler değil, şimdi 
belediyede bulunan tüm işçilerin iş akitleri fesn edilecek, kıderr
tazminatları ödenerek işten çıkarılacak.

1 Bu açıklamanın yapıldığı saatlerden sonra da Belediye 
işçilerinin örgütü olan Genel - Is Sendikası İle bir masaya oturuldu 
vs toplu iş görüşmeleri yürütüldü.

Bu bir çelişki. Başkan Avcı çok zor bir işe girişiyor. Bu ne 
suna çöp no yol yapmaya benzeyecek. Özelleştirme fırtınası 
başmı çok ağrıtacak.

Klo
B| Başkan Avcı, Nacaklı arıtma deposunda 

or otomatiğinin 5 yıldır bozuk olduğunu, arıt-I 
manın ise gözden çıkarıldığını bunun ise halkın 

sağlığıyla oynamak olduğunu iddia etti. K!c 
otomatiğinin onarıldığını, . arıtma tesisinin ise 
temizlendiğini söyledi. İlçeye yeni yollar 
açıldığını ve beton parke döşemelerinin
devam etiğini belirten-Avcı, su sorununun çok^ 
kısa zamanda 5 bin tonluk deponun tamam-j
lanmasıyla giderileceğini bildiridi. 
_____________________ Haberi 6. sayfada

Bursa Borusunda seçim

Yahya

güven 
tazeledi

Bursa Baro
Baş ka nlığı iç in yapıla n ~ 
seçimlerde eski başkan 
Av. Yahya Şimşek 
rakipleri Av. Ali 
Arabacı ve Av. İbrahim 
Yaşar'a fark yaparak 
yeniden başkan seçildi.

vizite
eylemi

W

Türkiye Gübre sanayii 
Fabrikası işçileri 1 mayıs' - 
ta verilmesi gereken 
60.4 oranındaki maaş 
zammı ile mayıs, hazi
ran, temmuz aylarının 
enflasyon farkı maaşları 
ve 1.5 maaşlık 
ikramiyelerini alamadık
ları gerekçesiyle vizite 
eylemi başlattılar.

Haberi Sayfa 3'de

Atatürkçü 
Düşünce 
Derneği 
Genel Kurulu 
yapıldı
QĞenel merkezi 
Ankara'da 'olan 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
şubesinin Genel Kurul 
toplantısında yeni 
yöneticiler seçildiler.
Haberi Sayfa 2'de 

kısa kısa kısâ
Umurbey beldesi 
Sırameşeler çiftliğinde 
bekçilik yapan Haşan 
Narin çiftlikte çıkan 
yangında hayatını 
kaybetti.

Haberi Sayfa 5'de

Emniyet Müdürlüğü - 
ekiplerince yapılan 
arama sonucu Ahmet 
Kabaca.250 adet 
mermi İle yakalandı.

Haberi Sayfa 2‘de

Yavuzlar Et kombinasın
dan 350 adet hayvan 
derisi çalarak kaçan 
Mehmet Şükrü 
yakalandı.

Haberi Sayfa 2'de

Kamu personeli 
yabancı dil seviye tesblt 
sınavı İçin formlar geldi.

Haberi Sayfa 2'de

"Mediko-Polffik 
Ansiklopediden1 

Yılmaz Akkıhç 
yazdı

& Sayfada

elediyenin ek 
ütçesi 15 milyar

■
Gemlik Belediyesi Ekim

Dönemi Meclis toplan-
tıları 6 Ekim 1994 
Perşembe günü Belediye 
Meclis Salonunda 
yapıldı.

Belediye Meclis 
üyelerinin verdiği önerge 
ler gündeme alınırken, 
1994 mali yılı için 
Belediye'de ek bütçe 
yapılması konusu 
görüşüldü. 1994 yılı 
bütçesine 14 milyar lira 
ek bütçe yapıldı.

Belediye Meclisi 1

Ocak 1995 tarihinden 
İtibaren geçerli olacak 
vergi resim tarifeleri 
görüşülerek karara bağ
landı. Birçok konuda zam 
geliyor.

Belediye Meclisi, 13 
Ekim 1994 günü, gün
demde bulunan 1995 yılı 
tahmini bütçesini, su otov. 
büs tarifelerini, önergeler 
ve İmarla ilgili konuları 
görüşmek üzere tekrar 
toplanacak.

Haberi Sayfa 2‘de

Gemllkspor'lu Namık 
Özbay trafik kurbanı oldu

U z u n y 111 a r 
Gemlikspor'da futbol 
oynamış ve* Gemlik 
Umurspor'da kaptanlık 
yapmış yetenekli bir 
sporcumuzu trafik kaza
sında kaybettik.

Geçtiğimiz hafta 
perşembe akşamı saat 
20.30 sıralarında dür- 
dane rampasında mey-

dana gelen trafik kaza
sında başından yarala - 
narak hayatını kaybetti.

Gemlik Gübr e 
Sanayii'de işçi olarak 
çalışan Namık Gür ol 
Özbay'ın ölümü ilçe 
mizde büyük üzüntü 
yarattı.

Haberi Sayfa 3'de

Sanayiide yangın 
tatbikatı yapıldı
_ Gemlik BP, Tügsaş, 
Gemport, Karbogaz, 
Çimtaş, Borusan, 
Marmara Kimya ve 
Sunğipek fabrikalarının 
ortak yangın tatbikatı 
başarıyla sonuçlandı.

Fabrika yetkililerinin 
hazırladığı senaryoya 
göre uygulanan yangın 
tatbikatına tüm kuru
luşlar, personel, araç ve

gereçleriyle katıldılar.
Yaklaşık bir saat süren 

yangın tatbikatına 
Gemlik Sivil Savunma 
Müdürünün yanı sıra BP 
Genel müdürü, Tüğsaş 
Teknik Genel Müdürü ve 
fabrika diğer yetkili 
müdürleri ile çok sayıda 
personel katıldı.

Haberi Sayfa 3‘de

Uyanıklar...
Armut piş...
Ağzıma düş...
Birisi çıkıvermiş aradan 
Bitivermiş pembe düş... 
Tezgahçılar, yanık
Yanık ki; ne yanık 
Adam tecrübeli, uyanık 
Basmış parayı, kapmış arsayı 
Toplamak için parsayı 
İki yüz elli milyona bir pay 
Değen değene hay, hay... 
Elli nerde, Ikiyüz elli nerde 
Hazine de kazandı bir yerde
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MEDİKO-POLİTİK ANSİKLOPEDİDEN

Aşağıdaki yazıyı, -yanılmıyorsam- iki 
buçuk yıl önce yazmıştım. Okurlarım 
diyebilirler ki: "Şu sırada SHP ve CHP bir - 
leşmeye hazırlanır ve DSP eski düşman - 
lanna kucak açarken, ne gereği var bu 
yazıyı yeniden yayımlamanın?"

İlk bakışta haklı bir soru/serzenişl 
Ama işin çivisi çıktıktan sonra, daha 
dün -yani geçtiğimiz yerel seçimde- bir 
birlerine ağız dolusu hakaret edenlerin, 
paçaları tutuşunca birbirlerine sarıl - 
maları, bana, bazı tek hücrelilerin bir - 
/eştikten sonra yeniden bölünerek 
çoğalmaları olayını anımsatıyor.

Yani daha dün kadar yakın zaman - 
da Ecevit'i suçlayıp soluğu SHP de alan 
Nami Çağan ansızın hidayete mi erdi? 
Yani Cevdet Selvi şjmdi DSP'nin genel 
başkan yardımcılığında, daha düne 
değin ağır biçimde suçladığı Rahşan 
Hanım'la can ciğer-kuzu sarması ola - 
cak, Rahşan Hanım da bunu yutacak, 
ha?

Ya ötekiler? Ya daha düne değin 
-hani şu 27 Mart seçimlerine değin- 
burunlarından kıl aldırmayan CHP ve 
SHP'li politikacılar? Şimdi birleşecekler, 
halk oy verecek onlara (I), sonra... 
sonra yine tepişip bölünecek ve birbir - 
terini yemeye devam edecekleri

Ah Selahattin Pınar, ahi Ne güzel 
şarkıydı o öyle: "Daha önceleri 
neredeydiniz?"

Ol sebepten sevgili okurlarım, iki 
buçuk yıl önceki bu yazımın bugün de 
geçerli olduğuna inanıyorum...

SEHAPE Sendromu: Halk arasında 
yaygın olarak "iktidarsızlık" adıyla bili
nen ve insan beyninde yerleştikten 
sonra, her türlü iktidar olasılığına karşı 
güçlü bir "antikor" salgılayarak “oksi- 
tosin" hormonunun yapısını etkileyip 
"kronik muhalefet" tablosu ortaya 
koyan hastalığa mediko-politik lite 
ratürde "Düzel-Altanistier'ce verilen ad.

Sehape Sendromu, sanayi devrimin! 
tamamlayamadan çağ atlamaya 
kalkışan toplumlarda solcu aydınlar 
arasında salgın halinde görülür. 
Çağımızın vebası olarak da bilinen AIDS 
hastalığından daha bulaşıcıdır. Genel 
olarak sıcak'.siyaset ortamında gelişir. 
Öpüşme ve sevişme ile değil, kavga ve 
yumruklaşma ile bulaşır. Bu ortama 
giren politika heveslilerini kısa sürede 
etkisi altına alır. Bütün araştırmalara 
karşın, henüz aşısı veya serumu bulun - 
mamıştır. ■.

Anavatanı Türkiye'dir. İlk kez 1970'11 
yılların sonlarında kendini göstermiştir. 
O dönemde yapılan laboratuvar tetkik
leri sonucu, hastalığı yapan virüsün, bir 
karbon (C) atomunun- meyhane 
ortamında bir hidrojen (H) molekülü ve 
bir fosfor (P) atomuyla reaksiyona 
girmesinden oluştuğu saptanmıştı.

12 Eylül 198Ö'de uygulanan yoğun 
bataklıklara kurutma operasyonu ile 
C.H ve P elementleri çözüldü. Böylece 
belki de hastalığa karşı bir aşı veya 
serum geliştirilebileceği bir sırada labo
ratuvar çalışmaları durdurulmuş oldu.

Ne var ki, çeşitli haşerenin DDT'ye karşı 
zamanla "bağışıklık" kazanmasına ben
zer biçimde, kurutma operasyonunun 
sonunda hastalığa yol açan virüsün bir
biri ardınca "başkalaşımlar" geçirerek 
yeniden aktivite kazandığı görüldü. 
Virüs bu kez, birtakım ara aşamalardan 
sonra karbon (C) atomu yerine, silisyum 
(S) atomu ile bir hidrojen (H) 
molekülünün, yine "hafif esrik" mey
hane ortamında bir fosfor (P) atomuyla 
birleşmesi sonucu Sehape Sendromu'na 
neden olan virüs ortaya çıkmış oldu.

Niteliği ve özellikleri tam olarak 
çözümlenemeyen bu hastalığa, 
sergilediği belirtilerden esinlenerek 
"Semptoma Hizipus Politlkus" adı da 
verilmektedir...

ENDİKASYONLARI: Semptoma Hizipus 
Polltlkus"a neden olan virüs, insan 
beyninde yerleşir. Erkeklerde "hipoflz" 
bezinin yapısını bozar, "oksltosln" hor
monunun bileşimine girer ve onu tahrip 
ederek "spermatozoit" üretimini 
engeller. Kadınlarda ise, 
"hipotalamus“u etkileyerek her türlü ikti
dar olasılığının gerilemesi sonucunu 
doğuran "frigorifik" bir görünüm sunar.

Ne var ki, Semptoma Hizipus Politikus 
iktidarsızlığa yol açmakla beraber 
doğurğanlığı engellemez. Tam tersine 
olağanüstü etkili bir "partenogenez" 
çoğalma gözlenir. Bu dönemde yapılan 
mikroskopık tetkikler, hastalığa neden 
olan virüsün sık sık "koloniler" oluşturup 
dağıldığını, hiçbir iktidar kaygısı güt- 
meksizin sürekli bölünerek irili ufaklı "hlzi- 
pus'lar halinde durmaksızın çoğaldığını 
göstermektedir.

Artık üçüncü döneme gelinmiştir. 
Hasta bu dönemde kendisini genellikle 
çok sağlıklı hisseder. Çene kaslarında, 
aşırı bir güçlenme vardır. Sürekli ve 
karşısındakini hiç dinlemeksizin konuş - 
mak, bu dönemde Sehape 
Sendromu'nun en belirgin endikas 
yonudur.

Daha sonra gelen dördüncü 
dönemde, hasta son derece "agresif” 
bir kişilik sergilemeye başlamıştır. En 
yakınıyla bile sürekli "ihtilaf" halindedir. 
Tam anlamıyla "ego-santrik" bir psikolo
jisi vardır. Bu son dönemde, artık çene 
kasları olağanüstü güçlenmiş ve "iradi" 
olmaktan çıkmış, buna karşılık "işitme" 
duyusu iyice zayıflamıştır. Hasta dur
maksızın ve başkalarının ne dediğine 
aldımaksızın sürekli konuşur. Artık "oksl- 
toksln" hormonu öylesine bozulmuştur 
ki, hastada hectürlü "iktidar olasılığı“na 
karşı aşırı tepkili bir tablo ortaya çıkar. 
Bazı hastalıklarda gözlenen "ışık"tan 
veya "su"dan korkma hali, Sehape 
Sendromu'nda “iktidardan korkma" 
şeklinde kendini gösterir. Hasta, artık 
aynadaki görüntüsüyle bile kavgaya 
tutuşur.

Kimi uzmanların "iktidarsızlık sendro
mu" adını da verdikleri bu hastalığın 
tedavi çaresi, ne yazık ki henüz buluna
mamış olup, bazı kesimlerde etkinliğiyle 
eğemenliğini sürdürmektedir...

Resmif. 
Brâba||

Kamuya ait araçların 
keyfi olarak özel işlerde 
kullanılması şikayetlere 
neden oluyor. 
Gazetemizi arayan bazı 
vatandaşlar, resmi 
araçlarla bazı kamu 
görevlilerinin aileleri ile 
birlikte seyahat ettikleri, 
pazarını bile resmi 
araçla taşıdıklarına 
dikkat çekerek, ilgililerin 
resmi kurumlan araç kul
lanma yönetmeliğine 
uyması için uyarmalarını 
istediler.

Atatürkçü 
Düşünce 
Derneği 
Genel kurulu 
yapıldı
Genel Merkezi 
Ankara'da olan 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şubesinin Genel Kûrul 
toplantısı Cumartesi 
günü Eğit-Sen 
Lokalinde yapıldı.. 
Derneğin birinci Genel 
Kurul Toplantısında yeni 
yöneticiler belirlendi. 
Yapılan seçimlerde 
Yüksel Uğur Nazmiye 
Angüneş, Doğan 
Alkaya,Gönül Tankut, 
Şükrü Ekim,Şükran 
Sonat, Özden Özdemir 
yönetim kuruluna 
seçildiler.

Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 
Osmaniye Mahallesi Dereboyu'nda yap
tıkları devriye gezisi sırasında şüphe - 
lenerek üstünü aradıkları Ahmet 
Kabaca(22)nın üzerinden 250 adet 9 
milimetre çapında mermi ele geçirildi.

Geçtiğimiz hafta Perşembe günü 
saat 01.00 sıralarında eve gitmekte olan 
Ahmet Kabaca'nın üstünü arayan

Emniyet müdürlüğü ekipleri Kabaca'nın 
cebinde 250 adet mermi buldular.

Kabaca, yapılan sorgulamasında 
mermileri Bursa'nın Kestel köyüne 
götürmek için arkadaşından aldığını ileri 
sürerek, kötü bir niyeti olmadığını 
söyledi.

Ahmet Kabaca göz altına alınırken, 
olayla ilgili soruşturmaya devam ediliyor.

GEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl: 22 SAYI: 1032 
Fiyatı :5.000 TL. 

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

önetlm Merkezi: Gazhane Cad. No.51/A 
Tel: 513 17 97 GEMLİK

Basıldığı yer KÖRFEZ OFSET

FİKRET OTO
Yeni düzenlememizle 
oto, elektrik, yedek 
parça.servisi İle 
hizmetinizdeyiz.

Tel:Fax! 513 10 01 
İstiklal Cad.
1 notu aralık 

GEMLİK

Herif.

Gemlik Bursa yolu 
Yeniköy mevkiinde kuru
lu bulunan Yavuzlar Et 
Kombinası'ndan 350 
adet hayvan derisi 
çalarak kaçan Mehmet 
Şükrü Gemlik Jandarma 
ekiplerince yakalandı.

Yaklaşık 1.5 yıldır et 
kombinasında, işçi 
olarak çalışan Mehmet 
Şükrü jandarma sorgula
masında çevreye 
Önemli miktarda borcu 
olduğunu belirterek, 
hırsızlığı bu yüzden yap
tığını ve hayvan derileri
ni satarak bu botçunu 
ödemeyi amaçladığını 
söyledi.

Derileri satmadan 
yakalanan Mehmet 
Şükrü, yapılan sorgula
madan sonra çıkarıldığı 
mahkemece tutukla
narak cezaevine gön
derildi.

Çöpleri 
yerlere 
atmayınız

Ekim ayı toplantıları boşladı.

Belediyenin ek | 
bütçesi 15 milyar 

yapılması karar - 
taştırılarak oy birliğiyle 
kabul edildi. Ek bütçenin 
toplamıda 15 milyar 470 
milyar lira tuttu.

Gemlik Belediyesi 
Ekim Dönemi Meclis 
Toplantıları geçtiğimiz 
hafta Perşembe günü 
Belediye Meclis salonun
da yapıldı.

Bir önceki toplantıda 
alınan kararların okunup 
onaylanmasından sonra 
belediye meclis 
üyelerinin verdiği 
önergelerin gündeme 
alınmasına geçildi. RP 
grubunun verdiği 
önergelerden birincisi 
olan Hisartepe Mahallesi 
sakinlerinin hiç bir tele
vizyon kanallarını seyre- 
dememesi yüzünden 
buraya yeni bir verici
takılması konusu gün
deme alındı-. Yine 
RP'lilerin verdiği ikinci 
önergede mezbaha, 
temizlik ve beton parke 
birimlerinin özelleştirilmesi 
konusu yine oybirliğiyle 
gündeme alındı.

ANAP'h Aslan Özaydın 
ve Hüseyin Ulukaya'nın 
verdiği belediye mülk
lerinin bir defaya mahsus 
olarak devir edilmesi 
önergeside gündeme 
oybirliğiyle alındı.

Daha sonra 1994 Mali 
yılı için belediyeye ek 
bütçe yapılması konusu 
görüşüldü. Buna göre 
personel giderlerine 
6 milyar 880 milyon lira, 
yolluklara 125 milyon lira, 
hizmet alımlarına 325 
milyon lira, tüketim mal
ları malzeme alımlarına 3 
milyar 340 milyon lira, 
makine teçhizat ve taşıt 
alımlarına da 4 milyar
800 milyon lira ek bütçe

&«•

1 Ocak 1995 tarihin-1 
den geçerli olacak vergi 
resim tarifeleri f 
görüşülerek karara bağ
landı. İlan reklam ver
gisinde bazı reklam gelir
lerine yüzde 25 oranında 
zam yapılırken, motorlu' 
taşıt ilanları, geçici 
olarak cadde ve sokak
lara asılan ilanlar ve 
yapıştırma ilanları aynı 
şekilde kaldı.

Bar, disko, taverna, 
kabere, bilardo, dansing,
masa tenisi oynanan yer-J 
lerden alınan günlük 10 j 
bin lira otan eğlence ver-1 
giside 15 bin liraya yük-1 
seltildi. Daha sonra pazar 
yerlerinden metrekare 
başına alınan günlük 2 
bin lira 5 bin liraya, 
restaurant, kafeterya, 
pastahane ve kahve-, 
hanelerin metrekare 
başına ödedikleri 750 
liralık işfal harcıda 1500 
liraya çıktı.

Mezbaha ücretleri 
aynen kalırken, hafta 
tatili çalışnha ruhsatıda 
yüzde 25 oranında 
artırıldı.

Belediye Meclis j 
toplantılarına 13 Ekirrfı 
1994 günü gündemde 
bulunan Belediye 1995 
yılı tatmini bütçesi ile su 
otobüs tarifeleri, önerge 
ler ve imarla ilgili konuş
maları görüşmek üzere 
tekrara toplanacak.

MtanaDİZİformları geldi.

Kamu personelinin 
yabancı dil seviye tesbit 
sınavına başvuru formları 
Kaymakamlığa geldi. 
Gemlik Kaymakamlığınca 
yapılan açıklamada 13 
Kasım günü Ankara'da 
yapılacak olan kamu per

soneli yabancı dil seviye I 
tesbit sınavları için başvu
rularının 14 Ekim gününe .1 
kadar doldurulması 
gerekiyor.
Başvuru formaları 300 bini 
lira karşılığında veriliyor. I

Rahmi BABA Restaurantin 
Güzel ortamında her akşam 

piyanist

eşliğinde nefis meze ve sıcakmenü- 
teriyle ve uygun fiyatlarıyla...

(hftşan, (Düğün, Sünnet 
cemiyetleriniz için 

rezervasyonlarnızı bekliyoruz.

Rahmi BABA 
Restaurant 
HİZMETTE RAKİPSİZDİR.

Dutluca Köyü altı ORHANGAZİ
Rezervasyon: Tel & Fax : 582 22 82

Tel: 582 26 40

J3"n<

Lok.

jjtrfope

Gen 
trafı
Hrun t 
oynayan1 
faili yap 
Geçtiğimi 
hçidigi 

betti
I Kardeş 
bi49| 
Kzden Ö; 
ucuUoıı, 
BeÖzdilek 
menlen 
IpasımşiM 
MKesaat 
paçalı; 
Boybedere 
pıdu, Ka; 
İta öze



11 Ekim 1994 Salı Gemlik KÖRFEZ Sayfa: 3

W

03 W 

=' 
=l;?l

nlon, İh 
ıd<h. 
m tak

isio, ta 
too.

w ?AıJ 
' eğeneJ 

»hm

n Teli*

fota

□ ğsaş
Karbogaz, Çimtaş, Borusan, Marmara 
Kimya ve Sungipek fabrikalarının 
katıldığı ortak yangın tatbikatı başarıyla 
sonuçlandı.

Fabrikaların yetkililerin hazırladığı 
senaryoya göre uygulanan yangın tat
bikatına tüm kuruluşlar, personel, araç 
ve gereçlerle katıldılar. Tügsaş, BP ve 
Gemport fabrika sahalarında gelişen 
yangın tatbikatında yangın söndürme, 
yaralı kurtarma ve gaz kaçağı önleme 
konularında olabilecek felaketler 
denendi.
[ Senaryoya göre Tüğsaş Tesislerinde 
bir tankın infilak etmesiyle başlayan 
yangın zinciri tankın parçalarının BP 
akaryakıt ve yağ dolum tesisleriyle 
Gemlik Liman ve Depolama tesisine 
sıçramasıyla büyüyerek devam etti. 
Senaryoya göre hazırlıksız yakalanan 
fabrika personeli, ilk patlama sırasında

Tüğsaş'ta 4 kişi ağır 7 kişi hafif yaralıyı kur
tarma çdlışmalarıyla BP'de bir yaralının 
kurtarılması ve yangın bölgelerine itfaiye 
ile yangın söndürme ekiplerinin 
gitmesiyle senaryo uygulanmaya konulr 
du. Fabrikalar arası haberleşmenin 
sağlanmasıyla yangın paniksiz ve planlı 
şekilde söndürülürken, araç -ve gereç
lerin bakımı da yapılarak personel yerle 
rine döndü.

Yaklaşık bir saat süren tatbikatı 
Gemlik Sivil Savunma Müdürü Osman 
Erciyes'in yanı sıra BP Genel Müdürü 
Fikret Şen, TÜĞSAŞ Teknik Genel Müdürü 
Nedim Sıralı, Amonyak Üretim Müdürü 
Hayrettin Derici, Karbogaz Fabrikası 
Genel Müdürü Ahmet Amaç, fabrika 
diğer yetkili müdürleri ile çok sayıda per
sonel izledi.

Tatbikatın periyodik olarak sık sık 
yapılacağı bildirildi.

Özbay 
pafik kurbanı oldu ■ v ■
■Uzun yıllar Gemlikspor'da futbol 

oynayan ve Gemlik Umurspor'da kap
tanlık yapan Namık Gürol Özbay(35) 
geçtiğimiz hafta Perşembe günü 
geçirdiği trafik kazasında hayatını kay
betti.

..Kardeşi Uğur Özbay'ın kullandığı 
1.6’ZH 849 plakalı özel otomobille annesi 
Özden Özbay, eşi Duygu Özbay ve 
çocukları Altan(7) ve Hakan(2) ile birlik
te Özdilek Tesisleri'ne alışverişe gittikleri 
öğrenilen Özbay ailesi, Dürdane ram
pası inişi Mekan Yatak Fabrikası önünde 
gece saat 20.30 sıralarında bir tın solla - 
maya çalışırken, direksiyon hakimiyetini 
kaybederek önde giden TIR'a yandan 
vurdu. Kaza Çizerine şarampole yuvar
lanan özel otöda bulunanlar kapı ve

pencerelerden çevreye fırlarken önde 
oturan genç futbolcu Namık Özbay 
araç içinde başını şiddetli vurması sonu - 
cu beyin kanamasından olay yerinde 
yaşamını yitirdi,

Araç sürücüsü Yapı Kredi Bankası 
memurlarından Uğur Özbay, kaldırıldığı 
Bursa SSK* Hastanesinde tedavi altına 
alındı. Olayda Özbay'ın eşi Duygu 
Özbay ve annesi Özden Özbay hafif 
yaralı olarak kurtuldular.

Gemlik Gübre Sanayii'nde işçi olarak 
çalışan Namık Gürol Özbay'ın ölümü 
ilçede büyük üzüntü yaratırken, cenaze
si geçtiğimiz hafta Cuma günü 
Balıkpazarı Camiinde kılınan ikindi 
namazından sonra göz yaşları arasında 
ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Türkiye Gübre Sanayii I 
Fabrikası işçileri 1 
Mayısta verilmesi 
gereken yüzde 60.4 
oranındaki maaş zammı 
ile mayıs, haziran, tem
muz aylarının enflasyon 
farkı maaşları ve 1.5 
maaşlık ikramiyelerini 
alamadıkları gerekçe
siyle geçtiğimiz hafta 
Cuma günü sabah saat 
09.00'dan itibaren vizite 
eylemi başlattılar.

>' TÜĞSAŞ'ta 860 işçinir 
tamamını kapsayan 
vizite eylemi fabrikanın 
yıllık periyodik revizyon-, 
da olması nedeniyle işi 
yavaşlamazken, işçiler 
sabah saat 09.00 dan 
itibaren SSK Hastanesi 
önüne gelerek vizite 
eylemlerine başladılar.

Petrol-İş Sendikası 
Bursa Şube Başkanı 
İsmet* Yiğit, işçilerin 
mayıs, haziran, temmuz 
ayları maaş farkları ile 
1.5 maaşlık ikramiyelerin 
verilmediğini ve her 
işçinin birikmiş 15-30 mil 
yon lira arasında alacağı 
Olduğunu belirterek, 
eylemlerine çarşamba 
günü" yine Vizite 
çıkararak devam ede
ceklerini, paralarının 
gelmemesi durumunda 
17 Ekim 1994 Pazartesi 
günü fabrikada vezne 
eylemine başlayacak
larını söyledi. Tüğsaş 
Genel Müdürlüğü 
nezdincfe Türk-İş ile 
hükümetin bu konuda 
görüş alışverişinde 
bulunduğunu kaydeden 
İsmet Yiğit, "Birikmiş pa 
falarımızı alamazsak 

■ eylemlerin boyutunu 
genişletebiliriz" dedi.

Öte yandan vizite 
eylemi için SSK 
Hastanesine gelen işçi 
lerdeJÜĞSAŞ'a devletir 
vermesi gereken 60 mil
yarlık ödeneğinin ve 
rilmediğini belirterek, 
"bizlere bu paranın 
gelmediği bu yüzden 
paraların verilmediği 
söyleniyor. Biz Ağustos 
ayından beri 60.4 zammı 
almaya başladık ama 3 
aylık birikmiş maaş farkı 
1.5 maaşlık İkramiyemiz 
duruyor. Fabrika yet 
kilileri kasım ayının 21 ile 
23 ü arasında paranın 
yüzde 35 İnin verileceği
ni bildirdiler. Ancak biz 
hükümete güvenmi 
yoruz" dediler.

Hükümetin Engin 
Civan olayına göz yum
duğunu savunan işçiler, 
kendilerine para bulun
mamasını eleştirerek, 
"Biz devleti dolandırmı 
yoruz. Alınterlmizin 
karşılığını İstiyoruz, 
madem ki bizim pa 
ralarımızı ödemiyorlar

BM
Umut Filmi

Geçtiğimiz günleıde 10 ncu ölüm yılında saygıyla 
andığımız Yılmaz Güneyin önce yasaklanan sonra 
yakılan filmlerinden birini aradan yıllar geçmesine 
rağmen unutamam.

İsmi aklımda kaldığı kadarıyla "Umut" olan bu 
film, beynimde her zaman yer etmiştir?

Hani, at arabacılığı yaparak geçimini sağlamaya 
çalışan gariban Yılmaz Güneyin, ekmek teknesi 
olan atına zengin ve mevki sahibi Mercedes!! 
çarpıyor, sonra hakkının aramak isteyen Güneyin 
başına gelmeyen kalmıyor. İşte o film.

Ekmek teknesini kaybeden Yılmaz Güney karako
la giderek şikayette bulunuyor. Belki ölen atının ye 
rine yenisini alabilecek bir para alabilmek için belki, 
her Türk vatandaşının yapması gerekeni yapmak 
istediği için.^.

Ama ne yazıkki, zengin mevki sahibi sahış, 
karakolda kariyerini kullanınca tam tersi oluyor. 
Hakkını arayan Güney, eşkiya, serseri, pis, kominlst 
gibi yakıştırmalara maruz kaldığı gibi, nezarete, 
atılıyor.

Öteki züppe ise, başkomiser ile kahvesini içip, 
polis jopu yiyen Yılmaz Güney hakkında ahkam 
keşip, "Piyasada bu serserilerden çoğaldı. Haddini 
bildirtmek gerekir" diye engin görüşlerini dile getiri 
yor.
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Bu filmi ilk seyrettiğimde ya 9 ya 10 yaşındaydım.
Belki, babamın polis olması nedeniyle belki, 

babamın polislik yaptığı Antalya "Kemiklik" 
Karakolu'nda ve Siyasi Şube Müdürlüğü'nde böyle 
abartılı olaylar görmediğimden olacak, bu film 
bana çocukluğumda oldukça antipatik gelmişti.

Hatta çirkin kral Yılmaz Güney, benim gözümde 
sıradan bir aktör kimliğine bürünüvermişti.

Çocukluk işte!
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Fatura- İrsaliye- Gider Makbuzu- 
Perakende Satış Fişi- Bilet-Müstahsil Makbuzu- 
Kartvizit- El İlanı- Davetiye- Broşür-Cilt-Kaşe-

Serbest Meslek Makbuzu

MATBAA İŞLERİNİZDE TEK ISIM

"Bizi Başkalarıyla Karıştırmayın

Bu filmi seyretmemin üzerinden bir adet askeri 
darbe, bir adet memurlara ahtapot kollarını uzat
mış, ancak. "Benim memurum İşin) bilir" diyerek se 
verken döven ANAP iktidarı, şimdi de eli ayağına 
dolaşmış DYP-SHP koalisyonu geçti.

1988-1989 yıllarında SHP.SHP'yken karakolların, 
pembekol olması gerektiğine dair çalışmalar 
başlatıldı. Buna iktidar partisi ANAP'ta destek verdi.

Ancak, bizim gördüğümüz karakollar pembekol 
yerine zencikol oldu. Yani bir arpa boyu bile yol 
gidilemedi. Tek değişen üniformalar oldu.

Sosya-Ekonomik yapı polisin asli görevini yap
masını bir çok açıdan engellerken, siyasilerin 
emniyet güçlen üzerindeki baskısıda "Yetti artık" 
denecek türden oldu.

Gemlik'te kısa ama başarılı gör ev yapan Emniyet 
Müdürü İsmail Hakkı Çalık, bana göre ilçeden 
siyasetçilerin ayak oyunlarıyla gitti. Bunun nedeni 
niçini de çok iyi bilinmekte!

Genç polisler, sabıkalılarla tek sıra halinde, birbir
lerine sigara verip, sigara almakta "Bir emrin var mı? 
Ağabey" demekte.

Bu ve bunun benzeri olaylar Türkiye'nin her 
yerinde oluyor ve bu yapı olduğu sürecede olacak
ta.1 ■ • nlntflpî

Bu sistemde, emniyet güçleri baskı altında tutul
duğu sürece, genç polislerin polis gibi eğitilmediği 
sürece, emniyet güçlerinin sosyo-ekonomik yapısı 
düzeltilmediği sürece, Türkiye daha çok Civan Gate, 
İSKİ Gate, Özal Gate vb.vb.vb.vb. olaylar görecek
tir. .,

Karakollarımız, nüfuslunun, paralının, siyasetçinin, 
mafyanın gidip çay kahve içeceği yer değili 
hakkının ve halkımızın çay kahve içtiği, sorunlarını 
rahatça anlatabileceği yer olmalı.

O zaman CMUK'a da gerek kalmaz. Avukatada, 
paraya da...

b

i
IH .n

4

TEL : 513 17 97

ADRES : Gazhane Cadde Oto 
Elektrik Fikret yanı 
Beceren Apt. altı 51/A

GEMLİK borçlarımızı ve faizlerini 
durdursunlar" diye 
konuştular.

Yılmaz Güney, sıradan bir aktör değildi.
Eğer bugün yaşasaydı ve Türkiye'de olsaydı. 

Umut filmini yeniden çekseydi. Her halde acı içerik 
açısından hem bizleri daha çok düşündürürdü. 
Hem de yıllardır Türkiye'de hiç bir şeyin

değişmediği görülüıdü.
Ben yine de babama kızıyorum.
Bana polislerin üzerindeki baskıları anlatmadığı 

ve karakollarda yaşananları aktarmadığı İçin.
Belki babamda bunlara katlanamadığı için bu 

mesleği 18 nci yılında bıraktı.
Her neyse, polis olmayanların, polislik yaptığı bir 

devirde, benim için en iyi polis yine babam.
İyi haftalar dileğimle.,.
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GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
GAYRİMENKUL ACIK ARTIRMA İLANI 

VE İLANEN TEBLİGAT

ALACAKLI: İsmail Koçak. İstanbul
VEKİLİ: Av.Ümit Sılan Alhyol Kırtasiyeci Sok. No. 15 Da. 18 KADIKÖY 
BORÇLU : Serdar Kırlı 1. Moda Caddesi No. 51 /53 Kadıköy

2. Armutlu Köyü Yılandar mevkii Güllük Cad. No. 110 Gemlik
Yukarıda alacaklısı ve borçlusu yazılı borçtan dolayı yapılan İcra ta 

klbinde Gbmllk Tapû Sicilinde kayıtlı Armutlu Köyü Yılandar mevkiinde kain 
tapunun 16. pafta, 618. parsel sayılı 15O4.m2 miktarındaki arsa üzerinde 
üzerinde inşa edilmekte otan kargir apartmanın 32/9960 arsa paylı 2. nolu 
bloktaki 5 ve 9 numaralı meskenler ile 3. nolu bloktaki 10. nolu mesken 
satışa çıkarılmıştır.

İİF Kanunun 102. maddesine tevfikan yapılan kıymet takdiri sırasında hazır 
bulunamadığınızdan ve kanun hükümlerine göre tebellüğe yetkili kimse de 
hazır bulunmadığından İş bu gayrimenkul raporu tarafınıza Hanen tebliğ 
edilmiştir.

(Kadıköy 5. İcra Müdürlüğünce)
Adı geçen Kanunun 103. maddesi gereğince gayrimenkul ilanına bir diye

ceğiniz varsa bildirmeniz aksi halde aşağıda yazılı gayrımenkuller icra ile 
ihale günü satılacaktır. İş bu İlan Borçlu Serdar Kırlı'ya yukarıda yazılı 
adreslere tebliği.kaim olmak üzere Hanen tebliğ olunur

SATILMASINA KARAR VERİLEN GAYRIMENKULÜN CİNSİ KIYMETİ
ADEDİ VE EFSAFI:

j* 1-Gemlik İlçesi Armutlu köyü Yılandar mevkiinde kain 1504. M2 miktarın
daki arsa üzerine inşaa edilmekte olan kargir apartmanın 2. holü plokta 
32/960 arsa paylı, (5) nolu mesken (18. pafta ve 618 parsel salıyı) mesken:^!. 
giriş antresi, 2 tarafı balkonlu bir hol 2 oda ve balkonlu bir mutfak banyo Wc 
bir adara camları takılmış ince sıvası bitirilmiş iç tesisat yapılmamış 
vaziyette yani natamam durumdaki mesken bilirkişi tarafından 
300.000.000.-TI kıymet taktir edilmiştir.

2-Yine aynı parsel üzerinde 2. nolu blok 32/960 arsa paylı (9) nolu mesken 
halı hazır durumu ile 5. nolu mesken ile aynı durumda olup bilirkişi tarafın - 
dan 300.000.000.-TL kıymet takdir edilmiştir.

3- Yine aynı parsel ve ancak 3. nolu blokta 32/960 arsa paylı (10) nolu 
mesken ince sıvası yapılmış, camları takılmamış vaziyette olup bilirkişi 
tarafından 250.000.000.- Tl kıymet taktir edilmiştir.

Taşınmazlar satışa çıkarılmıştır .

SATIŞ ŞARTLARI:

1- sıradaki taşınmaz 18/11/ 1994Cuma günü sa at 13.20 He 13.40 arasında 
2- sıradaki taşınmaz 18/11/1994 Cuma günü saat 13.50 ile 14.10 arasında 
3- sıradaki taşınmaz 18/11/1994 Cuma günü saat 14.20 ile 14.40 arasında

Gemlik İcra Müdürlüğünde açık artırma suretiyle yapılacaktır.Bu artırma
da tahmin edilen kıymetin % 75'ni ve rüçhanlı alacaklılar.varsa, alacakları 
mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartıylg ihale olunur'.- Böyle bir 
bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın tgahhüdü baki kalmak şartıyla 
28/1 T/, 1994 Pazartesi günü aynı yer ve aynı saatlerde ikinci attırmaya 
çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul 
en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen 
müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artıma 
bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40 mı bulması ve satış isteyenin 
alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan 
başka, paraya çevirme ve paylgştırma 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 mektübunu ver
meleri |ğzımdır. Satış peşin para iledir .Alıcı istediğinde 20 günü geçmemek 
üzere mehil verilebilir. Tellaliye,resmi ihale pulu,.tapu harç ve'masrafları 
alıcıya aittir.Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerine*) bu gayrimenkul üzerindeki 

hakları hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile 
onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır.Aksi takdirde hakları tapu 
sicili ile sab.lt olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklar dır.
4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelinin yatırmamak suretiyle ihalenin 

feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel He son İhale 
bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden 
müteselsilen mesul olacaktır. İhale farkı ve temmerrüt faizi ayrıca hükme 
hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varşa öncelikle temi
nat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname Han tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık 
olup, masrafı verildiği takdirde İsteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi gör müş ve münderecatını kabul 
etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak İsteyenleri 993/329 T. sayılı dosya 
numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları İlan olunur.

İCRA MÜDÜRÜ
(İcra lf. K. 126)
(İlgililer tabirine irtifak 
hakkı sahipleri de dahildir.)

GAYRİMENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Dosya No: 993/770 T.

Satılmasına karar verilen gayrımenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı; 1
Gemlik İlçesi K. Kumla Köyü sarıinclr mevkiinde kain Gemlik Tapu Sicilinin 1 
Pafta:24, sahlfe 5929 ve parsel :5015 de kayıtlı 362.90 m2 miktarındaki arsa I 
üzerinde inşa edilen kat irtifak halindeki kargir apartmanın zemin kattaki I 
8/128 arsa paylı (4) nolu meskene balkonlu bir salon. 1 koridor, mutfak lle- 
banyo Wc birarada elektrik ve suyu mevcut mesken bilirkişi tarafından 
100.000.000 TL. Jakdlr edilmiştir.
Mesken açıkarttırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.
SATIŞ ŞARTLARI:
1 - Birinci sıradaki taşınmaz 14/11/ 1994 Pazartesi günü saat 11.40 He 12.00 

arasında Gemlik İcra Müdürlüğünde açık artırma suretiyle yapılacaktır.Bu 
artırmada tahmin edilen kıymetin % 75'nl ve rüçhanlı alacaklılar varsa, ata
cakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartıyla İhale olunur. Böyle 
bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ■ 
24/11/ 1994 Perşembe günü aynı yer ve aynı saatler’de ikinci attırmaya 
çıkarılacaktır.Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en 
çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müd- 
det sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin 
malın tahmin edilen kıymetinin %40 mı bulması ve satış isteyenin alacağına 
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 ver
meleri lazımdır. Satış peşin para iledir .Alıcı'istediğinde 20 günü geçmemek 
üzere mehil verilebilir. Telia üye, resmi ihale pulu, tapu harç ve masraftan’ 
alıcıya aittir.Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

KDV alıcıya aittir* •
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin^) bu gayrimenkul üzerindeki- 

hakları hususiyle fçiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgelerde 
onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır.Aksi takdirde hakları tapu 
sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklar dir.
4- İhaleye katılıp.daha sonra ihale bedelinin yatırmamak suretiyle ihalenin 

feshine sebep olön tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale 
bedeli çırasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden, 
müteselsilen mesui olacaktır. İhale farkı ve temmerrüt faizi ayrıca hükme 
hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle temi
nat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname Han4arihinden İtibaren herkesin görebilmesi için dairede açık 
olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi gör müş ve münderecatını kabul 
etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1993/770 T. sayılı dosya 
numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(icra İf. K. 126)
(İlgililer tabirine irtifak 
hakkı sahipleri de dahildir.)

İCRA MÜDÜRÜ

İLAN 
KÜÇÜK KUMLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz köy içerisinde yapılmakta olan okuma 
odası kitaplık ve depo inşaatının çevr e düzenlemesinin ve 
yol bağlantısının sağlanabilmesi için gerekli dere ıslahı işi 
2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 51 nci maddesi (a) 
bendi uyarınca yapılacaktır.

1) Keşif Bedeli : 400.000.000.-TL
2) Geçici Teminatı : 12.000.000.-TL
3) İhale 20 Ekim 1994 çarşamba günü saat 15.00 de 

Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
4) İştirakçilerden;

a) 1994 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası kayıt belgesi
b) Kanuni ikametgah
c) Geçici Teminat alındı belgesi
d) Noter tastikli imza sirküleri
e) Şirketi veya kuruluşu yetki kıldığına dair yetki belgesi
f) Telgrafla müracatlar ve postadaki gecikmeler kabul 

edilmez.
Keyfiyet İlan olunur.

Basın: 33



| Ekim 1994 Salı Gemlik KÖRFEZ Sayfa: 5

ı

yiıCaTiCI lcejüıı»ı hazırlayan: Serap ‘BfyLHÇ.

Bankası
Giyecekleriniz de bakım ister.

J İnsanın hayatı boyunca duyduğu 
I ihtiyaçlar çok çeşitlidir. Bunlar önem 

şifasına konulursa giyinme, beslenme ve 
| bprınmanın ön sıralarda yer aldığını 

görürüz. Ailenin tüketim harcamalarına 
baktığımızda giyinme beslenmeden 
sonra %15 gibi bir oranla ikinci sırada

I yer alır. Bunu barınma takip ediyor.
■ Giyim, kişinin fiziki sağlığını korumakla 
birlikte bireyin psikolojik ve sosyal ihti 
yacını giderir.Sosyo-psikolojik açıdan 

İğiyim bir toplum veya kültüre ait olma 
hissini sağlar. Ayrıca bireyin ait olduğu 
grup ve o grubun davranışı hakkında 
da bilgi verirler. Bütün bunların yanı sıra 
giyecekler, İnsanların sosyal 
davranışlarını, değerlerini ve toplum 
içindeki sosyal değişmeyi de yansıtırlar.

Giyim eşyalarınızın korunmasını yeni - 
|İlklerini muhafaza etmeleri ve bozul- 

madan uzun süre kullanmanızı sağla- 
I mak, bakımlarına dikkat etmek onlara 
[önem vermekle mümkündür.

Bunun için şunları sıralayabiliriz:
■ 1- Dışarıda giydiklerinizi eve

[döndüğünüzde hemen çıkarın, 
fırçalayın ve asarken askılar arasında 
yeterli boşluk kalmasına dikkat edin.

2- Yeterli havalandırmayı sağlayarak

giysilerinizin rutubet Çapmasını önleyin.
3- Örgü giyeceklerinizi asmaktan 

kaçının.
4- Yeni kumaşlarınızı saklayacaksanız 

önce yıkayın. Böylece nemin küf yap
masını engellemiş olacaksınız.

5- ipekli ve yünlü giysilerinizi sıcak su 
borusuna yakın yerlerde bulundur
mayın.

6- Tüylü dokumaları nemli iken 
fırçalayın, kuruduktan sonra tüylerinin 
aksi yönünde, daha sonrada birkaç kez 
tüy.yönünde fırçalayın.

7- Giyeceklerinizin uzun süre yeniliğini 
koruması İçin en güvenilir yol, 
imalatçıların verdikleri bilgilere ve 
etiketdeki bilgilere uymaktır.

8- Bulanık sularda yıkama yapmayın.
9- Giysilerinizde lekeler varsa yıkama 

yapmadan önce kumaşınızın liflerine 
ve lekenin cinsine göre bunları çıkarın.

10- Su ısısını ve miktarını kumaşın cin - 
sine bakarak ayarlayın ve giysilerinizi iyi 
durulayın.
l 11- Eğer suyunuz çok’ sert ise soda 
katın ve' içinde yumuşatıcı1 bulunan 
deterjanlarla yıkayın, s

12-Kışlık giysilerinizi kaldırırken,naf- 
talinleyerek kaldırın.

KAYIP İLANI
Taşıt Alım V ergi Makbuzum 

kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

Abdülmecit KIRMIZI

KONGRE İLANI
BORUSAN İLKÖĞRETİM OKULU VE 

1 ÖĞRENCİLERİNİ KORUMA 
DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimizin yıllık olağan genel kurul toplantısı
28 Ekim 1994 Cuma günü 15.30 da Borusan İlköğretim 
Okulu toplantı salonunda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı taktirde ikinci toplantı 
4 Kasım 1994 Cuma günü aynı yer ve saatte yapıla - 
çaktır.

Sayın üyelerimize duyurulur..

Yönetim Kurulu
GÜNDEM
1- Açılış ve saygı duruşu
2- Divan heyetinin seçimi
3- Yönetim ve Denetim kurullarının 
f raporlarının pkunması
4-Yönetim ve Denetim kurullarının aklanması
5- Demek tüzüğünün 1. ve 4-e maddelerinin 

değişikliği
6- Yeni yönetim ve denetim kurullarının seçimi
7- Dilek ve temenniler
8- Kapanış

^(iIYol
İNŞAAT ORTAKLIĞI

MANASTIR MEVKİİNDE
Deniz manzaralı

Kaloriferli
Hldroforlu

Parkeli
Asansörlü 

Süper Lux daire satışlarına 
başladığımızı müjdeleriz

Tel: 513 46 37- 5136446 GEMLİK

as

l< ÖRF EZ

Matbaacılıkta 
tecrübenin ismiyiz.
Yeni iş 
yerimizi ziyaret 
ettiniz mi?
Ofset ve tipo 
makinelerimiz, 
bilgiyasar 
donanımımızla 
basım işinde 
öncüyüz.
Gazhane Cd. Oto 
Fikret yanı

Tel: 513 17 97

konusunda

(DID)- Washlngton 
Dünya Bankası, üçüncü 
Dünya ülkelerindeki yok
sulluğun yalnızca nüfus 
artış hızının düşürülme - 
siyle çözümlenemeye
ceğini bildirdi. Dünya 
Bankası Başkan 
Yardımcısı Armeane 
Choksl, "Nüfus ve 
Kalkınma" adlı yeni 
araştırmanın Washing- 
ton'da tanıtımı sırasında * 
"sonuç alabilmek 'için 
nüfus artış hızının 
yavaşlatılmasından 
eğitim, sağlık ve beslen
meye dek uzanan bir 
önlemler paketine İhti 
yacımız var" dedi.

Doğum ve aile plan
lamasının daha iyi bir 
sağlık sistemi, kız çocuk
larının eğitimi ve kadın
ların konumunun genel 
olarak iyileştirilmesiyle 
birlikte yürütülmesi 
gerektiğini bildirdi.

Artan kentleşme 
karşısında 2025 yılında 
gelişmekte olan ülkeler 
nüfusunun yüzde 57 sİ 
artık kırsal bölgelerde 
yaşamayacak bu 
soruna da eğilmesi 
gerektiğini belirtti. (DID)

0 0
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rİB\B2ET OTO ELEt\TI2İr
YEDEK PARÇA - AKSUSUAR - AKÜ 
Otomotiv Sanayiinin 

tercih ettiği akü

Jangın kurbanı
Ü'm ur b e y belde s i 

Çerkezdere Mevkii 
Sırameşeler Çiftliği'nde 
bekçilik yapan Haşan 
Narln(70) adlı yaşlı bekçi, 
yangın kurbanı oldu.

Yaklaşık bir yıldır çiftlik - 
te bekçilik yapan ve 
burada yatıp kalkan • 
Haşan Narin adlı bekçi, 
geçtiğimiz hafta . 
Çarşamba günü saat 
12.00 sıralarında yemek 
yapmak için mutfağa 
girdi. Burada tüpü yakan 
Narin, tüpün gaz 
kaçırdığını farkına var
madı. Gaz kaçıran tüpü 
söndüremeyen ve bu 
arada perdelere sıçra
masına engel olamayan 
talihsiz bekçi, bu kez 
aniden yükselen-alevleri 
söndüremedi.

Evin kısa sürede

aievler İçinde kalması 
üzerine değerli eşyaları 
almak için odalara git
mek isteyen bekçi Haşan 
Narin, alevler içinde 
kalarak hayatını kaybetti.

Yangını farkedenlerin 
itfaiyeye haber vermesi 
üzerine söndürülen 
yangında Narinin cesedi 
bir odada bulundu.

Evli ve 4 çocuk babası 
olan Haşan Narinin uzun 
yıllar Gemlik ve 
Umurbey'de boyacılık 
yaptığı ve bu yıllarda 
İstanbullu işadamiarın 
çiftliklerinde bekçilik yap
tığı öğrenildi. Narinin 
cenazesi geçtiğimiz 
hafta Perşembe günü 
öğlen namazına 
müteakip Umurbey 
mezarlığında toprağa 
verildi.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ 
GEMLİK GÜBRE SANAYİİ SİTE KULÜBÜ

BAŞKANLIĞINDAN

Dernek ana tüzüğümüzün 21. maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Üyelerimize duyurulur. •

YENİ ŞEKLİ :
Madde 21 : Üyeler yılda 240:000 (iki yüz 

kırk bin)TL üye aidatı öderler. Bu miktar yıllık 
olarak verilebileceği gibi aylık taksitler 
şeklinde de ödenebilir.

Ödeme şekli ve zamanı üyenin talebi de 
gözönüne alınarak yönetim kurulunca tesbit 
edilir. Yapılan bu tesbit her üye için kayıt 
defterine işlenir.

I i

24 AY GERÇEK GARANTİ
Tel:Fax: 5131001 İstiklal Cad: 

INo’lu aralık GEMLİK

0 E

""

Havuzlu kiralık ve 
satılık daireler, 

Satılık 50 m2 dükkan 
Tel: 513 17 97

■■■■ 1994&111 ’ !(■■■■■
12 Ekim 1994 Çarşamba DEMİRİZ

• 13 1994 P&ışerrıbe'.

14 Ekim 1994 Cuma ÖZER

■BİSMBİİİ®
16 Ekim 19,94 Pazar ENGİN

İİOI^ ' 1994^1^81^^^■İIÜİİİ1SMI,
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Genel İş sendikasıylatoplu sözleşmeler devam ederken

BelepİfM^lgteştirme
Temizlik İşleri ve Beton Parke İmalathanesi satılacak

Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı Belediye temizlik İşleri İle 
beton parke İşini özelleştire
ceğini açıkladı.

Pazar günü Belediye 
başkanlık odacında gazete
cilere çalışmaları hakkında 
bilgi veren Belediye Başkanı 
Nuretin Avcı, su, temizlik, 
kömür, yol, sağlık konularında 
yapılan çalışmaları anlatırken 
ilçenin temizlik İşini özelleştire
ceğini, bununla İlgili iki aydır 
çalışma yaptığını söyledi.

Bursa Yıldırım Belediyesiyle 
özelleştirme ile İlgili bilgiler 
aldığını belirterek şöyle konuş - 
tu

" Genel İş Sendikası ile 
toplu sözleşme görüşmeleri 
miz devam ediyor. Ama ben 
iki aydır .çöp konusunu yani 
temizlik işini özelleştirmek için 
hazırlık yapıyorum. İşin fi 
zibiletesini çıkarttırıyorum. 
Özelleştirme bize yabancı bir 
konu Bunun için Bursa Yıldırım 
Belediyesinden bilgi İstedik. 
Temizlik araçlarının kullandığı 
mazotu, bir süredir ölçüm- 
ledik. Kullanılan çöpü bir aydır 
tarttırıyoruz.Bunları özelleştir
menin alt yapısını hazırlamak 
için yapıyoruz. Muammen 
bedeli tesbit etmek için yapı 
yoruz. Bunun yanında sayış- 
tayın kabul ettiği bir kişinin 
kullandığı yaz ve kış aylarına 
göre çöp tüketimi var. Hep 
hesap kitap işi. Çalışmalarımız 
biter bitmez işçinin kıdem 
tazminatını verip temizlik ve 
beton parke işini özelleştire
ceğim."

Nurettin Avcı, 
özelleştirmeyi alacak kişinin 
eski işçiyi alıp almamasına 
birşey diyemlyeceğlni, ancak 
tecrübeli işçilerin çalışkan işçi - 
lerin her zaman iş bulma 
imkanının bulunduğunu belirtti.

Refah Partisinin- Belediye 
Meclisinin Ekim ayı toplantısın
da özelliştirmeyi gündeme 
getirmesinin bir şov olduğunu 
iddia eden Başkan Nurettin 
Avcı, " Bu arkadaşlarımız 
kendi TV. lerini meclise getiri ' 
yorlar ve bizim çalışmalarını

sürdürdüğümüz İşleri kendi 
İstemleriymiş gibi gündeme 
alınmasını İstiyorlar. Herşey 
Meclis, kararıyla olmaz. 
Başkanlığın encümenle 
yapacağı işler var." dedi.

SU SORUNU
Belediye Başkanı Nurettin 

Avcı Gemllk'ln ülkede 
yaşanan susuzluğu çekmediği
ni, İlçeye Haydarlye köyün- 
densaniyede 52 litre su geldiği
ni, ayrıca üç kuyudan da 
pompalarla 24 saat su çe 
kildiğini hatırlatarak, sorunun 
depolamadan kay
naklandığını, bunun İse en kısa 
zamanda tamamlanacağını 
bildirdi.

Askerlik Şubesi üzerine 
yapılmakta olan 5 bin tonluk 
su deposunun bittiğini,, 
bağlantı borularının müteah
hidin İşi bırakması sonucu 
kaldığını yeni müteahhidin ise 
hızlı bir çalışma İle büyük 
depoyu bitirmek üzere 
olduğunu söyledi.

Haydarıye köyü İle. bu yıl 
anlaşma yenilediklerini ve yaz 
aylarında Elmalı süyu'nu da 
belediyeye verdiklerini hatırla
tan Avcı," Köye verilen suya 
karşılık 20 milyon lira para 
ödeniyordu. Biz bunu 72 mily
on liraya çıkardık. Böylece 
Elmalı suyunu da nacaklı 
suyuna bağladık"şeklinde 
konuştu.

İlçeye günde 230 sn/litre su 
basıldığı bildiren başkan Avcı, 
bunun 150 bin kişilik nüfusa 
yeteceğini ancak su kaçakları 
ve depoların yetersizliğinden 
denize atılan sularla büyük ka 
yıpların meydana geldiğini 
söyledi.

Arıtmanın 5 yıldır hiç te 
mizlenmediğini de bildiren 
Nurettin Avcı, "İlk işimiz 
Nacaklı arıtmasını ele almak 
oldu. Orayı kaderine terk 
etmişler. Şimdi 20 günde bir 
temizlik yaptırıyorum.

Depolarımız tamamlanınca 
Gemlikliler sağlıklı su içecek
ler. 8 yıldır bozuk olan ve klor 
otomatiğini de yaptırdık. Eski 
yönetim ilçenin sularına kloru 
göz kararı dökme usulü yap
tırıyormuş, bu ayıbı da 
kaldırdı k"dedl.

Su yolsuzluğuna karışan kişi 
ler İçin bakanlıktan müfettiş 
istendiğini, 2. Sağlık Ocağı için 
eski belediyede değişiklikler 
yapıldığını, kapı ve pencere 
onarımından sonra bu binanın 
hazır olacağını söyledi.

Kaliteli kömür yakılmasını 
teşvik edeceklerini de 
söyleyen Belediye Başkanı 
Avcı, bu yıldan sonra İlçeye 
yönetmeliklerde belirtilen 
■kükürt oranında ve kaloride 
kömür ğetlrtireceklerini, 
Orhaneli ve Keleş kömürünü 
yasaklayacaklarını söyledi.

Belediye Başkanı beton., 
parke yol çalışmalarının 
devam ettiğini. Cumhuriyet 
Mahallesinde geniş yollar, 
açıldığını ve okul yollarının 
parke döşendiğini belirterek, 
günde 10 bin taş ürettiklerini 
söyledi. Karsak deresinin sol 
tarafının da parke taşı 
döşendiğini. Devlet 
Hastanesinin karşısında bulu - 
nan köprünün 10 metre 
genişliğinde yeniden beton 
olarak yapılacağını da bildirdi.

BaşkaruAvcı, temizlik ver - 
gisinde 5 bin kişinin başvuru 
yapmadığını hatırlatarak 
vatandaşların daha çok mağ
dur olmamaları için başvuru
larını yapmasını da istedi. 
Çarşı deresinin temizletileceği- 
ni bunun için bir proje çalış
masına başlayacağını bildiren 
başkan, . ilçenin hızla 
büyüdüğünü ve sorunlarının 
arttığını planlı bir şekilde sorun - 
ların üzerine gittiklerini söyledi.

Başkan Avcı daha sonra 
gazetecilere yapılan hizmetleri 
gösterdi;

ATAMER
Turistik Tesisleri Yatırım ve 

İşletmecilik Anonim Şirketi'nden 
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına

Çağrı
Şirketin pay sahipleri genel kurulu, aşağıdaki 

gündemi görüşmek üzere 27/10/1994 günü saat 
12.00'de şirket merkezinde olağanüstü olarak 
toplanacaktır.

Toplantıya katılamayacak ortaklar, aşağıdaki 
veya benzeri yetkileri içerir bir yetki belgesiyle 
kendilerini temsil ettirebilirler. Saygıyla duyurulur.

Yönetim Kurulu Adına Başkan 
Doğan Atamer

GÜNDEM
1- Toplantı Başkanlık Kurulunun seçimi ve 

toplantı 'tutanağını imzalamak için kurula yetki 
verilmesi.

2- Dağıtılmayan 1993 yılı karının yedek akçeye 
ayrılması konusunda karar verilmesi.

3- Şirket ana sözleşmesinin sermaye ve paylara 
ilişkin 6. ve 7. maddelerinin değiştirilmesi konusunda 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınan 
tasarının görüşülmesi ve bu konuda karar verilmesi.

4- Dilekler.
YETKİ BELGESİ

Paydaş bulunduğun Atamer Turistik Tesisleri 
Yatırım ve İşletmecilik- Anonim Şirketinin 
27/10/1994 günü yapılacak genel kurul toplantısın
da beni temsil ederek haklarımı dilediğince kullan
maya.................. ,..................... yetkilidir.-.

Yetki verenin Adı Soyadı:
Ünvanı
Pay Sayısı:
Adresi

rîllı , 11 .,

Havuzlu 
kiralık ve 

satılık 
daireler 

Tel:
h 513 17 97 A

KAYIP
Mardin Midrat 
Nüfus dairesin
den aldığım 
nüfus cüzdanımı 
kaybettim. 
Hükümsüzdür.

Ali İhsan 
ERDİNÇ

Sayfa; 6

Akdeniz 
diyetiyle 
kalp sağlığı

(DID) Kalp enfarktüsü 
geçirmiş olan hastalar 
"Akdeniz diyeti" ile yeni i 
bir kriz riskini azaltabiliyor. 
Akdeniz ülkelerinin 
yemek listesi bol ekmek 
ve sebze içeriyor. Bunun 
dışında balık, zeytinyağı 
ve meyve beslenme lis
tesinin önemli öğeleri. El 
tüketimi ise en aza 
indirgeniyor.

Fransız bilim adamları 
kalp enfarktüsü geçiren 
600 ü aşkın hasta 
üzerinde "Akdeniz 
diyeti" ile kalp hastalık
larının alışagelmiş 
beslenme listelerinin etki
lerini araştırdılar. 302 
hastaya (inceleme 
grubu)toplam yağ oranı 
ve doyrulmuş yağ İle 
kolesterol payının çok 
düşük olduğu listelerinde 
önerilenden yüksekti. 
Diğer hastalara(kontrol 
grubu) ise kandaki yağ 
oranını ve tansiyonu 
düşürücü yağsız besinler 
verildi.

İngiliz tıp dergisi J 
"Lancef'te yayımlanan 
bir makaleye göre, 21 
ay sonra kontrol grubun
da bulunan 16 hastanın, 
inceleme grubunda ise 
yalnızca üç hastanın! 
kalp enfarktüsü sonucu 
yaşamının yitirdiğini 
bildirmektedir 
Bilimadamları bu diyetin' 
daha iyi bir önleyici i 
etkiye sahip oluşunu 
kanın akış özelliğini daha 
olumlu etkilemesine ve 
bu nedenle dana az 
damar tıkanıklarının^ 
ortaya çıkmasına bağlı 
yorlar.

P B( 
sokak 
Inakliy 
sonra 
bylığır 
I Haf 
«lerini

Beledi 
iraba

Belec

Be
Beleri 
topla 

■tarafı 
görüşı 
Meçti: 
yüzde 
nasibi 
yapılı 
aldı. I 
na d
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Türkiye'nin en kaliteli takvimlerini sizlere sunuyoruz.
Çeşitlerimizi görü n.
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Siyası 
i{in meyi 
Meş'

Bizler, 
«bayı dal

Başım 
medyanın

Yaşam 
ve yeni 
Bu yaz 
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İBladanS

Karşısı 
«im Ucan 
, Toplum, 
"Zaman s 
kplmakan 
. Toplum 
âtında duyj 
. Gerçekte 
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. Geçenh 
“Nn haberi 
«fakverdil 

Belediye 
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, Buna ner 
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HAFTALIK SİYASİ GAZETE

Temizlik işi
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ELEfîiAn arAhîyor
Ş i iletimizde ön muhasebe hizmetlerinde 

çalıştırılmak üzere bay eleman alınacaktır.
İsteklilerin aşağıdaki telefona müracaat 

etmeleri rica olunur.
TEL: 513 30 90 

GEMLİK

ihaleye çıktı
'O'"

3 Jelediye Encümeni İlçenin 10 mahallesinin 
sokak temizliğini, çöplerin toplanması ve 
ncddiyesi ile sokakların temizlenmesi, yağmur 
sonrası gelen atıkların temizlenmesi işini iki 
aylığına emanet usulü ile ihaleye çıkardı.
Jlfiamidiye ve Hisartepe Mahallesinin temizlik

□ Belediye ile Genel İş Sendikasının arasında

jğst^ şlerinin aylık ihalesinin tahmini bedelini 301 
Bilyon 136 bin 382 lira olarak belirlendi.

»egni| 
W

Belediye ihaleyle katılacaklardan 500 milyon 
ıra banka teminatı arıyor. İşinin geçici terfainatı 
se19 milyon lira.

toplu iş sözleşmeleri devam ederken ilçedeki 
temizlik işlerinin ihaleye çıkarılmasına hiçbiri 
yerden tepki gelmedi. Belediyedeki işçi şendi-i 
ko temsilcileri,.siyasi partiler bu konuda görüşI 
bildirmediler.llçeninOsmaniye, Balıkpazarı; 
Kayhan,Yeni Mahalle, Cumhuriyet, Halitpaşa, 
Orhaniye ve Demirsubaşı mahallesinin 21 Ekim 
Cuma günü saat 14.30fda encümen huzurdal 
yapılacak. Bu mahallelerin de bir aylık tahmini 
bedeli 301.136.382 lira olarak belirlendi.

•JDJ

■n®

SK

{Belediye Meclisi tarife komisyonu kararlarını görüştü.

Belediye Meclisinden zam çıktı
Belediye Meclisinin Ekim ayı ydnci 
toplantısında tarife Komisyonu 
tarafından hazırlanan raporların 
görüşülmesine devam edildi.
Mecliste pazar işgaliyelerine yaklgşık 
yüzde 100 zam geldi. Zamlardan 
nasibini Belediye Düğün Salonunda 
yapılacak toplantıların fiyatlarıda 
aldı. Belediye meclisinde su fiyatları- 
na da zam geldi. Konutlarda kul-

lanılgn 25 m3'e kadar suyun tonu 4 
bin 500 liradan 6 bin liraya yükseltildi, 
Ticarethanelerde suyun 25 m3'ü de 
yüzde 50 zam yapıldı. Su fiyatı 10 bin 
liradan 15 bin liraya yükseltildi.
Belediye Meclisi 20 Ekim günü 
yeniden, toplanarak gündemindeki 
maddeleri görüşecek. Gemlik Bursa 
arası yolcu tam bjletihin 20 bin liraya 
çıkması bekleniyor. Haberi sayfa 3'te

Su kayağı 
heyecanı

Türkiye'de. sadece 
göllerde yapılan su 
kayağı Bakanlık 
Şampiyonası ilk kez 
ilçemizdeki organizas 
yönla denizde yapıldı.

'Hasanağa Gençlik 
Kampı Tesisleri'nde 
yapılan şampiyonaya 
20 yarışçı katıldı.

Haberi Sayfa 6'da

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Altın Restaurant'ta balık yedL

Recep Tayyip Erdoğan
ilçemize geldi
□ MIHI Görüş teşki - 
latı'nın kuruluşunun 25 
nci yıldönümünü kutla
mak üzere Bursa'da 
düzenlenen törenlere 
katılmak üzere gelen RP 
İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep 
Ta y y i p E r doğan, 
Gemllk'li Jl Başkanı 
Alton Karapaşaoğlu ve 
ilçe yöneticileri tarafın
dan ilçemize getirildi.

Gemlik'e üçüncü kez

geldiğini belirten Recep 
Tayyip Erdoğan, yemek 
yedikten sonra gazete
cilerle sohbet ederek, 
sorularını yanıtladı.

Daha sonra partililer
le sohbet eden 
Erdoğan, Gemlik'in 
kendileri için özel bir yer 
olduğunu ve her türlü 
yardımı yapacaklarını 
söyledi.

Haberi Sayfa 2'de

DYP Gençlik Komisyonu Başkam Berkay Kırmızıay: 

"Milletvekilliği önceliği 
Gemlik'e tanınsın"

DYP Gemlik ilçe 
Gençlik Komisyonu 
Başkanı Berkay 
Kırmızıay, 4 Aralık'ta 
yapılacak-olan ara 
seçimlerde, Bursa 2 nci
bölgede aday 
önceliğinin ilçemize 
tanınması gerektiğini 
söyledi.

' DYP İlçe binasında 
basın toplantısı yapan 
DYP Gençlik Jfomisyonu
Başkanı BerkaY 
Kırımızıay, Gemlik'in tek 
yumruk olması gerektiği
ni ifade ederek, siyasi 
otoritenin sağlanması 
gerektiğini de belirtti.

Haberi Sayfa 3'de

HAFTAYA BAKIŞ

• KADRİ GÜLER

Tepkisizlik
L Yaşadığımız bunca olay karşısında toplum olarak gösterdiğimiz, ı 
tepkileri düşünüyorum da Türk insanının tepkisiz olduğu sonucum 
varıyorum.
H Siyasetçilerimiz, "Konuşan Toplum", "tepkili Top/um" olmamı: 
için meydanlarda çok bağırdılar çağırdılar ama bir türlü bunı 
gerçekleştiremedik.

Bizler, konuşan toplum olmaktan çok gürültü çıkaran toplun 
olmayı daha çok başardık.
I Başımızdan geçen bunda olaydan, bunca rezillikten sonrs 
medyanın dışında kimselerin gıkı çıkmıyor.
ı Yaşananlar bir süre sonra unutuluyor. Çünkü yerini yeni rezillik* 
ler ve yeni kepazelikler alıyor.
E Bu yazıyı yazmadan önce TRT-1'de "Ateş Hattı" programını iz I 
liyorum. Gazeteci telefondaki ünlü kişiye soruyor," kardeşim bunca 
bankadan 80 milyon dolar krediyi hangi teminat karşılığı aldın?" 

Karşısındaki ünlü kişi yanıtlıyor." Ben o kadar kredi almadım 
benim ticari kuruluşlarım var aldığım krediyi açıklamam." 
K'Toplum, adamın yakın geçmişini biliyor. Bu kişilerin topluma karş 
herzaman sorumluluk altında olduğunu da adam biliyor. Ama, tepkisi; 
topluma karşı neden hesap versinki..
H Toplum yanlışlıklara, çirkinliklere, yolsuzlukluklara karşı duyarsız. 
Aslında duyarlı da tepkisiz.
i Gerçekten halk olmasını bilen toplum olduğumuzda tepki göstermesi 
ni de öğreneceğiz. Ama ne zaman?

, Geçen hafta Gemlik Belediye Başkanın basınla yaptığı toplan
| tının haberini gazetemizde manşetten "Belediyede özelleştirme] 

olarak verdik.
| Belediyedeki temizlik ve beton parke işlerinde kadrolu ve geçle 
olarak çalışan yüzlerce insanı ilgilendiren çok önemli bir konuydu 
bu.

Buna neden karar alınmıştı? Toplumu temsil eden siyasilerin bu 
konuda görüşleri nelerdi. Çalışanların bu karar karşısında söyleye 
cek birşeyleri yok muydu?

11. Kimsede tık yok.
Hadi belediye konuşmuyor, siyasiler konuşmuyor, ya bu işleri 

den ekmek yiyen bunca kişi ve bunların temsilcilerin de mi bir çlf 
söyleyecek sözleri yok.

Bu denil tepkisiz bir toplum olduğumuza şaşıyorum doğrusu.

Liseli kız kayıp 

Ailesi Elif 
Dursun'u 
arıyor.

Lise son sınıf öğrencisi 
Elif Dürsün, 5 Ekim' de 
evden çıkarak bir daha 
geri dönmedi.

Okula gidiyorum diye 
çıktığını ve 13 gündür 
geri dönmediğini 
belirten gözü yaşlı ailesi, 
kızının evle ilgili bir 
sorunu olmadığını ve 
evden kaçmasına 
anlam veremediğini 
bildirdi.- Dursun ailesi, 
.kızının başına kötü bir 
şey. gelmesinden kork
tuklarını söyledi.

Haberi Sayfa 4'de

75 Yıllık
Çınar ağacı 

devrildi.
Aniden başlayan 

yağmurlu günler ve fırtı
nalı havaların etkisiyle 
İstiklal Caddesi İbrahim 
Akıt Caddesinde bulu
nan 75 yıllık Çınar ağacı 
devrildi.

Haberi Sayfa 2'de

"n
kısa kısa kısa

RUHSATSIZ SİLAHLA 
YAKALANDI.
Armutlu beldesinde jan
darma tarafından 
yapılan operasyonda 
Mehmet Vasfi Metin 
(35) .ruhsatsız silahla 
yakalandı.

Haberi Sayfa 3'de

ÖLDÜRMEYEN ALLAH 
ÖLDÜRMÜYOR .
Kemalettin örücü, 
Şunglpek Fabrikası 
Mevkll'nde virajı alama
yarak elektrik direğine 
çarpan ve takla atan 
araçtan burnu bile 
kanamadpn çıktı.

Haberi sayfa 3'de

TOTO DA YENİ SİSTEM 
Spordan Sorumlu Devlet 
BakanrŞükrü Erdem, 
Toto'çla yeni sistem 
başlatacak.

Haberi Sayfa 4'de

"Toz Duman” 
Yılmaz Akkılıç 

yazdı
2. Sayfada
1__ —-----

dolandırıcılarda 
kurtuîamıyo

B P Y ağ Dolum 
Tesislerini 2 . ay İçinde 
dolandırmaya gelen 8 
nci dolandırıcı, yaka - 
landı.

Horoz Nakliyat 
Firmasına gelerek sahte 
plaka, sahte ruhsat ve 
ehliyet ile sevk belgesi 
alan dolandırıcı

Abdürrezzak Akdağ (35) 
1.5 milyarlık yağ almaya 
çalışırken yakalandı.

Dolandırıcının kam 
yon plakasının sahte 
olduğu belirlenirken, 
aracın asıl plakası 
kamyonda yapılan 
arama sonucu bulundu.

Haberi sayfa 2‘de

İcraat....
Tenvirat, tenzifat İşçi at...
Olsun İcraat...
Sonra çalım at.
Vay be! Amma da kıyak İş..
Sen söyle güzel,
Güzel olmayana güzel denir mi...
Söyle güzel, denir mi...
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Ortaklık toz duman. Deyimin 
tam anlamıyla kimin eli kimin 
cebinde belli değil.Türkiye w 
Cumhurlyeti'nde Cumhurbaşkanlığı 
yapmış bir politikacının ailesi 
*mafyaNyla içli dışlı. Bütün pislikler 
ortalığa saçılıyor. Yalanın bini bir 
para. TV'ler, radyolar, yazılı basın, 
neredeyse bir aydır bu konuyu işli 
yor. Daha düne değin Ozal'a yağ 
çekenler, el pençe divan duranlar, 
kapısında çanak yalamak için 
sıraya girenler, kısacası bir sürü arsız 
ve utanmaz bugün demediklerini ve 
yazmadıklarını bırakmıyorlar aile 
nakkmdal

Aman yarabbil Bir zamanların 
şaklabanlarının ve üç kağıtçılarının 
doğrucu Davut'luğa soyunduklarını 

görmek ne hazin! Peki bu adamlar, 
bu anlı şanlı medya madrabazları 
daha geçen yıl ardından sular seller 
misali gözyaşı döktükleri rahmetlinin 
sağlığında neredeydiler acaba? 
Zeynep Hanım'ın "jaguarından mı 
habersizdiler? Velihat prensin -deyi
mindeki gibi- elini sallasa elli, saçını 
sallasa telli bankalardan krediler 
aldığı; küçük şehzadeninse anasının 
değişiyse dikili ağacr bile bulun
mazken borsada patron olmaya 
kalkıştığı hakkında hiç mi, ama hiç 
mi bilgileri yoktu?

"Lale devri" gecelerinde, yalı soh- 
betlerinde, hanımefendinin 
acemice sarılmış lahana, dolması 
gibi parmaklarındaki dizi dizi yüzük
leri öpüp yalamak için sıraya giren
ler, şimdi bakıyorum suret-ı hak"tan 
görünme yarışında birbirlerini çiğni 
yortar!

Gerçi "müstahak'lar, ama yine 
de acıyorum o aileye. Neden mi? 
Bir zamanlar çevrelerini kuşatan 
bunca madrabaza aldandıkları, 
onların teşvikiyle yoldan çıktıkları, 
ve de "devr-ı saltanaf'ın hiç bit
meyeceğini sandıkları için.

vallahi acıyorum, billahi acıyo
rum. Medya nın utanmazlarını 
gördükçe, daha , dün yalamaya 
boyamadıkları elleti hırlayarak ısır
malarına tanık oldukça miğdem 
bulanıypr, bir hoş oluyorum, -elimde 
değil- kadınefendiyle mahdumları
na ve kerimesine acıma duygularıy
la doluyor İçim... * * * ’

Evet, ortalık toz duman! İthal 
prenslerin yediği nanenin haddi

hesabı'yok. Ama gör eşeksiniz, 
hemen hiçbir sonuç çıkmayacak 
soruşturmalardan. Olan Engin 
Civanla, onu vuran dangalağa ola
cak.

Hiç merak etmeyin, yakında 
kadınefendl yine gazete sayfaların
da "arz-ı endam" eyleyecek.

Şehzadeler yine bildiklerini oku
maya devam edecek.

"Kaç kocadan arta kalın bive-i 
bakir" en kısa zamanda yine "dolçe 
vita"ya dalacak.

Çakıcı, yine çakıcılığını-yapacak.
Kılıç, yine palasını savuracak.
Evlıya'nın anıt mezarını yine 

onbinler tavaf eyleyecek.
Bal tutan da parmağını yalaya

cak.
Kısacası, devran yine eski haline 

dönecek. Benim bir avdır Brezilya 
dizisi İzler gibi merakla TV ekranları 
karşısında kakılıp kalan vatan - 
daşlarım yavaş yavaş olanları 
unutacak, zalim"!, "mazlum", '^gad
dar"! "mağdur", gaasıb"ı "magsub" 
görmeye başlayacak.

Hep böyle olmadumı?

Ortalık toz duman dostlarım, 
ortalık toz duman...

Bir ülke düşününüz ki, dini bütün
lüğü kimselere bırakmayan bir parti 
lideri kasasında 50 milyar liralık döviz 
bulunduruyor, üstelik partisinin genel 
merkez binası da üzerine tapulu! 
Adam, "Allaaah!" diye höykürdüğü 
zaman yeri gögü inletiyor, amma bu 
arada çaktırmadan cübbesinin 
altından "mercümeği fınna vermeyi" 
de ihmal etmiyor! •

Sosyal demokrat bakanın 
direnişine, en ziyade sosyal 
demokrat lider içerliyor!

İktidarın büyük ortağıyla ,ana 
muhalefet sidik yarışında!

Makamlar, mansıplar "yağma 
Hasan'ın böreği" gibi paylaşılıyor!

Tevfik Fikrerten beri değişen ne 
var ki? Her şey eskisi gibi, her şey 
"Han-ı yağma" da ki gibi:

"Yiyin efendiler, yiyin
Bu han-ı iştiha sizin
Aksırıncaya, tıksırıncaya, pat - 

layıncaya kadar yiyin"

Afiyet olsun bayanlar, baylar!...
Kadınefendiler, şehzadeler, sul

tanlar!...

İPDolumTesisleri1 nde 
m nci dolandırıcı yakalandı.

BP Yağ Dolum Teslsleri'nde iki ay 
içinde 8 nci dolandırıcı Abdürrezzak 
Akdağ(35) yakalandı.

Horoz Nakliyat firmasına gelerek 
sahte plaka, ehliyet ve ruhsat İle sevk 
kağıdı alan dolandırıcı Abdürrezzak 
Akdağ, BP \bğ Dolum tesislerinde 
kamyonuna yaklaşık 1.5 milyar ylralık 
yağ almaya çalışırken yakalandı..

Akdağ'ın 37 Y 0851 plakalı kam 
yonunun plakasının sahte olduğu 
belirlenirken, araçtan ayrıca 
0İ KP 878 notu sahte plaka daha çıktı.

Yapılan araştır mada aracın asıl 
plakasının 01 HR 913 olduğu saptandı 
ve bu plakanında kamyonun kasasın
da bulunduğu öğenlldi.

Dolandırıcı Akdağ'ın kamyonunda 
yapılan araştır mada ayrlca boş 
ehliyet boş nüfus cüzdanı, daktilo ve 
ruhsatlar ele geçirilirken, tüm 
dolandırıcılık işlemlerini kendisinin 
yaptığını itiraf etti. Yapılan sorgula
madan sonra mahkemeye sevkedllen 
Abdürrezzak Akdağ, tutuklanarak 
cezaevine gönderildi.

GEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete 

' Yıl: 22 SAYI: 1033
Fiyatı :5.000 TL.

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

önetlm Merkezi: Gazhane Cad. No.51 /A*
Tel: 513 17 97 GEMLİK

Basıldığı yer KÖRFEZ OFSET

FİKRET OTO
Yeni düzenlememizle 
oto, elektrik, yedek 
parça servisi İle 
hizmetinizdeyiz.

Tel:Fax: 513 10 01 
İstiklal Cad.

| 1 noju aralık 
GEMLİK

15 Yıllık

ağacı 
devrildi.

Aniden başlayan 
yağmurlu günler ve 
fırtınalı havalar insan
ları şaşkına çevirirken, 
beklenmeyen 
kazalarda İnsanları 
üzmeye devam ed.i 
yor.

İstiklal Caddesi 
İbrahim Akıt 
Caddesl'nde dikili 
bulunan 75 yıllık Çınar 
ağacı, belki köklerinin 
hemen yanına dikilen 
beton binalar ve yol
lar yüzünden belki, 
susuz kaldığından ola
cak geçtiğimiz hafta 
Çarşamba günü 
esen sert rüzgarlara 
dayanamayara k 
devrildi. Çınar'ın altım 
da bulunan Ali 
Yılmaz'a ait 16 ZC 880 
plakalı özel oto ise 
yaşlı çınarın altında 
kaldı. 75 Yıllık Çınar'ın 
geç saatlermde 
devrilmesi ve araba
da kimsenin olmayışı 
vatandaşları sevindir
di. Araç sahibi 
tarafından tutulan 
çekici ile kaldırılırken, 
yaşlı çınar belediye 
zabıtalarınca 
belediyeye 
götürüldü.

Armutluda 
ruhsatsız 
silahla/||| 
yakalandı.

Armutlu beldesinde 
Armutlu Jandarması 
tarafından yapılan 
operasyonlarda bir kişi 
ruhsatsız silahla yaka
landı.

Armutlu Jandarma 
ekiplerinin geçtiğimiz 
hafta Çarşamba gÇınü 
yaptığı operasyonlarda 
Mehmet Vasfi Metin'ln' 
(35) üzerinden bir adet 
Belçika yapımı ruhsat
sız 9 milimetre Brovning 
marka silah ve 13 adet 
mermi ele geçirilirken, 
Metin jandar ma 
tarafından göz altına* 
alındı.

ilçemiz jandarması 
tarafından yapılan 
so rg ulamasında 
Mehmet Vasfi Metin 
çıkarıldığı mahkemece 
tutuklanarâk ceza - 
evine gönderildi.

Gemlik'ln önemli bir yer olduğu söyledi. 1 

Recep Tayyip Erdoğan 
ilçemizi ziyaret etti

Millî Görüş 
Teşkilatı'nın kuruluşu - 
n u n 2 5 nci 
yıldönümünü kutla
mak için Bursa'da 
düzenlenen törenlere 
katılmak üzere yola 
çıkan RP İstanbul 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Gemlikli İH 
Başkanı Alton 
Karapaşaoğlu ve ilçe 
yöneticileri tarafın
dan ilçemize getirildi. 
Erdoğan Altın Balık 
Restaurantta balık 
yedikten sonra konuş
ma yaptı.

İlçemize 3 ncü kez
geldiğini anlatan 
Recep T ayyip
Erdoğan, daha 
öncede aynı 
Restaurantta balık 
yediğini belirterek, 
"Buranın balıkları bir 
başka oluyor 
İstanbul'da bile bu 
kadar lezzetlileri
bulunmuyor 
Gemlikliler bu konu
da çok şanslı" dedi.

Yemek sonrası 
gazetecilerin ısoru - 
larını yanıtlayan RP'li 
İstanbul" Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep. T - ayyip 
Erdoğan, çevre kirliliği 
konusuna duyarlı 
olduklarını belirterek, 
İstanbul için en talihsiz 
dönemin Bedrettin 
Dalan dönemi 
olduğunu ve bu 
dönemde yapılan 
her şeyin der me 
çatma, makyaj 
olduğunu öne sürdü. 
Erdoğan, Dalan 
döneminde kurulan 
Güney Mar mara 

Rahmi BABA Restaurant'ın 
Güzel ortamında her akşam 

piyanist

eşliğinde nefis meze vesıcakmenü- 
leriyle ve uygun fiyatlarıyla...

9(işan, (Düğün, Sünnet 
cemiyetCeriniz için 

rezervasyonbarnızı beziyoruz.

Rahmi BABA 
Restaurant 
HİZMETTE RAKİPSİZDİR.

Dutluca Köyü altı ORHANGAZİ
Rezervasyon: Tel & Fax : 582 22 82

Tel: 582 26 40

kollektorunün sadece 
fiziksel arıtma yapJ 
tığını bu yüzden fay. 
dasının bulunI 
madiğim belirterek 
RP'li belediye olaral 
hem Kuzey Marmara! 
kollektörüne hem de 
Güney Mar mard 
kollektörüne fiziksel ve! 
biyolojik arıtma tesisi 
kurma çalışmaların! 
başladıklarını söyledi.|

DYP-SHP koollsl 
yonunun başarisızl 
olduğunu belirteli 
Erdoğan, İstanbul 
Büyükşe' h i r 
Belediyesine hazine-
den ayrılan payın!
Dalan döneminde! 
yüzde 12, Nur etti! 
Sözen dönemindel 
yüzde 7, kendi j 
dönemlerinde del
yüzde 4.5 olduğunu] 
vurgulayarak! 
demokrasinin gereğy 
gibi davranmadık!
larını öne sürdü.

4 Aralık'ta yapıla! 
cak ara seçimlerde] 
kesin olarak çoğun-] 
luğu alacakların® 
söyleyen Er doğan 
"Tahminde bulunmak 
istemiyorum. Ama 
birinci parti RP ola
caktır. Bundan hala 
şüpheniz mi var? 
Allah'ın izniyle il | 
genel seçiminde de' 
iktidar partisi ola -| 
cağız." dedi.

Daha sonra partili 
lerle sohbet eden 
Erdoğan, Gemlik'iRj 
kendileri için özel bir! 
yeri olduğunu ve her 
türlü yar dimi 
yapacaklarını söyle] 
yerek ilçemizden! 
ayrıldı.
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Toto da yeni sistem
■ Sı : jn Sorumlu 

|‘:DevHet Bakanı Şükrü
Erdem, Gemlik'te düzen- 

-lenen Spor Bakanlığı Su 
Kayağı Yarışmalarında 
çeşitli açıklamalarda 
bulundu. Bakan Erdem, 
"Sportif faaliyetlerimizi 5 
Nisan ekonomik paketi 
genelgesiyle çeşitli fir
maların sponsörlüğü 
kanalıyla yürütmeye 
Çalışıyoruz, türkiye bu yıl 
gerek güreşte, gerek 
boksta, gerekse futbol
da büyük başarılar 
göstermiştir. Güreşte 28 
yıl sonra takım halinde 
Dünrya Şampiyonu 
olduk, boksta 2 altın 
madalya alarak 
Küba'dan sonra Dünya 
2. si olduk.1' dedi.
L Erdem, "Futbolda 
İzlanda gibi yen 
emediğimiz bir rakibimizi 
5-0 mağlup ettik. Naim 
Süleymanoğlu asrın 
sporcusu seçildi." diye 
konuştu. Erdem, Türk 
sporuna gerekli alt 
yapıyı yapmak için 
kendi iktidarlarını döne
minde 238 spor tesisi 
yaptıklarını bunda da en 
büyük payı Bursa'nın 

FLfiSTİK
PLASTİK

ZEYTİN KASALARI, BİDON 
ÇEŞİTLERİ EVLERDE 

KULLANILAN ARAÇ VE
GEREÇLER İLE 

HİZMETİNİZDEYİZ.

Orhangazi Cad. No 25/A GEMLİK 
Tel: 0(224) 514 09 05

513 42 62

aldığı bildirildi. Şike ve 
doping konusunda 
önemli mesafeler kate- 
dildiğini di vurgulayan 
Erdem, Ankara'da 
önümüzdeki aylarda 
faaliyete geçecik dop
ing merkezinin 50 metre 
uzunluğunda olimpik su 
dolu havuzda bir toplu 
iğne başı büyüklüğünde 
maddeyi tespit edebile
cek çok iyi dizayn 
edildiğini söyledi.

Bakan Erdem Şike 
konusunda ise 
"Oluşturulacak, kanaate 
dayalı mücadele ede
ceğiz. Geçtiğimiz yıllara 
oranla hasılatı düşen 
Spor Totoyu ise yeni baş
tan düzenleyerek maç 
saatine 15 dakika kalsa 
bile yurdun her yerinde 
kuponların kabul 
edilmesini sağlayacak bir 
sistem geliştirdik. Bu 
uygulamayı en kısa 
sürede yürürlüğe 
koyarak, Spor Toto'da 
daha fazla gelir elde 
etmeyi sağlayacağız. 
Böylece sportif faaliyet
lerin gerçekleşmesi için 
kaynağı hayata geçirmiş 
olacağız" dedi.

Evden kaçan 
fiifefön 
çafftsı

Lise son sınıf öğren
cisi Elif Dursun, 5 Ekim'de 
çıktığı evine bir daha 
dönmedi.

Elifin okula gidiyorum 
diye evden çıktığını ve 
10 gündür dönmediğini 
belirten gözü yaşlı anne 
Naime Dursun, kızının 
evle ilgili bir sorunu 
olmadığını ve evden 
kaçmasına bir anlam 
veremediğini söyledi.

10 gündür kızlarını 
aramadık yer bira - 
madiklerini belirten 
dertli anne Naime 
Dursun, Emniyet 
Müdürlüğü ve 
Jandarma ekiplerine 
haber verdiklerini ancak 
'10 gündür bir haber ala
madıklarını söyledi.

Nainpe Dursun, 
kızlarının başına kötü bir 
şey gelmesinden kork
tuklarını belirterek, "he 
pimiz hastanelik olduk. 
Bütün aile perişan 
durumdayız. Kızıma 
buradan sesleniyorum. 
Ne olur gelsin diyorum. 
Yoksa artık yaşama- 
mayı bile düşünüyoruz" 
diye konuştu.

Kızının kaçtığı gün 
Mersin'de olduğunu 
söyleyen dertli baba 
Mithat Dursun'da kızını 
görenlerin, yerini bilen- 
lerin mutlaka 
bildirmelerini isteyerek, 
"Allah kimsenin başına 
böyle bir şey vermesin. 
Çok üzgün durumdayız. 
Eğer kızım benden kork
tuğu için gelmiyorsa 
korkmasın biz onu çok 

seviyoruz" dedi.
Elif Dursun, geçtiğimiz 

yıl bir süre ilçemizde 
yayın yapan Körfez 
TV'de çalışmış, TV'nin 
kapanmasıyla birlikte, 
okula başlamıştı.

DYP Gençlik Komisyonu 
Başkam Berkay Kmmzıay: 

"Milletvekilliği 
Önceliği 
Gemllk'e 
tanınsın"

DYP Gemlik İlçe 
Gençlik Komisyonu 
Başkanı Berkay 
Kırmızıay, AAralık'ta . 
yapılacak ara seçim
lerde, Bursa 2 nci 
bölgede aday 
önceliğinin ilçemize 
tanınması gerektiğini 
söyledi.

DYP İlçe binasında 
basın toplantısı yapan 
DYP Gençlik Komisyonu 
Başkanı Berkay 
Kırmızıay, Bursa 2 nci 
bölgede seçime girecek 
olan 9 ilçenin hemen 
hemen hepsinin bir mil- 
letvekiliyle temsil 
edildiğine dikkat çe 
kerek, "En büyük ilçeler
den biri olan Gemlik yıl
lardır özlemini duyduğu, 
hasretini çektiği, sesini 
Ankara'ya ulaştıracak 
bir milletvekiline sahip 
değil. İşte burada iş 
DYP'ye, Gemlik İlçe 
Teşkilatına, DYP kurucu 
üyelerine, partiye gönül 
vermiş büyüklerimize, 
dava arkadaşlarımıza 
en önemlisi Gemlik 
halkına düşmektedir. 
Birlik ve beraberlik 
içinde toplanalım. DYP 
Genel merkezine bunu 
izah edelim. Bu hakkı 

. bize versinler" dedi.
Gemlik'in tek yumruk 
olması gerektiğini ifade 
eden Kırmızıay, vilayet 
nezdinde kaybettiğimiz 
siyasi otoritenin sağlan
ması gerektiğini vurgula- 
çıkarak yeni bir reko
ra ulaştı.

Öğlenime yeni 
başlayan bayan 
öğrencilerin oranı bir 
önceki yıl yüzde 42.2 
olarak tesbit edilmişti.

Türkiye'de hiç bir şey iyi gitmiyor.
Çünkü, bir takım kişiler ve güç odakları kendi-boy

larını aşan, işlere kalkışıyorlar.
Böylelikle hem bizi, hem seçtiklerimizi Tİ'ye aldıkları gibi 

bir de yönetmeye kalkıyorlar.
Bu böyle gitmez, bunun için bu kişileri kabineye 

alalım. Hem'istedikleri olur, hem de bizler bunların yarat
tığı spekülasyonları hiç olmazsa görevleri icabı her 
zaman olduğu gibi hoşgörürüz.

İşte benim önerdiğim yeni kabine.
Bakalım onaylayacakmısınız?* * *
BAŞBAKAN : Dündar Kılıç (Mafya babası)
Cumhuriyet Gazetesi'nde İlhan Selçuk Ağabey yazdı. 

Ülkeyi yönetip, yönetmemesinde şimdikinden bir fark 
olacağını zannetmiyorum.

BAŞBAKAN YARDIMCISI: Semra Özal (8 nci 
Cumhurbaşkanı Merhum Turgut Özal'ın eşi, Kösem 
Sultan)

Bir kere bu yere yabancı değil. Ülkenin bugünkü duru
ma gelmesinde kutsal emekleri çok büyük. Kendisinin bu 
uğurda daha çok çalışacağını umuyorum. Hem Dündar 
Kılıçla telefonda görüşmesinede gerek kalmaz.

İÇİŞLERİ BAKANI: Asil Nadir (İngiliz-Kıbrıslı Türk işadamı)
Medyayı çok seviyor. Birini alıyor, batırıyor Pardon, 

satıyor. Ötekine kancayı atıyor. Türkiye'nin içinin dışar - 
dan görüldüğü gibi olmadığını bilmesi gerek.

DIŞİŞLERİ BAKANI: Alaattin Çakıcı (Mafya babaların
dan biri)

Adamın bir eli Türkiye'de öbür eli silah. Hay Allah yine 
şaşırdım yurtdışında. Medyamız ilk önce Fransa'da diye 
kafa yordu. Sonra İngiltere'de olduğu ortaya atıldı. Eşi 
Üğur Çakıcı, Güney Afrika'dan telefon açtığını söyledi. 
ABD-Yunanistan ve Avusturalya'da olduğuda öne 
sürülüyor. Buralarda korunduğuna göre önemli yakın 
dostları vardır. Mümtaz Hoca gibi anayasa manayasa 
da dinlemez. Yurtdışını iyi biliyor.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI: Çetin Alton (Gazeteci yazar) 
Yazdığı 10 yazıdan biri Milli Savunma bütçesi ile ilgili.
MİLLİ EĞİTİM BAKANI : Fethullah Gülen ( Zamaı 

Gazetesi sahibi, matbaacı, işadamı)
Milli Eğitimle bağlantısı sayesinde bakanlığa yüksele

cek kapasiteye geldi. Hem Milli Eğitimde alınacak daha 
çok ihale var. Bu memleketinde daha çok İmam Hatip'e, 
Kuran kurslarına, yurtlara ihtiyacı var. Bence gerekir.

ADALET BAKANI: Nusret Demiral (DGM Başsavcısı)
Gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun katillerinin yakalan

masında (!) gösterdiği üstün başarı ve Sivas katliamını 
yapanların suçsuzluğuna kanaat getirerek Aziz Nesin'e 
gösterdiği sert tepkiler için Türkiye'nin yüzde 60 ından 
destek görüyor.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI: Necmettin 
Erbakan (RP'nin ulu lideri)

I Türkiye'de işçi memur ne yapsa istediği sosyo- 
Çıkarcı, üçkağıtçı, paracı ve boş insanlara kapılarımızı 
kapatalım. Bunlarla birlikte hareket eden poli- 
tikacılarımızada oylarımızı vermediğimiz gibi, her an 
denetleyelim, eleştirelim.

Türkiye bizim.
Hepinize iyi haftalar dileğimle....

KÖRFEZ OFSET
MATBAACILIK- YAYINCILIK- TANITIM HİZMETLERİ

Siyah Beyaz ve Renkli Baskı İşleri
Fatura-İrsaliye- Gider Makbuzu-Perakende Satış Fişi- Bilet- Müstahsil 
Makbuzu- Kartvizit- El İlanı- Davetiye- Broşür- Kitap- Kaşe-Cilt işleriniz

için bizi hemen arayın.

GAZHANE CAD. BECEREN APT. ALTI TEL .513 17 97
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Belediye Meclisi'nde 25 metreküpe kadar olan su sarfiyatına zam geldi.

Belediye Meclisi’nden zam çıktı
Belediye Meclisi Ekim dönemi toplan

tıları devam ediyor.
Belediye Meclis Salonu'nda yapılan 

toplantıların 2 ncisinde, başta su ve 
düğün salonu tarifeleri olmak üzere, 
pazar yeri ve ücreti de zamlandı.

ANAP'lı Ayten Şendil ve Turan 
Tunçkal ile DYP'li Kadir Ozaydın'ın ma 
zeret göstererek katılmadığı meclis 
toplantısında işgaliye fiyatları yüzde yüz 
zam gördü. Salı pazarına 6 metre 25 
santimlik alanın bir günlük işgaliye 
bedeli 150 bin liradan 300 bin liraya, 
Cumartesi pazarı yeride 150 bin liradan 
200 bin liraya çıkarıldı.

Belediye Düğün Salonu hafta içi saat 
19.00-24.00 arası 1 milyon 500 bin lira 
olan kira bedeli 2 milyon 500 bin lira, 
hafta içi gündüz tarifesi ise 500 bin 
liradan 1 milyon 500 bin liraya yükseltildi. 
Cuma, Cumartesi, Pazar gece tarifesi 3 
milyon liradan 4 milyon liraya, gündüz 
tarifesi de 1 milyon liradan 2 milyon 500 
bin liraya çıkarıldı. Kültürel faaliyetler için 
ise belirlenen fiyatların yüzde 40'nın alın -

ması kararlaştırıldı.
SUYA ZAM

Meskenlerde daha önce 25 
metreküpe kadar olan su sarfiyatından 
alınan ücret 4 bin 500 liradan 6 bine 
çıkarken, 25 metreküpten sonrası kul
lanılan su için ise yine 9 bin lirada kaldı.

Ticarethanelerde 25 metreküpe 
kadar daha önce 10 bin lira olan su 
ücreti 15 bin, 25 metreküpten sonrası 
içinde 15 bin liradan 30 bin liraya 
çıkarıldı. Okullarda kullanılan su fiyatları 
yine 3 bin lira olarak kaldı.

Sanayii kuruluşlarında kullanılan 
suyun metreküpü 30 bin liradan 45 bin 
liraya çıkarılması oy birliğiyle kabul edil
di.

Arozözle Gemlik iskelesi'nden Türk 
bandıralı gemilere verilen suyun fiyatı 
200 bin liradan 700 bin liraya, yabancı 
gemilere verilen bir suyun fiyatı da 250 
bin liradan 1 milyon liraya yükseltildi.

Gündemde bulunan otobüs tarifeleri 
1995 mali yılı tahmini bütçesi, önergeler 
ve imar ile ilgili dilekçeleri görüşmek 
üzere 20 Ekim 1994 günü tekrar 
toplanacak.

Kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.
Kazalar kimini ağlatırken, kimini güldürüyor.

İki gün belirli aralıklarla yağan yağ
murun yolları kaygan hale getirmesiyle 
başgösteren trafik kazalarındaki artış 
kimilerinin ocağını söndürüp ağlatırken, 
kimilerini de güldürüyor.

Geçtiğimiz hafta Salı günü saat 13.30 
sıralarında Bursa'dan gelmekte olan 
Kemalettin Örücü'nün(65) kullandığı 16 
LH 712 plakalı özel oto, sürücüsünün 
aşırı derecede alkollü olması nedeniyle 
Sunğipek Fabrikası rampa inişinde virajı 
alamayarak önce elektrik direğine çarp
tı ve daha sonra takla atarak ara refüje 
yuvarlandı. Biranda hurdaya dönen 
araçtan burnu bile kanamadan kurtu
lan Kemalettin Örücü, kendisiyle birlikte 
araçtan sağlam çıkan bira şişesini 
alarak Emniyet Müdürlüğüne giderek

kaza yaptığını söyledi.
Bursa Kayhan Balıkçılık'ta garson 

olarak çalıştığı öğrenilen Kemalettin 
Örücü, iş yerinden aşırı alkollü olarak 
çıktığını belirterek, kazanın nasıl mey
dana geldiğini anlayamadığını söyledi. 
Örücü, kafasının siyasetçilere bozul
duğunu belirterek, "İslamköylü Çoban 
Süleyman seçimlerden önce memura 
sendika hakkı verilecek, Bağ-Kur'luya 
arka çıkılacak dedi. Yapmadılar. Bu 
politikacılarla televizyona çıkıp tartış
mak istiyorum" dedi.

Hurdaya dönen araçtan burnu bile 
kanamadan çıkan Kemalettin Örücü 
arabasının parçalanmasına üzülmediği- 
ni söyledi.

KÖJUTZ OJSEfT
MatSaacıûfc- yagıncıûk- Janttım Jfizmetferi

Fatura- İrsaliye- Gider Makbuzu- 
Perakende Satış Fişi- Bilet-Müstahsil Makbuzu- 
Kartvizit- El İlanı- Davetiye- Broşür-Cilt-Kaşe- 

Serbest Meslek Makbuzu

MATBAA İŞLERİNİZDE TEK İSİM

"Bizi Başkalarıyla Karıştırmayın "

TEL : 513 17 97

ADRES : Gazhane Cadde Oto 
Elektrik Fikret yanı 
Beceren Apt. altı 51/A 
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Yüksek 
öğrenime yeni 
başlayanların 
yaş ortalaması 
artıyor.

-Bayan öğrenci
lerin payı en yüksek 

seviyeye ulaştı- 
(DID) Yüksek 

öğıe n i m e yeni 
başlayanların yaş 
ortalaması giderek 
artıyor. 1993/94 kış 
sömestrinde ilk kez bir 
anfiye adım atan 
yeni öğrencilerin orta- 
lam yaşı 22.2 idi. Bir 
önceki yıl öğrencilerin 
ortalamâ yaşı 22 
iken, 1990/91 kış 
sömestrisinde ise 21.9 
olarak tesbit edildi.

Yüksek Okul Bilgi 
Sistemlerinin 
geçtiğimiz ay yaptığı 
açıklamasında bu 
gelişmeye gösterdiği 
neaenlej arasında 
lise mezunlarının orta-, 
lama 20.4 yaş ile 
bugüne dek görülen 
en yüksek ortalama 
yaş seviyesi bulunuy
or.- Yeni yüksek okul 
öğrencilerinin yüzde 
57'si mesleki eğitim 
nedeniyle liseden 
hemen sonra yüksek 
öğrenime başla - 
mamış. Sözkonusu 
öğlencilerin liseyi 
tamamladıktan 2.8 yıl 
■sonra yükseköğren
ime başlayarak, 
liseden sonra yük - 
seköğrenime geçişte 
bugüne dek en çok 
ara ver dikleri 
görülmüştür.

Anfilerde kadın 
öğlencilerin sayısı 
giderek artıyor . 
Yüksekokul Bilgi 
Sistemleri'ne gör e 
bayan öğrencilerin 
payı 1993 öğretim 
yılında yüzde 42.6 ya

yarak, "Bursa denince 
Gemlik siyaseti anlaşılır. 
Seviyesine çıkarmak 
istiyoruz. S izler bize 
destek verin bizlerde 
bunu Genel Merkezimize 
iletelim" diye konuştu.

TEKEL; 
binasının 
inşaatı başlad i

Yapımı müteahitlere 
kat karşılığı verilen 
Gemlik Tekel Müdürlüğü 
binası inşaatına yeniden 
başlandı.

Hamidiye Mahallesi 
Emin Dalkıran Kordonu 
ile İstiklal Caddesi 
arasında bulunan Tekel 
binası, iki yıl önce ihale 
edilmiş, ancak müteahit 
firma ortaklarının Ittilafı 
nedeniyle yapımı durdu
rulmuştu.

Ortaklar arasındaki 
anlaşmazlığın gide 
Ölmesinden sonra 
geçtiğimiz günlerde 
Tekel binasının yapımf- 
na yeniden başlandı. 
Temel betonları atılan 
binanın ambarları, loj
manları ve sosyal tesisleri 
bulunacak.

SON NOKTA'nın Devamı I

TURİZM VE KÜLTÜR BAKANI: Mustafa Topaloğlu 
(Türkücü)

Uzaylı olduğunu iddia eden bu yüzden gizli güç ve 
zekaya sahip olduğunu belirten türkücümüzün bu iddi
asını bakan olup kanıtladığı zaman Türkiye'nin 
yapacağı havayı düşünebiliyor musunuz?

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI: Halil Bezmen 
(İşadamı)

8 yabancı dil biliyor. Özellikle antika ve tarihi eserleri 
konusunda bilgi sahibi. Bir sürü şirketi var. Bunca işin 
arasında birde ABD'de villaları dikmiş. Bu kadar işin 
arasında büyük işler çevirebiliyor. Enerji dolu biıi, 
Türkiye'nin iç edilmesi gereken bir sürü kaynağı var. 
Bundan iyisi Şam'da kayısı.

ULAŞTIRMA BAKANI: Atalay Çoşkunoğlu (Karayolları 
eski Genel Müdürü)

Karayolları'ndan ihale pazarlaması konusunda 
deneyimli.

EKONOMİDEN SORUMLU DEVLET BAKANI: 
Uçuran Çiller (Başbakan'ın eşi)

Türkiye'de ne çıkıyorsa bankaların yüzünden çıkı 
yor. Kendisi banka batırma konusunda oldukça! 
deneyimlidir. Kalanlarıda halleder.

İNSAN HAKLARINDAN SORUMLU DEVLET BAKANI: 
Kenan Evren (Eski Cumhurbaşkanı)

Nüfusumuzla birlikte, düşünce suçu işleyenlerin ve। 
gazetelerin arttığı görülüyor. Buna bir dur demek 
gerekir. Demokrat insanın aradığı kişilik.

GENÇLİKTEN SORUMLU DEVLET BAKANI: Tarkan 
(Pop sanatçısı)

Şıkıdım; şıkıdım oynayan, kıl olan, unutmayan,, 
çiçek sevmeyen gençlerin ilahı.

ORTADİREKTEN SORUMLU DEVLET BAKANI: Ahmet 
Özal (TV'ci işadamı)

Ortadireği babası icat etti.- Kalanlar varsa bul 
halleder.

SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI : Ali Şen (FB 
eski Başkanı, İşadamı)

Türk sporunun durumu malum. Hiç olmazsa! 
. Fenerbahçe kurtulsun. Milli meselemiz oldu. Heraniç 

savaş çıkabilir.
BASINDAN SORUMLU DEVLET BAKANI: Nezih Dimi 

(Yorum yok.)

Yukarıda kabineye önerdiğim kişilerin şu anda yer 
lerinde kimler var. Bunların büyük bir bölümü ben dahil 
bilmeniz mümkün değil. Ama bu insanları çok iyi tanı 
yoruz.

Onlar gündemimizden hiç bir zaman çıkmıyorlar, 
belki bir iki değişiklik oluyor. Ama hepsi aynı kalıptan 
çıkma birbirine benzer kişilikler.

Türkiye'nin önünde daha çok seçim var.
Gelin hep birlikte bunlara benzeyen tipteki insanları 

dışlayalım, Türk insanı dürüst ve temiz kişileri hakediyoı. 
ekonomik yapıyı sağlayamıyor. Erbakan Hoca sayesinde 
hiç olmazsa hac yolluğu, cami yolluğu gibi yolluklar ala 
bilirler. 200-300 bin liralık sadakadan iyidir.

BAYINDIRLIK VE İSKA-N BAKANI: Engin Civan 
(Civangate filminin başrol oyuncusu)

Berice aranılan dürüst ve ulvi kişilik.
SANAYİ VE TİCARET BAKANI: Ergun Göknel (İSKİ 

Gate'nin başrol oyuncusu)
İhalelerin ve paraların döndüğü bu makama, sağlam 

birisi gerekir.
ÇEVRE BAKANI: Naci Canbaz (Karayolları Bursa Şube 

Müdürü)
Narlımın en güzel yerine yapılan villalara göz yum

maktadır. Gayet uysal bir kişidir. Türkiye'nin çevresi bozu
lurken sesini çıkaracağını sanmıyorum. Üstelik koskoca 
denize sıfır villaları DYP Bursa Milletvekili Plan ve Bütçe 
komisyonu üyesi Yılmaz Ovalı'ya inşaat şantiyesi diye 
yutturabilmiştir.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI: Azimet Köylüoğlu (Zaten 
Devlet Bakanı ama ismi bence buraya uygun düşmü 
yor.)

SAĞLIK BAKANI: Arif Ersoy (Çorum'un RP'li Belediye 1 
Başkanı)

Klorlu su abdest bozar diyerek halka pis su içirip 17 
kişinin ölümüne yüzlerce kişinin ağır yaralanmasına 
neden oldu. Buna rağmen halen Belediye Başkanlığı 
yapabilmekte. Takdir edilip bakanlığa getirilmesi gerekir.

MÂLİYE BAKANI: Hasbi Menteşeoğlu (işadamı)
Hayali ihracat ve vergi kaçırma uzmanı. Durulursa kül 

yutmaz.
GÜM.RÜK BAKANI: Tanju Çolak (eski futbolcu)
Yüce Türk Halkının Mercedes'lerle gezmesi gerekir. Bu 

uğurda büyük savaş vereceğini zannediyorum.
ORMAN BAKIMI: Mehmet Gazioğlu (İçişleri eski bakan

larından milletvekili)
Kendisi İçişleri bakanıyken, Sivas'ta 37 aydınımızın, 

cayır cayır yanarken, dışardaki halkımıza bir şey 
olmamıştır. Gibi tarihi bir söz etmiştir. Ormanlarımız cayır 
cayır yanarken ne diyecek çok merak ediyorum.

Devamı Sayfa 4'de
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Ayakkabılarınız da bakım ister...
Bu hafta Tüketici Köşemizde Balıkpazarı Mahallesi esnaflarından Mehmet Birlik İle 
görüştük. Mehmet Birlik, kış aylarında ayakkabılarımızı n bakımı ve daha uzun 
süreli olmaları için bazı hususlara dikkat etmemiz için şunları önerdi:
K Genellikle ayakkabılarınız kış 
aylarında daha çabuk yıpranır.' Uzun 
süreli olmaları için dikkat etmemiz 
fâereken bazı hususlar vardır.
| Dikkat etmeniz gereken hususlar 
şunlardır:
| 1) Ayakkabının en önemli kışımı yük - 
pekliğidir. Kış aylarında alacağınız 
ayakkabınızın alt tabanının yüksek 
almasına dikkat edin.
| 2) Ayakkabınızın altındaki hazır 
tabanlar fazla dayanıklı değildir. 
Basıldığı eklem yerinden sürekli çatla
ma yapar. Alırken malzemenin kale
sine dikkat edin.

3) Ayakkabılarınızı temiz kullanın ve 
onları sürekli elden geçirtin.
[ 4) Ayakkabılarınızın su geçirmemesi - 
hi ve yıpranmamasını istiyorsanız 
ayakkabınızı alırken üst yüzünde fazla 
tiikiş olmamasına dikkat edin .Bu dikiş -
ferin olduğu yerlerde su birikintisi oluşa
cak ve zamanla çürüme yapacaktır.
[ 5) Ayakkabının iç yüzüde insan 
sağlığı için önemlidir. Özellikle 
ayakkabılarınızın iç yüzünün meşin

olmasına dikkat edin, iç yüzü pantizot 
olan ayakkabı sizin sağlığınız için zarar
lıdır.

6) Ayakkabılarınızın iç yüzü yün 
astar da olabilir. Yün astar da insan 
sağlığı ve rahatlığı içindir.

7)Eh sağlıklı ayakkabı deri olanıdır. 
Ayakkabılarınızı alırken, deri olmasına 
dikkat edin. Kullanacağınız deri 
ayakkabı hem sizin^sağlığînız hem de 
rahatlığınız içindir. Deri olan 
ayakkabının yumuşak olmasına dikkat 
edin.

8) Kış aylarında tüketicilerin en çok 
şikayetçi oldukları ayakkabıların su 
geçirmesidir. Ayakkabılarınızı daha 
uzun süre kullanmak ve su geçirmesini 
engelemek için alt tabına dikiş attır
manız gerekir. Bu dikişler ayakkabınızın 
açılmasını ve su geçirmesini 
engelleyecektir.

Bu hususlara uyduğunuz takdirde 
ayakkabılarınız hem daha uzun ömür
lü olacak h'em de bazı şikayetleriniz 
den kurtulmuş olacaksınız.

KAYIP
Bursa Yeşil Vergi Dairesi Müdürlüğüne 

ödediğim 7.305.00.-TL lik taşıt alım
I yergisine ait 21.09.1994 tarihli 597323 
sayılı makbuzumu kaybettim.

Hükümsüzdür.

Abdülmecit KIRMIZI
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MANASTIR MEVKİİNDE
Deniz manzaralı

Kaloriferli
Hidroforlu

Parkeli
Asansörlü 

Süper Lux daire satışlarına 
başladığımızı müjdeleriz

Tel: 513 46 37-5136446 GEMLİK
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Havuzlu kiralık 
ve satılık daireler, 

Satılık 50 m2 
dükkan. 

Tel: 513 17 97

4 Ekim 1994 günü 
gazetemizde yayın
lanan Gemlik İcra 
Müdürlüğü'nün 
993/708 sayılı 
Gayrimenkul Açık 
Artırma İlanının Şatış 
Şartlarının birinci 
maddedeki ikinci 
sıradaki taşınmazın 
birinci satış tarihi 
7.11.1994 olup, ikinci 
satış tarihi ise 
17.11.1994 Perşembe 
günüdür. Düzeltiriz.

Gemlik KÖRFEZ

Hükümetler 
Konferansı â:

(DİD) "Avrupa
Birliğine üye devletlerin 
"Hükümetler 
Konferansı"nın işlevi:

Avrupa Bilriligi’ne 
üye devletlerin 
hükümet temsilcileri 
Avrupa Konseyi'nde bir 
araya gelirler. Ancak, 
üye devletlerin Avrupa 
Birliğl'ne henüz yetki 
vermediği konularda 
kararlar alınacaksa, bir 
"Hükümet Konferansı" 
düzenlenir. Hükümetler 
konferansların 
çerçevesinde Avrupa 
Komisyonu'nun üyeleri 
ile Avrupa Adalet 
Divam'nın hakim ve 
avukatları atanır-. 
Hükümetler konfe 
ranslarında ulusal 
devlet yetkileri (anlaş
ma değişikli ğ'ı) 
sözkonusu olduğunda, 
kararlar ulusal par - 
lementolar tarafından 
onaylanmak zorun - 
dadır. Roma Avrupa 
Topluluklarını oluşturma 
anlaşmalarının değişik
liğine ilişkin yapılan 
hükümet konferansları 
kamuoyunda en çok 
tanınanlarıdır. Örneğin 
topluluk içinde 
içpiyasanın tamamlan
masını sağlayan 
28.02.1 986 tarihli 
Avrupa Birlik belgesi bir 
hükümetler konferan
sının yol gösterici bir 
sonucudur.

Bu konferansın 
amacı 1996 hükümetler 
konferansı ile birliğin 
derinleşmesi ve gelişt 
irilmesine hız kazandır
mak, daha etkin, şeffaf 
ve demokratik bir şe 
kilde çalışabilmesini 
sağlamak, Avrupa 
Birliğinin kuruluş refor
munu hedeflemektir.

BİRAZDA BURDAN BUYURUN 
NİÇİN SANATA EVET?

Devlet Tiyatroları 120 
Haziran 1949 yılında: yerli 
ve yabancı eserlerle Türk 
toplumunun genel eğiti
mini, yurt ve güzellik 
sevgisini, dil ve kültürünü 
yükseltmek, Türk 
Tiyatrosunun yurt içinde 
gelişmesini ve yaygınlaş - 
masını, yurdışında tanıtıl - 
masını sağlamak, 
Türkçeyi en güzel şekilde 
seslendirmek, Türk 
Kültürü'nü besleyecek 
temel değerler üzerine 
doğru yargılara var 
masını sağlamak, sanat 
ve estetik duygusunu 
geliştirmek amaçlarıyla 
kurulmuş tüzel bir kurum
dur.

Bugün Devlet 
Tiyatroları'nda oyuncu 
sayısı 620 tüm çalışan - 
ların‘sayısı ise 1800'dür. 
1949'da Ankara'da bir 
sahneye yanıt verecek 
şekilde yapılmış yasal 
düzenleme, bugün 8 ilde 
28 sahnede hergün 
perde açan Devlet 
Tiyatroları'nın gereksini
mini karşılayamamak
tadır.

Geldiğimiz noktada 
bugüne kadar göste 
rilmemiş bir çabanın 
sıkıntısını çekiyoruz. 
Yaşadığımız yıllara 
bunalım yılları dersek; 
nedeni sadece Devlet

Tiyatroları'nın değil, 
Türkiye'nin Tiyatro'da 
varoluşu, ilerleyişi, 
gelişmeleri, alt yapısı, 
eğitimi ve benzeri konu
lardaki yetersizlikleri ve 
eksiklikleridir. Bu bunalım 
yıllarını nedeni, Türk 
insanının kültürel beklen
tilerini karşılayacak, 
kültürü verimliliğin bir 
parçası olarak anlayan 
bir zihniyet ve sistemin 
düzenlenmemiş ve otur
tulmamış olmasında 
aranmalıdır.

Sanatın değerleriyle 
gelişmiş toplumlar birbir
lerinin gözbebekleri içine 
bakabilen, birbirlerini 
anlamak için çaba 
gösteren toplumlardır.

Ülkemizde ise sanat 
kültürünün oluşturulması 
ve onun gerekliliği sonu
cu okullarda zorunlu ders 
olarak alınmamış, eski 
müfredatlarda var olan 
program ise yeterince 
uygulanmamıştır.

Bu nedenlerle sanat, 
eğitiminin ve öğretimin 
bir parçası olamamış, 
topluma mal olmuş bi 
linçli bir kültür haline 
getirilmek yerine, boş 
zamanları değer - 
lendirmek hatta böyle 
empoze edilmek isten
miştir.

Sanatsız yaşayarak neler kaybediyoruz?
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Otomotiv Sanayiinin 
tercih ettiği akü

24 AY GERÇEK GARANTİ

İLAN ve REKLAM
KAZANDIRIR.
O Haber

O Olay
O Bursa Hakimiyet:

Gazetelerine
Vereceğiniz ilanlar için bizi arayın 

Tel: 513 17 97
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Sanat ve politika 
arasındaki kardeşlik, 
zaman zaman dışarıdan 
müdahalelerle bozulmak 
istenirken, bu iki kavramın 
birbiriyle ilişki içersinde 
bulunmaması gerektiğini 
telkin edilmeye 
çalışılmıştır.

Sanatın duyarlılığı, bir- 
leştiriciliği, din, dil, ırk 
ayrımı gözetmezliği bir 
politika olarak görüleme
di. Oysa politika bireyin 
yurtdaş olmasını sanat 
ise yurtdaş sorumluluğu
nun bilinç ve duyarlılıkla 
gelişmesini sağlar.

Toplumun verimliliği, 
yurt sevgisi, yurtdaşlık bi 
linçi, insanların kendilerini 
başkalarının yerine

koyarak sorunları ir 
delemesi toplumsal 
olaylara, değişimlere 
duyarlı olması, sanatla ve 
onun eğitimi ile gerçek
leşebilir.

Sanatın gelişmesi için 
gerekli olan alt yapı-üst 
yapı planlamalı yapıl
malıdır. Kalkınma plan
larında sanatın gerekliliği 
göz önünde bulundurul
malıdır.

Özlü yaklaşımlarda 
insan-insan ilişkisinin bilimi 
politika ile Sanat arasın
da; sanat, politika kültür 
ve demokrasi arasında; 
biri olmazsa diğeri olmaz 
derecesinde kopmaz 
bağlar bulunmaktadır

OEkimİSMiİB İRİ®
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İki gün süren yarışlarda Bakanlık Kupasını Kocaeli aldı.

Su kavaöt heyecanı
...11.. ...... .......... ..................... .............

Türkiye'de sadece göllerde yapılan 
ve ilk kez ilçemizdeki organizasyonla 
denizde yapılan su kayağı şampi 
yonasında madalyaları Kocaeli ve 
İstanbul'lu sporcular paylaştılar.

• Pazar günü Hasanağa Gençlik 
Kampı Tesislerinde sona eren Türkiye Su 
kayağı Bakanlık Şampiyonası ödül töre
nine Spordan Sorumlu Şükrü Erdem, 
Bursa Valisi Rıdvan Yenişen katıldılar.

İki gün süren şampiyonaya 20 yarışçı 
katılırken, Bursa'yı temsilen iki bayan 
sporcu bulunuyordu. Derece alanlara 
Bakan Şükrü Erdem tarafından 
madalyaları verilen su kayağı şampi 
yonasında sonuçlar şöyle oldu:

Büyük Bayanlar
1- Zerrin Kumbaracılar (Kocaeli)
2- Ayşe Kumbaracılar (Kocaeli)
3- Burcu Ergün (Bursaspor)
Büyük Erkekler
1 - Doğan Kocaoğlu (İstanbul)
2- Paul Zazatse (İstanbul)
3- Ahmet Alacalı (İstanbul)
Yıldız Bayanlar
1- Begüm Fırıncı (Kocaeli)
2- İrçe Dikmen (Bursaspor)
Minik Erkekler
1- Barış Fırıncı (Kocaeli)

Orhangazi sahasında ASF'yi 7-1 yendik.

Gemlikspor fırtınası
Gemlik sahasının onarımda olması 

nedeniyle Bursa birinci amatör küme 
karşılaşmaları dış sahalar da yapan 
Gemlikspor, pazar günü Orhangazi'de 
karşılaştığı Sönmez ASF'yi 7-1 yenerek, 
liğ başında fırtına estir meyi sürdürüyor.

Gemlikspör'un üstün ve baskılı 
oyunu ile başlayan karşılaşmanın 24. 
dakikasında Emin'in golü ile 1-0 öne 
geçen takımımız baskılı oyununu 
devam ettirdi. Birinci devre 1-0 biten 
karşılaşmayı İkinci devrede Emin, 
Muammer ve İlker'in baskılı oyunlarıyla 
üst üste gollerle süsledi. 55. dakikada 
Muammerin, 58. dakikada İlker'in 60. 
dakikada ise Emin'in üst üste golü 
Gemlikspor'u çoşturdu.

70. dakikada Özer' yakaladığı bir 
pası ağaları göndermesinden 6 dakika 
sonra Recep 76. ve 85. dakikalarda 
attığı goller Gemlikspor'u 7-1 öne

geçirdi. 64. dakikada İbrahim'in geri 
pasının kendi kalesine gol atmasıyla 
Gemlikspor karşılaşmanın tek golünü 
yedi.

Takımlar karşılaşmaya şu kadr olarla 
çıktı.’

GEMLİKSPOR: Vahap(***) İlker(**) 
İsmail(**) Turgay(**) Ufuk(***) 
İbrahim(**) Okan(**) Şenol(***) 
Murat(**) Recep(***) Emin(***) Özer(**) 
Muammer(***)

SÖNMEZ ASF : Ayhan(**) Erol(*) 
Osman(*) Hüseyin(**) Mecit(**) 
Hasan(**) Bilal(*) Mahmut(**) Erkan(***) 
Cengiz(*) Naci(*)

HAKEMLER: Adem Vural(*) Cavit 
M£mişoğlu(*) Ahmet Çiğdem(*)

GOLLER: Dk.24-60 Emin, Dk. 55 
Muammer, Dk.'58 İlker, Dk. 70 Özer, Dk. 
76-85 Recep (Gemlik)Dk.64 İbrahim 
(Sönmez ASF)

SIRASI GELDİKÇE
İhtiyar Delikanlı

Yaş bugün 80. Sırım gibi, dipçik gibi ihtiyar 
delikanlı. Tüü, Tüüüü Maşallah. Şeytan kulağı
na kurşun. Elem tere fiş, kem gözlere 
keiTidillere şiş. Maşallah, maşallahl Nazar 
değmez İnşallah.

Evet Abdullah Kaptan(Özçellk), kara kar-
tal Abdullah, Bek Abdullah, Beşiktaş hastası 
Abdullah bugün 80 yaşında.

■Daha nice, nice sağlıkla, mutlulukla dolu 
yıllara Abdullah Kaptanı

Spor sağlıklı yaşam, uzun ömür İşte. 
Nişanesi Abdullah Kaptan.

İçki, kumar, kadın yok hayatında. Disiplinli 
bir yaşam, spora, yürüyüş ve futbola olan 
tutku.

Gençler, işte size iyi bir örnek. Benim gibi 
sîzlerde çoğu kimsede tanıyor kendisini. Spor 
yapın, hayatınızı düzenleyin içkiden, kumar - 
dan kadından uzak durun. Genç, zinde kalır 
sağlıklı olursunuz. .

Yıllar yılı top koşturdu Bursa sahalarında 
Gemlik sahalarında Abdullah Kaptan. Sırım 
gibi 180 boyu, başına mencfil bağlamak özel-
liğl ile fam 52 yaşına kadar meşin topun 
peşinde koştu. Acarldman-, Uludağ, Gemlik 
Güvenspor, İstanbul Kadırga kulüplerinde 
bek olarak takımlarının kalesini korudu başarı 
ile. Zaman zarnan unutulmaz göller attı. Kale 
vuruşunddn, santra üzerinden flrikik atışından 
doğrudan doğruya kimseye dokunmadan 
golleri var. Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, 
Beşiktaş'a karşı çok maçta yer aldı. 
Acarldman, Uludağ Sporlu değişmez sağ beki 
o idi.

52 yaşında futbolu bıraktı ama, sporla 
İlişiğini kesmedi.

Genç ve yetenekli. Gemlik gençlerini 
Gemlikspor Kulübünü kurarak kahve 
köşelerinden, oyun masalarından kopardı, 
içki şişelerinden ayırdı. Onlara sporu sevdirdi. 
İyi insanlar olarak yetişmelerine emek verdi. 
Başardı.

Desinler diye bir şey edineyim diye bu 
yolu seçmedi. Hem kendi sağlığına gösterdiği 
özen hemde Gemlik gençlerine İyilerden 
birşeyler vermek İçin yaptı çalışmalarını. Kapı 
kapı dolaşıp kimseden de yardım talep 
etmedi. Ayakkabılarını, formalarını cebinden 
aldı gençlerin onları bir baba gibi sevdi 
korudu, yetiştirdi. Yetiştirdiği nesiller 
Galatasaray'da, İzmirspor'da, Antalyaspor'da 
top oynadılar. Hayatını kazandılar, kişiliklerini 
kazandılar, sağlıklarını beden ve ruh sağlık
larımı kazandılar.

Abdullah Kaptan çalıştığı beledlyemizce 
de başarılı hizmetler verdi. Tahsil memuru

Sayfa: 611
InanTMfâft I

ender memurlar- S.■ 
yeliğımden blüyo- 
vi ayırt edebllrrtş I

İnanTfâfâfy

olarak %99 tahsilat yapmış ender
dandır. O Belediye Meclis üyeliğimden biliyo
rum. Hatırla, gönülle, görevi
çalışkan ve mert taviz vermez bir memurdu,
dürüsttü o.

Otorlte isteyen, zor görevlerinde adamdır
Abdullah Kaptan. Bir eski demokrat sonra 
A.P. linin Almanya'dan kati dönüş yapmasy. 
la tahsil memurluğuna geti (ilmesi için İskele 
memurluğu görevine getirildi. 0 görev 
gerçek görevin yapılması gereken yapılması 
gereken bir görevdi. İskelenin görevi her gün 
artıyordu. Trafik karışıklığı oluyordu! 
Kamyonlar Gemlik'in en güzel yerine park 
ederek güzelliği bozamazdı. Velhasılı her 
isteyen şimdiki gibi her istediğini yapamazdı,: 
Olumsuzluklara imkan yermedi, göz açtıı-' 
madı. İskeleyi, iskele alanını gözü gibi korudu. 
Amma kendini koruyamadı.

Tam görev yapmanın ödülü(!) olarak o 
günlerin Belediye Başkanı tarafından resan 
emekliye ayrıldı. Bu tasarruf haksız ve yersizdi. 
Keyfi ve indi idi. Dava açtı. Davayı kazandı,

c 
l

Göreve iadesini mahkeme kararıyla sağlandı, 
Şimdi "Ben seninle çalışamam. Sen partizan
sın!'' diyerek emekliliğini istedi emekli oldu..

Beldesine, gencine spor yaşamına. Bursa 
sporuna çok şeyler vermiş bu ağabeyimiz 
bizler ne verdik? Hatırımıza mı getirdik. 
Gençlerimize, topluma tanıttık mı. bayramda 
seyranda arayıp sorup elini öptük mü. Yooo...

Bırakın bunları bir ömür verdiği Bursa fut
bolu karşılığı bir serbest giriş kartımı verdik. 
Topu bomba diye karakola götüren nice kişi 
alırda gerçek sporculara çok görülür 
nedense. Sayın Bölge Müdürü lütfen bir hakkı 
artık teslim ediniz. Bursamızın en yaşlı, en 
kıdemli spor adamı o. Türkiye'mizin en yaşlı 
spor adamı o. Kendisini önere ediniz. Hakkı, 
hak edene veriniz. Gönlünü alınız.

Sizde Sayın Avcı. Bu beldeye 30-35 yıl 
hizmet vermiş memurların, işçilerin Belediye 
otobüslerinden yararlanmalarını önleyici 
aldığınız kararı değiştiriniz. Kararınız çoğu kişiyi 
üzüyor. Abdullah Kaptan'da bunlardan birisi.

Kızma bana, kızma Abdullah Kaptan. 
Gemlikspor yöneticileri, kulübünüzü o kurdu. 
Unutmayın, unutturmayın. Asın kulübünüze 
resmini, hatırasını yaşatın. Emek verdi, teı 
döktü o kulübe. Sen böyle öğülmeyi pek 
sevmezsin. Bu kadar vefasızın yanın da bir 
ben vefalı olayım izin verde...

Bugüne kadar sana verilmeyen değeri, 
ben vereyim Kaptan..

Selamlar, saygılar, sağlıklı nice, nice yıllat 
dilerim sana...
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ELEmAn AnAniYon
Şirketimizde ön muhasebe hizmetlerinde 

çalıştırılmak üzere bay eleman alınacaktır.
İsteklilerin aşağıdaki telefona müracaat 

etmeleri rica olunur.
TEL: 513 30 90

GEMLİK

Veliler, toplanan paraların sıkı bir şekilde denetlenmesini istiyor
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emeklerine dikkat
Öğrenci velilerden gazetemize gelen yakınmalarda öğlenim yılı başında bazı
Bullarda usulsüz para toplandığı ve belgesiz harcamalar yapıldığı iddia edildi..

İn Okul Koruma derneklerince öğrenciler
den toplanan paraların sıkı bir şekilde 

■ denetlenmesini isteyen veliler gazetemizi 
arayarak toplanan paraların okul yönetim- 

| terine bırakılmamasını, bazı yöneticilerin 
keyfi harcamalar yaptıklarını ileri sürdüler.
I Veliler Koruma derneklerine seçilen- 
lerin gönülsüz görev yaptıkları için tüm 
yetkilerini okul müdürlerine devrettiklerini 
bazı okullarda bu nedenle toplanan par- 

f alarm usulsüz toplandığı makbuzların top- 
tan kesildiği iddia edildi.________________

rkçü Düşünce Derneği görev bölümü yaptı

krü Ekim başkanlığa getirildi
i Merkezi Ankara'da 
bulunan Atatürkçü 
Düşünce Der neği 
G e m I i k Şube 
Başkanlığına Şükrü 
Ekim getirildi.

Atatürkçü Düşünce 
Derneği'nin tamamen 
tyeıM üyelerden oluş
tuğunu belirten Şükrü 
jtkim, bugünkü

gençliğin Atatürk'ü 
daha çok sevmesi için 
çeşitli anrha ve kutla
ma törenleri yapıla
cağını ve bıktırıcı tar
zlardan vazgeçileceği
ni söyledi.

Dernek yönetiminde 
bayanlar çoğunlukta.

Haberi Sayfa 2'de

kutlanacak

HAFTAYA BAKIŞ

• KADRİ GÜLER

Yönetme becerisi
I İnsanlar var oluşundan beri birileri tarafından 
yönetilmişlerdir.Tarihsel belgeler, yönetenlerin bazen güçlü bazen 
de güçsüz kişiler olduğunu ortaya koymakta.

Yönetme erkine sahip kişinin, yönettiği kişilere karşı adil 
olması, dürüst olması, saygılı, açık olması gerekir.
. Yeteneksiz yöneticilerle yönetilen ister devlet olsun, ister bir 
ticari şirket veya resmi bir kurum, huzursuz ve verimsiz olur.

Semizde son zamanlarda bazı yeteneksiz yöneticilerin kurum
ak! huzuru bozduğuna tanık oluyoruz.

Bir süre önce Şehit Cemal İlkokulu Müdürlüğüne yapılan bir 
yanlış atama, önce Okul Koruma Derneğininin, ardından öğretmen
lerin, ve velilerin tepkisine neden oldu.

t Öğretmenlerin birlikte dilekçe vermeleri 12 Eylül yasalarının 
geçerli olduğu ülkemizde, topluca dağıtılmalarına neden oldu.

Şizin anlayacağınız ilçe içinde başka okullara sürüldüler.
Öğretmenler toplu değil ,tek tek sorunlarını anlatsalardı, 

dilekçe eylemi yapmamış olacaklardı!
Sonuçta ilçemizin eski ve kurumlaşmış okulu, yönetici 

yeteneği olmayan, zamanında siyasi bir tercih olarak yönetici 
Yapılan bir kişi yüzünden huzursuz edilmiş, yüzlerce öğrenci 
ievdiği öğretmenlerinden ayrılmıştır.

' • Bir huzursuzlukta Gemlik Lisesinde yaşanıyor.
r İki yıldır Lisenin, yöneticiliğini yapan genç müdüre yardımcı 
dayanmıyor.

Sabahattin Kıvrak, Dursun Mutlu, Halit Sevinç bir süre çalıştığı 
Müdürlerinin tutumlarını beğenmedikleri için görevini bıraktı. 
Semahat Narin ise emekliliğini istedi.

Gemlik Lisesi bölgemizin en oturmuş ve başarılı okullarından 
biri. Bundan dolayı Süper Lise kapsamına alındı. Okul yönetiminin 
başarısızlığı nedeniyle hakettiği ünvanı kaybedeceğe benziyor.

Yönetime karşı en çok yakınmalar parasal konulardan geliyor. 
Bize ulaşan bilgilere göre Okul Müdürü tek başına Koruma 
Derneğinin görevini yapıyor. Usulsuz paralar toplanıyor. Usulsüz 
harcamalar yapılıyor...

Müdür yardımcılarının görevlerinden ayrılmalarının en büyük 
nedenlerinden biri bu. Yetkilileri ivedilikle bu yaraya parmak bas
maya çağırıyorum. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz atasözünü 
hatırlatıyorum.

□ Gemlik\.LIsesl Içln'ortaya atılan iddiada 
, velilerin Okul Müdürünün Korpma

Derneğinin paralarını keyfi kullandığı, harca
maları.kdrarsız yaptığı bu nedenle müdür 
yardımcılarının uyarılarına dulak verilmediği, 

. iki yılda 4 yardımcının görevi bıraktığı iddia
edildi. Veliler, okul koruma derneklerinin 
kayıtlarının İncelenerek denetlenmesini, 
para toğlama yönetmenliğine uyulmasını

• istiyorlar.^

ATA II kokul u'na 
harfiyat yardımı 

yapıldı
Etrafında koruyucu duvar 
lan bulunmayan Ata; vr - 
llkokulüna ANAP. Belediye” 
Meclis üyesi Mehmet Dinç 
ye Gençlik Komitesi 
tarafından hafriyat;? ? 
yardımı yapıldı.. .

Haberi Sayfa 3‘de

Toplu 
Sözleşme 
sevinci

Kumla Belediyesi ile 
Belediye İş Sendikası 
arasında devam eden 
toplu sözleşme 
görüşmeleri sona erdi.

Kumla Belediyesi'nde 
çalışan 46 işçiyi. kap - 
sayan toplu sözleşme 
görüşmelerinde 
Belediye iş yetkilileri ile 
Başkan Eşref Güre 
anlaşmaya vararak, işçi - 
leri sözleşmeli işçi 
statüsüne, geçirdi.

Haberi Sayfa 3‘de

Halk Eğitim'de 
Kuaförlük

Kursu açıldı
Halk Eğitim Merkezi 

Müdürlüğümde açılan 
kurslara kuaförlük'-Ve 
kalorifer ateşçiliği, |<urşu 
da ekleridl. 'Her İki 'kur
sunda haziran ayına 
kadar devam edeceğil 
bildirildi.

Haberi Sayfa 2’de

Baba 
oğul aynı 
gün öldü

Bor usan Fabrikası' 
nda vinç.çi olarak 
çalışırken' dengesini 
kaybederek betona 
düşen Çoşkun Çetin, 
Mudanya'da oturan 
babası ile aynı günde 
hayatını kaybetti.

Haberi Sayfa 3 de

ı--------------------
kısa kısa kısa

Karayolları Trafik 
yönetmeliğl'ne göte 
otomobillerin arka 
koltuklarından kemer 

. takmak zorunlu oldu
Haberi Sayfa 5 de .

Halk Bankası Gemlik , 
Şubesine gelen 25-30 
yaşlarındaki yabancı 
uyruklu sahış para 
•bozdururken, 8 bin 
marki alarak ka 
yiplara karıştı.

Haberi Sayfa 2'de

Umurbey Sağlık 
Meslek Usesi'nde ikinci 
sınıfa geçen 97 kız 
öğıenci Igeçtiğimlz 
hafta cuma günü 
düzenlenen törenle 
kep giydi. Törene 
katılım büyüktü.

Haberi Sayfa 4'de

Cumhuriyet1
2. Sayfadc

Cumhuriyetimizin 71. 
yıldönümü 28 Ekim Cuma 
günü saat 13.oo de 
başlayacak, 29 Ekim 1994 
cumartesi günü sona ere
cek.
Cuma günü saat 13.oo 
de başlayacak tören - 
lerde Atatürk Anıtına 
çelenk konup saygı- 
durucunda bulunulacak, 
istiklal Marşı söylenmesin 
den sonra sona erecek. 
Cumhuriyetin 71.

yıldönümü kutlamaları 
Cumartesi günü saat 9.30 
da Kutlama Komitesinin 
halkın ve okulların bayra
mını kutlamasıyla başla 
yacak. Kaymakam 
Orhan Işın'ın günün öne
mini belirten konuşmasın
dan sonra öğrenciler şiir
ler ok uyacak.
Halkpyunİarının okun - 
masından sonra geçit 
töreni düzenlenecek.

Belediye Meclitl Ekkn dönemi toptanttan devam «diyor.

Özelleştirme Araştırma 
Komisyonu kuruldu.

Belediye Meclisi Ekim 
dönemi toplantılarına 
dev'am ediyor. •

Otobüs İşletmesi zamlı 
tarifesinin tartışıldığı 
mecliste 1 Ocak 1995 
tarihinden itibaren 
geçerli olacak olan 
zamlı tarifeler RP'li 
üyelerin red oyuna 
karşın oy çokluğuyla

kabul edildi.
Mecliste bağımsız üye 

Emin Bora, zamlara karşı 
çıktı.Bora ile RP'liler zam 
yerine tasarruf tedbiri 
terinin uygulanmasını 
istediler. Emin Bora her 
getirileri olumlu önerinin 
ANAP'lılarca. ala-ya 
alındığını söyledi.

Haberi Sayfa 3‘de

Marmarabirîik’te değişim

Bekir Seymen 
görevden alındı

Marmarabirlik Genel 
Müdürü hemşerimiz Bekir 
Seymen, görevinden 
alındı .yerine Avukat 
Haşan İçöz getirildi.

SHP İl Yönetimi ile 
uzun süreden beri ters 
düşen Marmarabirlik 
Genel Müdürü Bekir 
Seymen, il yönetiminin 
Ticaret Bakanlığı 
düzeyinde yaptığı girişim-

ler sonucu görevinden 
alınarak, yerine SHP İl 
Yönetim Kurulu Üyesi 
Avukat Haşan İçöz getiril- 

’ di. İçöz görevine başladı.
Geçtiğimiz hafta yaptığı 
açıklamada 199411995 
Zeytin Alım Kampanya 
sının 7 Kasım Pazartesi 
günü Orhangazi Zeytin 
Festivalinde başlaya - 
cağını bildirdi.

TAŞ/GEDİĞZ2VE

Yaratın....
Öğretim üyeleri eylem yaparak 
onur istiyormuş
Var mı ki?
Ayaklar altında ezile, ezile onur mu kaldı.
İlim-Bilim adamlarısınız yaratın, yaratın...
Onurlanırsınız, onurlandırırsınız
Sizlere yakışanı bu...
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AKKIUÇ

CUMHURİYET
Emekli Amiral Vedii Bilge! her "23 

Nisan" ve "29 EklrrTde bayram mesajı 
'gönderir. Ama onun bayram mesajları, 
yaşamakta olduğumuz bunalımlar üze 
rine uyarıcı ve ders verici söylemler 
içerir. £

Sayın Büğet, bu yılki "29 Eklm" 
mesajını, Cumhurbaşkam'na, TBMM 
Başkanı'na, başbakan'a, bazı mil - 
letvekillerine, Silahlı kuvvetleri'n ve 
ülkemizin önde gelen kişilerine de gön
dermiş oldukça uzun o nedenle ancak 
can alıcı bazı bölümlerini Gemlik 
Körfezin değerli okurlarına sunuyorum.

"Kemalist eylemi küçümseyen 
emperyalizmin has -katışıksız- adamları - 
na, bağımsız ve laik Mustafa Kemal 
Cumhurıyeti'nin oluşturulduğu 29 Ekim 
1923 gününden beri kötücüllere karşı 
koyuculuğunu üstlenerek nöbete 
katılan en değerli güven kaynağımız 
genç kuşaktara; Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk'ün uzak görülü kişiliği adına 
sunarız.

Türkiye'yi parçalamaya ve yok et 
meye karar veren İngiltere'ye Allah'tan 
sonra sığındığını açıklayarak idam fer
manımızı -Mondros'u, Sevr'i- art arda 
evetleyen Vahdettin'li, Damat Ferit'li 
yerel ihanet odaklarına karcın, 
emperyalizme diz çökmeyeceğimizi, 
düşmanlarımızı akıldan geçirmedikleri 
ağır askersel yenilgiye uğratarak kanıt 
tayan tek vatanlı tek adam Mustafa 
Kemal'dir.

'Türkiye'yi haritadan silerim' tehdidini 
savunan' küstah Wilson'lu ABD 
emperyalizminin yan çizmesine karşın; 
Lloyd George'lü, Lord Curzon'lu ve 
Clemanceau'lu emperyalistler, hiç bek
lemedikleri ikinci yenilgiyi -siyasal yenil
giyi- Lozan'da tanımak zorunda 
kalmışlardır.

Siyasal, ekonomik, hukuksal ve 
askersel bağımsızlığımıza karşıt olanları, 
ya da emperyalizme karşı ilk ulusal kur
tuluş savaşı verenleri yadsıyarak, 1994 
Türkiye'sinin çeşitli siyasal özellikleri olan 
kargaşalardan kurtuluşunu emperya 
lizmden bekleme çelişkisine düşenleri, 
meydanı boş bulup saldırganlığını azı - 
tan ABD emperyalizmine aşırı dere
cede bağlanarak ekonomik kurtuluş 
savaşı vereceğini iddia etme saplan
tısından kurtulamayanları uyarmak, tek 
vatanlı TC vatandaşlarının birincil göre - 
vidir.

ABD'nin güdümündeki dış poli - 
tikamızın ve egemen sınıf düzeninin 
koruma kalkanları, AnkaralI ve 
İstanbullu kimi bayların ve bayanların 
işlerine gelmese de, bağımsız Kemalist 
politikanın özünü öğrenmelerini gerekli

HalkBankası'ndan 8 bin mark çarptılar
Halk Bankası Müdürlüğü'ne gelen 

25-30 yaşlarında yabancı uyruklu bir 
sahış, tır nakçılık yaparak 8 bin markı 
alarak kayıplara karıştı.

Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü 
saat 15.00 sıralarında İstiklal Caddesi 
üzerinde bulunan Halk Bankası 
Müdürlüğü veznesine gelen ve İran 
ya da Paklstan'h olduğu sanılan orta 
boylu 25-30 yaşlarındaki sahıs, , 500 
markını Türk lirası olarak bozdurmak 
istediğini söyledi.

Veznedarın, bozma işlemini yaptık
tan sonra, aldığı Türk paralarını da 

GEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl: 22 SAYI: 1034
Fiyatı :5.000 TL, 

ve Sorumlu Müdürü : KADRİ GÜLER
Haber Müdürü : Cemal KIRGIZ 

önetlm Merkezi: Gazhane Cad. No.51/A
Tel: 513 17 97 GEMLİK 

Basıldığı yer: KÖRFEZ OFSET

görmekteyiz. Bu konuda tek adam 
Mustafa Kemal ne diyor?

'Uluslararası potada sömüren bir ülke 
ile sömürülen ülke ile sömürülen ülke 
arasında, ya da başka bir deyişle 
emperyalist bir ülke ile olmayan bir ülke 
arasında hiçbir biçimde ve hiç bir ortak 
yarar ya da nam altında işbirliği ve 
anlaşma olmaz. Eğer olursa; bu 
sömürülen ülkenin diğerine teslimiyeti, 
onun yedek gücü ve bağımlısı olması 
son ucun u ge tirir...1

Cumhuriyet'imizin 71. yılında, çifte 
dikişli düşmanlarına, yol göstericimiz 
Mustafa Kemal Atatürk'ün Söy/eVini 
genç kuşaklarımızın koruyuculuğuna 
bıraktığı armağanını bir kez daha dik 
katle okumalarını öneririz.

Bu günlerde, yaptığı konuşmalarda 
dinleyicilerine ikide birde ‘Var mısınız?' 
sorusunu yönelten yetkiliye de bizim bir 
sorumuz olacak:

'Emperyalizme bağımlı, politikaya 
(hayır), bağımsız Kemalist politikaya 
(evet) demeye var mısınız?'

Bir yandan;
Cumhuriyet tarihimizde eşi benzeri 

görülmedik bir siyasal, sosyal ve 
ekonomik çöküntü arifesinde ayyuka 
çıkan yüz kızartıcı rüşvet, giderek 
devlet soygunu söylentilerine ve suçla
malarına gerçekten hedef olanları, 
şunun ya da bunun dümenine girerek 
kaçamak yollarını arayan halk düş
manlarını, kapitalizmin demirbaşına 
kayıtlı soyguncuları, vurguncuları, kimi 
politika bezirganlarını, bürokratları, 
işbitirlcileri ve hempalarını, övüncümüz 
bağımsızlık tarihi önünde nefretle 
kınarken...

Öte yandan; Bizlere Lozan'ı ve laik 
Türkiye Cumhuriyeti'ni emanet eden tek 
vatanlı Mustafa Kemal 
Cumhuriyetçilerini, Mustafa Kemal'leri, 
İsmet. İnönü'leri, ulusal bağımsızlık cep 
hesinde özveriyle savaşanları, Anadolu 
erlerimizi, ulusal bağımsızlık cephesine 
cephane yetiştiren Anadolu kadın
larımızı...

Bu pırıl pırıl insanlarımızı saygıyla 
anıyoruz.

Tüm vatandaşlarımızın 71. 
Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun"

Evet,önümüzdeki Cumartesi günü 
Cumhuriyeti'mizin 71 yıldönümü. Kimileri 
için bu cumhuriyet ömrünü doldurmuş 
İkincisinin arayışı gündemde. Birtakım 
meczuplarla birlikte birtakım aydın 
geçinenler, el ve gönül birliği içinde 
Atatürk'e ve onun üzerine yükleniyorlar.

Ama bu arada Vedii Bilget gibiler de 
seslerini yükseltmekteler artık. Umut veri
ci olan da bu...

KiiçükKumia 
Beledİye'siriin 
bütçesi 30 
Milyar ’ |

Küçük Kumla 
Belediye Meclisi 7 Ekim 
1994 Cuma günü yaptığı 
toplantıda, 1995 yılı gelir 
gider bütçesini 30 milyar 
olarak belirledi.

Belediye yet 
kinlerinden aldığımız bil
giye göre, 1995 yılı gider 
bütçesinde cari harca
malara 12 milyar 207 
milyon, yatırım harca
malarına 5 milyar 750 
milyon, transfer harca
malarına 12 milyar 45 
milyon lira ödenek 
ayrıldı.

Küçük Kumla 
Belediye bütçesinin gelir
ler bütçesinde ise vergi 
gelirlerinden 13 milyar 
581 milyon lira, vergi dışı 
gelirlerden 16 milyar 
419 milyon lira gelir bek
leniyor.

Ote yandan Belediye 
Meclisi 1995 yılında 
kanalizasyon ve kaldırım 
üçretlerine yüzde 100'e 
yakın zam yaparken 500 
bin lira olan kanalizasyon 
katılım payı 800 bin 
liraya, 1 milyon lira olan 
kaldırım katılım payı 2 
milyon liraya yük 
seltilirken, otobüs fiyat
ları ise aynı kaldı.

Yaklaşık 10 gün önce arayacağız.
yapılan genel kurul 
toplantısı ile yeni yöneti
mi belirlenen Atatürkçü 
Düşünce Derneği’nde 
görev dağılımı yapıldı.

Merkezi Ankara'da
bulunan Atatürkçü

Okullarımızda okutulanın 
dışında Atatürk’ü daha 
güncel, daha çağdaş bir 
şekilde işlenmesine 
tanınmasına yönelik 
çalışmalar yapacağız, 
Bir kere Atatürk'ün
Nutuk'u günümüze

Düşünce Derneği Gemlik 
Şube Başkanlığına 
Eczacı Şükrü Ekim getiril
di.

Başkan Şükrü Ekim, 
yönetiminde alışılmışın 
dışında bayanlara daha 
fazla yer ve rildiğine 
dikkat çe kerek, "Türk 
kadınının Atatürkçülüğe 
olan duyarlılığı burada 
görülüyor" dedi.

Atatürkçü Düşünce 
Derneklerinin Türkiye'de 
78 şubesi bulunduğunu 
belirten Şükrü Ekim, 
Gemlik Şubesinin 36 ncı 
olarak kurulduğunu ve 
yaklaşık 1 yıldır görev 
yaptığını söyledi. Şükrü 
Ekim, 48 üyeleri bulun
duğunu belirterek, ilk 
etapta üye sayılarını 
çoğaltacaklarını söyledi.

Yeni Başkan Şükrü 
Ekim, "tamamen yeni 
üyelerden oluştuk. 
Bundan sonra yapacak 
çalışmalarımızda 
Atatürk'ü bugünkü 
gençliğin daha fazla 
sevmesi için anma ve 
kutlama törenlerinde 
uygulanan bazı tarzlar
dan vazgeçip, Atatürk'ü 
daha değişik boyutlarda 
anlatabilmenin yollarını

uyarlanarak anlatıl- 1 
malıdır" dedi.

Başkan Ekim, bu ' 
amaçla çeşitli paneller 1 
düzenleyeceklerini vur- I 

gulayarak Ahmet Taner I 
Kışlalı, Ali Sirmen, Niyazi I 
Öktem,' Önder Sav, 
Toktamış Ateş gibi 
değerli kişilerle ' 

temaslarının devam 
ettiğini belirterek, pa 
nellerde demokratik I 
örgütleri, dernekler ve i 
sendikalarla ortak 
hareket edebileceklerini I 
söyledi. Şükrü Ekim, I 
"Atatürk'ü ve 
Atatürkçülüğü gençliğe ; 
en iyi şekilde anlata
bilmek için eli mizden 
gelen her şeyi 
yapacağız" diye konuş- I 
tu.

Şükrü Ekim başkan- I 
Irğından oluşturulan 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği yönetim kuru- I 
lunda başkan yardım- I 
cılığına Doğan Alkaya, 1 
muasipliğe Yüksel Uğur, , 
sekreterliğe Özden | 
Özdemir, üyeliklere ise . 
Gönül Tankut, Şükran I 

Sonat ve Nazmiye 
Angüneş getirildi.

bozdurmak isteyen dolandırıcı, 
veznedarın para bozma işlemini 
gerçekleştirdikten sonra bir anlık dal
gınlığından yaralanarak, 8 bin markı 
alarak kayıplara karıştı.

Emniyet Müdürlüğüne durumun 
bildirilmesinden sonra dolandırıcılığın 
"tırnakçılık usulü" meydana geldiği 
ilgililerce belirtildi.

Görgü tanıklarının İfadelerine göre 
robot resmi çizilen yabancı uyruklu 
dolandırıcının aranmasına devam 
ediliyor.

FİKRET OTO
Yeni düzenlememizle 
oto, elektrik, yedek 
parça servisi İle 
hizmetinizdeyiz.

Tel:Fax: 513 10 01 
İstiklal Cad.
1 nolu aralık 

GEMLİK

Halk
Eğitim'de 
llilllllllı 
kursu

Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü'nce kuaförr 
ve kalorifer ateşçiliği! 
kursuları açıldı.

Halk Eğitim Müdürür 
Kemal Çetinoğlu, daha 
önce açılan batik, 
giyim, makina nakışı, 
plastik sanatlar, eli 
sanatları, bilgisayar, 
daktilografi kurslarına 
ek olarak kaförlük ve 
kalorifer ateşçiliği kursu 
açıldığını belirterek, 
kayıtların devam ettiği
ni söyledi.

Kemal Çetinoğlu 
yaptığı açıklamada 
kuaförlük kursuna 
başvurmak isteyenlerin 
en son bugün, kalorifer 
ateşçiliği kursuna 
başvurmak isteyenlerin 
30 Ekim'e kadar ilçe 
Halk Eğitim Müdürlüğü 
başvurmalarını istedi.

Çetinoğlu, her iki kur
sun haziran ayına 
kadar devam edeceği
ni belirtti.

Yeşili Sev 
Doğayı
Koru

■İYİAVftE
MTA Kİ M ELBİSELER
■j KAZAKLAR J
|j|| GÖMLEKLER

BAY ve BAYAN ‘ ’
GİYSİLERİ ;

CArAk d'/im gülerYüzlü
«Sii fflAĞAzA

Hli Çatak ue Oğulları
Demlrsubaşı Mh. Mesudiye Sk. Otel
Umurbey Altı Tel: 513 20 75 GEMLİK
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Biraz öa dünyadan

KAPASİTELİ
İİTÜPHANE YAPILIYOR.
■

■ (DID) Frankfurt/Main- 
Federal İmar Bakanı 
Irmgard Schwaetzer, 
■İman kütüphane'slnin 
Frankfurt'taki yeni 
inşaatından bir "kültürel 
^enginleşme". olarak 
©vgüyle söz etti. 
Echwaetzer, binahın 
kaba inşaatının tamam 

Kanması nedeniyle 
[düzenlenen törende, 
■İnanın mimari ve şehir 
cilik gereksinimlere 
cevap verdiğini bildirdi.

1996 sonbaharından merkezi olacak.

ULUSLARARASI ÇOCUK FİLM 
ÖDÜLÜ ÇİNLİ YÖNETMENE VERİLDİ.

(DID) .Frankfurt'ta düzenlenen 20. Uluslararası 
Çocuk Film Şenliği'nde çinli yönetmen Su Zhou'nun 
"Luo He'll Kardeşler" adlı filmi çoçuk film ödülü alan 
"Lukas" a layık görüldü. Organizatörler KanadalI 
yönetmen Roger cantin'in "Metuşalem" adlı yapıtının 
da ödüllendirildiğini bildirerek, Hintli film yapımcısı Aiy 
Kartik'in "Sihirli Ceket"inden övgüyle söz ettiler.

PLASTİK 
ZEYTİN KASALARI, BİDON 

ÇEŞİTLERİ EVLERDE 
KULLANILAN ARAÇ VE 

GEREÇLER İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ.

Orhangazi Cad. No 25/A GEMLİK 
Tel: 0 (224) 514 09 05 

513 42 62

İtibaren qlk katlarda 18 
milyon kitaba yer. 
sağlayabilecek Ulusal 
Kütüphane için . 
Frankfurt'un kuzeyinde 
2040 yılına dek yeterli 
olacak. Yeni bina mo 
defn bilgi İşlem teknolo
jisiyle :dononocak ye 
dünya çapında yüksek 
hız bilgi ağı "Internef'in 
araştırma ve eğitim 
konularının yanısıra özel 
kullanıcıların da yarar
lanabileceği elektronik 

gübre 
uyausist-

(BYE) Marmara ve 
Karadeniz bölgelerinde 
toprağın kalsiyum 
yönünden zayıf olduğu, 
bu nedenle gübrele
menin kalsiyum 
amonyum nitrat gübre
siyle yapılması gerektiği
ni belirtildi.

kalsiyum-yönünden 
zayıf, olan Marmara ye 
Karadeniz bölgeleri 
toprağında can gübresi 
kullanılmasının, toprağın 
özelliklerini düzelterek, 
bitkisel üretimi dolaylı 
olarak artıracağı belirtil
di.

Bu gübrenin-diğer 
bölgelerde kullanılması 
durumunda ise. kalsiyum 
bakımından zengin plan 
toprakların iyice zengin
le ş m esine bu. d a 
toprağın yapısının bozul
masına yol açacaktır, 
Bu nedenle, Marmara 
ve Karadeniz dışındaki 
bölgelerde, kalsiyumlu 
gübrelerle gübreleme 
yapmaktan kaçınılması 
hafif asit‘ya. da nötr 
karakterli amonyum 
nitrat gübresi kullanıl
ması gerekmektedir.

Dünyada can gübre
si tüketilmesinin son yıl
larda azalmaya 
başladığını bunun da 
toprakların kalsiyuma 
doygun hale gelmesin
den kaynaklandığı belir
tildi.

yerlere

5 öğretmen 
emekli oldu

İlçemizin ilk ve orfa 
dereceli okullarında 
görev yapan 5'öğret
men emekli oldu.

G e mİ i k Lisesi 
Edebiyat öğretmeni 
Kenan Özmen, 
Matematik öğretmeni 
Gülsüm Derici ve 
Biyoloji • öğretmeni ’ 
Kezban .Turan için 
geçtiğimiz hafta okul 
arkadaşları Atamer 
Tesisle rl'.n d e veda 
yemeği düzenlediler.

Gemlik Lisesinin 
sevilen öğretmenlerinin 
emekli olmasının ardın
dan Gazi İlköğretim 
Okulu birinci devre 
öğretmenlerinden 
Nursen Güler ve 
Muhterem. Dicle de 
emekli oldular.

1993-94 öğretim yılı 
sonunda ilçemizde yak
laşık 40 öğretmen 
emekliliğini isteyerek 
genç yaşta meslek - 

. lerinden ayrıldılar.
^Öğretmenlerin 
emekli olmalarında en 
ö n e m I i e t k e n. i n 
maaşlarına yapılan 
zamın yetersiz -olması 
1995 yılında memurlara 
getiril e c e k ü c re t 
artışlarının da öğret-, 
menleri tatmin 
etmemesinden kay
naklanıyor.

Emekli olan öğret
menlerin büyük bir 

; çpğunluğu dersane 
lerde veya özel okullar
da iş aramak zorunda 
kalıyorlar. Gemlik Lisesi 
Edebiyat öğretmeni 
Kenan Özenendin de 
Bursa'da özel bir der- 
sanede göreve 
başladığı öğrenildi.

Öte yandan 11 Eylül 
İlkokulu'ndan ayrılan bir 
grup öğretmen ise 
kendi arasında bir - 
leşerek İlçemizde Bulut 
Dersaneslni açtılar.

Celal Bayar Sağlık 
Meslek Lisesi'nde 
kep giyme töreni

Umurbey Celal Bayar 
Kız Sağlık Lisesi'nde 
okuyan 97 kız. öğrenci,, 
ikinci sınıfa geçerek kep 
giydiler. Hemşirelik andını 
hep birlikte okuyan 
öğrenciler mesleğe İlk 
adımı attılar.

Geçtiğimiz hafta 
Cuma günü saat 14.00 
Celal Bayar Vakfı 
Kütüphanesi Konferans 
Salonu'nda yapılan 
törene Gemlik 
Kaymakamı Orhan Işın, 
Umurbey Belediye 
Başkanı Mete-Ökay, 
Gemlik Sağlık Araştırma 
Grup Başkanlığından 
Doç. Necla Ökter, Devlet 
Hastanesi. Başhekimi Dr. 
Vedat Ökter, İlçe Milli 
Eğitim Müdür Celal Yüce, 

Rahmi BABA Restaurant'ın 
Güzel ortamında her akşam 

piyanist

eşliğinde nefis meze ve sıcakmenü - 
leriyleve uygun fiyatlarıyla...

9\[işan, (Düğün, Sünnet 
cemiyetleriniz için 

rezervasyonfarnızı beziyoruz.

Rahmi BABA
Restaurant
HİZMETTE RAKİPSİZDİR.

Dutluca Köyü altı ORHANGAZİ
Rezervasyon: Tel & Fax : 582 22 82

Tel : 582 26 40

Celal Bayar Kız Sağlık 
Meslek Lisesi Müdürü Erol. 
Sönmez ve öğrenci 
velileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı'nın okunmasıyla 
başlayan törende İlk-* 
konuşmayı- yapan okul 
müdürü Erol Sönmez, 
sağlığın en önemli sorun 
olduğunu belirterek, "Ulu 
Önder Atatürk'ün (Türk 
vatandaşının sağlığı, her 
zaman üzerinde dikkatle 
durulacak milli bir 
meseledir) görüşüne 
uygun olarak, yurdun 
dört bir yanına giderek 
insanların hizmetine 
koşacak olan bu pırıl pırıl 
hemşire adaylarımızla 
gurur duyuyoruz" dedi.

■ KÖRFEZ OFSET 
MATBAACILIK- YAYINCILIK- TANITIM HİZMETLERİ /

Siyah Beyaz ve Renkli Baskı İşleri
Fatura-İrsaliye- Gider Makbuzu-Perakende Satış Fişi- Bilet- Müstahsil
Makbuzu- Kartvizit- El İlanı- Davetiye- Broşür- Kitap- Kaşe-Cilt İşleriniz 

için bizi hemen arayın.

GAZHANE CAD. BECEREN APT. ALTI TEL .513 17 97
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Belediye Meclisi Ekim dönemi toplantıları devam ediyor.

Özelleştirme Araştırma Komisyonu kuruldu
Belediye Meclisi Ekim dönemi toplan- 

I tılarına devam edildi.
Otobüs işletmesi zamlı tarifesinin 

I tartışıldığı mecliste, 1 Ocak 1995 tarihin- 
I den itibaren geçerli olacak olan zamlı 
I tarifeler RP'Iİ üyelerin red oyuna karşın 
I : oy çokluğuyla kabul edildi.

Daha önce 3 bin lira olan şehlrlçi 4 
I •; bin liraya, bin 500 lira olan öğrenci bileti 
I f 2 bin liraya çıkarılırken, Gemlik Bursa 
I arası tam bilet 15 bin liradan 20 bin 

Ifİlraya, asker ve öğrenci ise 7 bin 200 
liradan 8 bin 500 liraya, Gemlik Gemsaz 

; arası ise 10 bin liradan 15 bin liraya 
k çıkartıldı. Gemlik, Engürücük ve Kurtul 

köyleri 5 bin liradan 7 bin liraya yükseltil
meli. Bursa tam abonman 600 bin liradan 

900 bin liraya, pazar günü hariç olmak 
I üzere Bursa abonman 525 bin liradan 
I 800 bin liraya, Bursa Cumartesi-Pazar 
I günleri hariç olmak üzere abonman 450

bin liradan 650 bin liraya çıkarıldı.
Otobüs kiralama ücretleri İse yüzde 

80 ile yüzde 100 oranında artırıldı. Bu 
arada kantar tartı ücreti de daha önce 
15 bin lira iken 25 bin liraya yükseldi.

Belediye-araçlarına reklam asma ta 
rifeleri ise değişmedi.

Öte yandan Gemlik Belediye Ekim 
dönemi toplantısında özelleştirilmesi 
düşünülen Temizlik İşleri, beton parke 
taş ve mezbahanın alt yapısının 
araştırılması İçin özelleştirme araştırma 
komsyonu kuruldu. Komisyona oy bir
liğiyle ANAP'tan Mehmet Dinç, DYP'den 
Ali Acar, RP'den İbrahim Çetin ve 
SHP'den İbrahim Koç seçildi.

Belediye Meclisi önergeler T995 yılı 
tahmini bütçesi ve İmarla ilgili dilekçeleri 
görüşmek üzere 27 Ekim 1994 Perşembe 
günü saat 14.00'de tekrar toplanacak.

Temiz su İnsanın en önemli besin kaynaklarının, 
ihtiyaçlarını!*) başında gelir.

Su kirli olursa Gebze'de, Çorum'da olduğu gibi 
İnsanlar ölür, hastanelerde acılar çeker, vücuttan 
onarılmaz tahribatlar bırakır.

Bir Belediye Başkanı'nın en büyük görevlerinin 
başında halkına temiz sağlıklı su İçir mesi gelir.

Aksi takdirde böyle bir Belediye Başkanına 
söylenecek söz bulunamaz.

Kumla Belediyesi ve Belediye îş Sendikası 
arasında toplu sözleşme görüşmeleri sona erdi .

Kumla Belediyesi'nde toplu 
sözleşme sevinci

İ
 Kumla Belediyesi ile Belediye İş 
ISendikası arasında devam eden toplu 
sözleşme görüşmeleri sona erdi.

I Kumla Belediyesi'nde çalışan 39'u 
geçici 7 si sözleşmeli toplam 46 işçiyi 
kapsayan- pI â - s öz l eş m e 

»görüşmelerinde Belödiye İş yetkilileri ile 
iBaşkan Eşref Güie*anlaşmaya vararak; 
geçici statüsünde bûîunan işçileri 
sözleşmeli işçi statüsüne geçirdiler.

Bu arada 1.5 milyon lira ile 2.5 milyon 
lira arasında maaş aldn'işçilerin 
«maaşları da alınan oftakkarar ile 6-9 

■ |nilyon arasında zam gördü. Ayrıca

Kumla Belediyesi işçileri odun, kömür, 
bayram, kıdem zammı gibi sosyal hak
lardan da faydalanabilecekler.

Belediye işçileri 1995 yılında def ayrı 
ca yüzde 50 zam görecekler. Belediye 
iş sendikası İle Kumla Belediyesi 1996 
yılında tekrar bir araya gelecekler. Toplu 
sözleşme görüşmeleri sonrası Başkan 
Eşref Güre, ellerindeki eh iyi imkanı 
verdiklerini belirterek, "hayıftı otsun" 
dedi. Belediye iş yetkilileride iki tarafın
da ortak karar- vermesinin sevindirici 
olduğunu belirtti.

KÖRFEZ 07SEST (
MatBaacıfıfc- Janttım Jfizmetferi

Fatura- İrsaliye- Gider Makbuzu- 
! Perakende Satış Fişi- Bilet-Müstahsil Makbuzu- 
I Kartvizit- El İlanı- Davetiye- Broşür-Cilt-Kaşe- 
I Serbest Meslek Makbuzu

MATBAA İŞLERİNİZDE TEK İSİM

"Bizi Başkalarıyla Karıştırmayın "

I TEL: 513 17 97
I ADRES : Gazhane Cadde Oto 

Elektrik Fikret yanı 
Beceren Apt. altı 51/A 

GEMLİK

Ilkokulu’na 
hafriyat 
yardımı 
yapıldı.

Etrafında koruyucu 
duvarları bile bulun
mayan ve bu yüzden isti- 
nad duvarı çekilmesi 
gereken Ata İlkokulu’na 
ANAP Belediye Meclis 
-üyesi Mehmet Dinç ve 
Gençlik Komisyonu 
tarafından tuğla ve 
çimento yardımında 
bulunuldu.

ANAP'lı Gençlik, 
Komisyonu üyeleri birlikte 
okula giden Belediye 
Meclis üyesi Mehmet 
Dinç, İlçemizin en fakir 
okullarından biri olan Ata 
İlkokulu'nun bir çok ihtl 
yacını karşılayacaklarına 
dair söz verdiklerini 
belirterek, okulun daha 
önce kırtasiye ve önlük 
ihtiyaçlarını giderdiklerini 
söyledi.

Mehmet Dinç, okulun 
çevresine istinad duvarı 
çekilmesi gerektiğini 
ifade ederek bu iş için ilk 
etapta 600 kilo çimento 
İle bin 500 adet tuğla 
gönderdiklerini belirtti.

. Mehmet Dinç, okulun 
bulunduğu Ata 
Mahallesi'nin su soru-. 
nunun en geç Nisan 
1995'te gidereceğini 
belirterek, "şu anda 
mahalleye 5 bin tonluk, 
yeni su deposu yapılıyor. 
Daha sonra bunların 
şebekeye bağlantıları 
yapılacak. En geç Nisan 
ayında mahalle halkının 
susuzluktan kurtulacak. 
O zaman vldanjörden su 
almayada gerek 
kalmayacak" dedi.

Babaoğul 
aynı günde 
öMüfİİgj 

Borusan Fabrikası 
nda vlncçl olarak 
çalışan Çoşku.n 
Çetin,dengesini kaybe
dip betona düşerek 
ölürken, Mudanya'da 
oturan babgsı Orhan 
Çetin evlerinin bacasını 
temizlemek için çatıya 
çıkarken merdivenden 
düşerek yaşamını yitirdi.

Geçtiğimiz hafta 
Perşembe günü mey
dana gelen İki olayda 
eşini ve oğlunu kaybe
den Hatice Çetin ise bir 
köpek tarafından 
ısırılarak hastanelik oldu.

Ender rastlanan olay
da baba oğulun aynı 
gün ölmesi, annenin ise 
ışınlan köpek tarafından 
hastanelik olması Çetin 
alleslnlnde büyük üzün
tüye neden oldu.

Geçen hafta yayınladığım (Güncel Kabine'de) I 
Sayın Nezih Dimili için önerdiğim Ba,kanlık'ta I 
yanıldığımı, hata ettiğimi kabul ediyorum. Bir an için I 
beni değil (Basın'ı) mahkemeye verdiğini düşün- I 
müştüm.

Oysa, kendisi ile şahsım arasında bir dava söz I 
konusudur. Duruşmayada pek bir şey kalmadı I 
zaten. (30 Kasım 1994 Çarşamba günü)

Neyse bunu geçelim. Şimdi Gemlik'in günde- I 
minde çok çok önemli bir konu var.

GEMLİK HALKI'nın sağlığı ile kim oynadı?
Sayın Belediye Başkanı Nurettin Avcı'nın açıkla- I 

maları doğru ise İSKİ, İLKSAN, CİVAN skand alları I 

bunun yanında solda sıfır kalır.
Bir Belediye Başkanı göz kararı ile klorlanan içme I 

suyuna göz yumabiliyorsa, böyle bir su ile onblr- I 
lerce ekmeğin imal edilip halka dağıtıldığını gör I 
mezlikten gelebiliyorsa, buna isim yakıştıramıyorum. I 
Her halde bunun yoluda YÜCE YARGI ORGAN- I 
LARI'NDAN GEÇECEKTİR.

Gemlik'in yeni Belediye Başkanı, eski Belediye I 
Başkanı hakkında ihbarda bulunmuştur. Bunun suç I 
duyurusu olup olmayacağı konusunda yorum yap- I 
mıyorum. İlçemizin en büyük mülki amirinin. | 
gerekeni yapacağına yürekten inanıyorum. I 
Memurun Muhakemet Kanununun hiç bir kamu I 
görevlisine dokunulmazlık kazandırmayacağı! 
inancındayım. Bu görüş ve inançta benim gibi I 
yüzlerce binlerce kişininde olduğunu biliyorum.

Ancak halka hizmet ilkesinin bir gereği olarak I 
geçen dönem görev yapmış ve halen görev yap- I 
makta olan, bütün belediye meclis üyelerini görev- I 
lerini yâpmaya çağırıyorum. Tek tek verilecek pul- I 
suz birer dilekçe belki de olayın sorumlusunun I 

AKLANMASINA da yardımcı olabilir.
Halkın yerel yönetimleri denetlemesinden yana I 

olduklarını söyleyen tüm siyasi parti ilçe başkan- 1 
larını ve de özellikle SHP ilçe başkanını göreve I 

davet ediyorum.
Bunda art niyet aranmasın.
Tek amacım, hiç kimsenin yaptığının yanına kar I 

kalmamasıdır.
Değerli meslektaşım ve büyüğüm Çağrı Gazetesi I 

sahibi Mustafa Eren'in bu konudaki girişim ve I 
düşüncelerini aynen paylaştığımı belirtmekten I 

kıvanç duyuyorum.
Gemlik'i seven, burada yaşayan, ekmeğini I 

kazanan sağduyulu herkes bu konuda kendini I 
görevli hissederek, sorumlulardan hesap sorulması I 
için çalışmalara başlamalıdır.

İnsan olmanın, yüce onuruda kendimize ve I 
çevremize sahip olmaktan geçiyor bunu unutma- I 
malıyız.

Suçlanan ayağa kalksın ve hesap versin.
Öyle değil mi?
NOT: İş bu yazı, okuyucu mekubu falan değildir. 11

Hepinize iyi haftalar dileğimle.

İLAN ve REKLAM 
KAZANDIRIR.

O Haber O Olay 
◦ Bursa Hakimiyet 

Gazetelerine
Vereceğiniz ilanlar için bizi amfiı ;

■••'W ;51317 97. ......... ?im J
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Bunları biliyor musunuz?

%
I Televizyonlarınızın bozulmaması için....

Bu haftadaki Tüketici Köşemizde Grundıg Yetkili Servisi Mehmet Tetik ile 
görüştük. Tetik bizlere televiz yanlarınızın bozulmaması için şunlar ı öneıdi.

koltuklarda 
emniyet kemeri 
iorimKı
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■ Televizyonlarınızın bozulmamasını 
ve kış aylarında antenlerinizin arıza 
yapmasını istemiyorsanız şu hususlara 
dikkat etmeniz gerekir.
■ 1) Televizyonlarınızı rutubetli yerler- 

İden uzak tutunuz.
■ 2) Televizyon kablolarının takıldığı 
priz hattının sağlam olmasına 
anteninizin ve yükselticinizin 
TSE'damgasına uygun olmasına 
dikkat ediniz.
■ 3) Özellikle kış aylarında televizy
onlarınızın yerlerini değiştirmeyin.
I 4) Yayınlardan kaynaklanan bazı 
arızalarda televizyonunuzla oyna
nmayın.
■ 5) Televizyonunuzun üzerine kolye, 
saksı ve su gibi maddeler koyma
maya dikkat edin.
7 6) Teyplerinizin televizyonlarınıza 
uzak olmasına dikkat edin. Yanında, 
üzerinde bulunan teypler televizyon
ların renk ayarlarını karıştıracak ve

bozacaktır.
7)Televizyonlarda en çok görülen 

arızalar beslenme arızalandır . 
Yukarıda sıraladığımız maddeler tele
vizyonun beslenme arızalandır.

8) Evinize gelen şehir şebekesinin 
voltajı tam 220 wolt olması gerekir.

9) Kış aylarında bozulan anten
lerinizi ehli kişiler tarafından yaptır
malısınız.

10) Televizyonunuz bozulduğunda 
hangi marka ise o servise yaptırmanız 
gerekir.

11) Bozulan eşyalarınızı eğer 
anlamıyorsanız kendiniz tamir etm
eye kalkmayın. Onları yetkili bir 
servise götürün.

12) Televizyonlarınızı kış aylarında 
cam tarafına koymamaya dikkat 
edin.

Kanallarıyla fazla oynamayın.
Bu hususlara uyduğunuz takdirde 

televizyonunuz arıza yapmayacak ve 
sizi de sıkıntıya sokmayacaktır.

İNŞAAT ORTAKLIĞI

MANASTIR MEVKİİNDE
Deniz manzaralı

Kaloriferli
Hidroforla

Parkeli
Süper Lux daire satışlarına 

başladığımızı müjdeleriz
Daire satışlarımız sınırlıdır.

Başvuruda acele ediniz.
Tel: 513 46 37-5136446 GEMLİK

Matbaacılıkta 
tecrübenin ismiyiz. 
Yeni iş 
yerimizi ziyaret 
ettiniz mi?
Ofset ve tipo 
makinelerimiz, 
bilgiyasar 

donanımımızla 
basım işinde 
öncüyüz.
Gazhane Cd. 
Oto Fikret yanı

Tel: 513 17 97

Gerekil Telefonlar

Havuzlu kiralık ve satılık 
daireler, 

Satılık 50 m2 dükkan.
Tel: 513 17 97

>ğiİ'

Polis İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. kom.

Kaymakamlık
Kaymakamlık Ev 
C. Savcılığı 
C. Savcı Yrd.
Emniyet M.

155 
5131Ö44 
5131879 
5131206

Kaymakamlık
5131051
5131052
5131053 
5132954 
5131028

ULAŞIM
Doğan Körfez 5131212
Aydın Turizm 5132077

Resmi Daireler 
TEK Arıza 
TEK İşletme 
Turizm Der. 
Spor Sah. 
Orm. Böl. Şf: 
MIHI Eğt.' Md. 
Halk Eğt. M_fk. 
Halk Kütüp. 
As. Şb. 
Karayolları 
Uman Bşk. 
Mal Md. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu SIc. Md. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Da. Md. 
İlçe Tar. Md. 
İlçe Seç. Md.

Karayolları Trafik 
yönetmeliği1 nde 
yapılan değişiklik ile, 
otomobillerde, ön 
koltukların yanı sıra 
arka koltuklarda da 
emniyet kemeri bulun
durulması zorunlu hale 
getirildi.

Buna göre, üretimi 
Türkiye'de yapılan veya 
ithal edilen araçların 3 
ay, halen kullanılmakta 
olan araçların ise 1 yıl 
içinde arka koltuklarına 
emniyet kemeri takıla
cak.

Sağlığınız

1) Buzdolaplarınızın < 
temizliğinde yemek 1
sodası kullanınız. Bunun < 
için dört su bardağı suya 
iki yemek kaşığı karbo < 
natı karıştırarak elde 
edebilirsiniz?

2) Buzdolabının buzluk 
kısmında çok fazla buz 
toplanıyorsa kapı 
çevresindeki lastik 
gevşek' olabilir. Bunun 
anlamak için elinize bir 
kağıt alıp dolabın 
kapağını kapatırken 
kağıdı kapının arasına 
koyun ve çekin. Kağıt 
elinize kolayca geliyorsa 
lastik gevşemiştir.

3) Kışın dışa bakan 
duvarlara büfe, vitrin gibi 
büyük eşyalarınızı yer
leştirirseniz, kalın astarlı 
perde kullanırsanız ve .

geceleri perdeyi kapalı 
tutarsanız ısıtmaya daha 
az yakıt harcarsınız.

4)Sobalannızı soğuğun 
daha çok geldiği tarafa 
yerleştiriniz.

5) Fleorasan lambayla 
gözünüz daha az yorulur 
ve daha az elektrik har
camış olursunuz.

6) Kir ve toz ampulün 
aydınlatma gücünü 
azaltır. Sık sık temizleyin.

7) Yakıcı ocak vb. 
cihazın yakınında kolay 
tutuşabilir maddeler 
(kağıt, plastik perde ve 
örtü gibi) bulundur - 
mayınız.

8) Düdüklü tencerenizi 
kullanırken buhar tama
men çıkmadan kapağını 
açmayınız.

. Tüketici Bülteni Sayı:74

Gastrit ve 
Ülseriniz mi 
var?
Gastrit, beslenme ve 
ruhsal durumun mide 
salgısındaki etki
lerinden oluşur. Bu tür 
hastalığı olan insanlar 
yavaş yemek yemeli, 
sıcak ve soğuk yemek
ler yememeli ve yiye
cekleri iyi çiğnemelidir. 
Turşu, ketçap, hardal, 
çemen/ zeytin, limon, 
kuruyemiş, hazır meyve 
sulan, çay, kahve, 
nescafe, sucuk, pastır
ma, kurubaklagiller, 
yağda kızartmalar, 
pastalar, sarmısak, 
alkollü içecekler en 
aza indirilmelidir.

ÇOCUKLUK 
DÖNEMİ

KALP HASTALIKLARI
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FİIM2ET OTO EEEt\TI2İI\
YEDEK PARÇA AKSUSUAR AKU 
Otomotiv Sanayiinin 

tercih ettiği akü

24 AY GERÇEK GARANTİ

I
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GEMLİK REHBERİ
5132066 
5134503 
5131274
5131900
5131286
5131174
5131846
5131353
5131057
5131308
5131133
5131095 
5133742
5131507
5131714
5131364 
5132978 
5131042
5132360
5131186
5134994

Gemi Saatleri
Yalova -Sirkeci (İşgünleri) 

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

Belediye

UÇAK 
SÖNMEZ HAVA YOLLARI

Santral 
Sekreter 
Zabıta 
Otobüs işlet. 
Su İşletmesi 
itfaiye

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

BURSA DAN :
08.30- 11.30-17.30 

İSTANBUL DAN :
09.30- 13.30-18.30 
HAVA LİMANI TEL: 

2465445 
Bilet Satış Tel: 

2222097 
TAKSİLER

Muhasebe Md. 5134521-182
Yazı İş. Md. 
Su Arıza

5134521-111
5134521-185

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

Körfez Taksi 5131821
Çınar Taksi 5132467
Güven Taksi 5133240
Gemlik Taksi 5132324

■V'

(BYE)-Çocukluk 
çağında en fazla 
görülen kalp hastalık
larından birinin romatiz- 
mal kalp rahatsızlıkları 
olduğu bildirildi.

Ege Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Çoçuk Sağlığı 
ve Hastalıkları Anabilim 
dalı başkanı ekonomik 
ve sosyal dengesizlik
lerin kalp hastalıklarının 
önemli nedenleri 
arasında olduğunu 
belirterek, çoçukluk 
çağında en sık rast
lanan kalp hastalığı 
türünün r omatizmal 
kalp hastalığı olduğunu 
belirtti. Kalp hastalık
larının genellikle 
gelişmemiş ülkelerin 
sorunları arasında 
olduğunu kaydederek, 
şunları söyledi:

"Romatlzmal kalp 
hastağından korunmak 
çok kolay. Bunu önle
mek için anjin tedavisi 
yeterlidlr ve maliyeti 
ucuzdur. Ancak anjin 
tedavi edilmezse roma
tizmaya ve romatlzmal

kalp hastalığına çevirir. 
Sonradan açık kalp 
ameliyatı gerektirebilir. 
Devletin romatizmayı 
önlemek konusunda 
sağlık ocaklarında 
öncülük yapması 
gerekir"

Çocuklarda görülen 
kalp hastalıkları arasın
da doğumdan kay - 
naklanan kalp hastalık
larının da yer aldığı 
görüldü.

Toplam evliliklerin 
yüzde 22 sini oluşturan 
akraba evliliklerden 
doğan çoçuklaıda bu 
riskin artığını görülmek
tedir.

Toplumdan kalp 
hastalığını ortadan 
kaldırmak için iyi 
örgütlenme gerekir. 
Kişiler bilgilendirilmeli, 
akraba evlilikleri mi 
nimuna düşürülmeli, 
belirli yerlere tedavi 
merkezleri kurarak kalp 
hastalarının toplu 
olarak tedavi edilmeleri 
sağlanmalıdır.
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Gemlikspor Inegölie 
yenişemedi 3-3

I
 Bursa amatör birinci lig şampl 

yonasında mücadele ver en 
takımımız Gemlikspor, geçtiğimiz 
hafta cumartesi günü İnegöl

I Yenlcespor takımıyla yenişemedi.
İnegölde yapılan karşılaşmada 

Gemlikspor İçin önemli olan bir 
puanın kaybedilmesi üzüntü 
yaratırken Gemlikspor namağ 

■ tüplüğünü süıdürüyor. Karşılaşmaya 
hızlı başlayan Gemlikspor 7. dakika - 
da Eminin ayağından kazandığı bir 
golle öne geçti. Ancak 24. dakika
da kalemize Nihat'ın golü girince

beraberlik sağlandı. 40. dakikada 
İnegöl Yenicesporlu Gürbüz'ün 
kendi kalesine gol atmasıyla 2-1 
öne geçtik. Birinci devjeyi gali
biyetle kapatan Gemlikspor ikinci 
yarının ortalarında Soner'in gplüyle 
beraberliği, 65. dakikada Eminin 
ikinci, golüyle İse 3-2 galibiyeti 
yakaladı. Ancak, bu galibiyeti 
kdrşılaşmanın sonuna kadar 
götüremlyen takımımız, 82. dakika
da Nihat'ın golüne engel olamayın
ca karşılaşma 3-3 sona er di.

Soyadı Tashihi
Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesinin 20.10.1994 tarih ve 
1994/509 esas 1994/748 karar sayılı ilamı ile, Yaşa olan 

soyadım Yaşar olarak tashih olunduğu ilan olunur.
Mehmet Zahir Yaşar

Kongre ilanı
Gemlik Lions Kulübü Derneği 

Başkanlığından

Derneğimizin Mail Genel Kurulu 12 Kasım 1994 
Cumartesi günü saqt 14.oo de Kulüp Lokalinde 
(Gürle İşhanı Kat 3 No. 145) yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.
Yönetim Kurulu

GÜNDEM :

1 - Açılış
2- Saygı duruşu
3- Kongre divan heyeti seçimi
4- Faaliyet raporunun okiınması
5- Yönetim Kurulunun ibrası
6- Denetlöme kurulunun ibrası
7- Dilek ve temenniler
8, Kapanış

SATILIK 
ÛAİRC

Pazar Cad.
Güler Apt.
No: 2
İsa'nın 
kahvesi civarı, 
cadde 
üzerinde

Müracaat 
Tel: 513 39 06 

573 45 71 
(Haşan

Çelikkaleli)

KONUK YHZHR

Gemlikspor
Yazan : Mahir GENCER_ 
Gemlikspor kulübü Başkanı

Bursa .1 nci amatör kümede 
mücadele etmekte olan kulübümüz; 
İçinde bulunduğumuz sezonda şans 
sizliğini kırarak şampiyonluğa ulaşmak 
amacındadır.

Çağımızda futbol, kitleleri derinden 
etkileyen bir spor dalı olmasının yanın - 
da, aynı zamanda dev bir endüstri 
•nln'de motoru olmuştur.

Futbol sayesinde şehirler, hatta 
ülkeler tanıtımlarını yapabilmekte- 
dirler. Futbolun bu olağaüstü gücünü 
farkeden medya futbola büyük yer ve 
zaman ayırmaktadır. Medyanın.fut
bolu öne çıkarması sayesindedirki fut
bol kulüpleri hemen hergün medyanın 
gündeminde yeralmakta, futbol 
kulübünün ait olduğu şehirde bu 
sayede hiç bir elde edemiyeceği bir 
tanıtımı yapabilmektedir. Geçmişte 
İnegöl, Çanakkale, bugün Vanspor 
bunun en canlı Örneğidir.

Futbol aynı zamanda il, ilçe sevgisi-' 
,ni geliştirerek, beldenin moral değer
lerinin yükselmesine büyük katkı sağla
maktadır.

İlçemiz maalesef futbol ile ilgili fır
satı bugüne kadar kullanamamıştır. 
Her alanda çevre ilçeler ile liderlik1 
yarışı yapan Gemliğimiz Sporda en 
gerilerde yer almaktadır. Bu durum 
Hibemiz tanıtımını olumsuz .etkilediği 
gibi, çoçûk ve gençlerimizin 
öğünecekleri bir futbol kulüplerinin 
olmayışı onları bazı moral değerler
den yoksun bırakmaktadır.

Yönetim Kurulumuz bu düşünceler
le yola çıkmış ve takımımızı son üç 
yıldır grubunun en güçlü takımları

arasında yer almasını sağlamıştır. ’
Bu çalışmalar içersinde I 

kulübümüze çeşitli gelir kaynaklan I 
yaratılmasına çalışılmış Sayın Belediye 
Başkanımız Nurettin Avcı'nın büyük 
destekleri ile kulüp gelirle'ri oldukça? 
istikrarlı bir seviyeye ulaşmıştır. Bunun 
dışında yönetim kurulumuzun ve diğer 
Gemlikli hemşerilerimlzln kulübe 
maddi katkıları diğer gelirlerimizi oluş
turmaktadır.

Ancak, şampiyonluğa oynayan bir 
kulübün masrafları her zaman çok 
fazla olmaktadır ve bu masraflar sezo
nun ilk aylarında büyük tutarlara uluş- 
maktadır. Kulüp gelirlerinin sezonun 
tüm aylarına yayılması nedeniyle belli 
zamanlarda kulüp bütçesi açık ver
mektedir. Böyle zamanlarda taraflar
la rdan yardım talebinde bulunma 
zorunluluğu duymaktayız. İçinde 
bulunduğumuz bugünlerde benzer 
şartların varlığı nedeniyle gelirlerimiz 
yeterli olmamış ve bu nedenle yöne
tim kurulumuz kulübümüze Gernlik 
halkının sahip çıkmasına .ve kulübe 
maddi katkıda bulunmasını teminen 
bir yardım kampanyası başlatılması 
kararlaştırılmıştır . Gemlik halkından 
sağlanacak yardımda, az sayıda, 
insana çok yük olmak yerine, çok şayi-' 
da insana az yük olma prensibi ile 
hareket etmeyi prensip-edinerek esnaf 
ve tüccarlarımızın 250.000TI ile 
Gemlikspor Yardım Kampanyasına 
katılmaya davet etmekteyiz.

• Kampanyamıza katılan değerli 
hemşerilerimize şimdiden teşekkür 
ederim.
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KÖRFEZ OFSET
Matbaacılık-Yayıncılık- Tanıtım Hizmetleri 

1995 DUVAK TAKVİMİ SEZONUNU BAŞLATTI 
Türkiye'nin en kaliteli takvimlerini sizlere sunuyoruz.

Çeşitlerimizi görü n.
HESAŞ YILBAŞI EŞANTİYONLARI

Görmeden karar vermeyin.

GAZHANE'CAD. BECEREN APT. ALTI TEL .513 17 97

I

: ifeffl

yakı 
veG

I 
ma 
yapıl 
etkili 
başlı

* E 
sayfa

k 
madiı 
mış,İ

S 
tuba 
larsın

Ilı 
gelen 
Koruı 
Daha

1 B 
okuyı 
seze

> deniş

çıkara 
Bt
1-1 

dernek
2+ 

h W 
I 4-S 
kadar. (

5-Tı 
yazılı bil

Şim 
sonra s


	E:\1994\10. Ekim 1994\4 Ekim 1994\4 Ekim 1994 (1).JPG
	E:\1994\10. Ekim 1994\4 Ekim 1994\4 Ekim 1994 (2).JPG
	E:\1994\10. Ekim 1994\4 Ekim 1994\4 Ekim 1994 (3).JPG
	E:\1994\10. Ekim 1994\4 Ekim 1994\4 Ekim 1994 (4).JPG
	E:\1994\10. Ekim 1994\4 Ekim 1994\4 Ekim 1994 (5).JPG
	E:\1994\10. Ekim 1994\4 Ekim 1994\4 Ekim 1994 (6).JPG
	E:\1994\10. Ekim 1994\11 Ekim 1994\11 Ekim 1994 (1).JPG
	E:\1994\10. Ekim 1994\11 Ekim 1994\11 Ekim 1994 (2).JPG
	E:\1994\10. Ekim 1994\11 Ekim 1994\11 Ekim 1994 (3).JPG
	E:\1994\10. Ekim 1994\11 Ekim 1994\11 Ekim 1994 (4).JPG
	E:\1994\10. Ekim 1994\11 Ekim 1994\11 Ekim 1994 (5).JPG
	E:\1994\10. Ekim 1994\11 Ekim 1994\11 Ekim 1994 (6).JPG
	E:\1994\10. Ekim 1994\18 kim 1994\18 kim 1994 (1).JPG
	E:\1994\10. Ekim 1994\18 kim 1994\18 kim 1994 (2).JPG
	E:\1994\10. Ekim 1994\18 kim 1994\18 kim 1994 (3).JPG
	E:\1994\10. Ekim 1994\18 kim 1994\18 kim 1994 (4).JPG
	E:\1994\10. Ekim 1994\18 kim 1994\18 kim 1994 (5).JPG
	E:\1994\10. Ekim 1994\18 kim 1994\18 kim 1994 (6).JPG
	E:\1994\10. Ekim 1994\25 Ekim 1994\25 Ekim 1994 (1).JPG
	E:\1994\10. Ekim 1994\25 Ekim 1994\25 Ekim 1994 (2).JPG
	E:\1994\10. Ekim 1994\25 Ekim 1994\25 Ekim 1994 (3).JPG
	E:\1994\10. Ekim 1994\25 Ekim 1994\25 Ekim 1994 (4).JPG
	E:\1994\10. Ekim 1994\25 Ekim 1994\25 Ekim 1994 (5).JPG
	E:\1994\10. Ekim 1994\25 Ekim 1994\25 Ekim 1994 (6).JPG

