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Pazar Caddesinin sol tarafı Eşref Dinçer Mahallesi, Çarşı Deresinden 
Orhangazi Caddesine kadar olan bölüm ise Dr. Ziya Kaya Mahallesi adını aldı
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Belediye Meclisinin Ekim 
ayı toplantılarina 
geçtiğimiz hafta devam 
edildi. Mecliste Hamidiye 
Mahallesinin Çarşı 
Deresinden Orhangazi 
Caddesine kadar olan 
bölümüne 
Cumhuriyetimizin ilk 
Belediye Başkanı Dr. Ziya

nyasno

oeğeılı 
îşeüuı

i (Adliye ve Güvenli köyleri'nde gerilim yaşanıyor.

Karapınar Suyunun 
kavgası bitmedi
□ Adliye ve Güvenli köy
lerinde itilaflı araziye 
konan mermerler yüzün
den gerilim yaşandı.
l 1926 yılından 1970'li 
yıllara kadar sınır anlaş 
mazlığı olan iki komşu 
Koy 1970 yılından beri de 

• KADRİ GÜLER

Bay Müdür 'e

HAFTAYA BAKIŞ

’ Geçen hafta gazetemizin manşetini hatırlarsanız " Okul Koruma 
■ demeklerine dikkat' başlığını taşıyordu.

Yine geçen haftaki yazımda, bize bazı velilerden bir sûredir gelen 
yakınmaları dile getirmiş, yakınmalarla ilgili olarak Şehit Cemal İlkokulu 
ve Gemlik Lisesini örnek vermiştim.

Dikkatli okurlarım hatırlarlarsa, okul koruma derneklerinde para topla
ma yönetmeliklerine uyulmadığından, karar almadan harcamaların 
yapıldığından, dernek yöneticilerinin para toplamada ve harcamada hiçbir 
etkilerinin bulunmadığını vurgulamış, okul yöneticilerinin bu işi kendi 
başlarına yürüttüğünden söz etmiştim.

Bu yazıma Gemlik Lisesi Müdürü gocunmuş olacak ki oturmuş bir 
sayfa dolusu yazı yazmış, aklısıra kendini savunmuş.

Müdür bizi "lşkerhbe-i kübradan" atmakla suçlamış, araştırma yap
madığımızı belirtmiş ,ucuz yazı peşinde koşan bir kişi olarak adlandır - 
mış, başkaları tarafından kullanıldığımızı iddia etmiş...

Sayın Müdüre önce şunu hatırlatayım. Bana gönderdiğin APS'li mek
tuba eklediğin "Gizli” başlıklı "kişiye özel" bir yazıyı nasıl basına yol - 
İarem. Bunun bir suç olduğunu bilmiyor musun ?

İkincisi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden makamınıza 11.08.994 günü 
gelen 010/3317 sayılı yazının cevabını neden benim 25 .10.994 günü 
Koruma Dernekleri ile ilgili yazımdan sonra 27.10.994 günü yazdınız. 
Daha önce aklınız neredeydi.

Ben size para yediniz demedim. Bu telaşınız niye. Yazımı dikkatli 
okuyun, usulsuz para toplamadan söz ediyorum. Usulsüz harcamadan 
söz ediyorum. Koruma derneklerinin hesaplarının incelenmesini ilgililer- 
den istiyorum. Basın olarak bu bizim görevimiz.

L ' Unutmayın İSKİ'leri, Civan olayını sizin beğenmediğiniz basın ortaya 
çıkardı,

Ben Şimdi sizden şu soruların cevabını bekliyorum:
1-Bu öğrenim yılı başında kayıt parası toplanırken okulunuzda 

dernek yöneticilerinden kimler vardı? Yoksa paraları siz mi topladınız?
2-Her para veren öğrenciye tek tek mi makbuz kestiniz?
3-Toplanan paralar aynı gün bankaya yatırıldı mı?

ı 4-Süper Lise kitaplarından aldığınız % 20 komisyonların tutarı ne 
kadar. Günü gününe girdi yaptınız mı?

5-Toplu toplanan paralarla ilgili öğretmenlere ve yardımcılarınıza 
yazılı bilgi verdiniz mi? (Yönetmenlik gereği bazı okullarda bu yapılıyor)

Şimdilik sizden bunların yanıtını bekliyorum. Cevabını alınca daha 
sonra soracaklarımı saklı tutuyorum.Size iyi haftalar diliyorum.

Kaya'nın adı verildi.Bu 
mahallenin yüzölçümü 716 
bin 233 m2 Osmaniye 
Mahallesinde Pazar 
Caddesinin sol tarafı ise 
yine eski Belediye Başkanla 
rından Eşref Dinçer'in adı 
verildi. Eşref Dinçer 
Mahallesi 200 bin 500 m2'lik 
bir alanı kapsıyor.

Karapınar Mevkii'nden 
gelen-suya sahiplenme 
kavgası veriyor.

Mahkemeleri devam 
eden iki komşu köyün iti - 
laflı arazisine konulan 
mermerler kaldırılıyor.

Haberi Sayfa 3'de

Meclis kararları oy birliği ile 
aldı. Öte yandan İskele 
Meydanına da son 
Osmanlı dönemi belediye 
başkanlarından olan 
Osman Çığran'ın adı 
kondu.
Mecliste Kayhan 
Mahallesinde bulunan 
Dutlu Sokağın adı da 
ailesinin teklifi ile Yahya 
,Çavuş olarak değiştirildi. 
Hisartepe Mahallesinin ikiye 
bölünmesi istemi yapılan 
incelemelerde uygun 
bulunmadığı için gerçek
leşmedi.

27 Ekim günü toplanan 
Belediye Meclisinde bütçe 
kararnameleri ele alındı ve 
oylanarak kabul edildi.

Perşembe günü yaptığı 
toplantısında 1995’yılı tah
mini gelir ve gider bütçesi 
152 milyar 276 milyon liraArmutlu
atılıyor

Yaz aylarında nüfusu 
artan, gün geçtikçe 
gelişmekte olan ve buna 
rağmen lisesi bile bulun
ma ya n Armutlu 
Beldesi'ne aralık ayında 
lise temeli atılıyor.

Armutlu Belediye 
Başkanı Osman Elbaş, 
eğitim sorununun çöze
ceklerini ve en kısa 
zamanda hizmete soka
caklarını söyledi.

Haberi Sayfa 2‘deAli Güre vefat etti.Kılçükkumkı Belediye' Başkanı Eşref Oüre’nin babası Ali Güre yaka- . landığı hastalıktan kuı alamayarak öldü. Ali Güre geçtiğimiz hafta Çarşamba günü Kıiçükkumla beldesinde kılman öğle namazından sonra toprağa verildi;
Haberi Sayla 3'de 

olarak oy birliğiyle kabul 
■edildi.

1995 yılı tahmini gelir 
bütçesinde en büyük payı 
72 milyar lira ile bütçe 
belediye payı aldı.

Gider bütçesinde ise en 
büyük payı 79 milyar 341 
milyon ile cari harcamalar 
aldı.

Öte yandan 41 milyon 
500 bin lira olan Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı'nın 
maaşıda 60 milyon olarak 
belirlendi.-

Belediye Meclisinde 
imarla ilgili görüşmelerde 
komisyondan gelen karar
lar pafta pafta ele alın
mayınca bu konuya RP'liler 
ve bağımsız üye Emin Bora 
itiraz etti. Bunun üzerine 
dün toplanan mecliste 
•imar konuları yenidpn ele 
alındı.

kısa kısa kısa
Kurşunlu Beldesi'nde 
Ekim Dönemi toplantıları 
yapıldı.
Kurşunlu Beldesi'nin 1995 
yılı tahmini gelir gider 
bütçesi 27 milyar lira 
olarak.belirlendi.

Haberi Sayfa 2'de

Armutlu Beldesi'nde 
Ekim dönemi Belediye 
Meclisi toplantıları sona 
erdi.
1995 yılı tahmini gelir ve 
gider bütçesinin 17 mil
yar lira olduğu belirlendi.

Haberi Sayfa 3'de

Lions Kulübü liseli fakir 
öğrencilere ayakkabı 
yardımı yaptı.
Lions Kulübü Başkanı 
Müfit Parlak, 
özellikle eğitime 
katkıda bulunacaklarını 
söyledi.

Haberi Sayfa 2'de

"Sarıklı ve Sakallı 
Siyaset”
■MM

el Efil Afi AHAflîYoît
Şirketimizde ön muhasebe hizmetlerinde 

çalıştırılmak üzere bay eleman alınacaktır.
İsteklilerin aşağıdaki telefona müracaat 

etmeleri rica olunur.
TEL: 513 30 90

GEMLİK

71. yıl 
coşkusu

Cumhuriyetimizin 71. yıldönümü bu yıl 
bütün yurtta büyük coşkuyla kutlandı 
İlçemizde Cumhuriyet kokteyli ve balosu ile 
Umurbey'de ilk kez "Cumhuriyet ve Atatürk" 
konulu Panel yapıldı.
Cumhuriyetimizin 71. 

yıldönümü törenleri bu yıl 
bütün yurtta büyük 
coşkuyla kutlandı.

Son zamanlarda 
kesimlerce 
Cumhuriyetimizin 
c'usu Atatürk'e 

belirli

kuru- 
ve

devrimlerine karşı 
başlatılan yıpratıcı kam - 
panyaların artması 
nedeniyle başta büyük 
şehirlerde olmak üzere 
71. yıl kutlamaları şölen
lere dönüştü.

İlçemizde de 
Cumhuriyet Bayramı 
törenleri her 
zamankinden daha kala
balık bir halk topluluğu
nun katıldığı gözlendi. Bu 
yıl ilk kez «Atatürkçü 
Düşünce Derneği toplu 
olarak tören yürüyüşüne 
katıldı.

Törenlere Cumartesi 
günü saat 09.30 da 
başladı.Kaymakam, 
Garnizon Komutanı,

Yaklaşık 5 ay önce bi 
linmeyen nedenle çıkan 
yangında kullanılmaya
cak hale-gelen Atatürk 
İlkokulu aslı sabit kalmak 
suretiyle restora edilip 
öğretmenevi olması için 
yetkililerin keşif yap - 
malarını bekliyor.

Rumlar zamanında 
kilise olarak kullanılan, 
daha sonra ipek koza 

Şeytan...
Erbakan ABD'ye gitti...
O da şeytana uydu desenize. 
Ne şeytandır o Amerika, 
Ne şeytan!
Dinlemez Çelebi Abdurrahman 
Nalını çıkartıp, pabuç geydirir.
Hemide ters
Aman Hoca, kal Rahman.

Belediye Başkanı halkın 
bayramını kutladı. 
Atatürk Anıtının önünde 
yapılan saygı duruşun
dan sonra İstiklal Marşı 
okundu. Alanda yapılan 
törende günün anlamını 
belirten konuşma 
Kaymakam Orhan Işın 
tarafından yapıldı. Folklor 
gösterilerin ardından şiir
ler okundu. Geçit töreni 
ile alandaki törenler sona 
erdi. Gece fener alayı 
düzenlendi.

UMURBEY'DE PANEL
29 Ekim Cumartesi günü 

Umurbey Belediye 
Başkanı .öncülüğünde 
Celal Bayar Kültür 
Merkezinde yazar çevir
men Alaatfin Bilgi, 
Avukat Ali Aksoy ve Cem 
Güler adlı öğrenci 
"Cumhuriyet ve Atatürk" 
konulu panelde biraya 
geldi. Panel büyük ilgi 
gördü.

yetiştirme yeri olarak uzun 
süre OsmanlIlara gelir 
kaynağı olan ve 
Cumhuriyetin ilanından 
sonra'Türkiye'nin ilk 
okullarından biri olan tari
hi ilkokul restore edilmek 
için yetkililerin okulda 
inceleme yapmaları ve 
rapor hazırlamaları 
gerekiyor.Haberi Sayfa 6 da

——
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SARIKLI VE SAKALLI SİYASET

"Cumhurlyefln 71. yıldönümü çelişki 
lerle kutlandı. Kimileri bu günde ondört 
yüzyıl öncesine özlemlerini daha bir 
yüreklilikle dile getirme fırsatı bulurken; - 

। yanılmıyorsam- çoğunluk çağdaş laik 
1 demokratik Cumhuriyete bağlılığın gös- 
j feriye dönüşmesi gereğinin geç de olsa 
ayırdına vardı galiba. Bosna-Hersek'i 
bahane edip bir "yalan haberle kitleleri 
Taksim'e doldurabilenler, aydınlan - 
madan yana olanların Atatürk'ün adın
da simgelenen demokratik rejime 
bağlılıklarının bu göstergesini -belki biraz 
da- üzülerek algılamışlardır.

RP'nin Ankara'da düzenlemeye 
kalkıştığı "alternatif kutlama" yapılmadı, 
sanırın akıl ve mantık üstün geldi son 
çözümlemede. Ama Kayseri'de, Rize'de, 
RP'nin başka belediyelerinde olanlar hiç 
de yakışık değildi. Bu adamlar, bana 
kalırsa geçmişin acısını çıkarmak, 
Dürrizade Eseyylt Abdullahların yediği 
sillenin hınçını almak için uğraşıyorlar. 
Her ne denli Erbakan Hoca, "Gerçek 
Kuva-yı Milliyeclleri bugün biz temsil 
ediyoruz" demeğe getirmeye çalışıyorsa 
da, RP ideolojisi galiba daha çok 
Türkiye'de Batı normlarına yakın bir "bur
juva devrimFnin karşı tezi ölarak yük
selmekte.

"Burjuva devrimi" deyince Erbakan 
Hoca ve şürekası, "Elbette biz Batı tak 
lltçillğine karşıyız" çığlığını atacaklardır. 
Ama bu görüş, bilimsel temelden yok
sundur. "Burjuva devrimi" terimi, gerçek
te "ulusal devrim"in bilim dilindeki adıdır. 
Bunu da çok iyi bilir RP'nin akıl hocaları; 
bilir bilmesine de, bir türlü telafuuz et 
mezler. İşlerine gelmez çünküI

Atatürk, daha "Türk Devrimlni"nin 
kesin başarıya henüz ulaşamadığı gün - 
lerde bu tehlikeyi görmüş ve 2o Ocak 
1923'te -henüz Cumhuriyetin İlanından 
önce- Bursa'da şöyle konuşmuştu:

"Ulusumuz üç bucuk yıllık bir zamana 
sıkıştırılması mümkün olmayan çok 
büyük bir devrimin yaratıcısı olmuştur. 
Gerçekten yüzyıllardan beri uyruğu 
olmaya alıştığımız bir yönetim biçiminin 
dışına çıkarak, dünyada benzeri 
olmayan bir devlet kurduk. Ancak bu 
yeniliğin, kesin olarak ters bir eylemi 
gerektireceğini belleğimizden çıkarma
malıyız. Bu eyleme özgün deyimiyle 'irti
ca' derler. Yaptığımız İşler ve aldığımız 
sonuçlara göre, bu gibi İlticalar her 
zaman bekleneblllr.(...) Mutlu devri 
mlmizln zararına düşünce ve duygu 
taşıyanları aydınlatmak ve uyarmak, 
aydınlara düşen ulusal görevlerin en 
önemlisi ve en birincisidir."

Peki aydınlarımız üzerlerine düşen bu 
"en önemli" ve "en birinci" görevi yerine 
getirerek, çağdaş laik demokratik

Cumhuriyet'I koruma ve kollama 
konusunda kitleleri "aydınlatmış" ve 
"uyarmış" lar mıdır?

Ne yazık ki hayır. Tam tersine 
Türkiye'nin aydınları, ve de onların parla
mento yansıyan kesimi, Atatürk'ün bu 
sözlerine kulak ermek yerine, "siyasal 
çıkar" dğruna "karşıdevrim"© ödün 
üstüne ödün vermekten çekin 
memlşlerdlr. Bu süreçte ekonomik dar
boğazlara düşüldükçe, özellikle sağ 
siyasetçiler, açmazdan kurtulabilmek 
için "metafizik yöntemler"e başvur
muşlardır.

Ama gün gelmiş, ihtiyaç içinde 
kıvranan kesimlerin çaresizliği.bu tür 
siyasetçilerin de katkısıyla, "İslam''ı 
siyasal ideoloji olarak yeni baştan sunan 
bir takımın ardına takılmak zorunda 
kalmıştır. -

Yani vatandaş haklıdır, "sol''u 
çürümüş, "sağ"ı inandırıcı olmayan bir 
partiler yelpazesinde, ihtiyaç içinde 
kıvranın kesimlerin başka ne türlü 
davranması beklenirdi ki? Kendilerini 
sosyal demokrasinin temsilcisi sanan üç 
parti ve o üç partinin lider kadroları, 
bugünkü durumun baş sorumluları 
değiller midir?

Hem .Batı'ya göbekbağıyla bağlı, 
hem de İslam'ı politikalarının malzemesi 
yapmakta üstlerine olmayan -sözüm 
ona- liberal partilerimizle, onların ta 
Çankaya'ya dek tırmanan liderleri ve 
kadroları değil midirler bugünkü duru
mun nedeni?

Her bayramda ya da her 10 Kasım'da 
Atatürk'ün adını anmanın, ama sonra 
“Allah'ın ipi"ni siyaset pazarına sürmenin 
sonu budur iştel:

Yine Atatürk'ün bir saptaması var ki, 
günümüzün kendilerini "liberal" olarak 
tanımlayıp "çağdışı" yöntemlerle kazanç 
sağlamaya kalkışanlara pek uyuyor. 
"Paşam. İnkılap. yerle.şmiştirt bundan 
emın ol dTyen birine şöyle yanıt vermiş 
Atatürk:

"İnkılabımız henüz yenidir. Dedikleri 
gibi kökleşip, benimsendiği hakkındaki 
kanaatlerimiz, ancak İleride karşılaşa
cağımız hadiselerle tahakkuk ve 
teeyyüt edecektir. Fakat şimdi şuna 
emin olmalısınız ki, bugün başına şapka 
giyen, sakalını bıyığını tıraş eden, 
smokin ve frankla cemiyet ha yatında 
yer alanlarımızın çoğunun kafalarının 
İçindeki zihniyet, hala sarıklı ve 
sakallıdır."

Baş açık ve modern giysileriyle 
Boğaziçi'ndeki yalılarda kokteyl 
düzenleyen kimilerinin de zihniyeti, 
siyaset kürsüsünde "sanklı" ve "sakallı" bir 
görüntü vermiyor mu?.. , •

Kurşunlu Bd&sFnde 
Ekim Dönemi > 
toplantıları yapılıyor* Ek bütçesj 
Otnilyar

27 Mart Genel Yerel 
seçimleri sonrasında 
belediye olan Kurşunlu 
Beldesinde Ekim 
Dönemi Belediye Meclis 
toplantıları yapıldı.

Belediyenin 1995 yılı 
tahmini gelir ve gider ilk 
bütçesi 27 milyar lira 
olarak belirlenirken, 
bütçede en büyük payı 
22 milyar lira ile yatırım
lar aldı. Belediye 
bütçesinden cari har
camalara 4 milyar , 
transferlere 1 milyar lira 
öngörüldü.
' Bu arada DYP'li 
Belediye Başkanı 
Bayram Demir'in maaşı - 
da 25 milyon liraya yük
seltildi. Başkan Demir, 
yenj belediye olan. 
Kurşunlu'da hizmetlerin 
aksamaması için yatırı
ma büyük pay ayırdık- 
larını belirter ek, 
belediye otobüsleri ve 
suya zam yapmadık
larını söyledi.

plantıfan devam ediyor.

elediye'nin 1 
ütçesill 52 milyar

Belediye Meclisi Ekim 
Dönemi toplantıları 
devam ediyor. Meclisin 
geçtiğimiz hafta 
Perşembe günü yaptığı 
toplantısında 1995 yılı 
tahmini gelir ve gider 
bütçesi 152 milyar 276 
milyon olarak oy bir
liğiyle kabul edildi.

Belediye 1995 yılı tah
mini gelir bütçesinde en 
büyük payı 72 milyar lira 
ile bütçe belediye payı 
alırken, otobüs hasılatı 
20 milyar lira, çevre ver
gisi 18 milyar lira oldu.
bu arada bütçe dışı
vergi gelirlerinden 112 
milyar 710 milyon lira,

Armutlu Beldesine lise temeli atılıyor
Yaz aylarında nüfusu artan ve gün 

geçtikçe gelişmekte olan, buna rağmen 
hala lisesi bulunmayan Armutlu 
beldesinde lise yapılması için yapılan 
girişimler sona erdi.

Armutlu Belediye Başkanı Osman 
Elbaş, Armutlu beldesinde lise olma
masının acısını öğrencilerin ve velilerinin 
çektiğini ifade ederek, bu yüzden lise 
çağına gelen öğrencilerin Gemlik, 
Çınarcık, Yalova, Esenköy'deki liselere 
gitmek zorunda kaldıklarını belirterek, 
bu çileden öğrencileri kurtarmak için 
yapılan çabaların olumlu sonuç verdiği
ni söyledi.

Osman Elbaş, bakanlık nezdinde 
yapılan girişimler sonucu.il idare kurulun
dan Armutlu'ya lise yapılması için 
ödenek ayrıldığını ifade ederek, daha 
önce Armutlu sahası önünde tespit 
edilen 6 dönümlük araziye 24 derslikli 
kütüphane, spor salonu ve sosyal tesis
leriyle tam teşekküllü bir lisenin temelinin 
2 ay içinde atacaklarını söyledi.

Elbaş, "Armutlu eğitim sorununu 
böylece çözecektir. En kısa sürede 
temelini atıp okulu Armutlu'lu öğrenci
lerin ve çevre köylerden gelen öğrenci
lerin hizmetine sokacağız" dedi.

GEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl: 22 SAYI: 1035 
Fiyatı :5.000 TL.

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

önetlm Merkezi: Gazhane Cad. NÖ.51/A 
Tel: 513 17 97 GEMLİK

Basıldığı yer KÖRFEZ OFSET

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

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

GEMLİK

Uorüs x 
Kulübünden 
öğrencilere 
Ş^bkkab^ 
yaatânı ..... 
yapıldı . gjg 

Lions Kulübü'nden 
ilçemizin fakir öğrencile 
rine ayakkabı yardımı 
yapıldı.

Lions Kulübünde 
düzenlenen toplantıda 
konuşan Lions Kulüp 
dönem Başkanı Doç. Dr. 
Müfit Parlak, Lions 
Kulübü olarak özellikle 
eğitime katkıda bulun
mak istediklerini 
belirterek, kulüp 
üyelerinin kendi araların
da topladıkları paralar 
ve kağıt toplama kam
panyasından elde 
edilen gelir ile ilk etapta 
fakir ve yardıma muh- 
taç öğrencilere 
ayakkabı aldıklarını vur
gulayarak, yardımların 
başka şekillerde de 
devam edeceğini söyle
di.

Lions Kulüp tarafın
dan alınan 52 çift kışlık 
ayakkabı, Ticaret 
Meslek lisesi Müdürü 
Mehmet Ali Baraş, 
Gemlik Lisesi Müdürü 
Nevzat Gür, Endüstri 
Meslek Lisesi Müdürü 
İbrahim Ünal ve Kız 
Meslek Lisesi Müdürü 
Emine Özbek'e teslim 
edildi.

vergi dışı gelirlerden ise 
39 milyar 331 milyon lira, 
özel yardım ve fonlar
dan da 235 milyon lira 
bekleniyor.

Belediyenin gider 
bütçesindeki en büyük 
payı ise 79 milyar 341 
milyon lira ile cari harca- 
malar, 52 milyar 225 
milyon lira ile yatırım 
harcamaları, 20 milyar 
710 milyon lira da trans
ferler oluşturuyor. Fen 
işleri hizmetlerine har
canması beklenen 
gider ise 59 milyar 615 
milyon lira olarak sap
tanırken, temizlik hizmet
leri 19 milyar 510 milyon, 
ulaşım hizmetleri 26 mil
yar 220 milyon lira 
olarak belirlendi.

Su kanalizasyon

hizmetleri 1995 yılı tah
mini gelir bütçesi 24 mil- 
yar 860 milyon lira 
olarak kabul edilirken, 
gider bütçeside aynı 
şekilde kabul edildi. j

BAŞKANIN MAAŞI

Öte yandan daha 
önce 41 milyon 500 bin 
lira olan Belediye 
Başkanı Nur ettin 
Avcı'nın maaşıda 
R P' I i I e r I n ver dlğj 
önergeyle 60 milyon 
liraya yükseltilerek mil
letvekili maaşının yüzde 
75'ini teşkil eden Eşel
mobil sistemine bağ
landı. Başkan A vcı, 
maaşının onaylan •
masından evvel yaptığı 
konuşmada, maaş 
zammının oylanmasına 
katılmayacağını ve oy 
ve rm e y e c.e ğ I nin 
belirterek, kararı 1 
belediye meclisi ] 

üyelerinin oylarına 
bıraktığını söyledi. 
Meclis üyeleri yapılan 
oylamada maaşın 60 
milyon lira olmasını] 

onayladılar.
Öte yandan temizlik, 

parke taşı ve mezba
hanın özelleştirilmesi için 
oluşturulan özelleştirme 
araştırma komisyonu 
çalışmalarına başladı. 
Belediye Meclisi verilen 
önergeler ve imarla ilgili 
dilekçeleri görüşmek 
üzere tekrara 
toplanacak.

U üüUIa

GİYİMİM
TAKIM.ELBİSELER

W KAZAKLAR
GÖMLEKLER

M| BAY ve BAYAN 
GİYSİLERİ

çArAk dVîm gÜlerYÜzlÜ 1 
mAĞAzA

Hli Çatak ue Oğulları
Demirsubaşı Mh. Mesudiye Sk. Otel 
Umurbey Altı Tel: 513 20 75 GEMLİK

sonucu.il
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■BASI GELDİKÇE

CUMHURİYET

■ 29 Ekim, milletimizin 
■ünüdür.

en mutlu

■.Gücünü halktan alan Kurtuluş 
f Savaşı önderlerinin; yeniden var ettik- 
|ileri devlette, hakimiyetin kayıtsız şartsız 
|milletin olduğunun ve hiç bir zaman, 

■ hiç bir şekilde değiştirilmemek üzere 
| tescil edildiği gündür?

29 Ekim, milletten alınan yetkinin, 
| millete teslim edildiği gündür
|î O'nun içindirki; 29 Ekimi bir bayram 
'olarak sevinçle kutluyoruz her yıl.
| 71.ci yılı da 29 Ekim'de-çoşku ile 
Kutladık yurdun dört köşesinde ve 
'■yavru vatan Kıbrıs'ta, yabancı devlet 
temsilciliklerimizde.
K M utluyuz. Cumhuriyet'imiz 

■dünyadaki Cumhuriyetlerin en yaşlı 
beş-altı Cumhuriyetinden biridir. 71 
yıldır var olduğu gibi hep var olacaktır, 
t Cumhuriyet; hanedanı red eden, 

‘ hakimiyetin millete alt olduğu lejlmln 
adıdır.
/'Cumhuriyet, milli mücadele son
dasının getirdiği en önemli siyasal 

sonuçtur.
Kurtuluş Savaşı zaferle sonuçlandık - 

tan, Lozan Barış anlaşması 23 Ağustos 
1923'te meclise onaylandıktan ve 6 

■Ekim 1923 günü yabancı askerlerin 
İstanbul'u terk ettikten sonra, Türk 

■evleti'nln siyasi rejimini nitelemek 
gerekiyordu. Meşrutiyete dönüş ola- 

hnazdı. Mustafa Kemal, daha Erzurum
Kongresi'nin toplanacağı günlerde 

Kongre üyesi Mazhar Müfit Kansu'ya 
'şekli Hükümet Cumhuriyet olacaktır" 

/cevabını vermiş, açıklanmasına 
förtamın elvereceği günlere birak- 
mıştır.
■ Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 23 
Nisan 1920'de açılması Cumhuriyetin 

■ ilk adımıdır.
KKurtuluş Savaşı'nın bitiminden 13 
ay} Lozan Barışının Meclisçe onan
masından 68 gün sonra Mustafa 
Kemal, başta İsmet İnönü Paşa olmak 
jüfere bir gurup kongre üyesine 28 
\E^im 1923 ertesi günü yani 29 Ekim 
1923 günü ilan edileceğini açıkladı. 

ı -29 Ekim 1923 günü sabahı meclis 
normal toplantısını yaptı. Aynı günün 
akşam saatlerinde İsmet Paşa'nın 
/başkanlığında üçüncü kez toplandı. 
Bupturumda İsmet Paşa anayasanın 

jbazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında teklif bulunduğunu bildirdi. 

'Teklif üzerinde söz alan üyelerin hepsi

lâliye ve Güvenli köylerinde gerilim yaşanıyor.' g| 
fcatrapmar Suyunun kavgası bitmedi
■ Adliye ve Güvenli'de itilaflı araziye 
sahiplenme meselesi yüzünden gerilim 
yaşandı. Adliye köylülerinin Gemlik 
Kaymakamlığı ve Jandarma Bölük 
Komutanlığına giderek Güvenli köyü 
sakinlerinin' İtllaflı su afazisi olan 
Karapınar Mevkli'ne mermerler getirerek 
piknik alanı yapmak İstediklerini 
bildirmesi sorunlarına bir yenisini daha 
ekledi.

1926 yılından 1970'lu yıllara kadar 
sınır anlaşmazlığı olarHki komşu köy 
1970'11/ yıllardan beri de Karapınar 
Mevkii’nden gelen suya sahiplenme 
kavgası veriyorlar. Defalarca 
mahkemelik olan İki köy arasında su ve 
Karapınar, Mevkii sorunu, Adliye köylü
lerinin 1978 yılında Karapınar'dan gelen 
suyu mahkeme kararıyla borularla kendi 
köylerine aktarmasıyla daha da hız
landı. İki köy 1989 yılının yaz aylarında 
kavga ederlerken silahlar konuştu. 1993 
y linin ya? aylarında ise Adliye köyüne 
giden su boruları kırılmıştı.

Geçtiğimiz hafta bir grup Adliye köyü 
vatandaşı Gemlik Kaymakamı Orhan 

teklifi övdüler. Kanun kabUl pdildi., 
Devletin İdari şekli Cumhuriyet .oldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 23 
Nisan .1920 de açılması Cumhuriyetin 
ilk adımıdır.

Cumhuriyeti demokrasi ile eş tut
mak doğuru değildir. Kural olarak 
Cumhuriyet, demokrasi şekillerinden 
biridir. Cumhuriyetin diğer şekilleri de 
vardır. Örneğin-İngiltere ve İsveç kral
lıktır ama, demokrasi uygulanır. Hukuki 
ve biçimsel açıdan Cumhuriyet olan 
totoliter rejimler Vardır.

Cumhuriyet. 1950 yılına kadar otori- 
terdir. Fakat hiçbir zaman faşit ve 
totoliter olmamış, aksine çok yönlü bir 
demokrasinin oluşmasına çalışmıştır .

Cumhuriyet, devletimizin kendisidir. 
Türkiye Curhhuriyeti İnsan haklarına 
dayanan demokratik, laik ve sosyal bir 
hukuk devletidir. Milletinin gözetim ve 
denetiminde, milletinin emrindedir.

Cumhuriyetimizin bu nitelikleri hiçbir 
zaman değişmeyecek, değiştirile
meyecektir. O'nu numaralamaya, 
numaracıların gücü yetmeyecektir.

Cumhuriyetimizi korumak.mil - 
letlmizin özellikle gençliğimizin birinci 
görevidir. Bu görev, Büyük ATA'mızca 
bizlere verilmiştir. Bu görev bugüne 
kadar noksansız yerine getirilmiş fun
dan böylede yerine getirilecektir.

T.C. sonsuza dek korynulacak ve 
savunulacaktır.

Cumhuriyet, millet olarak var - 
lığımızın ve geleceğimizin biricik 
dayanağıdır.

Cumhuriyet bizlere- bırakılan en 
büyük varlıktır.

Bu büyük, varlıktan bizleri yoksun, 
bırakmak isteyen iç ve dış düşmanlar1! 
'eskiden olduğu gibi halende vaıdır.':- 
T.C. devletini yıkmak için uğraşları 
vardır. Ama asla yıkamayacaklardır. 
Temelleri sağlamdır. '

Milletimiz ve gençliğimiz, bu büyük 
ve kufsal emâneti sonsuza dek yaşat
acaktır. #

Milletimin;. Cumhuriyet Bayramını 
kutlar, nice nice Cumhuriyet. 
Bayramları'nda buluşmayı ve beraber 
olmayı dilerim.

Başta Büyük Atatürk olmak üzere; 
Cumhuriyeti kuranları, O'na hizmet 
edenleri, O'nu korumak için şehit, 
düşenleri minnet, şükran ve rahmetle 
anarım.

E kim dönemi 
toplantıları sona erdi.

Ek bütçesi
17 milyar

Armutlu Belediyesi 
Ekim Dönemi Meclis 
toplantıları sona erdi. 
Belediye Meclisi Ekim 
Dönemi toplantılarında 
Armutlu Beledlyesi'nln 
1995 yılı tahmini gelir ve 
gider bütçesinin 17 mil
yar lira olduğu belirlendi.

Geçtiğimiz hafta 
sona eren belediye 
meclis toplantılarında 
gider bütçesinde en 
büyük payı 8 milyar lira 
İle yatırımlar alırken, 8 
milyar lirada cari harca
malara ayrıldı. Transfer . 
giderleri İçin öngörül&n 
para İse 1 milyar Hra 
olârak belirlendi. 
Belediye Başkanı 
Osman Elbaş'ın maaşı - 
İse daha önce 15 milyon 
500, bin lira İken 25 mil 
yon liraya çıkartıldı.

Belediye Başkanı 
Osman Elbaş, 
Armutiu'nun su, kanall 
zasyon ve yol sorunları 
olduğunu belirterek, 
bunların yapımı için 
bütçeden büyük pay 
ayırdıklarını ve en kısa 
sürede bitirmek için 
çalışacaklarını söyledi. 
Elbaş, 1995 yılında 
belediye meclisi olarak 
hiç bir şeye zam yap
madıklarını ifade 
ederek, Armutluları 
mağdur aürumda bırak
mamaya çalıştıklarını _ 
sözlerine ekledi.

vefatetti.

Politikacı ve Bayram
"Birinci Dünya Savaşı sonunda OsmanlI 

İmparatorluğu teslim olmuş. Anadolu ve Rumeli, Yedi 
Düvel tarafından işgal edilmiştir.

Mazlum halk, teslim plan efendilerine de işgal eden 
dünya efendilerine de, anında başkaldırın

Silahı yoktur. Bulur buluşturur. Cephanesi yoktur. I 
Yapar yakıştırır.

Ve dört yılda, efendileri, bilinç ve direncinin örsüyle 
çekici arasında hamur gibi yoğurur.

Artık çağdaş uygarlığın onurlu ve eşit bir üyesi 
olmayı can pazarından söküp almış bir ulustur.

Yol yoktur. Okul yoktur. Para yoktur. Olmayanı ürete
cek, olanı daha da çoğaltacaktır. Bu olağanüstü 
serüvene dünyanın bütün dillerinde Kemalist Devrim 
denilmektedir."

* * *
Yukarıdaki cümleleri Cumhuriyet Gazetesi'nin 

"Dünden Yarına Cumhuriyet" adlı ekinden aldım.
Kurtuluş Savaşı'ndan bugüne geçirdiğimiz ve "Ulus" 

olma yolunda çektiğimiz sancıları en İyi şekilde 
özetleyebllen cümleler olduğu için köşeme aldım.

Çünkü, hala daha bunları içine sindiremeyenler, 
beyinlerinin süzgecinden geçirip o günlerin anlam ve 
önemini duyumsayamıyan, bugünlerin Türklyesl'nln o 
günlerin uzantısı olduğunu bilemeyenler var.

Çünkü, hala Atatürkçülüğü dilinden düşürmeyen, 
İdeolojisini kemalizm olarak nitelendiren, ancak zerre 

■ kadar Kemalist olamıyanlar var.
Çünkü, hala Türkiye'yi ortaçağ karanlığına götürmek 

H isteyen örümcek beyinliler düşüncelerini eyleme döke- 
| biliyor.

Çünkü, hala 71 nci yıldönümünü çoşkuyla kut
ladığımız Cumhuriyetimizi bşğenmeyip, çoğaltıp, 
numaralandırmak isteyen, sözde çağdaş düşünceli poli
tikacı, sanatçı, gazeteci, yazar ve düşünemeyenle rimiz 

. mevcut.
Geçmişini ve geçirdiği sıkıntıları bilemeyen toplumlar, 

hiç bir zaman ilerleyemez, üstelik içten yıkılmaya 
kalkışılırsa, 2 binli yıllarda da çekeceği var demektir.

Bugünlerde Cumhuriyetimize, Atatürk ilke ve devrim- 
lerine, kısaca Kemalizm'e daha sıkı sarılmak zorundayız.

İlkini İlkokul 4 ncü sınıfta okuduğum, "Nutuk'u, daha 
sonra ortaokulda bir kez daha okudum. Şu günlerde 
tekrar okumaya başladım.

Tüm gençlerin, (mutlaka okuduklarını zannediyorum) 
bir kez daha okumaları gerektiğine inanıyorum.

Tarihimizi iyi bilmemiz, karşı çıkanlara, haddini 
bildirmemiz gerekmektedir.

Işın ve. İlçe Jandarma Bölük 
Komutanlığı'na giderek, mahkemelik 
olan Karapınar Mevkii'nin Güvenli köyü 
halkı tarafından mermer masalar getiri 
lerek, sahiplenmeye çalıştıklarını öne 
sürdü.

Bunun üzerine köye giden jandarma 
ekipleri, mermer taşların konulduğu 
alanda İnceleme yaparak, Güvenil 
Köyü Muhtarı Recep kakan ve köylüler
den konu hakkında bilgi aldı. Köylüler, 
mermerlerin getlrtllmesinde art. niyet 
olmadığını belirterek "Karapınar Mevkii 
çok güzel bir yer özellikle yaz aylarında 
buralara piknik yapmak için bir çok 
İnsan geliyor. Bu taşlarıda muhtarın 
kardeşi getirdi. Kötü, bir niyet yok 
sadece piknik yapmaya gelen vatan- 
daşlann oturabileceği sofrasını açabile
ceği bir yer olması amacıyla yapılmıştır" 
dedi.

Hala mahkemeleri devam eden İki 
köyün İtllaflı olan arazisine konan 
taşların kaldırılması için ilç'emiz 
Kaymakamı Orhan Işın, jandarmaya 

. yetki verdi.

Küçükkumla Belediye 
Başkanı Eşref Güre'nln 
babası AH Güre(66) 
vefat etti.

Bir süredir rahatsız 
olan ve beldede ka 
saplık ve zeytincilik 
yapan iki çoçuk babası 
Ali Güre'nln cenazesi 
geçtiğimiz hafta 
Çarşamba günü 
Küçükkumla beldesinde 
kılınan öğle namazın
dan sopra toprağa 
verildi.

AH Güre'nln cenaze 
törenine Gemlik 
Kaymakamı Orhan 
Işın'ın yanı sıra 
Osmangazi Belediye 
Başkanı Basıl Sönmez, 
Umurbey Belediye 
Başkanı Mete Okay, 
Gemlik Belediye . 
Başkanı Nurettin Avcı, 
siyasi parti ^temsilcileri 
ve kalabalık bir halk 
topluluğu katıldı.

Gelelim güncel konumuza. Cumhuriyetimizin 71 nci 
yıldönümü tüm yurtta, KKTC'de ve dış temsilciliklerde 
olduğu gibi ilçemizde de büyük bir çoşkuyla kutlandı.

28 Ekim 1994 Cuma günü saat 13.00 te Atatürk 
Anıtına çelenk konulması, saygı duruşu ye İstiklal 

| Marşımızın okunmasıyla başlayan törenlerin ilk günü 
katılım açısından son derece gurur vericiydi.

Ancak, 29 Ekim sabahı ne olduysa oldu.
Atatürk Kordonu'nda düzenlenen kutlama törenle 

rine SHP ve MHP'nin dışında hiç bir partinin ilçe başkanı 
ve yönetim kurul üyesi ne hikmetse törene katılmadılar.

■ Katılmayanları tek tek ele alırsak, DYP İlçe Başkanı 
Yüksel Yıldırım ve başkan yardımcıları, ANAP İlçe 
Başkanı Faruk Güzel ve yardımcıları, CHP İlçe Başkanı 
İbrahim Ayvat ve yardımcıları, DSP İlçe Başkanı Vedat 
Emek ve yardımcıları. Refah Partisi İlçe Başkanı Ali 
Yıldırım ve yardımcıları, DP İlçe Başkanı Mehmet 
Başkan, BBP İlçe Başkanı ve diğerleri.

Hadi Refah Partisini, BBP'yi anladık.
Şimdi İktidar Partisi İlçe Başkanı niçin törenlere katıl - 

madılar. ANAP ilçe başkanı neden gelmediler?
Bu ülkede Kemalist düşüncenin savunucuları olarak 

bilinen ve laikliğin sigortası diye bilinen DSP ile CHP'nin 
ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri neredeydiler?

Her konuşmalarında Atatürk'e toz kondurmayan bu 
zdt-ı muhteremler tören saatlerinde uyanamamışlarmıy - 
dı? Yoksa, Cumhurbaşkanından, Başbakan'dan, 
bakanlardan, öğretmen ve öğrencilerden, bırakın 
törende çoşkuyla bayrak sallayan 3 yaşında, 5 yaşın - 
daki çoçuklardan, bebelerden daha fazla mı işleri 
vardı?

Ya da bu kadar yoğun oldukları için mi ülkede her 
şey güllük gülistanlık.

Okullararası spor müsabakalarında yapılan yarışların 
ödül dağıtma törenlerinde yaşayan komediyi hep birlik
te gördük. Ne iktidar, ne ana muhalefet, ne de iktidara 
koşuyoruz diyen partilerin önde gelenleri vardı.

Bü ayıp onlara yeter.
Ülkemiz İnsanları artık milli bayramlarına sahip çıkıyor. 

Dileriz, politikacılarımız da aynı hassasiyeti gösterirler.
* En büyük bayramımızı tanımayan politkacılara yüz 

verileceğini zannetmiyorum. Tabiiki oy da alamazlar.
Cumhuriyetimizi her şeye rağmen sonsuza kadar 

koruyacağız.
Bu uğurda ölen şehitlerimizin ruhları şad olsun...

korumak.mil


1 Kasım 1994 Salı Gemlik KÖRFEZ Sayfa: 4

-Rahmi BABA Restaurant'ın 
Güzel ortamında her akşam 

piyanist

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

9(işan, (Düğün, Sünnet 
cemiyetleriniz için 

rezervasyonbarnızı beziyoruz.

Rahmi BABA 
Restaurant 
HİZMETTE RAKİPSİZDİR.

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

Tel; 582 26 40

KONUK YAZAR
MUTLU GÜN

M«1ln ŞANLI
Cumhuriyet İlköğretim Okulu Müdürü

şakrûkFLnsTiN

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

Gübre alan çiftçilerin 
desteklemeden yarar
lanabilmeleri için İlçe 
tonm Müdürlüklerinden 
çiftçi belgesi almalarının 
zorunlu olduğu bildirildi.

İlçe Tarım 
Müdürülğü'nden yapılan 
açıklamada 14 Eylül 
1994 ve 15 Ekim 1994 
günlü resmi gazetelerde 
çıkan Bakanlar Kurulu 
Kararnamesine göre 
çiftçilere destekleme 
ödemesi yapılacak.

Tarım ve Köy İşleri 
Bakanlığından donatıcı 
ve satıcı belgesi alan 
kişilerden çiftçilerin satın 
alacakları gübrelerin 
faturalarını İlçe Tarım 
Müdürlüklerine tasdik 
ettirilmesinden sonra 
Ziraat Bankası'ndan 
çiftçilere yıl sonuna 
kadar yüzde 30 destek
leme ödemesi yapıla- - 
cak. Destekleme 
ödemesi alacak kişilerin 
çiftçi olduklarını belge
lendirmek için İlçe Tarım 
Müdürlüğü'nden "çiftçi 
belgesi” almaları 
gerekiyor. Çiftçi belgesi 
çiftçi kimliği olarak da 
kullanılabilecek. Daha 
fazla bilgi almak 
isteyenlerin İlçe Tarım 
Müdürlüğüne başvur
maları ilan olunur.

29 Ekim; Bugün alalade gün olmak
tan çıkmış, insanca yaşamak İsteyen mil - 
letlmlzln dönüm noktası olmuş olan bir 
gün. Bygün modern anlamda bir' 
devletin femel taşlarının yerine konul
duğu gün. Bugün her yönde ilerlemenin 
başlangıcı olan yolun "YAŞASIN 
CUMHURİYET* diye kabul edilişinin 71. yılı. 
Bu güneşin doğuşu bugürr.

29 Ekim Türk Milletinin millet olarak 
uyanışı ve kenefine gelişidir. Zira 1914 
yılında kapkaranlık kaynayan bir dünya - 
da, elinden silahı alınmış bir ordu düş - 
man çizmeleri altında yurt köşeleri, mil
letimiz İse kederli ve karamsar. Yarınlar 
endişeli. Tarih boyunca hürriyet ve istik
lale timsal olmuş olan milletimiz yok 
olmayla karşı karşıya. Tıpkı Vatan şair 
Kemal'in dediği gibi;

"Vatanın bağrına düşman dayamış 
hançerini

Yok İmiş kurtaracak onu bahtı kara 
m ad erin I"

Şeklinde çaresizlik içersinde kıvranıp'’ 
bir kurtarıcı beklerken 1919 yılında bir 
anda ışık dolu bir baş; Mustafa Kemal 
şöyle sesleniyordu. "Türkiye halkı asırlar
dan beri hür ve müstakil yaşamış ve 
istiklali yaşamak İçin şart saymış bir 
kavmln kahraman evlatlarından ibarettir. 
Bu millet fstJktâlsIz YAŞAMAMIŞTIR 
YAŞAYAMAZ İyE YAŞAYAMAYACAKTIR" 
Kısacası "Yajstlklal Ya «ölümdür" parola, 
işte bu duÇguförla, Mustafa Kemal'in 
önderliğinde Milli Mücadele başlayarak 
kan, ateş ve barut kokusu içersinde 
SAKARYA Meydan Muharebesi ve ardın
dan 26 Ağusfos'ta başlayan BÜYpK 
TAARRUZ ve 30 Ağüstos’ta BAŞKOMU
TANLIK Meydan Muhfardbesi'nin kazanıl
ması. Dünya Milletleri bir defa daha 

'âTiTamışlaT kl TlIRK MİLLETİ ezelden beri 
hür yaşamış ve hür yaşayacaktır.

Artık askeri zafer kazanılmış sıra siyasal 
zaferlere gelmiştir. Bununda ilk basamağı 
Türk Milletinin asil karakterine uygun bir 
idare seçmektir. Bu cevabıdâ Atatürk 28 
Ekim 1923 de şöyle açıklıyordu: "Yann 
Cumhuriyeti ilan edeceğiz." Gerçekten 
29 Ekim 1923 günü saat 20.30 da verilen 
bir önerge ile Anayasanın ilk maddesi şu 
oluyordu. "Türkiye Cumhuriyet usulü İle 
İdare olunur bir halk devletidir" bû 
madde mübarek ve ihsan üstü bir 
çabanın mutlu sonuydu.

Cumhuriyet ne idi? Bunuda Atatürk'ün 
Nutku'nun 2. elifinde görürüz ki, şöyle 
der: "Cumhuriyet ahlaki fazilete 
dayanan bir İdaredir. Cumhuriyet fazilet-

tir. Cumhuriyet İdaresi faziletli ve namus
lu İnsanlar yetiştirir" Anlıyoruz kİ; I 
Cumhuriyet yöneMtpi halkın kendi ken- I 
dişini yönetm'esi üzerine/» I 
kurulmuştur."Hakimiyet kayıtsız şartın 
MİLLETİNDİR" İşte budur Cumhuriyet ve I 
bu faziletli idare Yeni Türkiye'de I 
Atatürk'ün Nutku'nda belirttiği şu güneşi I 
doğduruyordu. "Cumhuriyet, yeni ve 
sağlam esaslarıyla Türk Milletini emin ve 
sağlam bir İstikbal yoluna koyduğu ' 
kadar asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı 
güvenlik itibariyle büsbütün yeni bir ha I 
yatın müjdecisi olmuştur."

Bu müjde inkılaplardır. Laiklik, eğitim, I 
kılık kıyafet, medeni kanun. Böylelikle I 
Cumhuriyet güneşiyle çağdaş uygarlık I 
düzeyine hızla ulaşıyorduk. Böylelikle i 
Cumhuriyetin her alanda ilerlemenin en I 
açık güvencesi olduğunu görüyorduk?. I 
Böylelikle Cumhuriyetin bizi en medeni I 
ve müreffeh bir millet olarak varlığımci I 
yükselteceğini yaşıyorduk. Tıpkı şairin 50. I 
yıl marşındaki beyidi gibi. ■ I

“Cumhuriyet. Özgürlük. İnsanca varlık । 
yolu.

ATATÜRK'ün çizdiği çağdaş uygarlık I 
yolu*

“Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, I 
bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli I 
muhafızlar ister. Yeni nesil bu özellik ve I 
kabiliyetle yetiştirmek sizin elinizdedir' I 
diyerek Cumhuriyetin bizlere yüklediği I 
görevi belirtir. Bizlerde bu görevin soruma 
luluğunu düşünerek yurdunu, milletini 
seven bir gençlik yetiştirmek ilk göre-, 
vimizdir. Çünkü bu faziletli idareyi 
ATATÜRK "EY Yükselen yeni nesil İstikbal 
sîzindir. Cumhuriyeti biz tesis ettik; onu I 
yükseltecek ve yaşatacak sîzlersiniz1 I 
diyerek Cumhuriyetin sonsuza deklotiE I 
ma ve yaşatılması görevini bizlerln. I 
yetiştirdiği gençliğe vermiştir. Bizlerde I 
inanıyoruz ki çok sevdiği, güvendiği bu I 
GENÇLİK ATATÜRK'ün İlkeleriyle 
Cumhuriyeti ilelebet koruyacak ve I 
yaşatacaktır. Çünkü damarlarında asil I 
Türk kanını taşımaktadır. Ve oniar blzler^ I 
den alacakları eğitim ile vatan sevgisinin, I 
fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacak- | 
lardır. Türk çoçuğu ATASINI tanıdıkça | 
daha büyük işler yapmak için kendinde | 
kuvvet bulacakır. Hedefimiz mut» I 
Cumhuriyet TÜRKİYESİ. Bunun içinde MIHI ' 
Birlik ve Beraberlik içersinde bulunuft 
Atatürk'ün çizdiği yoldan giderek çağdaş j 
uygarlık düzeyine ulaşmak. Bu amaçta; 
Nice 29 EKİMLERE

KÖRFEZ OFSET
. MATBAACILIK- YAYINCILIK- TANITIM HİZMETLERİ

> Siyah Beyaz ve Renkli Baskı İşleri
Fatura-İrsaliye- Gider Makbuzu-Perakend Satış Fişi- Bilet- Müstahsilj 

Makbuzu- Kartvizit- El İlanı- Davetiye- Broşür-? Kitap- Kaşe-Cilt İşleriniz içini
bizi hemenf arayın.

GAZHANE CAD. BECEREN|APT. ALTI TEL .513 17 97 j



j Kasım 1994 Salı Gemlik KÖRFEZ Sayfa: S

r Kahvaltılarımızın değişmez tadı
■ Kahvaltı sofralarımıza tat veren ve İnsanların sağlığı için kalori taşıyan
Bjyeceklerden birisi de reçellerdir.

■ İnsanlar sağlıklı yaşamak için sürekli 
kalori almak zorundadırlar. Bu kalorileri 

Balabilmek ve sağlıklı olabilmek İçin 
I sabah kahvaltısı yapmak gerekir. 
| Sabah kahvaltılarımızın değişmez tadı 
I reçeller, besinlerimizi saklama yöntem-

Brlmlzden biridir.
A Reçeller meyve, çiçek ve bazı 
meyvelerin kabuklarının şekerle birlikte 
kaynatılıp kıvgm verilerek dayanıklı 
hale getirilmesiyle hazırlanır.
K Reçel yapılacak meyveler seçilirken 
sağlam ve diri olmasına, çürük ve 
bozuk olmamasına dikkat edilmelidir.
Şekeri meyvesine göre ayarlanmalıdır. 
Reçel yaparken meyvelerin tatlılığına 
göre şeker atılmalıdır. Meyveleriniz tatlı 
İse 1 kğ meyveye T kğ şeker, ekşi ise 1 
kğ meyveye 2 kğ şeker olarak ayarlan- 
malıdır.
[ Pişirme şekli her meyveye göre

11 değişmektedir.
Ayva gibi sert olan meyveler 

yumuşayana kadar ön pişirme yapılır. 
I Daha sonra şekeri ilave edilerek pişir 
I meye devam edilir.

KAYIP
Gemlik Nüfus Müdürlüğü'nden 

.aldığım nüfus cüzdanımı kaybettim.
Hükümsüzdür.

Filiz BÜYÜK
Tel: 513 44 50

| ApAYOL
İNŞAAT ORTAKLIĞI

MANASTIR MEVKİİNDE

Sfaztrfayan: Serap ‘BİRLİK

Portakal gibi çok yumuşak olmayan 
.meyveler ise önceden hazırlanan 
şuruba katılarak pişirilir.

Çilek, vişne gibi yumuşak meyveler, 
ise şekerle karıştırılarak biraz bek - 
letümeli veya -kendi suyuyla pişirilme- 
ildir.

Kaynama sırasında bazı hususlara 
dikkat edilmesi gerekir

Reçel yaparken kaynama sırasında 
limon suyu katarak şekerlenmesini 
önlemelisiniz.

Reçelinizi kaynatırken sık sık karıştır - 
malısınız. Kaynama sırasında oluşan 
köpükleri kaynamaya son verdikten 
sonra üzerinden almalısınız.

Eğer hazır reçel almak İstiyorsanız 
bazı hususlara dikkat etmeniz gerekir:

Reçel ve benzeri ürünlerin en önemli 
özellikleri kıvamlarıdır.

Reçel alırken, üründe köpük veya 
hava kabarcıkları olmamasına, sulan
mış olmamasına, ve bu hususların yanı 
sıra TSE markasının- olup olmadığına 
dikkat etmelisiniz.

KÖRFEZ 
OFSET
Matbaacılıkta 
tecrübenin ismiyiz. 
Yeni İş 
yerimizi ziyaret ettiniz 
mi?
Ofşet ve tipo 
makinelerimiz, 
bllgiyasar 

donanımımızla 
basım işinde 
öncüyüz.
Gazhane Cd. 
Oto Fikret yanı

Tel: 513 17 97

o BUNLARI YAPIYOR MUSUNUZ? 1

İnsanlarımızın yüzde 99.9 unun
hiçbir alakasının bulunmadığı 

yayın dünyamızda geçtiğimiz gün
lerde sessiz sedasız bir kitap yayın
landı.

"Hayata Dair küçük Elkltabı" adını 
taşıyan kitabı Fatma Yaşar ve Raşlt 
Çavaş türkçemtze kazandır dılar. 
Yazar, olağanüstü ve etkileyici olan bu 
kitapta kişisel yaşam deneyimlerinden 
süzdüklerini madde madde özetlemiş. 
Günümüzün acımasız r ekabet 
ortamında hala mutlu ve sevgi dolu 
bir yaşam düşleyenler olabileceğini 
düşünerek, kitaptan bir derleme yap
tık. Yazarın düşüncelerinin hepsine 
katılmayabilirsiniz. Mutlaka kendi * 
deneyimleriniz vardır. Amcu bunlar da 
en azından kulağınıza küpezölsun :

ıs*Yılda en az bir kez güneşin 
doğuşunu seyret

ra- Bir köpeğin olsun
- ıs* İnsanların doğum günlerini hatır
la

ra- Bir müzjk'aleti çalrfıayı öğren
ıs* Mükerrimöi bin müzik setin olsun
■s- İyi kuru fasülye pişirmeyi öğıen
ra-*Olanaklarının altında yaşa
ıs* Ucuz otorriobilpullan ama sahip 

olabileceğin en iyi evi ol
ıs* Hiçbir zaman okumasan da iyi 

kutapların olsun
ıs*, Hiçbir neden yokken şampanya 

İÇ
■s* Ne satarsa satsınlar, çoçuk 

satıcılardan her zaman bir şeyler al
ıs*' Her doğum gününde bir ağaç 

dik
■s* Hiç. kimseden umut kesme, 

mucizeler her gün olur
es* İtfaiyecilere ve gece bekçilerine 

saygı duy

t* Mesleğinin dümenlerini öğren
mekle zaman yitirme, mesleğini öğren

ra- Cesur ol. Değilsen bile öyle 
davran. Hiç kimse aradaki farkı 
anlayamaz.

ıs* Zekanı eğlendirmek için kullan, 
başkalarıyla eğlenmek için değil.

■s- Banyoda şarkı söyle.
ıs* Slow danset
ra-İnsan Hakları Evr ensel 

Beyannamesi nl oku.
ra* Her gün 30 dakikalık sıkı bir 

yürüyüş yap
ra* Bol bol gülümse. Hem maliyeti 

sıfırdır. Hem de bedeline paha 
biçilmez.

ra* Polislerle asla tartışma. Onlara 
hep "Memur Bey" de

ra* Kravat tak.
ıs- İngilizce öğıen, senden başka 

bilmeyen kalmayacak.
os-Asla blrilerlnln umudunu kırma. 

Belki de sahip olduğu tek sey oduc
ra- Birini maça götür.
ra Gülleri koklamaya zaman ayır.
ra- Bütün politikacılardan kuşkulan.
■s- Yataklı vagonda gece yolculuğu 

yap.
.ıs- Gerçekten yapmak istedik

lerinden asla vazgeçme. Büyük düşleri 
olanlar, gerçekleri bilenlerden daha 
güllüdür.

ra- Elin testere ve çekiç tutsun.
ıs- Sırtüstü uzan ve yıldızlara bak.
ıs- Kontak anahtarım arabanın 

üstünde bırakma.- •
ıs- Birisine "Seni Seviyorum" deme 

fırsatını asla kaçırma.
ra- Sadece aşk için evlen.
ıs-Anneni ara.

Deniz manzaralı
Kaloriferli

Hidroforlu
Parkeli

Asansörlü
Süper Lux daire satışlarına 

başladığımızı müjdeleriz

Tel: 513 46 37- 5136446 GEMLİK
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FİB\İ3ET OTO ■ İTT\EOİ1\
YEDEK PARÇA - AKSUSUAR - AKLI 

Otomotiv Sanayiinin 
tercih ettiği akü

Gerekil Telefonlar
Polis İmdat 
Jandarma K.
Polis Karakolu

•Gar. kom.

155
5131044
5131879
5131206

Kaymakamlık
•Kaymakamlık
|Kaymakamlık Ev 
C, Savcılığı 
C, Savcı Yrd. 
Emniyet M.

5131051
5131052
5131053
5132954
5131028

ULAŞIM
Doğan Körfez 5131212
Aydın Turizm '5132077

Resmi Daireler •
TEK Arıza 
TEK İşletme 
Turizm Der. 
Spor Sah. 
Orm. Böl. §f. 
MIHI Eğt. Md. 
Halk Eğt: Mrk. 
Halk Kütüp. 
As. Şp. 
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.

i 
s

24 AY GERÇEK GARANTİ
Tel:Fax: 51310 01 İstiklal Cad.

INo'lu aralık GEMLİK

i 
i 
i 
i 
i 
1

E

gemlik rehberi
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 (İşgünlerl) 

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

UÇAK 
SÖNMEZ HAVA YOLLARI

Havuzlu kiralık ve satılık 
daireler, 

Satılık 50 m2 dükkan.
T^l? SI 3 17 07

XÖBEÜ~ÇJ ECZAXE£ER

Santral
Sekreter
Zabıta 
Otobüs İşlet.. 
Su İşletmesi 
İtfaiye

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

BURSA DAN :
08.30 -11.30 -1 7.30

İSTANBUL DAN :
09.30-13.30-18.30
HAVA LİMANI TEL:

2465445
Bilet Satış Tel: 

2222097
TAKSİLER

Muhasebe Md. 5134521-182
Yazı iş. Md. 
Su Arıza

5134521-111
5134521-185

Hastaneler

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi

5131821
5132467
5133240
5132324

Devlet'Hps- 5139200
.SSK Hastanesi 5132329
Mer. Sağ. Ocağı 5131068

| Kasım 1994 Sah VEZİR OĞLU

2 Kasım 1994 Çarşamba YİĞİT ,

3 Kasım 1994 Perşembe • SEDA r <9?

4 Kasım 1'994 Cuma ÇAMLICA

| Kasım J 994 Cumqrtf|ig'

6 Kasım 1994 Pazar SAĞLIK

7 Kasım 1994 Pazartesi .JİPSİMİ
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Tarihi okul keşif için bekliyor Orman Bakanı Haşan Ekinci ilçemizi ziyaret ederek.

Yaklaşık beş ay önce meydana 
gelen yangın sonucu yıkılan1 ve 10 yıldır 
kullanılmayan târihi Atatürk İlkokulu, aslı 
sabit kalmak suretiyle restore edilip 
öğretmenevl olmbsı İçin yetkililerin keşif 
yapmalarını bekliyor.

Rumlar zamanında kilise olarak kul
lanılan, daha sonra ipek koza yetiştirme 
yeri olarak uzun süre OsmanlIlara gelir 
kaynağı olan vb Cumhuriyetin ilanından 
sonra Türkiye'nin İlk okullarından biri 
olarak 1984 yılına kadar hizmet veren 
tarihi İlkokul, bu tarihten sonra aynı 
yerinde okulun hizmete girmesiyle 
Anıtlar Yüksek KuruJü'nca SİT kapsamına 
alınarak beklemeye konuldu.

Ancak 1992 yılından beri okulun 
restore edilip öğretmenevi, Halk Eğitim 
Merkezi ve Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü 
binası olması için yapılan girişimler 1994 
yılı başında sonuç vermişti.Tam bunların 
gerçekleşmesi için ödenek çıkartılırken, 

İLAN

Belediyemiz parketaşı kullanılmak üzere gerekli kum malzemesi.ve 
nakliyesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35. maddesi (a) bendi 
uyarınca yaptırılacaktır.

1) Keşif Bedeli : 287.188.500.-< .
2) Geçici Teminat : 8.615.655.-TL
3) İhale Tarihi : 9 Kasım 1994 Çarşamba günü saat 15.00 de 

Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
4) Bu işe ait şartnameler mesai saatleri içersinde Belediyemizce görülebilir.
5) İştirakçilerden; *

a) 1994 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası kayıt belgesi
b) Kanuni İkametgah
c) Geçici teminat alındı belgesi
d) Noter tastikli İmza sirküleri
e) Şirketi veya kuruluşu yetki kıldığına dair yetki belgesi
f) Telgrafla müraacatlar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Keyfiyet ilan olunur.

bu kez 5 Nisan Ekonomik istikrar Paketi 
kapsamında tasarruf tebdirleri genelge
si ortaya çıkarak restore işini 
engellemişti.

Bunun yapı sıra 5 ay önce meydana 
gelen yangın okulun restore edilmesini 
engelleyen İkinci sebep oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Gemlik 
Kaymakamı Orhan Işın, okulun keşif 
çalışmalarının daha önce yapıldığını 
ancak tasarruf tedbirleri genelgesi İle 
'ödeneğin durdurulduğunu söyledi. Işın 
"Bayındırlık Müdürlüğüne yangın sebe
biyle yeniden keşif- yaptıracağız. 
Tasarruf genelgesi bitiminde öngörülen 
şekilde restorasyonu yapılıp, bu tarihi 
okulu çok yönlü olarak, Milli Eğitim 
Müdürlüğü, Öğretmenevi ve Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlükleri emrine vereceğiz. 
Keşif çalışmaları önümüzdeki aylarda 
yapılacaktır" dedi.

Fundalıklara tapu sözü verdi
istenilen 5 milyar kredinin Dünya Bankom 
ve IFAD(Uluslararası Tarımsal Kalkınma 
Fonu) kapsamındaki düşük faizli kredi 
lerden karşılanacağını söyledi.

Orman Bakanı Haşan Ekinci, 
geçtiğimiz hafta Cumartesi günü ilçe 
mlze gelerek bazı orman ve köyleri 
ziyaret etti.

Bdkan Ekinci, Küçük kumla, 
Haydariye ve Armutlu'da köylülerle soh
bet ederek orman rejimi dışına çıkarılan 
makilik ve fundalık alanların zeytinlik 
te'sisi için üreticilere sembolik bir fiyatla 
satılıp tapularının verileceğini müjdeledi. 
Beraberinde DYP Bursla Milletvekili 
Mehmet Gazloğlu, 4 Aralık seçimlerinde 
DYP Bursa Adayı Abdülkadir Cenkçiler İl 
Başkanı İdris Sevinç, Büyükşehir 
Belediyesi Eski Başkcfnı Teoman Özalp, 
DYP İl Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte 
Engürücük Köyü Mevkii'ndeki 

' Gökçenteks Fabrikası önünde Gemlik 
Kaymakamı Orhan İşin, Garnizon 
Komutanı Bilgi Günkent, DYP İlçe 
Başkanı Yüksel Yıldırım Ve partililerce 
karşılandı.

DYP ilçe binasında Fevziye, 
Haydariye, Şükriye, Adliye, Mecidiye, 
Selimiye, Hayriye, Çihatlı, Kurtul, 
Şahinyurdu ye Hamleliye köyü muhtar
ları, ile görüşerek, bu köylerin odun kesi
mi, orman İçi yolların; açılması mevcut 
yolların bakımı, orman içi ^köylerin 
ORKÖY kanalıyla ve sıfır, faizli Tarımsal 
amaçlı kredilerle desteklenme konu
larını çözüme kaVuştürâcağını belirten 
Orman Bakanı Hasân Ekindi; bu arada 
ilk kez Adliye köyünde yakacak odun 
temini için yetkililere odun kesimi izni ta 
limkatını vereceğini bildirdi.

Bu arada Şükriye köyünde geçen yrl 
işletmeye açılan parke imalatına yöne - 
ilk sınırlı sorumlu Şükriye Köyü 
Kalkındırma Kooperatifi Başkanı Hüseyin 
Şimşek'i 5 milyarlık ek işletme ve yatırım 
kredisi talebini uygun gördüğünü 
belirten Ekinci, kooperatife geçen yıl 2 
milyar işletme kredisi-1.3 milyar yatırım 
kredisi verildiğini, .kapasite drttırımı ve ek 
yatırımda entegrasyona gidilmesi için

KÖYLERİ ZİYARET ETTİ
DYP ilçe binasında karayolu ile yak- I 

Taşık 15 araçlık konvoyla Küçük Kumla I I 
Beldesi, Haydariye Köyü ve Armutlu | 
beldesini ziyaret ederek, yaptığı konuş- I I 
malarında şunları söyledi:

"6830 sayılı Orman Yasası hükülerine 11 
göre, orman rejimi gösterilen fakat 2924 ;ı 
sayılı yasanın 2-B maddesi gereğince 11 
orman kadostroları tarafından bilim ve 1I 
fen yönünden incelenip, üzerinde II 
orman varlığı bulunmayan ve zeytin «I 
tarımına müsait fundalık ve makilik 11 
alanların zeytinlik tesisi için sembolik bir I 
ücretli ve ORKÖY kanalıyla üreticilere I 
tahsil edilecektir. Bu alanlarda gerekil 'I 
zeytin fidanı devletçe ücretsiz verilip 4'11 
yıl amacına uygun kullanılan bu gibi I 
yerlerin tapusunu üreticiye vereceğiz' I 
dedi.

Armutlu beldesine ağaçlandırma | 
çalışmalarına hız verilip buranın milli .11 
parka dönüştürülmesi konusunda ! 
Armutlu Belediye Başkanı Orman ! 
Elbaş'ın isteğini uygun gördüğünü j 
bildiren Haşan Ekinci, Kurşunlu II 
beldesinde yapılaşma nedeniyle çam I 
ve benzeri ağaçların özel mülkiyete ayrı I 
olma bile korunması konusunda II 
Belediye Başkanı Bayram Demir'in isteği- I 
ni olumlu karşıladığını ve bu konuda I 
gerekli yerlere talimat vereceğini sözle I 
rine ekledi.

Daha sonra Gemlik Tv'de 15 dakikalık 
programa konuk olan- Haşan Ekinci I 
zeytinde ilk kez beklenilen fiyatın II 
üstünde fiyat açıklandığı belirterek, I 
taban 35 bin, tavan 75 bin lira fiyatın II 
üreticinin yüzünü güldüreceğini alımlann I 
peşin para ile yapılacağını ve ilk kez I 
dökme zeytin yağı ihracatına izin veri II 
lerek, fazla zeytinyağı stokunu eritile- 
ceğini bildirdi. ■

Kartalsporu Orhangazi'de ezdik: 6-2

Gemlikspor
fır tına

Geçtiğimiz hafta Cumartesi günü 
Orhangazi sahasında Kartalspor'la 

r karşılaşan Gemlikspor rakibini 6-2 
yenerek, haftanın en farklı galibiyetini 

- elde etti.
Bursa birinci amatör kümede 

Cumartesi günü 10 karşılaşma yapıldı. 
Gemlik sahasının onarımda olması 
nedeniyle kendi sahasında karşılaşma 
yapamayan Gemlikspor, Orhangazi 
sahasında Kartalspor'la karşı karşıya 
geldi.

Hakemler Osman Erezkara, Nurdan 
Temel, Burhanettin Toprak'ın yönettiği 
karşılaşma Gemllkspor'un büyük üstün
lüğü ile sürdü.

Genç futbolcuların fırtına gibi estiği 
karşılaşmada rakip kaleye 6 dakikada 
İlker, 11 dakikada Recep,, 15 dakikada 
Muammer, 22 dakikada Recep, 35 
dakikada İlker,76 dakikada Is,e 
Muammer gol yağdırdı.

Kartalspor’dan ise Hakan 39 ve 80 
dakikada gol attı.

Gemlikspor şu kadroyla sahaya çıktı:
Vahap*** İlker*** Okan**

gibi 
Tur^V^Özer*** Murat*** Sinan*** 
Şenol*** Özcan*** (İsmail***) Recep*** 
Muammer***

Kartalspor
Temel* Alper* Sami* Gülhan* Salim* 

Ercan* Gökhan* Hakan*** Hamdi** 
Mehmet*

MEHMET DİNÇ TEN 
FUTBOLCULARA YEMEK

ANAP'lı Belediye Meclis üyesi 
Mehmet Dinç, Gemllkspor'un futbol 
sezonu başından beri gösterdiği 
başarılar nedeniyle geçtiğimiz hafta 
Cumartesi günü akşamı Gürle 
Restaurant'ta futbolculara yemek verdi. 
Yemekte konuşan Gemlikspor Kulüp 
Başkanı Mahir Gehcer, Kartalspor 
karşılaşmasının birinci devresinde arzu - 
ladıkları futbolu gördüklerini ikinci 
devresinde iklşisel oyun sergilendiğini 
söyledi. Gencer, Gemllkspor'un bu yıl, 
mutlaka arzîülahan sonuca kavuşması 
gerektiğini bununda disiplinli çalışma ve 
kollektif futbolla ancak gerçekleşebile
ceğini hatırlattı.' Mahir Gencer, yemek 
İçin Dlnç'e teşekkür etti.

KÖRFEZ OFSET
Matbaacılık- Yayıncılık- Tanıtım Hizmetleri

1995 1LVAL TAKVİMİ
SEZONUNU BAŞLATTI
Türkiye'nin en kaliteli takvimlerini 

sîzlere sunuyoruz.
Çeşitlerimizi görün.
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9 9

ESANTİYOMAEI9
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Atatürk ölümünün 56, yıldönümünde anılacak.

Atatürkçü Düşünce paneli
M

susmayı verildi
ayına ait 13 günlük ikramiye tutarıyla, 

Kasım ayında ödenmesi gereken 1 nci İşçi avansların
da! yararlanamayan ve bu yüzden geçtiğimiz hafta 
fabrika.içinde'.vizite eylemi yapan Sunğipek 
fabrikasının 460 işçisi Gemlik SSK Hastanesi'nde eylem - 
ferini sürdürmeye hazırlanırken Genel Müdürlük'ten 
belen para ödenecek haberi üzerine eylemlerinden 
■geçtiler. İşçiler, dün öğleden sonra paralarını aldılar

Petrol İŞ Sendikası Bursa Şube Başkanı İsmet Y iğit, 
Ankara ile yapılan görüşmeler sonunda işçi başına 2.5 
milyon liranın ödenme sözünün alınması üzerine geçiçi 
olarak eylemlerini durdurdular. Yiğit, toplam 1 milyar 
100 milyon liranın ödendiğini ancak kasım ayı avansıy
la 6 aylık zam farklarının alınmadığını belirterek, "Hala 
25-35 milyon lira arasında alacağı olan işçiler var. 
Bunlar ödenmezse eylemlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Büyük kurtarıcı ve 
Cumhuriyetimizin kuru
cusu Mustafa Kemal 
Atatürk, ölümünün ’56. 
yılında tüm yurtta ,KKFD 
ve dış temsilciliklerimizde 
törenlerle anılacak. •

İlçemizdeki törenlere 10 
Kasım günü Atatürk Anıtı 
önünde saat 09.05'de 
Ata'nın yaşama gözlerini 
yumduğu anda bayrak
ların yarıya indirilerek 
saygı duruşunda bulun
ması ve ardından İstiklal 
Marşının okunmasıyla, 
başlanacak. Bu arada 
araçlar ve denizdeki 
gemiler saygı duruşuna 
korna ve sirenleriyle

katılacaklar. Okullarda, 
fabrikalarda aypı zaman
da anma törenleri 
düzenlenecek._________

PANEL YAPILIYOR ’
Atatürk'ün 56. ölüm yılı, 

kapsamında Gemlik • 
Atatürkçü Düşünce 
Derneğince, 12 Kasım 
Cumartesi günü Endüstri 
Meslek Lisesinde 
"Atatürkçü Düşünce" 
konulu panel düzenlen! 
yor.

Panele gazeteci yazar 
Ali Sirmen, Prof. Niyazi 
Öktem, Doç. Fazıl 
Sağlam katılacaklar. 
Panel saat 14.oo de 
başlayacak.

Yılmaz Akkılıç babasının anılarını yazdı 

askerin romanı yayınlandı 
Süvari Albay Abdülhalim Akkılıç Savaş 
ve barış anılarında bir dönemin gerçeklen
in yalın bir dille anlatıyor

Gazetemiz ve Bursa 
İHokımiyet Gazetesi yazarı 
Yılmaz Akkılıç babası 
Emekli Süvari Albay 
ADdulhalim Akkılıç'ın tut- 
tuğu günlüklerden 
“Askerin Romanı" adlı bir 
kitap yayınladı.
'körfez Ofset yayınları 
arasında yakında satışa 
sunulacak kitapta 
Abdülhalim Akkılıç'ın 

sanıları 11 bölümde ele

alınıyor.
Yılmaz Akkılıç'ın usta 

kalemiyle anılara sadık 
kalınarak yayınlanan 
"Askerin Romanı" 
OsmanlI İmparatorluğu
nun yıkılış dönemi, 
Kurtuluş Savaşımız ve 
sonrasını ahlatıyor. Bir 
dönemin acıları, çilelerini 
Askerin Romanı'nda 
okuyacaksınız.I

HAFTAYA BAKIŞ

• KADRİ GÜLER

askerin romanı
I Gemlik Körfez Gazetesinin basıldığı Körfez Ofset tesisinde geçtiğimiz 

cumartesi ğüıiu mutlu bir anı dostlarla birlikte yaşadık.
■ Gazetemizin yazarı ağabeyimiz araştırmacı Yılmaz Akkılıç, rahmetli 
babası Emekli Süvari Albayı Abdülhalim Akkılıç'ın 69 yıllık yaşamının 
anılarını kitap haline getirilişinin ürünü olan "Askerin Romanı'"nın ilk 
baskısı tesislerde tamamlanarak dostlarına imzaladı.
I Parlayan şampanyanın köpüklerinde Akkılıç'ın mutluluğunu görüyor - 

dum
■ Akm <. 60'a yaklaşan yaşında bekli en mutlu anlarındandan birini 
yaşadı gun. Gözleri dolu dolu oldu, boğazı yutkundu. Her haliyle bir 
evladır caba vasiyetini yerine getirebilmenin huzurunu, sevincini yaşıyor
du;

■ Em.Sv. Alb.Abdülhalim Akkılıç'ın anılarını her Türk okumalı. Hele 
cumuhriyetim izin kurucusu büyük asker, büyük devrimci Atatürk'ün 
ölümünden 56 yıl sonra cumhuriyetimizin "karşı devrimci" ve kendilerini 
"değişimci" diye adlandıranlar tarafından haksız eleştirilerin yoğunlaştığı 
bir dönemde çok dikkatli okunmalı.
F OsmanlI İmparatorluğunun çöküşünün gerçeklerini “Birinci Paylaşım 
Savaşı"na katılmış bir yurtsever askerin gözlemlerinden izleme olanağını 
bulacaksınız.

Gemlik Körfez Gazetesi ve Ofset Tesisleri olarak, Türk yayın yaşamı
na katkıda bulunmanın hazzını tadıyoruz. Dünümüzle bugünümüz arasın - 
da kurulan köprülerde katkımızın olmasından mutluluk duyuyoruz. Bunu 
Gemlik'imiz için de gerçekleştireceğiz..
L Yılmaz Akkılıç, "Askerin Romanı"nm "Sunuş" bölümünde bakın ne 
diyor;
K "Diyebilirim ki, "Emekli Süvari Albay Abdülhalim Akkılıç'ın Anıları" bir 
bakıma ”ümmet"ten "uius"a dönüşümün tanıklığını yapmaktadır.ûstellk, bu 
tanıklık, abartma ve kişilik kanıtlama çabalarından uzak, olayların gelişimine 
kendi inançları veya eğilimleri doğrultusunda yön vermeye pek kalkışmamış, 
görevi İbadet kabul ederek üstlenmiş, buna karşılık kendisi için fazladan her
hangi bir istemde bulunmayı onuruna yedirememiş bir emekli askerin anıların - 
dan oluşuyor,

Bu ülke insanı, Osmanlılıktan Türklüğe geçiş sürecini nasıl tamamladı? 
Ağılar, bu olağanüstü dönüşümü bütün gerçekliği ve duruluğuyla gözler önüne 
seriyor. OsmanlI, olayların İçinde yaşayan bu yurtseverin gözünde nasıl ve 
niçin çöktü? Cumhuriyete hangi güçlüklerin içinden geçerek ulaştık? Bu 
serüveni öyle sanıyorum ki olağanüstü yalın anlatıyor Abdülhalim Akkılıç 
jnılarında." ____________ ___________ ________

1IİJ 
dayanışma 
yemeği verdi

Demokratik Sol Parti ■ 
ilçe örgütü Atarner 
Turistlik Tesisleri'nde 
dayanışma yemeği 
verdi.

G e ç t i ğ i m i z h a f t a 
Cumartesi günü yapılan 
yemeğe’ DSP il örgütü 
yanında Gemlik DYP, 
ANAP,SHP, CHP,MHP, i 
DP yöneticileri1 ile 
Belediye Başkanı katıldı.

Erkan
Mutman 
görevden 
alındı '

TÜĞSAŞ Yönetim Kurull 
üyesi Erkan Mutman 
görevinden alındı. DYP- 
SHP iktidarı döneminde- 
ilçemizde faaliyet 
gösteren ve Türkiye 
Gübre Sanayii A.Ş.'nin 
Yönetim Kurulu üyeliğine 
atanan Mutman'ın SHP il 
örgütünün isteği ile 
görevden alındğı öğre
nildi..

300^-; 
ekmeğe el

Belediye Zabıta 
Müdürlüğü ekipleri 
önceki gece yaptıkları 
kontrollerde market ve 
b a k k alla r ı n önle rine 
bırakılan 300 ekmeğe el 
koyarak 4 fırın işlet
mecisini encümene sevk 
etti. Zabıta ekipleri 9 
atan salonuna da para 
cezası uyguladı._______

kışa kısa kisa
ANAP seçim gezilerine 
başladı. Ekrem Barışık 
kendini tanıttı. ’ .

Haberi Sayfa 2'de

Eski ve yeni imar planları 
karşılaştırılmak üzere 
Belediye Sarayı'na 
asıldı.

Haberi Sayfa 4'de

İlçemizin ilk diplomalı 
antrenörü 10 yıldır 
Gemlikşpor'un 
altyapısını çalıştıran 
Haydar Yiğit oldu.

Haberi Sayfa 4'de

Asi! İş Hanı'nda heyecanlı dakikalar yasandı Bomba ihbarı asılsız çıktı
Pazar Caddesi'nde 

bulunan Asil İş Hanı'na 
bomba konduğu şeklinde 
155 Polis İmdat telefo
nuna yapılan ihbar asılsız 
çıktı.

Geçtiğimiz, hafta 
Cuma günü akşamı T55'i 
ariyan kimliği belirsiz bir 
kişi "Asil İş Merkezinde 
saatli bomba var. 22.45 
de patlayacak" şeklinde 
ihbarda bulundu. İş 
Hanını k^pşaltan polis, her

yanı didik dic ık araması
na karşı bombayı bula
madı. BQ sırada iş hanın
da bulunan Gemlik Tv 
stüdyosunda program 
yapan Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı ve ANAP 
ilçe Başkanı Faruk Güzel 
programlarını yarıda 
kesmek zorunda kaldılar.

İş hanında bürolar 
Körfez FM, RP, YP,BP ve 
HDP gibi siyasi partilerde 
bulunuyor.

BP Yağ Dolum Tesisleri

■
ındırıcılardan

Villa hırsızları
Kurşunlu ve Kumsaz'dd 3 
yazlık villayı soyan 
sabıkalı Halil Ayazı jan
darmanın şüphesi üze 
rine yakalandı. Kimliği 
sakh'tutulan İkinci hırsızın 
aranmasına başlandı. 
Villa hırsızları evlerden 
elektrikli ev eşyaları;
hali,mutfak 
takımları,telefon gibi 
eşyaları çalıyorlardı. 
Yakalanan hırsız Halil 
Ayaz bir hafta önce 
cezaevinden çıkmıştı.

Haydariye Köyü'nde 
ucuz et sdtan seyyar 
kasap Cemal Acar 
büyük ilgi görüyor.

Haberi Sayfa 4'de

Ünal kardeşler Devlet 
Hdstanesi'ne. 1500 m2 
arsa bağışladılar.

Haberi Sayfa 2'de

"10 Kasım ve Ara 
Seçim Üzerine" 
Yılmaz Akkılıç 

yazdı
2. Sayfada

Dolandırıcıların birinci 
■adresi haline gelen BP 
Yağ .Dolum Tesisleri'nde 2 
ay içinde' dokuz • 
dolandırıcı yakalandı.

, Geçtiğimiz hafta Salı 
günü 34 CBM 84 plakalı 
kamyon ile Horoz Nakliyat 
firmasına gelen Dursun 
Ö.ksöz(34) ve Turgut Fethi

Fırat (46) adlı . 
dolandırıcılar Haşan 
.Atman adına hazırlanmış 
sahte ehliyet ve ruhsatla 
1.5 milyar liralık yağı yük
lerken yetkililer tarafindan 
yakalandı.

Yapılan sorgula - 
malarında suçlarını itiraf 
ettiler. Haberi Sayfa 2'de

Adı yaman...
Veremezsen koltuğunun hakkını
Karartırlar bahtını
Haritadan yer beğen derler
Sallarlar tahtını
Aman, aman...!
Adı yaman
Beyimize ver ferman 
Bulsun biraz güç,derman.

Pir
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KÖŞEMDEN 
\^İmtı^AKKILIÇ

10 KASIM VE ARA SEÇİM ÜZERİNE
İki gün sonra Atatürk'ün 56. ölüm 

yıldönümü. Öyle sanıyorum ki, bu yıl daha 
bir içten anılacak Türk Devrimi'nin önderi. 
Çünkü bir yandan "bölücü terör", bir yan
dan geniş kitlelerin "aydınlanma"ya karşıt 

I siyasal akımlara giderek yaklaşmaları, 
entellijansiyamızda ciddi bir telaşa yol 
açtı. *

Son birkaç yıldır "Atatürkçü Düşünce 
Derneğinin şubelerinin birbiri ardından 
açılması, ama özellikle de bu derneğin 
düzenlediği etkinliklere katılımın yoğunlaş
ması, bana kalırsa bu telaşın eseridir. Gel 
gör ki entellijansiyamızın bir kesimi de, 
demokrasinin ufkunda kümelenen kara 
kara bulutları dağıtabilmenin yolunu, -ne 
hikmetse- Atatürk'ü ve O'nun önderliğini 
yaptığı Cumhuriyet'! kıyasıya eleştirmekle 
bulabileceklerini umuyorlar.

Yani bir kargaşa, bir kör dövüşüdür 
gidiyor. {

İşte bu kargaşa ve kör dövüşü 
ortamında, Atatürk'ün kurduğu -bunu 
sanırım kimse yadsıyamaz- Meclis'te 
eksilen 22 milletvekili için ara seçim 
yapılıyor. İrili ufaklı partilerimiz seçim eğik 
düzleminde başdöndürücü bir hızla 
yuvarlanmaya başladılar bile.

Şu sıralarda -RP de dahil- daha bir 
"amerikancıl" olduk. Seçim çalış
malarımız, uyguladığımız propaganda 
yöntemleri bile, Hollivvood filmlerinden 
apartma sanki. Örneğin "kahvaltılı basın 
toplantıları" moda. Ama bu basın toplan
tılarına "medya"nın ilgi derecesi değişiyor. 
Bakıyorsunuz, ANAP'ın veya DYP'nin kah
valtıları tıklım tıklım dolu. Gel gör ki, yine 
örneğin İP'nin veya BSP'nin çağrıları pek 
rağbet görmüyor. Hem kahvaltı olarak, 
hem de medyanın haber servislerinde...

Bîr kaç gün önce İP'nin -yani "İşçi 
Parf/s/"nin-,adayını tanıttığı basın toplan - 
tısına gittim. Örneğin ANAP'ınkiyle 
karşılaştırayım izin verirseniz;

. İP'nin basın • toplantısı metni ve 
adayının sözleri, ülkenin içinde bulunduğu 
bunalımdan çıkışla ilgili çözüm önerileri 
içeriyor. Bu çözüm önerilerine katılırsınız 
ya da katılmazsınız, o ayrı. Ne ki bunalım - 
dan çıkış için "çözüm" öneriliyor, önemli 
olan bu.

Oysa ANAP'ın -yani Bursa'da seçimi 
kazanma şansı oldukça yüksek partinin- 
adayı, medyaya yerel yönetimlerde 
demokratikle'şme üzerine kısa bir söylev 
verdi. Dayanamadım, "İyi de sayın aday, 
bu seçimde belediye başkanı değil, mil

letvekili seçeceğiz; siz Türkiye'nin 
demokratikleşmesi, düşünce ve söylev 
özgürlüğünü sınırlayan engellerin kaldırıl
ması için neler yapmayı öngörüyor
sunuz?" diye sordum.

Adayın bu soruya yanıtı yok, belki 
üzerinde hiç düşünmemiş bile. İmdadına 
Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Gedik 
yetişti de, sıkıntıdan kurtardı. Ama örneğin 
"Terörle Mücadele Yasası"nın şu ünlü 8. 
maddesi hakkında ANAP'ın tavrı ne ola
cak?

Galiba "malumu ilama ne hacet" diye
ceksiniz...

Evet, Atatürk'ün' ölümünün 56. 
yıldönümünden 24 gün sonra milletvekili 
ara seçimi yapılıyor. Bursa ikinci bölge
den, partilerin adayları -son seçimdeki oy 
sıralamasına göre- şunlar:

ANAP'ta Ekrem Barışık, DYP'de 
Abdülkadir Cenkçiler, RP Ertuğrul 
Yalçınbayır, SHP'den Osman Değinmehci 
BSP'de -bir değişiklik olmamışsa- Sıtkı 
Çoşkun ve İP'de Mehmet Alanbel.

Şu satırların yazıldığı ana değin 
CHP'den henüz ses çıkmamıştı. DSP, MHP 
ve HADEP seçime katılmama kararı almış 
bulunuyorlar. Öteki küçük sağ partiler ne 
yapacaklar, yakında göreceğiz.

Ben şöyle düşünüyorum:
Atatürk'e ve O'nun önderliğinde 

gerçekleştirilen Cumhuriyet Devrimi'ne 
yandaş veya karşıt olanlar, bu ara seçim 
öncesinde Bursa seçmenine "Cumhuriyeti 
nasıl demokratikleştirmeyi öngördükleri"ni 
açıklamalıdırlar. "Laik devletten neyi 
murat ettikleri"ni, kelime oyunları yaparak 
değil, açık seçik ortaya koymalıdırlar.

Dürüstlük, siyasetçiler için olmazsa 
olmaz niteliktir; o nedenle kimse "Benim 
adayım daha dürüst" ayağına yatarak, 
"oy goygoyculuğu" yapmamalıdır. Hikaye 
anlatmamak, sadece yukarıdaki iki konu
da açık yüreklilikle görüş açıklamalıdır.

Kim demokratikleşmeye yürekten 
inanıyor? "Efendim, düşünce özgürlüğün
den yanayım, ama..." martavallarına 
karnı tok olmalıdır artık insanlarımızın.

Kim gerçek anlamda laik? "Efendim 
devlet laiktir, ama birey değil" yutturma
casına inanmamalıdır artık insanlarımız.

. Onun için bu konularda gerçekten 
açık yüreklilikle görüşler belirtilmeli ve 
vatandaş ona göre tercihini özgürce kul
lanmalıdır.

Gerisi laf ü güzaf...

ı

Devlet Hastanesi'ne arsa bağışlandı
İlçemiz Devlet Hastanesi 

bünyesinde Rehabilitasyon Ek Ünitesi 
yapılacağı arsayı bağışlayan Nemika 
ve Nedime Ünan adındaki hayırsever 
kardeşler, tapuyu Devlet Hastanesi 
Başhekim Vedat Ökter'e teslim ettiler.

Gemlik Kaymakamı Orhan Işın ve 
Hastane Başhekimi Vedat Ökter'ln 
uzun süredir yoğun çalışması sonucu 
yapılması planlanan ek ünite için 
gerekli olan arsayı bağışlayan Nemika 
ve Nedime Ünan Tapu Sicil 
Müdürlüğü'nde 1.5 dönümlük arsanın 
tapusunu teslim ettiler.

Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor 
Vedat Ökter, rehabilitasyon Ek Ünitesi 
yapımı için Bakanlıktan 1994 yılına ait 
400 milyon lira, 1995 yılı içinde 4 milyar 
200 milyon lira ödenek ayrıldığını 
belirterek hastane yapılması plan
lanan arazide 417 metrekaresi DSİ'ye 
117 metrekaresi Doğan Malgil'e ait 
olduğunu söyledi.

Vedak Ökter, önümüzdeki günlerde 
bunların tapu işlemlerini tamamlaya
caklarını ve İnşaat çalışmalarına da 
en kısa zamanda başlayacaklarını 
belirtti,
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BP Dolum
Tesisleri'nde 
dolandırıcı 
bitmiyor ’f/jî

Dolandırıcıların birin - 
ci adresi haline gelen 
BP Yağ Dolum Tesisle 
ri'nde iki ay içinde 9 
dolandırıcı yakalandı.

Geçtiğimiz hafta 
Çarşamba günü 34 
CBM 84 plakalı kamyon 
ile Horoz Nakiliyat fir
masına gelen Dursun 
Öksüz(34) ve Turgut 
Fethi Fırat(46) adlı 
dolandırıcılar, Haşan 
Atman adına hazırlan
mış sahte ehliyet ve ruh
sat ile sevk kağıdı alarak 
BP Yağ Dolum Tesislerine 
gittiler. Dolandırıcıların 
hareketlerinden şüphe
lenen nakliye şirketi 
yetkilileri durumun 
araştırılması için 
Jandarma Bölük 
Komutanlığı'na bilgi 
verdiler. Yapılan araştır - 
ma sonucu dolandırıcı 
oldukları anlaşılan 
Dursun Öksüz ve Turgut 
Fethi Fırat adlı şahıslar 
yaklaşık 1.5 milyar liralık 
yağı yükletirken suç üstü 
yakalandılar.

Sorgulamalarında 
suçlarını itiraf eden 
dolandırıcılar tutukla - 
narak cezaevine gön
derildiler.

Balık 
fiyatları.^;

Avlanma yasak
larının sona ermesi 
Balıkhaline Marmara ve 
Karadeniz'den getirilen 
balıkların fiyatlarının 
yükseklliğini, avlanma 
yasaklarının yeni bitme
sine ve balıkların az 
yada çok çıkmasına 
bağlayan balıkçılar, 
önümüzdeki aylarda 
balık fiyatlarının düşe - 
bileceğini söyledi.

Balıkçılar, balık çeşit - 
lerinin giderek azaldığı
na dikkat çekerek, 
deniz kirliliği ve kaçak 
avlanmanın önlenme 
mesi halinde avlanma 
yasaklarının da bir 
anlam taşımadığını 
söylediler.

İlçemiz Balıkhalinde 
balık fiyatları tetavrit 40 
bin, hamsi 50 bin, kolyoz 
60 bin, ispari 50 bin, 
lüfer 100 bin.çinekop 
120 bin, uskumru, mecit, 
barbunya ve palamut 
150 bin, karides, mer
can, karagöz, dil balığı 
200 bin, kalkan 250 bin 
levrek 500 bin lira 
olarak belirlendi.

typar insan 
aaurasinden 
soramladur

ANAP Bursa Milletvekili Adayı

Ekrem Barışık 
ilçemizMyaret etti

ANAP Bursa Milletvekili 
Adayı Ekrem Barışık, 
yanında Genel Başkan 
Ya rd ı m c ı s ı Ersin 
Tarahoğlu, Bursa 
Milletvekili Mehmet 
Gedik, İl Başkanı İbrahim 
Yazıcı, Osmangazi ilçe 
Başkanı Bener Özcan, 
Nilüfer Belediye Başkanı 
Faruk Baykal, Nilüfer İlçe 
Başkanı Ali Karabık, İl 
Kadın Komisyonu 
Başkanı Aytaç Toker ve İl 
Yönetim Kurulu üyeleri 
olduğu halde ilçemize 
gelerek ANAP seçim oto
büsünde İlçe Başkanı 
Faruk Güzel, Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı ve 
Yönetim Kurulu üyeleri 
tarafından ilçede şehir 
turu attırılıp halka 
tanıtıldı. ANAP heyeti 
gecede gruplara 
ayrılarak ilçemizin 24 
köyünü tek tek 
dolaşarak, sorunlar 
hakkında bilgi' alarak 
Ekrem Barışık'a oy istedi 
ler.

Şehir turundan sonra 
ilçe parti binasında kısa 
bir basın toplantısı 
düzenleyen ANAP 
heyeti, 4 Aralık'ta yapıla
cak ara seçimler de 
Bursa'da birinci partinin 
yine ANAP olacağını 
iddia ettiler.

ANAP Bursa Milletvekili 
Mehmet Gedik, Bursa'da 
ve ilçelerinde her 
seçmene tek tek gide
ceklerini ifade ederek, 
bu amaçla Gemlik'teki 
gezilerini köyler den 
başlattıklarını bildir di. 
Gedik, şehir turunda 
Gemlik halkının kendile 

Demlrsubaşı Mh. Mesudiye Sk. Otel 
Umurbey Altı Tel: 513 20 75 GEMLİK

rine gösterdiği ilgiden 
memnun olduklarını 
belirterek, 27 Martta bi 
rinci oldukları 4 Aralıkta j 
yine birinci olacaklarını^ 
söyledi.

ANAP Burşd Milletvekili 
Adayı Ekrem Barışıkta 
sadece mahalli idare 
lerde değil, artık Türkiye 
ve Bursa için görev yap
mak istediğini vurgula
yarak, "Dünyanın her 
yerinde bu böyledir. 
Mahalli idarelerde görev 
yapan başarılı kişiler 
partileri tarafından aday 
gösterilirler. Bu ANAP'ta 
da böyledir. Benim 
adaylığımı genel merkez 
istemiş, partimin il ve ilçe 
yönetim kurulu üyeleride 
desteklemiştir. Bu açıdan 
hiç bir sorunumuz yoktur. 
Cenkçiler'in ANAPtan 
DYP'ye geçmesi bir şeyi 
ifade etmez. Bizden oy! 
koparacağını zannetml 
yorum. Bursa ve 
çevresinde hiç bir partili 
ANAP dışında bir partiye 
oy vermez. Ben 1984'te 
her kesimden oy 
almıştım. Yine alacağımı 
sanıyorum. Seçilirsem 
yine adaletli, çağdaş ve 
yenilikçi çalışmalarımı 
sürdüreceğim" dedi. .1

ANAP Bursa Milletvekili 
adayı Ekr em Barışık, 
Genel Başkan Ersin 
Taranoğlu, İlçe Başkanı 

Faruk Güzel ve Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı ile 
Küçükkumla, 
Büyükkkumla, Karacaali, 
Narlı, Kapaklı ve Fıstıklı 
köylerine gider ek, 
köylülerle sohbet ederek 
oy istediler.
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|Tpu|be||de Atatürk ve 
hnıhuriyet paneli yapıldı
Hllçemize bağlı Umurbey beldesinde 
2<? Ekim Cumhuriyet etkinlilkeri kap- 

I samında düzenlenen panel yoğun ilgi 
gördü. Panele Avukat Ali Aksoy, 
gazeteci yazar ve çevirmen Alattin Bilgi 
İle üniversite öğrencisi Cem Güler 
konuşmacı olarak katıldılar.
| Umurbey Belediye- Başkanı Mete 
Okay'ın onganizasyonu ile Celal Bayar 
Vakfı konferans Salonu'nda düzenlenen 
panele, Umurbey Ortaokulu, Sağlık 
Meslek Lisesi-öğrenci ve öğretmenlerinin 
Kini sıra, Atatürkçü Düşünce Derneği 
Yönetim Kurulu üyeleri, sendika yöneti
cileri ve. çok sayıda vatandaş izleyici 
olarak katıldılar.
K Paneli yöneten öğrenci Cem Güler, 
yaptığı açılış konuşmasında 
Cumhuriyet öncesi ve sonrası ülkenin 
genel durumuna değinerek, OsmanlI 
İmparatorluğu'nun Birinci Dünya 
Savaşı'ndan yenik çıktığını, Anadolu ve 
Rumeli'nin düşman kuvvetler tarafından 
İşgal edildiğini’ belirterek, "Ulusal 
Kurtuluş Savaşıyla halkımız 4 yılda 
Mustafa Kemal Atatürk ve

Osmaniye '.Mahallesi sakinleri isyan etti
| Yaklaşık 10 yıldır şehir merkezi dışın - 
ad- olması sebebiyle yolu ve kanalizas 
yonu bulunmayan Osmaniye Mahallesi 
Aslan Sokak sakinlen, sonunda isyan 
ederek belediyeye gittiler.
। Geçtiğimiz- hafta Pazartesi günü 
sabah erken saatlerde belediyeye 
gelen 20 kişilik kadın grubu. Belediye 
Başkanı. Nurettin Avcı'nın makamında 
olmaması nedeniyle uzun süre 
belediyenin giriş ve çıkış kapısında 
nöbet tutarak, belediyenin ihmalkar
lığını protesto ettiler. Kadınların 
saatlerce beklemesine rağmen-Başkan 
Avcı gelmeyince Belediye Sarayı'ndan 
ayrıldılar.

[Osmaniye Mahallesi Aslan Sokak'ta 
bulunan 10Û haneli. 10 yıldır ihmal 
edildiğini belirten mahalle sakinleri suyu 
kendi aldıkları borularla 5 yıl önce 
güçlüklerle getirtebildiklerini söyleyerek, 
yolun ve kanalizasyonun ise bir türlü 
tamamlanmadığını belirttiler.

Osmaniye Mahalleli kadınlar, 
‘çoğunluğunu işçi kesiminin ve 
Doğudan göç eden vatandaşlarımızın

Muhtarlar bilgilendirildi
İlçemiz Tarım Müdürlüğü tarafından 

I muhtarlara kimyevi gübrede destek
leme ödemeleri konuşunda bilgi verildi, 

t İlçemiz Tarım Müdürü Dursun Özbey 
tarafından muhtarlar derneğinde 
yapılan toplantıya ilçemizin köy ve 
mahalle muhtarları katıldılar.

Toplantıda konuşan İlçe tarım 
Müdürü Dursun Özbey "14 Eylül 1994 ve

I 15 Ekim 1994 tarihli resmi gazetede 
yayınlanan tarımda kullanılan 
gübrelerin yurt içinden-ve yurt dışından 
tedariki, dağıtımı ve desteklemesi

I hakkındaki Bakanlar Kurulu gereğince, 
yurt içinde gübre dağıtıcıları Tarım 
Bakanlığından İzin almak koşuluyla 

| gübre dağıtımı yapabilecekler. Dağıtıcı 
kuruluş ve kişilerin yurt içi üretici kuru - 

| taşlardan alacakları kimyevi gübrelerin 
। âlım fiyatları İle gerek yurt içinden ve 
I gerekse yurtdışından tedarik edilen 

kimyevi gübrelerin satış fiyatları
I serbesttir" dedi.

Kimyasal gübre alan çiftçilere çiftçi 
I olduklarını belirlemeleri üzerine 1994 yılı 
I sonuna kadar ödedikleri paranın yüzde 
I 30'u oranında destekleme ödemesi

*

arkadaşlarıyla birlikte düşmanı yurdu
muzdan kovmuş, yepyeni ve sürekli 
İlerlemeyi he defleyen laik çağdaş bir 
Cumhuriyet kurmuştur. Atatürk İlke ve 
devrimler! sayesinde ülke bugünlere 
gelmiştir. Çekilen sıkıntıları, yapılan 
aşamaları çok iyi bilmek ona göre 
bugünlerin değerini anlamamız gerekir" 
dedi.

Daha sonra söz alan Avukat Ali 
Aksoy'da, Cumhuriyetimizin bu yılki kut
lamalarının daha çoşkulu kutlan - 
masının sevindirici olduğunu ifade etti.

Gazeteci, yazar ve çevirmen 
Alaattin Bilgi, ulusal bağımsızlığın ve 
Cumhuriyetin kolay kazanamadığını 
belirterek, gençlerin Cumhuriyet'e sahip 
çıkmalarını ve onu daha da 
demokratikleştirmelerini istedi.

Bilgi, Atatürk ilke ve devrimlerine de 
değinerek özellikte laikliğin demokrasi ve 
ilkelerin temel taşı olduğunu belirterek, 
korunması ve benimsenmesini istedi. 
Paneliin ilgi görmesi gelecekte yeni
lerinin yapılmasını gündeme getirdi.

oluşturduğu mahallede, yurdun 4 bir 
yanından gelen insanların bulunduğunu 
belirterek, kanalizasyonlar foseptiklere 
akıyor. Dolduğu zaman sokaklara 
taşıyor. Çoçuklarımız bunların içinde 
oynuyor. Boşaltma işlemi yol bozuk 
olduğu için yapılamıyor. Bırakın onu 
çöp araçları bile yolların bozukluğu 
yüzünden mahallemize gelemiyor. Bir 
hastamız cendmemiz olsa taksiciler bile 
gelmiyor. Defalarca Belediye'ye 
Kaymakamlığa dilekçe verdik, kendi
leriyle görüştük ama sürekli ihmal 
ediliyoruz" dedi.

Kadınlar, bir ay önce Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı'yı makamında 
ziyaret ettiklerini ve kendilerine "Bize 3 
Kasıma kadar müddet verin yolunuz ve 
kanalizasyonunuzu yakacağız. Sonra 
gelin hep beraber burada çayımızı içe
lim" dediğini ancak, hiç bir şey yapıl
madığını belirterek, "bize söylediği ta 
rlhte başkana gittik ama kendisi yoktu. 
Tepkilerimizi büyüterek sürdüreceğiz ve 
gerekirse nöbet tutacağız" diye konuş
tular.

Minübüs 
Garajı 
kiraya 
v erilecek

Minibüs ve otobüs
lerin park ettikleri alanın 
ihaleye çıkarılması 
istendi.

Belediye meclis 
bağımsız üyesi Emin 
Bora'nın bu konuda 
meclise sunduğu 
önerge gündeme 
alındı.

Emin Bora'nın öner
gesi kabul edilirse, 
alana giriş ve çıkış 
yapan minibüslerden 
ya belediye belirli bir 
ücret alacak ya da 
ihalaye çıkarılacak, 
sağlanacak gelir 
belediye bütçesine 
aktarılacak.

Öte yandan Atatürk 
ve Emin Dalkıran kor
donlarının park eden 
araçlardan ücret alın
ması, konusunu gün
deme getiren meclis 
üyeleri belediyeye ek 
gelir sağlamak amacıy
la her türlü imkanın 
değerlendirilmesi gerek
tiğini belirttiler. Belediye 
Meclisine verilen bu 
önergeler meclisin 
önümüzdeki hafta 
yapılacak son toplan
tısında görüşülecek.
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CHP'den Cevap
Geçtiğimiz hafta yazmış olduğum "Politikacı ve 

bayram" başlıklı yazımda, SHP ve MHP'nin dışında hiç 
bir siyasi partinin 29 Ekim törenlerine katılmadığını 
belirterek, mazeretlerini öğrenmek istemiştim.

CHP dışında hiç bir partiden mazeretlerini belirten 
ya da katıldıklarına dair hiç bir açıklama gelmedi. 
Ben esas söyleyeceklerime gelmeden CHP İlçe 
Başkanı İbrahim Ayvat imzalı açıklama yazısını sîzlere 
aynen aktarmak istiyorum.

★ ★ ★
"Sevgili Cemal Kardeşim
Cumhuriyetimizin 71 nci yıldönümünün kutlama 

törenlerine göstermiş olduğunuz hassasiyete teşekkür 
ederim.

Sizin bizleri protokolde göremeyişiniz, bizim tören
lere katılmadığımız kanısına varmanız bizim açımız
dan üzücüdür. Daha evvel alışıldığı üzere protokole 
katılması gereken zevata en azından bayram 
proğramı gönderilir, resepsiyon veriliyorsa davetiye 
getirtlllrdi. Ama ne yazıkkı Türkiye Cumhuriyetini 
kuran Atamızın CHP'sine ne kutlama törenine ne de 
verilen resepsiyona davet edilmemiştir.

Bu durum bizim açımızdan Cumhuriyetimizin 71 nci 
yıldönümünü kutlamamıza engel olamaz, biz sadece 
CHP olarak törenlerde protokolde yerimizi almadık. 
Fakat halkımızın arasında töreni izleyerek daha bir 
coşkuyla Cumhuriyetimizi kutladık.

Protokole katılmayışımız sadece proğramı hazır
layanlara tepkidir. 71 yıldır ilk genel başkanımız 

I Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atamızın partisi 
j olarak onurla katıldık. Ve savunduk. Yaşadıkça da 
I savunacağız. Aksini düşünmemiz bile bizim için onur- 
; suziuktur. Protokole katılmayışımız Cumhuriyetimizi 

kutlamadığımızı göstermez. Ayrıca, bayramı halkın 
içinde kutlamak aramızdaki kaynaşmayı sağlamıştır. 
Bilgi edinmenizi rica ederim.

Laik Cumhuriyetimizin 71 nci yıldönümü tüm 
halkımıza kutlu olsun"

Diğer partilerimizi bilemem ancak, Atatürk'ün kur- 
|| duğu parti olan CHP, törenlerde protokolde yerini 

davetiye gönderilmediği için alamamış.
Burda ilk söz, tören proğramını hazırlayan kişilere 

olacak, Türkiye'de sadece 3-4 parti yok. 
Demokratilerde tüm partiler eşittir. Üstelik Atatürk'ün 
kurduğu bir partinin dışlanması çok ayıptır.

2 nci söz ise CHP Flçe Yöneticilerine, Cumhuriyeti 
tören proğramı hazırlayanlar kurmamıştır. Üstelik biz 
gazeteciler, siyasi parti temsilcilerini, devamlı olarak 
protokolde görmeye alıştığımız için tek tek bayramı 
izlemeye gelen yaklaşık 3-5 bin kişiyi taramayı 
aklımıza getiremedik. Gelsede bunu yapmamız 
imkansız.

Kısadan hisse. Sayın Kaymakamımız Orhan Işın, bir 
dahaki bayramlarda programı hazırlayanları daha iyi 
kontrol etsin. Ayrımcılığa göz yummasın.

Siyasi partilerimizde "Papaza kızıp oruç yemesinler"
Hepinize iyi haftalar dileğimle.

yapılacağını belirten Özbey; Tarım 
Kredi Koperatiflerine ortak olanlar 
koopera tifleri'nden alacakları 
gübrelerin destekleme ödemeleri koop
eratif kanalıyla yapılacağını bildirdi. İlçe 
Tarım Müdürü Dursun Özbey, 
“Kooperatif üyesi olmayan veya koop
eratiften gübre almayıp herhangi bir 
bayiden gübre alan çiftçilere ise Ziraat 
Bankası tarafından yüzde 30 destek
leme ödemesi yapılacaktır. Çiftçiler 
önce İlçe Tanm Müdürlüğü'nden çiftçi 
belgesi alacak, bayii fatura düzen
lerken bu belgeyi soracak, belgesi 
olmayan kişiler desteklemeden yarar
lanamayacaktır. Çiftçi bayinin düzen
lediği faturanın 3 nüshasının İlçe Tarım 
Müdürlüğü'ne götürecek, 1 nüshası 
kendisine verilecek, diğer nüsha onay
lanarak Ziraat Bankası'na gönderile
cek. Eylül-Ekim 1994 ayında verilen 
gübre fiyatlarına esas destekleme 
ödemeleri Kasım ayında, Kasım-Aralık 
1994 aylarında satın alınan gübre fatu
ralarına esas destekleme ödemeleri ise 
95 yılının Ocak ayında ödenecektir" 
dedi;

gfİgİ;: 
Ethem Yaşar 
İlköğretim ■ 
Okulu 5 nci 
kez soyuldu

1993-1994 öğretim 
yılında Hdmidiye 
İlköğretim Okulu olarak 
açılan ve bu öğretim 
yılında Şehit Ethem 
Yaşar İlköğretim Okulu 
olarak hizmet veren 
okul, nisan ayından bu 
güne kadar 5 nci kez 
soyuldu.

Nisan ayından bu 
yana 4-5 aylık hizmet 
süresince 5 nci kez kan
tinin soyulduğunu 
belirten işletmeci Erol 
Bora, buna rağmen 
hırsızların yakalanama
masından büyük üzün
tü duyduğunu belirtti. 
Bora, hırsızların kilitleri’ 
ve camları kırıp, demir 
parmaklıkları kestiğini 
ve son soygunda 15 
milyon liralık yiyecek, 
İçeçek ve kırtasiye 
malzemesi çaldıklarını 
söyledi. İşletmeci Erol 
B o r.a , Emniyet 
Müdürlüğü Ekipleri'nden 
ve yetkililerden, okulun 
çevresine bekçi koy
malarını İsteyerek 
ileride daha kötü olay
lardan korktuğunu 
söyledi.

ŞAKRAK RL.ASTİK

PLASTİK i
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
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Gemlikspor'a diplomalı antrenör
İlçemizin ilk diplomalı antrenörü 

Gemlikspor altyapısını çalıştıran Haydar 
Yiğit(35) oldu*.

20 yıldır futbol oynayan ve 10 yıldır 
Gemlikspor altyapısını çalıştıran Haydar 
Yiğit, başarılı çalışmalarından dolayı 
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından B 
Lisans belgesi ile ödüllendirildi. İlk lisanslı 
ve diplomalı antrenörü olan Haydar 
Yiğit, Gemlikspor, Bursa Yıldirımspor 
Gemlik Umurspor ve kumlaspor'da ,uzun 
yıllar amatör olarak futbol oynamıştı.

Futbol federasyonu tarafından ve

İmar Planlan askıya çıkarıldı
Gemlik Belediyesi 

tarafından düzenlenen 
ilçemizin 40 metrekarelik 
çevre yolu ile deniz 
arasındaki imar planlgrı 
Belediye Meclisi son 
toplantısında kabul edi 
lerek 1 Aralık 1994 
gününe kadar Belediye 
Sarayı'nda askıya 
çıkarıldı.

Belediye Başkan Vekili

ve İmar Komisyonu 
Başkanı Kaya kesen yap
tığı açıklamada eski, 
planlar ile yeni planlar 
karşılaştırılması amacıyla 
birlikte aşıldığını ' 
belirterek, halkımızın 1 
Aralık 1994 gününe kadar 
yetkililerden bilgi alabile
ceklerini ve bu süre 
içinde itirazlarını yapa
bileceklerim söyledi.

T.C.
Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi 

Dosya No: 1994/24

GAYRİMENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI
Gemlik Satış Memurluğundan

Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, 
kıymeti, adedi, evsafı:

Gemlik Umurbey Kasabası Pafta 55, Parsel 4480 
de kayıtlı 3320 m2 zeytinlik 119 adet zeytin ağacı 
olup içinde tek tük meyve ağaçı vardır. 367.000.000.- 
TL değer ile satışa çıkarılmıştır.

Satış Şartları
1- Satış 12/12/1994 Pazartesi günü saat 14.00 den 

14.15 e kadar Adliye Yazı İsleri Müdürlüğü nde açık 
artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin 
edilen kıymetin %75 ini ve rüçhanli alacaklılar varsa 
alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek 
şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa 
en çok artıranın taahüdü baki kalmak şartıyla 
22/12/1994 Perşembe günü 14.00 de saat 14.15 de 
ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da 
rüçhanli alacaklıların alacağı ve satış masraflarını 
geçmesi şartıyle %40 artırana ihale Olunur.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen 
kıymetin %20 si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar 
kadar milli bir bankanın teminat mektubunu ver- 
meleri lazımdır. Şatış peşin para iledir, alıcı iste - 
diğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.. 
Dellaliye resmi, İhale pulu, tapu hare ve masrafları 
alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılara diğer ilgililerin (+) bu 
gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile 
on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; 
aksi takdirde hakları tapu sicili. İle sabit olmadıkça 
paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet İçinde 
ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133. maddesi 
gereğince ihale feshedilir. İki İhale arasındaki farktan 
ve %10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve 
hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil 
edilecektir.

5- Şartname, İlan tarihinden itibaren herkesin 
görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği 
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Şatışa İştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve 
münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak İsteyenlerin 1994/24 sayılı dosya 
numarasıyla memurluğumuza başvurmaları İlan 
olunur.

(İc.if.K.126)

(+) İlgililer tabirine irtifak İcra Memuru 
hakkı sahipleri de dahildir.

rilen B Lisans Belgesinin kendisi için onur 
verici olduğunu belirten Haydar Yiğit, 
"Uzun yıllar verdiğim emeğin karşılığını 
almanın ve- GOmlik'in ilk diplomalı 
antrenörü olmanın mutlululuğunu yaşı 
yorum. Böylelikle 2 nci liğ takımlarını bile 
çalıştırabileceğim belgelenmiş oldu" 
dedi.

Haydar Yiğit, şu an Gemlikspor 'un 
genç futbolcularını çalıştırdığını 
belirterek 2 nci liğ kulüplerinden gele
cek, teklifleri önümüzdeki yıldan itibaren 
değerlendirebileceğini söyledi.

Seyyar 
kasap tepki 
gördü

ilçemize bağlı 
Haydariye Köyü'nde 
geçimini hayvancılığın 
yanı sıra seyyar kasaplık 
yaparak sağlayan evli 
-ve 3 çoçuk babası 
Cemal Acar(42) kendi 
üretip köy meydanında 
oldukça ucuza sattığı et 
ile hem kendi köyünden 
hemde çevre köylerden 
tepki gördü.

. Kendi yetiştirdiği hay 
vor/ıtn'ıTı ellerini ucuza 
satarak geçimini 
sağladığını belirten 
Cemal Acar," Etin kilo
su 160 bin lira ben bura
da 110 bin liraya satıyo
rum, ucuz olduğu İçin 
çabuk tüketiliyor" dedi.

Etleri köy meydanın
da bir ağaca asarak 
stan seyyar kasap 
Bursa'h ve Gemlikli.; 
vatandaşlara da et sat
tığını belirtti.

HER TÜRLÜ
HESAP

MAKİNESİ VE 
DAKTİLO 
TAMİRİ

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Nihat Matkap

Bağ-kur 
borçları 
taksitle
ödenecek

(BYE) Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanı Nihat 
Matkap, Bağ-kur 
sigortalılarına ait 
birikmiş prim 
borçlarını.taksitle 
ödeyebileceklerini 
söyledi.

Nihat Matkap, 
prim borcu olanlara 
seslenrek; "ödeme 
güçlüğü içinde olan 
bağ-kurlular kuruma 
başvursun, gerekli 
kolaylığı gösterelim. 
Prim borçlarını tak-. 
side bağlayalım" 
dedi.

YAPILIR
TEL: 514 09 05

GEMLİK'TE
SATILIK ARAZI

Gemlik İlçesi- Engürücük Köyü Yazırova 
Mevkil'nde bulunan tapuda 3 pafta 1597, 

1598, 1953,ve 1955 sayılı parsellerinde 
kayıtlı toplam 6336 m2. İlk 

arazi satılacaktır.
İlgililerin bilgi İçin mesai saatleri 

dahilinde İstanbul Tel :(0.216> 326 76 00 
dan Bay Güray Bulca ve Bay Haluk , 

Çoşkun'a başvur maları ve fiyat tekliflerini 
kapalı zarf usulüyle en geç 
11 Kasım 1994 tarihine kadar

"Satış" 
P.K. 18 

81132 Üsküdar/ İSTANBUL 

adresine göndermeleri rica olunur.

İLAN
GEMLİK ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN 

SAYI: 1993/469
Davacı Botaş A.Ş. Vekili Av. Şerafettln Gökalp tarafından, Hisar Mahallesi-Gemllk 

adresinde mukim davalılar İffet Demlrseren vs. aleyhlerine açılan tescil davası, davalılara 
yapılan'llanen tebligattan sonra 18.10.1994 tarihinde ve

1994/739 karar no. İle kabul edilmiştir.
Davalılar aleyhine açılan davanın kabulu nedeniyle Gemlik İlçesi Hisar Mahallesl'nde 

kain tapunun 42 parselinde kayıtlı taşınmazın irtifak hakkının Botaş AŞ Genel Müdürlüğü 
adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmiş olmakla, davalılar İffet Demlrseren, Hatice 
Deniz, Salih'Şahln, Haşan Duran, Hüseyin Duran, Bilal Kınacı, Emine Uysal, Ahmet Uysal, 

Abdurrahman Aydın, Ali Şan Bekmezci, İsa Karabacak, Ali Şahin, Nevin Sezer, Fatma Yalçın, 
Şerif Demlrkol, Ömer Özkan, Ahmet Güler, Nevzat Karataş, Azize Yeşilbahçe, Zellha Yazıcı, 
Tahsin Işık, Hamdi Balaban, İsmail Kart, Nuriye Tuncer, Ekrem Ahi, Gülseren Kundakçı, Hüsnü 
Planalı, Küçük Keskin, Şavaşer Özdemir, Ahmet Esmerdal, Hayrettin Oğuzglray, Nabl Planalı, 
Ahmet Namal, Müslim Yıldırım, Esem Muafla Aytaç, Musa Duran, Ali Doğan, Mehmet Turan

Özüğürlü, Faik Güler, Orhan Önce, Mehmet Sargınoğlu, Mehmet Kıyak, Kemal Karakaş, 
Osman Çoşkuner, Hüseyin Öztürk, Cazim Öztürk, Nazim Öztürk, Eyüp Ataç, Mustafa Özkan, 
Mehmet Emin Aykul, Mustafa Arıkan, Abubekir Kurt, Ulviye Kanarık, Farlze Yıldız, Tevflk Örs. 

Seyfettin Kılıç, İbrahim Sezer, Galip Durakoğlu, Nesahat İzbuldu, Halil Özkan, Münlp Necdet
ŞengüVen, Metin Ergenç, Osmân Nuri Çetlner, Ziya Arşahin, Mustafa Türkan, Hüseyin 

Altunhan, Yılmaz Altunhan; İsmail Çıkrıkçı, Abdullah Tudeş, Halil Aytaç, Ahmet Engin Kınay, 
Mümin Kırat, Yılmaz Güney, Ali Özdemir, Ağah Solak, Mevlüt Demir, Mehmet Kurt, Talip 

Tabak, Talip Tabak, Fahriye Obut, Hilmi Göral, Şadan Şahinoğlu, Saadet Şahin, Saadettin 
Tarveren, Cemil Cahit Pelvan, Cemal Tatveren, Fatma Çal, İsmail İltuş, Emine Seylan, Hakkı 

Nurioğlu, Tülay Sürüm, Beytullah Akgün, Süleyman Öztürk'ün kanuni temyiz süresi içinde 
temyiz etmeleri, aksi takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

Basın: 32/1994

T.C.- 
Gemlik İcra Dairesi 
Dosya No: 1994/23

GAYRİMENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI 
Gemlik İcra Memurluğundan

Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi,' 
kıymeti, adedi, evsafı:

Gemlik Umurbey Kasabası Akköyler Mevkii Pafta 
44 Parsel 3388 de kayıtlı 5310 m2 Zeytinlik 130 adet 
zeytin ağacr mevcuttur. 162.500.000.-TL bedel ile 
satışa çıkarılmıştır.

Satış Şartları
1- Satış 13/12/1994 Salt günü saat 14.00 den 14.15 

e kadar Adliye Yazı İşleri Müdürlüğü'nde açık artırma 
suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen 
kıymetin %75‘lnLve rüçhanli alacaklılar varsa alacak
ları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile 
ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok 
artıranın taahüdü baki kalmak şartıyla 23/12/1994 
Cuma günü 14.00 de saat 14.15 de ikinci artırmaya 

' çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanli alacaklıların 
alacağı ve satış masraflarını geçmesi şartıyle %40 
artırana ihale olunur.

2- Artırmaya İştirak edeceklerin tahmin edilen 
kıymetin %20 si nisbetinde pey akçesi veya bu nii tar 
kadar milli bir bankanın teminat mektubunu v ir
meleri lazımdır. Şatış peşin para iledir, alıcı İste - 
diğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.. 
Dellaliye resmi, ihale pulu, tapu hare ve masrafları 
alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

3- . İpotek sahibi alacaklılara diğer ilgililerin (+) bu 
gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve. 
masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on 
beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaş
madan hariç bırakılacaklardır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde 
ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133. maddesi 
gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan 
ve %30 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç 
bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edile
cektir.

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

6- Şatışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve * 
münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 1994/23 sayrı dosya 
numarasıyla memurluğumuza başvurmaları ilan 
olunur.

(ic.İf.K.126)
(+) İlgililer tabirine irtifak İcra Memuru 
hakkı sahipleri de dahildir.

>
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t r es, çağımızın en yaygın ve 
bulaşıçı hastalığıdır. Stresten kurtulmak 
İçin bazı tıbbi yollar ve kullanılacak 
ilaçlar olduğu herkesçe bilinmektedir. 
Tavsiye edilen bu ilaçlar stresten kurtul
mak için iyi bir yöntem değildir.
■ Stresten ve ruhi gerilimlerden kurtul
maya yarayacak bazı pratik bilgilerden 
bahsetmek istiyorum.

Bu yöntemlerin en önemlisi akşam 
yemeklerini ailenizle ve her zaman 
düzenli olarak yemenizdir.
■ Günümüzün zor koşulları herkesin aile 
yaşamını etkiler. Kahvaltı veya öğlen 
yemeklerinizi belki de ağız tadıyla yiye
mezsiniz. Bu koşulları ele alarak akşam 

(yemeklerinizi ailenizle birlikte yemenizi 
tavsiye ediyoruz. Yemek sırasında eşi 
nizle sohbet etmeye başlayın. Eşinizin 
anlatacağı olaylar sizi biraz olsun son.- 
lafınızdan kurtaracak ve belki de o- 
sorunlarını çözerken, kendi sorunla- 
dan biraz olsun uzaklaşacaksınız.
■ Akşam yemeklerinizi yerken te eviz 
yonunuzu daima kapalı tutun. Tüm aile 
fertlerinin bir arada olduğu sakin bir 
ortamda belki de bir çok sorunu çözüm- 
lerken bu havayı gürültünün bozmasına

izin vermeyin.
Bağırmaktan, haykırmaktan çekin

meyin.Her şeyi içinize atarak gerilim- 
lerinizi attırmayın. Haykırmak bir anlam
da sıkıntılarınızı dışarıya atmaktır. Kimseyi 
rahatsız etmek istemiyorsanız sakin bir kır 
yerinde bağırıp çağırın.

Gereğinde kırıp dökmekten kork
mayın. Eğer sıkıntılarınız çoksa gerilim- 
leriniz artıyorsa elinize bir bardak alın ve 
vurun yere kırılsın. Eşinizi, çoçuğunuzu ve 
yakınlarınızı kırmaktan daha iyidir.

Stresten kurtulmanın bir yolu da yete 
rince uyumaktır.

Yatak odahızı mavi renge boyatın. 
Mavi renk ruhsal geriliminden yakınan
ların dostudur. Sarı renge, boyatmanız 
sinir sisteminizi bozacaktır.

Sigarayı bırakın. Nikotin sinirleri 
.. andırır. Fazla miktarda kullanılması

• .al bunalımları, stresleri artırır.
^utün bunlara rağmen ruhsal gerilim- 
’izden kurtulamıyorsanız yağmur altın

da dolaşın. Yüzünüze gelecek yağmur 
damlacıkları gerilenlerinizin azalmasını 
sağlayacaktır. Bunun yerine bir soğuk duş, 
da alabilirsiniz.

ozondan 
daha

incin?'

ki Pofta, 
30adef 
edel fe

T.C.
Gemlik Satış Memurluğu

I Dosya No: 1994/20

m 1415 
artma 
edilen 

olacok- 
şartı ie 
ençoi 
2/lW 
ırmayo 
ıW 
l-%40

eıten 

ın»W 
w 
:ı fr- 
rilebt'- 
rsraflen 
denr.

faiz ve 
jleofl 
lir; ab 
»ıtaf

içinde 
addes 
farktan 

: ve HÇ 
ile#

ngö*
'erildik

nûş ve‘ 
ışkoco 

losyo ; 
MI İW

GAYRİMENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI
Gemlik Satış Memurluğundan

Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, 
adedi, evsafı:
I 1) Gemlik Kurşunlu Köyü Sunarya Mevkii pafta 8 parsel 
1276 da kayıtlı 6875 m2 zeytinlik 212.300.000.-Tl bedel ile
I 2) Gemlik Kurşunlu köyü Koyiçi Mevkii pafta 19 parsel 
1782 de kayıtlı 610 m2 dut bahçesi 73.200.000 Tl bedel ile

3) Gemlik Kurşunlu Köyü Sunarya Mevkii pafta 8 parsel 
1243 de kayıtlı 800 m2 zeytinlik 20.400.000.-Tl bedel ile 
satışa çıkarılmıştır.

Satış Şartları
I 1-Satış 20/12/1994 Salı günü saat 14.00 den 14.45 e 
kadar Adliye Yazı İşleri Müdürlüğü'nde açık artırma 
suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen 
kıymetin %75 ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları 
mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale 
olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın 
taahüdü baki kalmak şartıyla 30/12/1994 Cuma günü 
14.00 de saat 14.45 de ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu 
artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağı ve satış mas - 
raflarını geçmesi şartıyle %40 artırana ihale ölünür.
• 2- Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin 
%20 si nisbetinde ğey akçesi veya bu miktar kadar milli bir 
bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Şatış 
peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek 
üzere mehil verilebilir.. Dellaliye resmi, ihale pulu, tapu 
hare ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış 
bedelinden ©denir.

3- İpotek sahibi alacaklılara diğer ilgililerin (+) bu gayri
menkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde 
dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu 
sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacak - 
fardır.

4- Satış bedeli h.emen veya verilen mühlet içinde 
ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133. maddesi 
gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve 
%30 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir 
hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.
i 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin göre
bilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Şatışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mün - 
derecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak 
isteyenlerin 1994/20 sayılı dosya numarasıyla memurluğu
muza başvurmaları ilan olunur.

(İc.İf.K.l 26)
(+) İlgililer tabirine irtifak 
hakkı sahipleri de dahildir.

icra Memuru

DÜZELTME
Gazetemizin
1 Kasım 1994 1035 
nci sayısında 6. say
fada yayınlanan 
kum malzemesi ve 
nakliyesi ihale ilanı 
Küçük- Kumla 
Başkanlığı na aittir 
Bilgisayar çıkışında 
"Küçük Kumla 
Belediye
Başkanlığından" 
ibaresi çıkmadığın
dan düzeltiriz.

GEMLİK KÖRFEZ

tehlikeli
(DID) Yaz Oylarında 

Almanya'da ölçülen 
ozon değerleri akciğer 
hastalıkları uzmanlarına 
göre halkın büyük 
bölümü için geçtiğimiz 
günlerde Berlin'de 
düzenlenen yıllık 
toplantısında akciğerin 
çalışmasında çok az 
olmakla birlikte bir 
düşüşün klinik testler 
sonucu ölçüldüğünü, 
ancak deneklerin so 
lunum hacminde bir 
azalma görülmediği 
bildirildi.

Ölçülen ozon değer
lerinin insanların açık 
havada kalmaması 
gerektiğini bildirdi. 
Başka koşullar altında 
çoğu zaman daha yük
sek ozon dozlarının 
oluştuğu dikkat çekti.

Havadar olmayan 
depolarda ve denizaşırı 
uçuşlarda bir metreküp 
oksijende 1000 mikro- 
gram ozon değerinin 
üzerine kolayca çıkıla- 
bileceği bildirildi.

Açık havada 180 
mikrogram limit içeriyor. 
Sigara tiryakilerinin 
endişelenmeleri için bir 
neden olmadığını fakat 
sigara dumanının 
sağlığınıza ozondan çok 
daha zararlı olduğu 
bildirildi.

Pekmezin enerji kay
nağı olduğu, kansızlığa, 
halsizliğe, zayıflığa ve 
isale karşı yararlı olduğu 
tüm insanlar tarafından 
bilinmektedir.

100 gramında 25-35 
gram su, 60-70 gram 
şeker 2.5-3.5 gram mine 
rai bulunan sıvı pekmezin 
İfana hızlı geçmesi 
nedeniyle, acil enerji 
ihtiyaçlarının karşılan - 
ması acısından ideal bir 
besindir.

Pekmezdeki şekerlerin 
sindirim gerektirmeden

doğrudan kana 
sağlar.

enerji

Pekmezin 100 gramı
250-300 kalorilik enerji
verir. İki yemek kaşığı(20) 
gram pekmez, insan 
bünyesi için değerli olan 
2 mg demir, 80 mg 
kalsiyum ve 58 kalori 
enerji içermektedir.। 
Kansızlığın önlenmesinde 
de tüketilen pekmez, 
büyüme çağındaki 
çoçuklar, işçiler, sporcu
lar ve< bebekli anneler 
için çok yararlı bir gıda 
maddesidir.

Sahte ve benzer basın
kartlarına karşı uyarı

(BYE)Son günlerde 
Genel Müdürlüğümüze 
yapılan başvurulardan 
ve çeşitli kaynaklardan 
ulaşan bilgilerden, sahte 
basın kartı kullanımının 
arttğı görülmektedir.

Basın mesleğinin 
geçerli tanıtma kartı olan 
basın kartı 10 Eylül 1986 
ve 19217 sayılı resmi 
gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren "Basın 
Kartları Yönetmeliği" 
hükümlerine göre, genel 
müdürlüğümüzle basın 
meslek kuruluşlarımızın 
oluşturduğu bir komisyon 
tarafından verilmektedir. 
Bu yönüyle basın kartı, 
resmi kimlik niteliğini taşır.

Bazı basın-yayın 
organlarımızın tanıtma 
kartlarını da, zaman 
zaman basın kartı ile çok 
yakın benzerlikler taşıdığı 
görülmektedir. Bu durum

görevleri sırasında basın 
mensupları ve güvenlik 
kuvvetleri ve diğer kamu 
görevlileri arasındaki iliş 
kilerde kargaşaya Ve 
istenmeyen üzücü olay
lara sebep olur.

Basın kartları yönet
meliği, bu şekildeki olum- 
suzlukları önlemek 
amacıyla dizgi, fon, şekil 
bakımından veya sarı, 
mavi ve bu renk ton
larının veya basın ibaresi
ni kullanmak suretiyle 
basın-yayın ve enfor - 
masyon genel müdür
lüğünce verilen basın 
kartları ile kartıştırmaya 
veya benzetmeye imkan 
vermeyecek biçimde 
üyelik veya kimlik kartı 
düzenleyen kişilere daha 
önce kart verilmiş ise 5 yıl 
basın kartı verilmeyecek.
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YEDEK PARÇA AKSUSUAR AKL
Otomotiv Sanayiinin 

tercih ettiği akü

24 AY GERÇEK GARANTİ
Tel:Fax: 513 10 01 İstiklal Cad.

INo'lu aralık GEMLİK
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İNŞAAT ORTAKLIĞI

MANASTIR MEVKİİNDE
Deniz manzaralı

Kaloriferli
Hidroforlu

Parkeli
Asansörlü

Süper Lux daire satışlarına 
başladığımızı müjdeleriz

Tel: 513 46 37- 5136446 GEMLİK

17 97

KÖBFJÇJ ECZAXE£ER

Havuzlu satılık daire 
Satılık 50 m2 dükkan.

Tel:' 513

8 Kasım 1994

9 Kasım 1994 Çarşamba GEMLİK

10 Kasım J994 Perşembe.

11 Kasım 1994 Cuma MERKEZ

12 Kasım

13 Kasım 1994 Pazar VEZİROĞLU

^4 Kasım 1994 Pazartesi çağlam
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a
Gemlikspor Karacabey Esnafspor'u ezdi 6-1

gol yağmuru
Gemlikspor, Bursa bi 

rlncl amatör küme 
karşılaşmalarında 
geçtiğimiz hatta 
Karacabey Esnafspor'u 
gol yağmuruna tuttu.

Geçen haftada rakl 
bini 6-2 yenerek,en çok 
gol atan takım ünvanını 
sürdüren Gemlikspor, 
rakip s ah ada 
Kardcabeylilerden alkış 
topladı. Maçın ilk golü 
,8.ncl dakikada kalemize 
İsmail'in Vuruşuyla, geldi.

Ancak toparlanan 
Gemlikspor daha sonra 
Emin'in 14-62-71 Recep'in 
26-39, Uf-uk'un 80 ncl 
dakikadaki golleriyle 
karşılaşma 6-1 sona erdi.

Gemlikspor Kulübü 
Başkanı Mahir Gencer, 
bu haftada rakiplerini 6-1 
yenerek, gençlerin 
Gemliklileri sevindirdiğini 
aynı terrtponun bundan 
sonraki karşılaşmalarda 
da devam etmesini İste
di.

İHALE İLANI
Müdürlüğümüze bağlı İlköğretim okulmlarının 1994- 

1995 yılı yakacak odun ve kömür lhtlyacı.2886 sayılı 
ihale kanununun 36. maddesine göre kapalı zarf 
usulü ile yapılacaktır.

1- İşin bedeli 262.000.000.-TL dlr. (200 milyon 
kömür, 62'mllyon odun)

2- İhaleyle ilgili şartname ilçe Milli Eğitim 
Müdürlüğünde görülebilir,

3- ihale 21.11.1994 günü saat 14.00 de İlçe MIHI 
Eğitim Müdürlüğünde yapılacaktır.

4- Alınacak kömürün cinsi Orhaneli olup, bir ton 
kömür fiyatı 1.870.000.-Tl dlr.

5- İhaleye katılmak İçin
â) Vergi mükellefi olup, fatura verebilmeleri.
b) 7.860.000 Tl İlk geçlçi teminat
c) Teklif nnetktupları ile birlikte yukarıda belirtilen • 

gün ve saatte İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne müracaat 
edeceklerdir.

Keyfiyet ilan olunur.
Basın:35/994

Celal Yüce
İlçe MIHI Eğitim Müdürü

TEŞEKKÜR j
Gemlik Belediye Meclisi'nln Ekim 1994q|I 
toplantısında Kayhan Mahallesi Dutlu 1

Sokağın adının değiştirilerek Babam İstiklal I 
Savaşı Gazisi ;

Yahya Çavuş
adının verilmesi memnuniyetle 

karşıtandı.
Başta Sayın Belediye Başkanı ve 1

4 partiye mensup Meclis üyelerine sonsuz 
teşekkürlerimizi 

saygıyla arz ederiz.
Belediye'ye çalışmalarında başarılar 1 

v dilerim.
Oğlu 

İbrahim AKER

İLAN
GEMLİK ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN 

SAYI: 1993/470
Davacı Botaş AŞ Vekili Av. Şerafettln Gökalp tarafından, Hisar Mahallesi-Gemlik 

adresinde mukim davalılar Nuri Aydın vs. aleyhlerine açılan tescil davası, davalılara yapılan 
Hanen tebligattan sonra 18.10.1994 tarihinde ve 1994/740 karar no. İle kabul edilmiştir. 
Davalılar aleyhine açılan davanın kabulü nedeniyle Gemlik ilçesi Hisar Mahallesi'nde kain 

tapunun 41 parsellnde.kayıth bulunan taşınmazın İrtifak hakkının Botaş AŞ. Genel Müdürlüğü 
adına tapuyu kayıt ve tesciline karar verilmiş olmakla, davalılar Nuri Aydın, Necdet Küçük, 
Kamil Balta, Nurten Öksüz, Veysel Kabataş, Bahriye Yatbaz, Şuayp Özdemir, Recep Arat, 

Etnlne Özçelik, Hüseyin Gamsız, Mehmet Aydın, Bekir Aydın, Salih Aydın, Naci Ersöy, Dursun 
GÖren, Ömer Ermiş, Necati Aköz, Avni Koşar, Doğan Taşal, Şerafettln Ermiş, Kemal Çelik, Ali 

‘ Osman Çetlnkaya, Mehmet Aydın, Hakkı Dağğeçer, Ahmet Vuran, Yılmaz Meydan, 
Abdullah Zeren, Bed.la Issıgön, Nafiz Zengin, Sevim Köhel, Melahat Gömlekçiler, Şükrü kur

ban, Mustafa Yılmaz, Süleyman Çömlekçiler, Cemalettln Recep Yağızefe, Nurettin Şenözüm, 
Nurten Buyurgan, İsmail Gümüş, Musa Geldi, Sinan Serendlp, Efrahlm Sarp, Muharrem

Karabaş, Süleyman Erekln, Şahap Çırak, Şerafettln1 Erekin, Müberra Taştemel, Nigar 
Büyüktepe, Emine Çetin, Mürevvet Yılmaz, Nermin ÖZtürk, Mutaber Doğruyor, Nurten Cangöl, 
Muazzez Temelli, Nevin Doğan, Ali Balcı, Haflze Onganer, İbrahim Debrell, Enver Yenidoğan, 

Nefise Pamukel, Selma Arabacı, Bülent Öztunalı, İsmet Kaplan, Zübeyde Elitaş, Ahmez 
Durmaz, Hülya Büyükyazıcıoğlu, Nursan Ertekln, Selamettin Ertekin, Züleyha Kahraman, Nejat 

Er, Halil Er, Selam! Eren, Tevfik Yaşar, Remziye Aldemlril, Cenap Dell kan, Nezlha Dellkan, 
Nurhayat Dellkan, Fatrpa Sönmez, Efrahlm Sarp, Mürvet Ayhan, Mehmet Ali Ay, Nurullah 

Ermiş, Aldemir Kırdar, Ramadan Dayı, Süleyman Yalabık, Haşan Değirmenci, İbrahim Vatan, 
Ayşen Çakır, Vildan Aydın, Ali Demircan'ın kanuni temyiz süresi içinde temyiz etmeleri aksi 

takdirde hükmün kesinleşeceği Hanen tebliğ ölünün

Basın:33/994

İLAN
GEMLİK ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN 

SAYI: 1993/472
Davacı Botaş AŞ Vekili Av. Şerafettln Gökalp tarafından Hisar Mahallesi- Gemlik I 

adresinde mukim dâvâlılar Zehra Onar vs. aleyhlerine açılan tescil davası, davalılara I 
yapılan Hanen tebligattan sonra 18.10.1994- tarihinde ve 1994/742 karar no.- ile kabul I 
edilmiştir. İM

Davalılar aleyhine açılan davanın kabulü nedeniyle Gemlik ilçesi Hisar Mahallesi'nde 
kain tapunun 44 parselinde kayıtlı taşınmazın irtifak hakkının Botaş AŞ. Genel Müdürlüğü 
adına tapuya kayıt ve tesciline karar.yerilmiş olmakla, davalılar Zehra Onar, Abdullah Turan, 
Necati Engin, Abdullah Mete Erdemir, Mustafa Ünal, Muhteber Sağlık, Haşan Yıldız, Necla 
Karaca, Şavaşer Keskin, Abdullah Bülbül, Mevlüt Kara, Aslan Ay, Şavaşer Özdemir, Mehmet 
Ayte.kin, Hamide Emre, İsmail Erdoğan, Recep Pazen, Hüseyin Özcan, Ahmet Yaşar Çal, 
Katıp Ender Çal, Sabahattin Özanadolu, Haşan Cinli, Ramazan Çakın, Mehmet Çakın;' 
Ahmet Taş, Sehavet Tezcan, Abdurrahman Taş, Halis Kula, Selahattin Aydemir, Sebile 
Gömlekçi, İbrahim Özdemir, Feride Özdemir, Hikmet Ertaş, Şükrü Gülek, İbrahim Kır, Güven 
Çal, Muzaffer Beder, İsmail İnce, Bahriye Yıldız, Mehmet Gürdere, Ali Demir, Çelil Şahin, Aziz 
Şahin, Musa Şahin, Tahsin Taş’, Şerife Cansü, Ahmet Cansu, Mustafa Arslan, Veysel Köfüncö, 
Ahmet Aksu, Nezahat Bayraktar, Hüseyin Yılmaz, Hayrettin Narinalp, Semiha Toprakylyen, 
Osman Kocatepe, Sencer Emine Akdağ, Sevim Boyacıoğlu, Ziya Akşahin, Zehra Erdiren, Uğur 
Çelebi,. Hayrunisa Erdiren, Remzi Aracı, Halil Aytaç, İbrahim Ünal Avşar, İsmail Gülümser, 
Ahmet Hız, Talat Turan, Nihat Turan, Nuriye Turan, Abdullah Aydoğdu, Tayfun Şapolya, Agah 
Solak, Ahsen Yoldemir, Halil Yaşar, Altın Tetik, Ahmet Gündüz, İsmail Göynük, Mehmet 
Doğuı, Ali Osman Özdemir, Saadet Şahin, Penbe Duman, Ayla Başlıkçıoğlu, Nilüfer 
Başlıkçıoğlu, Sevim Başlıkçıoğlu, Nigar Yaman, Makbule Akarsu, Mehmet Kar, Haşan Yıldınm, 
Şenay Kızılca, Fuat Kızılca, Sabri Erdeşer, Halil İbrahim Akman, Adnan Şen, Beytullah Akgün, 
Kadri Diyap Koca'nın kanuni temyiz süresi içinde temyiz etmeleri, aksi takdirde hükmün kesin- 
leşeceğl Hanen tebliğ olunur.
Ba*ın:34/994
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TARIMSAL ÜRETİM PEYZAJ VE TİCARET LTD. ŞTI.
ŞİRKETİMİZİN SUS BİTKİLERİ ÜRETİM SERALARINDA 

BAHÇE DÜZENLEME VE BAKIM İŞLERİNDE ÇALIŞACAK
ziraat mühendisi
ziraat teknisyeni

B AHÇIVANL AR

ARANIYOR
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ ve OTO EHLİYETLİ ADAYLAR TERCİH EDİLECEK OLUP, İLGİLENENLERİN 
(224)586 51 96 VEYA 513 00 99 NO LU TELEFONLARA VEYA GEMLİK-YALOVA YOLU 9.KM. 

ORHANGAZİ'DEKİ TESİSİMİZE ŞAHSEN MÜRACAAT ETMESİ ÖNEMLE DUYURULUR.
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<J)üfJün, Ç\işan, günnet davetiyeleriz için 
zengin çeşitlerimizi

ve Ji-yatfarımızı görmeden karar vermediniz.
BİZİ AİİTİAIA AK AVINIZ.
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HAFTALIK SİYASİ GAZETE
Gazhane Cad. Beceren Apt. altı GEMLİK 
(Fikret Oto Eletrik yanı) TEL.: 513 17 97

felen'neJ ^»1995 zeytin alım kampanyası Orhangazi Zeytin Festivalinde açıklandı
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eytin kampgffiya
Ölümünün 56. yıldönümünde

Ataiyı andık.
Büyük kurtarıcı, sona erdi. Protokol daha’ 

Cumhuriyetimizin ..kuru- sonra Gemlik Lisesi'nde

atlan açıklandı
cusu, devrimci lider 
Mustafa Kemal Atatürk'ü 
ölümünün 56.^ıl dönü
münde ulusça bir kez 
daha saygı ve şükranla 
andık.

Bütün yurtta 10 
Kasım Perşembe günü 
saat 09.05 de bayraklar, 
yarıya indirilerek, Ata'nın 
manevi huzurunda bir

rMohçM 
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tbdıiotılS 
anMiâl 

defti, Meta 
ret Yapa 
lehmet Çoüı 
/demir, Seb: 
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^^^RFabirlik tarafından üreticiden alınacak 1994- 
I99aürünü.zeytin alım kampanyası başlatılırken barem 
fettanda Ticaret, ve Sanayii.Bakanı Mehmet Dönen 
Kıtından açıklandı.

Bu yıl zeytinin .tamamının alınacağını söyleyen
,460 taneli zeytinin taban fiyatına 30 bin lira, 220

^^■11 zeytine ise 63 bin lira ödeneceğini söyledi. 500 
.^^■1 zeytinin ise 25 bin liradan alınacağının açıklan- 
Bgsı üreticiler arasında memnunluk yarattı.

Eğitim Bakanı okul açtı
Milli Eğitim Bakanı 

Nevzat Ayaz ve Spordan 
Sorumlu Devlet Bakanı 
Rıza Akçalı geçtiğimiz 
pafta Cumartesi günü 
İlçemize gelerek 
Cumhuriyet İlköğretim 
Okulu'nun resmi, açılışını 
yaptı Saat 13.30 da il

çeye gelmesi beklenen 
bakan 16.00 da gelince 
öğrenciler soğuktan 
dondu.

Bakan, bütçeden Milli 
Eğitime ayrılan paranın 
artacağını öğretmenlerin 
sosyal durumlarının 
düzeltileceğini söyledi.

HAFTAYA BAKIŞ
• KADRİ GÜLER

Yargısız infaz
"Bayram değil seyran değil, eniştem beni niye öptü!" diye halk

arasında bir söyleyiş vardır.
Bu söz beklenmedik zamanda karşılaşılan bir hareket için 

söylenmiştir.
i** Demokratik sol parti İlçe yönetim kurulu üyeleri beklenmedik 
bir anda Ankara'dan gelen bir faks emriyle görevlerinden 
alındılar.
£ ‘Bayram değil, seyran değil ne oluyor ööy/e'diyebilirsiniz.

DSP'de bu tür beklenmedik alınmalar her dönemde olmuştur.
Ama son olay bir hayli düşündürücüdür.

Demokrasilerde yargısız infaz olmaz.
DSP İlçe yönetiminin ne suç işlediği pek anlaşılmış değil.
İddiaya göre geçtiğimiz hafta parti örgütünün verdiği yemeğe 

katılan ANAP'lılarla yakın temas ve destek sözü verilmiş. - böyle 
bir şey yok- Açık artırmaya çıkarılan katalitik soba, ANAP Kadın 
Komisyonu Başkanında kalmış!...

Söyleşine saçma sapan iddialar olur mu?
DSP'de olur.

Oysa, DSP'yi bir avuç vefakar, cefakar,çalışkan Ecevit inan
mışı bugün ayakta tutuyor.
• Partilerinin tabelaları bugüne kadar bir yerde asılıysa, tören
lerde temsil edilebiliy orsa, bu bir avuç insana teşekkür etmek 
gerekir, görevden almak değil.

Ama birçok tartışmalarımızda bu arkadaşlara söylediğimiz 
bir şey vardı. Bunu hatırlasınlar..İş birilerini sevmekle olmaz. 
Siyaset lider sevgisiyle yürümez. İlkeler vardır, hele ‘sol1 bir par
tide düşünceler vardır liderlerden önce.

y, Gördüğüm kadarıyla DSP üst yönetimi, sürekli anti 
i demokratik tavır sergiliyor. Kurulduğundan beri Bursa da kaç il 

başkanı görevden alındı ben sayısını unuttum.
» DSP'nin bir. süre önce yapılan kurultayında Sayın Ecevit 
erken seçimlerde sandığa gideceğini ama boş oy atacağını 
söylemiş ve tabanına bir mesaj vermişti.

Bence bu halkın iradesine ipotek koymaktan başka birşey 
değildir.

£ Demokratik solcular Türkiyenin böylesine kritik günler 
yaşadığı bir dönemde boş oy kullanarak bir yere varamazlar.

Örgütlü bir partiysen meydana çıkar, seçmenden oy istersin.
Siyasetin gerçeği budur.

Dün Orhangazi'de yapılan Zeytin Festivali'nde 
konuşan Ticaret ve Sanayii Bakanı Mehmet Dönen, 
"Üreticiler ülkemizin en önemli sosyal, sınıflarından biridir. 
Çiftçimiz ekonomimizin temel direğidir. Emeğinin alın- 
terinin karşılığı her zaman verilmelidir. Vermeye de 
devam edeceğiz. Hükümetimizin uyguladığı tarım poli
tikası ile köylülerimiz enflasyon karşısından 
ezdirilmemiştir. Birliğe teslim edilen zeytinlerin tamamanı 
peşin fiyatla alacağız." dedi.

Zeytin Festivali'nde Burcu Ergin "Zeytin Güzeli" seçildi.-

dakikalık saygı duruşun
da bulunuldu.- • , .

İlçemizdeki törenler 
Atatürk'ün Anıtı önünde 
saat 08.45'de başladı.

Anıta ç-elenklerin 
konulmasından sonra. 
İstiklal Marşı'mız okundu.

Saat 09.05 de ise 
saygı duruşuyla tören

yapılan Ata'yı Anma 
törenlerine katıldı.

• Hafta boyunca . 
okullarda Atatürk ve 
Devrimler! -öğrencilere 
anlatılacak.

10 Kasım günü 
Anıtkabir'de yapılan 
törenlerde meydana 
gelen çirkin saldırı olayı 
ilçemizde de nefretle' 
kınandı.’’

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Başkanı Şükrü

■ Ekim,, Ata'nın ölümünün 
56. yılında böyle karşı 

• devrimci yobazlar çıka
biliyorsa bunun sorum
lusu bugün aranmaz 
dedi. .

RP adayı 
Yalçınbayır 
gazetemizi 
ziyaret etti

Refah Parti Milletvekili 
adayı Ertuğrul Yalçın 
bayır, İlçe Başkanı Ali 
Kahraman ve yönetim 
kurulu üyeleri ile'birlikte 
gazetemize gelerek, 
ziyarette bulundu. 
Yalçınbayır, kanun 
önünde eşitlik, rüşvet, 
yolsuzluk ve ayırmacılıkla 
mücadele için barış 
esenlik, dayanışma ve 
yardımlaşma için destek
lenmesinin istedi.,,

Atatürk'ü 
Anlamak 
konulu panel 
yapıldı

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şubesince düzenlenen 
"Atatürk'ü Anlamak" 
konulu panel 12 Kasım 
1994 Cumartesi günü 
Endüstri Meslek Lisesi 
Salonu'nda yapıldı.

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik Şube 

I Başkanı. Şükrü Ekim, 
Atatürk Haftası kap - 
samındaki etkinliklerin ilgi 
gördüğünü belirttik

Haberi Sayfa 2‘de
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Mesut
Yılmaz yarın 
Gemlik’te
ANAP Genel Başkanı Mesul 
Yılmaz, yarın ilçemize ge 
lerek hükümet meydanında 
saat: 15.00 de Gemlik'lilere 
seslenerek Milletvekili adayı 
Hüsamettin Örüç'e 
oy isteyecek.

DSP yönetimi 
görevden 
alındı

DSP Üçe Yönetim 
Kurulu ANAP'a destek 
verdiği gerekçesiyle 
Genel Başkan 
Yardımcısı Rahşan 
Ecevit'in faks emri ile 
görevden alındı.

Haberi Sayfa 3‘de

kısa kısa kısa
Armutlu beldesinde 
yapılan operasyonlarda 
Refik Şenereri esrarla 
yakalandı.

Haberi Sayfa 3‘ de

Gemlik Halk Dansları 
Folklor Derneği tarafın- ’ 
dandüzenlenecek olan 
dayanışma yemeği 25 . 
Kasım 1994 gecesi 
Atamer Turistik 
Tesisleri'nde yapılacak.

Haberi Sayfa 2‘de

Gemlik Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı 1994 
yı.lında fakir ve yardıma 
muhtaç ilçe halkı ve » 
öğrencilerine, yiyecek, 
para, giyecek ve İlaç 
yardımı olmak üzere 550 
milyon lira yardımda 
bulundu.
Kaymakam Orhan Işın, 
çalışmaların 1995 yılın - 
da da devam edeceği
ni bildirdi.

"Atatürk'ü 
Anlamak"

Yılmaz Akkılıç 
yazdı

2. Sayfada

SHP ile birleşmeye tepki gösterdiler

CHP Yönetimi 
istifa etti

SHP Genel Başkanı 
Murat Karayalçın ile CHP 
Genel Başkanı Deniz 
Bgykal arasında imza
lanan bütünleşme pro
tokolü ne tepki gösteren 
Gemlik CHP İlçe Yönetim 
kurulu toplu istifa, etti.

CHP Gemlik İlçe 
Başkanı İbrahim Ayvat, 
yaptığı açıklamada, “Ne 
yazıkki üst düzey sol parti 
yöneticilerimiz hala

koltuk hobileri yüzünden 
şu ana kadar Türk siyase
tine ve Türkiye'nin gele
ceğine bir şey 
veremedikleri gibi çok 
şeylerinde yok olmasına 
seyirci kalmışlardır" dedi.’

İbrahim Ayvat, istifa 
gerekçelerinin genel . 
merkezin kararına bir 
tepki olarak çıktığını 
belirtti.

Haberi Sayfa 2‘de

Erbakan ilçemize geldi
Reran partisi ibeneı 

Başkanı Necmettin. 
Erbakan ■ yanında 
Milletvekili adayı Av. 
Ertuğrul Yalçınbayır ile bir
likte pazar günü ilçemize! 
gelerek Ahmet Dural! 
Meydanı'ndakl seçim 
bürolarının açılışını yaptı. 
Parti merkezinden seç-1 
menlere seslenerek, ara

seçimlerde oyların %8Ü 
ini alacağını belirterek,. 
“Sokaktaki iki kişidir biri 
RP'lidîr. Diğeri ise RP'H 
olmaya adaydır." dedi. 
.Erbakan, Türkiye'de 
'.çalışabilecek kapasi 
tedekl 22 milyon kişiden 
.yarısının işsiz olduğunu 
iddia etti.

Haberi Sayfa 3‘de

Akla, Kara.
Akıllar karıştırılırsa, 
Kalpler kararır.
Kara kalpler.
Tarihe saldırır, Büste saldırır 
Resme saldırır, İnsana saldırır 
Böylece akla kara, 
sapla saman ayrılır. 
Hey aymazlar!
Sizi başka ne aydırır?



asım

Atatürk'ü Anlamak

konulu panel yapıldı
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KÖŞEMDEN

Yılmaz AKKiLIÇ

Sirmen, ” Atatürk'ü Düşüncesini yaşatmak

"Atatürk'ü Anlamak"
0

i Cumartesi günü "Atatürkçü Düşünce 
Demeği Gemlik Şubesi "nin Endüstri 
Meslek Lisesi'nde düzenlediği paneli izle 
dim. Önce şunu belirtmeliyim: Son 
zamanlarda yoğunlaşan bilir-bilmez bir
takım eleştiri ve -hatta- saldırılara karşın, 
Cumhuriyet'e ve Atatürk'e bağlılık 
giderek güçleniyor.

Sanırım bu bir tür "öz,-savunma" hali. 
Türk Irftanı, laik, demokratik hukuk 
düzeninden sapmanın, kendisi için neye 
mal olabileceğinin bilinciyle, giderek 
yükselen "şeriatçı" ve "Osmanlıcı" akım
ların karşıcında yerini alıyor.

Örneğin Mahmut Kaçar denilen "he 
rlf-i na-şerlf"in yediği herzeyi bir yana 
koyun, bu 10 Kasım'da Anıtkabir'i 120 bin 
kişi ziyaret etmiş. Gidenler -anlatıyor, 
hemen her gün çoluğu-çoçuğu, genci- 
yaşlısı, kadını-erkeği çok sayıda insan 
akın akın geliyormuş Anıtkabir'e.

Cumartesi günü de, bazı olumsuz 
etkenlere karşın Endüstri Meslek 
Lisesi'nde panele ilgi büyüktü. Doç. Dr. 
Süleyman Seyfi Öğün, Prof. Dr. Niyazi 
Öktem ve gazetecl-yazar Ali Sirmen oku
lun spor salonunu dolduran kalabalığa, 
gerçekten panele verilen adla uyumlu 
görüşlerini açıkladılar. Yani konuş
macılar, o alışagelmiş cafcaflı "Oy 
Atatürk" edebi yatına kaçmadan, bilimin - 
kılavuzluğunda Atatürk'ü nasıl anlamak 
gerektiğine değin bildirilerini sundular.

ideolojilere karşı bağımsız kılmıştır."
Doç. Dr. Öğün'den, -doğrusu ya- 

şlmdiye değin Atatürk'le İlgili olarak 
söylenenlerin dışında.şeyler dinledim ve 
bundan büyük mutluluk duydum...

Prof. Dr, Niyazi Öktem, Atatürk'ü anla
manın, ancak "kökü 2500 yıllık bir 
geçmişe dayanan bir 'kültür devrimi'ni 
kavramakla mümkün" olabileceği tezini 
açıkladı. Atatürk'ün, Anadolu'nun ve 
hatta Mezopotamya'nın "kültür mirası'na 
sahip çıkmasının nedeninin, şovenizme, 
ırkçılığa dayalı bir “ulus" kavramını oluş
turmaya dönük gerçekçi bir yaklaşım 
sayılması gerektiğini savundu.

Prof. Öktem'e göre, Atatürk bir bakı
ma, İslam'da İmam Gazaliy'le kapanan 
ve Ebussuut Efendi'yle adamakıllı dayak
lanan "İçtihat kapısı"nın Türkiye 
toplumunu içinde hapsettiği "geri 
kalmışlık kısırdöngüsü"nü kıran, 
parçalayan kişidir.

Yani bilime yönelişi "başlatan" kişidir, 
öyle anlamak gerekir Atatürk'ü....

€®
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Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. 
Süleyman Seyfi Öğün, Atatürk'ün önder
liğinde gerçekleşen "Cumhuriyet 
Devrimi"nin bir "kültür" olayı, bir "kamusal 
proje" olduğunu savundu. Cumhuriyet 
düşüncesinin türk aydınları arasında 
daha önceden de benimsendiğini ve 
örneğin Tevfik Fikret'in bunlar arasında 
sayılabileceğini belirtti.

Öğün'e göre, Atatürk'ün kuramsak 
taştırdığı Cumhuriyet'in en temel özelliği, 
"kendisini kuşatan bağlara karşı İnsanı 
bağımsızlaştırması" dır. Bu, salt "özgür
leşme" anlamına alınmamalıdır, asıl 
olarak bireyin "özerkleşmesi"ni amaçla1- 
maktadır. Atatürk'ün özlediği 
Cumhuriyet. Onun için de bir kültür 
sorunudur. "Örneğin" diyor genç bilim 
adamı, "yasayı çıkartabilirsiniz, ama o 
yasanın arkasındaki kültürü algılayamıy- 
orsanız sonuç alamazsınız."

Vevçok ilginç bir sav öne sürüyor; 
diyor ki: «Mustafa Kemal bir 'altyapı 

devrimi' yapmıştır. O da, bireye iklim 
oluşturmasıdır. Bireyi o bağlayıcı, o 
boğucu vesayetten kurtarmıştır. Bireyi,

Gazetecl-yazar Ali Sirmen, Atatürk'ün 
"karizmasıyla "12 Eylül"ün cunta şefinin 
Türk Ulusu'nu adeta "keriz" yerine koyan 
"kerlzma"sı arasındaki büyük farkı vurgu
layarak nefis bir giriş yaptı konuşmasına.

Aradan 200 yıl geçmiş bulunmasına 
karşın "Fransız Devrimi"nin bugün bile 
tartışıldığına değinerek, Atatürk'ün 
önderlik ettiği "Türk Devrimi"nin de 
tartışılabileceğini, bunun doğal kabul 
edilmesi gerektiğini belirtti. Sonra şöyle 
devam etti:

"Sakın Atatürk karşıtlarını İhanetle 
suçlamayın! 'Ben Atatürkçüyüm' diye 
diye hukuku çiğneyenleri, O'nun mirasını 
sahiplenmeye kalkışan faşizm özlemci - 
lerini suçlayın ihanetle!"

Türkiye Cumhurlyeti'nin tarihteki ilk 
"türk devleti" olduğunun altını çizdi. 
Atatürk'ün, sürekli değişim ve dönüşümü; 
öngören bir "devrimci" olduğunu belirtti, 
"ikinci Cumhurlyef'çilerin açmazlarını 
sergiledi. Konuşmasını "Bizim Atatürk 
Cumhuriyetl'ne yapacağımız en önemli 
katkı, demokratikleşme mücadelesine 
katkımız olacaktır" diye bitirdi...

“Atatürkçü Düşünce Derneği Gemlik 
Şubesi"nln düzenlediği bu panel, hiç 
kuşkusuz Atatürk üzerine yeni bir tartışma 
boyutu açaçak nitelikteydi. Gönül isterdi 
ki, panelistlerin konuşmaları banda alın - 
mış olsun.

Eğer bu yapılmamışsa yazık olacak...

Zatili fiyatları olumlu karşılandı
Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet 

. Dönen, Marmarabirllk'ln zeytin alımlarında 
tabana 35 bin, tavana 75 bin lira olan 
önerisini kabul etmeyerek, taban 30 bin 
tavan 63 bin lira verileceğini açıklaması 
zeytin alım fiyatlarının düşmesine rağmen 
'Gemlik'te üreticiler tarafından olumlu 
karşılandı.

Marmarabirlik Gemlik- 72 nolu Zeytin 
Kooperaifine bugüne kadar fiyatların 
kesinlik kazanamaması yüzünden sadece 
3 ton zeytin getirildiğini açıklayan yetkiller, 
Zeytin fiyatlarının açıklanmasıyla üreticinin 
hafta başından itibaren zeytinlerini getir 
meye başlayacaklarını söyledi. Zeytin 
fiyatlarının taban 30 bin, tavan 63 bin lira

olarak açıklanması zeytin üreticileri 
tarafından olumlu karşılandı.

Zeytin üreticileri geçen yıla göre 
oldukça İyi olduğunu ve Marmarabirlik'i 
tercih edeceklerini belirtti.

Zeytin Kooperatifi Başkanı Tüccar 
Nazım Bayrak, Marmarabirllk'ln tavanda 
vereceği 63 bin liranın yüzde 12 sinin ser
maye ve stopaj kesintisine gideceğini ve 
tüccarın kaliteli zeytin istediğini belirtti.

Bayrak, "Tüccarlar bu fiyatla zeytin 
almıyorlar, geçen yıl tavan 50 bin lira 
olarak aldığımız zeytinler elimizde kaldı 
ancak açıklanan fiyatların üretici açısın
dan iyi olduğunu" söyledi.
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Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik Şubesl'nce 
düzenlenen "Atatürk'ü 

Anlamak" konulu panel 
Endüstri Meslek Lisesi 
Salonunda yapıldı.

Panele konuşmacı olarak 
İstanbul Üniversitesi Hukuk 

Felsefe Profesörü Niyazi 
Öktem, Hukukçu, gazeteci, 

yazar AH Sirmen, Uludağ 
Üniversitesi İktisadi ve İlahi 

bilimler Fakültesi Doç.Dr. 
Süleyman Seyfi Öğün katıldı.

12 Kasım 1994 Cumartesi- 
günü Endüstri Meslek Lisesi 

Salonunda yapılan panel 
büyük ilgi gördü.

~ Atatürkçü Düşünce 
Derneği Şube Başkanı Şükrü 

Ekim, Atatürk Haftası etkinlik
leri kapsamında panel 
düzenlendiğini belirterek 

“Atatürkçülük aklın

direniş idir.Günümüzde 

Atatürkçü düşünce karşıtı 

grupların siyasi örgütlen

melerini tamamlamalan sü 

rerken, memurlar, öğretmen

ler, sendikalara siyasi haklan 

verilmemektedir. Bu gruplar 

örgütlenmeyi başarmalıdır

lar." dedi.
, Panelde İlk konuşmayı 

Doç.Dr. Süleyman Seyfi Öğün 
yaptı. Öğün konuşmasında, 

toplumlann turnusol 
deneyinde olduğu gibi çeşitli 
zamanlarda çeşitli görüntüler 
sergilediğini, Kemalizmin 70 yıl 
içinde çok değişik anlamlarla 
ortaya çıktığını ve yorum
landığını söyledi. "1960* larda 

O'nu başka anladık, 
1970'lerde daha başka ve 
katı. 1980'lerde İse sem- 
bolçü." Mustafa Kemal'in 
Cumhuriyetçiliğine kültür 
sorunu olarak baktığını 
bellrteh Öğün, Atatürk'ün 

çarpıcı tarafının İnsanı ufuklu 
bir bakışla ele alması 
olduğunu söyledi. "Atatürk, 
bireyi eksen alıp, bireyi 
geliştirmeyi esas 
almıştır.Cumhuriyet kamusal 
bir projedir. Genel yararı özel 
yarardan üstün tutan rejimler 
bugün başanlı olamadılar. 
Atatürk'ün kamusal hayatı 
bireysel farklılıklara uygun 
kurma düşüncesi bugün bile 
doğru dürüst anlaşılmış 
değildir." dedi.

Mustafa Kemal'in üstyapı 
değil aksine altyapı devrim- 
lerlnl gerçekleştirdiğini savu
nan Doçent Öğün "O da, bl 
reye iklim oluşturmasıdır.' 
Bireyi o bağlayıcı, o boğucu 
vesayetten kurtarmıştır. 
Bireyi, ideolojilere karşı 
bağımsız kılmıştır." şeklinde 
konuştu.

Türkiye' de Mustafa 

Kemal'i anlamak1 adına çok 

az şeylerin yapıldığını da 

belirterek konuşmasına şöyle 

devam etti:
"Mustafa Kemal 

1970'lerde başka ideoloji
lerinin kendini kanıtlaması 
İçin araç olarak kullanıldı. 
1980'lerden sonra kadrolar 
Atatürk'ü statükocu haline 
getirdi. Tören haline getirdi, 
heykel haline getirdi, rutin
leştirdi.

1990 dan sonra İse tüke
tim hayatı İçinde Mustafa 
Kemal'i anlamak var. Bu 
süreçte ise Mustafa Kemal 
tüketim aracı haline getl 
■ilmek İsteniyor. Bunun yeni 
kuşaklara katkısı olacağını

sanmıyorum. Bu 
düzleştirmedir. Oysa, bireye 
dönmekte yarar var. 
Kemalizme özlü bakmak ,bi 
reye dönüşle olur. Bu da 
tüketenden çok üreten 
olmakla sağlanır.Üretebildiği 
müddetçe birey vardır. 
Yaşama, dünyaya inanmak, 
yaşadığımız sürece, 
değiştiğimiz müddetçe, üret
tiğimiz müddetçe Atatürk'ü 

anlamış oluruz."
Doç. Dr. Süleyman Seyfi 

Öğün, Atatürk'ü mitos haline 

getirmemek gerektiğini, O'nu 
kavramlarıyla büyütmek 
gerektiğine inandığını 
belirterek," Beni görmek 
demek, heykelerimi dikmek 
değil, düşüncelerimi, ilkeleri
mi benimsemektir" şeklinde 
sözlerini tamamladı.

Prof. Dr. NİYAZİ ÖKTEM 

KONUŞUYOR
İstanbul Hukuk Fakültesi 

Felsefe Hukuku Öğretim 

Görevlisi Prof. Niyazi Öktem 

de konuşmasında 

Atatürkçülük üzerinde durdu. 
Öktem, Atütürk'ü anlamanın 

O'nun ilkelerinin anlamak 

olduğunu belirterek, laiklik 

konusunda bugün çok şey
lerin konuşulduğunu, laiklik 

devrimi ile Atatürk'ün ruhvani 

egemenliğin kırıldığını 

belirterek şunları söyledi:
"OsmanlI 20. yüzyıla 

kadar düşünür yetiştirmedi. 
Fikir yoktu. Matbaa 
Osmanlıya 300 yıl sonra 
gelmiştir. Türk toplumunu 
islamiyetin engenlediğine 
inanmıyorum. Abbasiler 
dönemi İslamiyetin altın 
çağıdır. Bizde düşünsel dü 
zeye cinci hocalar egemen 
olmuş, onların görüş ve ege - 
menliği sürmüştür. Düşünsel 
alanda akımların OsmanlInın 
yıkılma dönemlerinde 
görülmeğe başlandı. 
Aydınlanma çağım açan 
birikimler Mustafa Kemal'de 
şekillendi. Mustafa Kemal 
akılcılığı bir sistem haline

' getirdi.''dedi.

Atatürk'ün laikliği akılcılık 

Ulusçuluğu ise üzerinde

düşünebilen, doğmalara"’ 
bağlı kalmayan bir düzenrfr. 
Bu düzende felsefe vardır. 
Kültür vardır. Atatürk, kurduğu 
yeni düzenle bu toprakların 
kültürünü ortaya çıkardı, 1 
düşünmenin, aydınlanmanın 
kapılarını açtı.

Felsefe ve kültür olmadan 
Atatürkçülüğü yerleştireme 
yiz"

ALI SIRMEN'İN 
KONUŞMASI

Milliyet Gazetesi köşe | 
yazarı AH Sirmen de-konuş
masında cumhuriyet 
kazanımlannı Atatürk bıraktığı 
İçin bu kazanırdan yok I 
etmek isteyenlere karşı I 

mücadele etmek gerektiğini 
söyledi. . W

Atatürkçü düşüncenin biı 
ideoloji olmadığını dâ I 
söyleyen Sirmen, batıda W 

aydınlanmanın rönesansla 
başladığını, insanın düşünen 
bir varlık olduğunu, aklın gün-., 
lük yaşantıyı biçimlendirenbiı 
kavram olduğuna değinerek,. 
"Atatürk Türk toplumunu teba 
olmaktan, ümmet olmaktan, 
kurtararak ulus olma bilincim 
kavuşturmuştur. Atatürk 1 

düşüncesi karşıtları tarafin
dan saptırılmak istenmekte
dir. Bunlara kızmayın, ihnetle, 
suçlamayın, korkmayın ben 

■ en çok Atatürkçüyüm diye 
diye hukuku çiğneyenleri ı 
onun mirasını sahiplenmeye 
kalkışan faşizm özlemcilerini 
ihanetle suçlayın.Bunlar, 1 

kendi 'kerizmalanm, 
Atatürk'ün ’/carizma'sıyla s 
karıştırmışlardır. Atatürk 
adına heykeller dikerek ı 
Atatürkçü olunacağını san
mışlar, daha sonra onun kur-, 
duğu kurumlan ortadan 
kaldırmışlardır. Bu şunu 
göstermektedir ki birçok 
kişininin olduğu gibi devletin 
de Atütürk konusunda kafan 
karışmıştır."

Cumhuriyetle bireyin | 
özgürleştiğini, demokrat- I 

\ taştığını, halkçılığın çok parti!

yaşadığımız toprağın dününe .

ve bugünkü mirasına sahip 

çıkmak olarak yorumladı. 
Prof. Dr. Öktem konuşmasın

da Atatürk'ün iyi bir senteze) 
olduğunu, Anadolunun 3-4 

bin yıllık tarih ve kültürüne 

sahip çıktığını, yaptığı devrim- 

lerle yalnız kendi toplumunun 

değil, doğu toplumlanna da 

ümmet olmaktan ulus olma 

bilincinin kapılarını aral
adığını, aydınlama çağını 

açtığını söyledi. Atatürk 

devri mlerlnden 

Cumhuriyetçiliğin hakin ege
menliği kendi adına kullanıl
ması olduğunu, çoğulculuk 

olarak algıladığını belirterek 

şunları söyledi:
“ Atatürk, cumhuriyet reji

mini kurarak, çoğulcu sis
teme geçmek, halkın her 
çeşit düşüncesininln 
söylendiği bir düzeni getir
menin çabasındaydı. 
Cumhuriyetçiliği 
demokrasiyle İç İçedir. 
Atatürk* karşı güçler bir
takım din yorumcularının 
ortaya attıktan felsefeyle din 
blrarada olmaz' tezini çürüt- 
müştür.Bunun da yolu laik bir 
toplum düzeninden geçer. 
Laik toplum üretebilen, 
eleştlrebilen, özgür

sistemde dalkavukluğa 1 

dpnüştüğünü belirten Sirmen, 

laiklik konusunda İse "Türkiye 

de laiklerin çoğu müslüman, 
müslümanlann da çoğu laik
tir. laiklikle Müslümanlık I 

yürümez' diyenlere soranın. 
Bu ülke bunca yıl laik değil 

miydi? Bunların istekleri din 

değil, dini siyasete sokmak

tır." dedi.
Ali Sirmen ekonomide <■ 

kaliteyi yükseltmedikçe, 1 

tükettiğimizden çok 
üretmedikçe tepetaklak I 

gidereceğimizi hatırlatarak j 

ikinci cumhuriyetçilerin 

gerçekleri saptırdıklarına, - I 
cumhuriyetin temelini, var-1 

lığını oluşturan değerlere j 
saygısızca davrandıktan İçin 

karşı çıktıklannı, 
demokrasilerde her türlü 1 

görüşün söylenmesine karşı 
olmadıklarını belirtti."Biz 

onlardan gerçekleri, tari
himizi iyi öğrenmelerini isli 
yoruz"dedl

Ali Sirmen, Türk rönesansnı 
, kuran Atatürk'ün yaşatıl-' 
' masının laikliğin, özgürlüğün, 
demokrasinin korunmasnı 
tepeden beklemek yerine i 
örgütlenmeye ve karşıtlarına 

karşı düşünsel düzeyde 

mücadele etmeyi önerdi.
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IJbJAP’a destek verdikleri iddia edildi.

■İî^OHİnİİlİlİBen^ alındı
■ DSP Gemi,ik. İlçe Yönetim Kurulu 
Çenel Merkez tarafından görevden 

■ılındı, : ' ! ...
K Rahşan Eçevit imzasıyla Genel 
[Merkezden gelen, kararda,. "DSP 
yemeğinde ANAP'la dirsek temasa 

[geçmek ve yapılan paralı şans oyunun- 
da ANAP Kadın Komisyonuna ortaya 

■konulan katalitik sobayı kazandırmak" 
gerekçesiyle görevden , alınan DSP ilçe 

[Yönetimi durumu yargısız İnfaz olarak 
değerlendirdi.
[ İlçe Başkanı'Vedat. Emek, il Başkanı 
[Emin Demirciöğlu'nun genel merkeze 
"Ben onlara parti ismi falan çekilişte ver
meyin dedim, dinlemediler"' dediğini

ancak bunun asılsız olduğunu belirterek, 
"Bizi ANAP'la dirsek temasa geçmekle 
suçluyorlar. Oysa DSP dayanışma 
gecesinde II ikinci başkanı Ekrem 
Candeğer, daha sonrada biz basın 
toplantılarında ANAP'ı ne de başka par
tiyi desteklemiyeceğimlzi bildirdik. 
Görevden alınmamız İl Başkanı Emin 
Derecioğlu ve il muhaliflerlnn bir 
oyunudur. Bu yargısız İnfazdır" dedi.

İlçe. Başkanı. Vedat Emek, yönetim 
kurulundaki 10 kişinin görevden 
alındığını belirterek, anahtar ve evrak
ların il başkanlığına teslim edildiğini 
söyledi. DSP yönetiminin görevden alın
ması ilçede süpriz olarak karşılandı.

1995 yılında altyapıya ağırlık verilecek
L Belediye Başkanı Nurettin Avcı, 1995 
yılında yapılacak hizmetlerin başında 
altyapı geldiğini belirterek, bu yıl 
[çersinde- ilçede dit yapı sorununun 
Olmayacağını söyledi.
I Nurettin • Avcı, son .4 ay içnde 
altyapıya 8 milyar lira para harcandığını 
belirterek, ilçemizde hala altyapısı 
tamamlanmamış mahalle ve sokaklar 
olduğunu belirtti. •

Başkan Avcı, "Planladığımız şekilde

sırayla altyapı problemini çözmeye 
çalışıyoruz. 1995 yılında da en büyük 
hizmeti bu alanda vereceğiz.
DereboyUnda bulunan mezbaha 
yerinde istimlaki yapılan yerekamyon 
garajı inşaa edeceğiz." dedi.

Başkan Avcı, ilçemize biyolojik arıt
ma tesesi kurmak için incelemelerin 
başlatıldığını belirterek, önümüzdeki yıl 
bu konunun kesinleşeceğini sözlerine 
ekledi.

SHP ile&irleşmeye tepki gösterdiler 

CHP yönetimi 
btillettîtBJ|| |

CHPlnin SHPJnin 
düştüğü batağa çekildiğini 
öne süren CHP Gemlik İlçe 
Başkanı İbrahim Ayvat ve 
Yönetim Kurulu, üyeleri ve 
3.0 kişi partiden istifa etti

Geçtiğimiz, hafta parti 
binasında''düzenlenen • 
toplantıda, istifa karar .ve 
dilekçelerini iimerkezlne ile 
.genel merkeze gönderdik
lerini açıklayan -CHP'İiler 
gerekçelerini belirten 2 
sayfalık m'etnide basın 
mensuplarına dağıttı.

CHP Gemlik yönetim 
kurulu üyeleri adına 
konuşan ilçe Başkanı' 
•İbrahim Ayvat yaptığı 
konuşmasında “Ne. yazıkkı 
üst düzey tüm sol parti 
yöneticilerimiz .hala koltuk 
hobileri yüzünden şu ana- 
kadar Türk siyasetine ye 
Türkiye'nin geleceği için 
bir şey veremedikleri gibi

çok şeylerinde yok 
olmasına seyirci 
kalmışlardır. Bu dağınıkla 
bir zamanlar Türkiye'nin 
umudu olan sol düşünce 
göz göre yok edilip sağın 
alternatifi olmaktan 
çıkarılmıştır. Siyasetin kir
letildiği yolsuzlukların 
ayyuka çıktığı Türkiye'de 
sayın yöneticilerimiz 
dürüstlük ve sol adına 
birşey veremedikleri gibi 
■gelişmelere de seyirci 
kalmışlardır" dedi.

. İstifa gerekçelerinin 
genel merkezin karârına 
bir tepki olarak ortaya çık
tığını-belirten Ayvat, "CHP 
ile. SHP'nin şu anki bir
leşmesi Ankara'daki sayın 
siyasetçilerimizin mil
letvekili seçilme çabasın
dan başka bir şey değildir. 
İsterdikki bu birleşmeye 
DSP lideride katılsaydı. ■" 
dedi. .

■||[|||||| 
Demeği 
dayanışma 
yemeği

Gemlik Halk 
Dansları Folklor Derneği 
tarafından düzen
lenecek olan dayanış
ma yemeği 25 Kasım 
1994 gecesi Atamer 
Turistik Tesisleri'nde 
yapılacak.

Dernek Başkanı 
Ahmet Süren, "bu yıl 
öncisini gerçekleştir e-, 
çekleri geleneksel 
dayanışma yemeğinin 
davetiyelerinin ve bilet
lerinin satıldığım 
belirterek, dernekten 
elde edebilecek gelir
lerin derneğin folklor 
çalışmalarına har 
canacağını belirtti.

Erbakan ilçemizi ziyaret etti
\İlçemize gelen RP Genel Başkanı 

. Necmettin Erbakan, partisinin Ahmet 
Dural Meydanındaki seçim bürosunun 
açarak kalabalık bir’konvoyla şehir 
turu attı. Daha sonra ilçe binasından 

•halka hitaben bir .konuşma yapan 
Erbakan; RP'nin devrim-yaptığını belirt
ti.

Parti binasından yaklaşık- bin kişiye 
seslenen'.Erbakan, her zaman-olduğu 
gibi ÂNAP, DYP ve SHP'ye çatarak, "Bu 
faizci partileri denedik. 110 milyar 
dolar dış borcumuz var.' Devletin 
bütün geliri faize yetmiyor. Ama artık 
sonları geldi. Rusya'dan büyük devrim 
yapıyoruz. Nasıl Ruslar 70 yıllık sosyal
ist düzeni yıktıyssa, nasıl kominlst rejim 
çöküp gittiyse, -Türkiye'de de 50 yıllık 
faizci, sömürücü, taklitçi düzen 
çöküyor. RP geliyor. RP devrim yapıy
or* dedi. .•'■■■

.Erbakan, "İşte terör gerçeği ortada.

Ülkeyi kana buladılar. Çiller hanım 
ABD'ye borç' vermeye mecbursunuz. 
Aksi halde Türkiye'de ve dünyada 
dengeleri bozacak RP İş başına 
gelebilir diyor. Sayın Mesut Yılmaz, RP 
tırmanışını Anayolla engelleyebiliriz 
diyor. Avrupadan ithal köpek 
mamasına döviz ödeyip sosyetiklere 
hizmet eden bu zâlimlerden hesap 
soracak, hakkı hakim kılacak Refahın, 
Gemlik'te de başarılı olacağına 
şüphem yok" diye konuştu.

Erbakan Türkiye'de çalışabilecek 
kapasitedeki 22 milyon kişiden 11 mily
onunun işsiz olduğunu, kalan büyük bir 
bölümünündü 2,5 milyon lira asgari 
ücretle çalıştırıldığını ifade eder ek, 
"Uygulanan yüksek faiz politikası 
nedeniyle yatırımların 4 misli üretimin 
ise 3 misli pahalanıyor. Bunlar ülkeyi 
yediler bitirdiler. Kurtuluş milli görüş ve 
RP gerçeğindedlr" dedi.

Sanayii ve Ticaret 
Bakanı Mehmet 
Dönen 

"İktidarı 
bırakıp 
kaçacak 
değiliz"

Sanayii ve Ticâret 
Bakanı Mehmet 
Dönen, Orhangazi 
Zeytin Festivali 
dönüşünde ilçemize 
uğrayarak SHP Bursa 
milletvekili adayı 
Osman Değirmenci'yi 
partililere tanıttı.

Tüm sosyal 
demokratlardan 
önümüzdeki seçimlerde 
SHP'ye oy vermelerini 
isteyen Bakan Mehmet 
Dönen, kendini sosyal 
demokrat görenlerin 
birlik içinde seçime 
giderek, SHP'yi destek
lemeleri gerektiğini 
söyledi. Dönen, 
"Türkiye'nin geleceği 
karanlık bir noktaya 
giderken, ortaçağ 
karanlığına kayarken, 
bunu hep birlikte 
kesmek zorundayız. 
Bunun tek yoluda biziz" 
dedi.

Partililerin sorunlarını 
dinleyen Bakan Dönen, 
bir partilinin çalış
maların yetersiz 
kaldığını, iktidarın 
bırakılması gerektiğini 
bildirmesi üzerine, 
"İktidarı bıraktığımız 
zaman sorunlar bite
cekse bırakalım. 
Ancak bırakıp kaç
maya niyetimiz yok. 
İnsanlara iyi hizmet 
vereceğiz. Projelerimiz 
var", dedi.

Mehmet 
üinç'ten 
yardım

ANAP Gemlik 
Belediye Meclis üyesi 
Mehmet Dinç, Yeni 
Mahalle Semtin'deki 
vatandaşları tek tek 
dolaştığını belirterek, 
sorunları not aldığını ve 
en kısa sürede hallede
ceklerini bildirdi.

Mahallenin alt yapı' 
sorunları olduğunu 
belirten Dinç, bunların 
Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı'ya 
iletildiğini söyledi. Dinç, 
bu arada fakir've yardı
ma muhtaç 15 ailenin 
çoçuklarına kışlık giyim 
eşyası aldığını ve kendi
lerine teslim ettiğini 
belirtti.

Gemlik Sol'suz kaldı
4 Aralık ara seçimlerine 3 hafta kala, Gemlik 

siyaseti geçtiğimiz hafta oldukça hareketli günler 
yaşadı. Ve bundan sonrada yaşayacağa benziyor.

Bir yandan partilerinin seçim çalışmalarına destek 
vermek amacıyla bölgemize gelen milletvekilleri, 
Bakanlar, genel başkanlar bir taraftan istifa eden, 
görevden alınan siyasiler.

Her halde 2 nci seçim bölgesindeki en hareketli ilçe 
Gemlik'tir.

Ancak görünen o ki, önümüzdeki günlerde seçim 
savaş , merkez sağ ve muhafazarkarlar arasında 
geçeçek, çünkü Sol'u Gemlik'te savunacak, sol için 
çalışacak, sol seçmene mesajlar iletecek partilerin 
Gemlik'te yöneticileri kalmadı.

Cumhuriyet Halk Partililer, SHP ile genel başkanlar 
nezdinde hazırlanan ve imzalanan birleşme pro
tokolünü, "Yöneticilerin makam ve mevkii hırslarına" 
bağlayıp, DSP liderinin katılmayışına hayıflanıp, bir - 
leşme ile ilgili kendilerine danışılmamasını protesto 
ederek istifa ettiler.

CHP İlçe Başkanı İbrahim Ayvat, SHP'nin iktidardaki 
acizliği ve yolsuzluk batağına CHP'yi de çekmek iste
diğini, bununda kendilerine ağır geldiğini söyledi.

Bu görüşler Ayvat'ın ve CHP ilçe yöneticilerinin 
görüşleri. Saygı duyarız.

Yalnız, birleşmenin artıları ve eksileri tartıldı mı?
Ne derlerse desinler, birleşmeye imza koyanlar 

bugüne kadar peşinden koştukları, savundukları isim - 
ler. Üstelik ilk planda CHP ile SHP'nin birleşmesini en 
çok isteyen kişlerden biri Sayın Ayvat'tı.

Hiç olmazsa 4 Aralık seçimleri sonrasına kadar bek
lenebilirdi.

Çünkü birleşmenin geleceği ve ne getireceği hala 
çok bilinmeyenli bir denklem. Bu denklemin çözümü 
de Sol'un nefes almaya çalıştığı şu dönemde istifa 
olmamalı bence.

Geçtiğimiz hafta soldaki diğer bir partimizin ilçe 
yönetimide tam Aziz Nesin'lik bir nedenle görevden 
alındı.

DSP ilçe yöneticileri düzenledikleri dayanışma 
yemeğinde, ANAP'a destek olmayacaklarını 
söylemelerine rağmen, şans oyununda 4 milyon liralık 
katalitik sobayı ANAP ilçe Kadın Komisyonuna 
kazandırmışlar.

Basın bunları yazınca parti karıştı .Karıştı karışması - 
na ama, suçlu tabiiki Gemlik ve Bursa basını değil.

Çariçe Rahşan Ecevit'in düzenli olarak Bursa 
gazetelerini okuduğunu sanmıyorum. Parti il ve ilçe 
yönetimindeki köstebekleri bilmek gerekir.

Ecevit'lerin engin şefkatini kazanmak isteyen, bu 
konuda direk telefonla ya da mektupla konuşabilen 
bazı partililer yoklanmalı.

Çalıştıklarını zannettikleri, üye kayıtlarını yeniledik - 
leri bir sırada görevden alınmak, üstelik bir sağ partiyle 
işbirliği yapmakla suçlanmak ağırdır. Ancak, bunların 
getirdiği duygusallıkla basını hedef seçme mantıksızlığı 
daha ağırdır. Demokratik Sol Partililer bir araya gelip 
aynaya baksınlar suçlunun izdüşümü gölgeli çıkacak - 
tır.

Sonra bu olanlar DSP'de ilk •değildir. Son da olma 
yacaktır.

Yeni görev alacaklar bunu bilsinler.
SHP mi?
Yöneticilerin nerede oldukları bilinmiyor. Gözle 

görülür bir çalışmaları da yok.
CHP'lilerden sonra SHP'lileride istifa edecekleri 

kulağımıza fısıldanıyor.
Bence.bir şey farketmez.
Zaten Solun özellikle SHP'nin en çok çalışmaya, 

toparlanmaya kitlesel atılımları, projeleri, çözüm öneri 
lerini yaratmaya ihtiyacı olduğu bugünlerde, çalış
mayanların görevde olması bence en büyük ayıptır.

Evet, seçimlere 3 hafta kala Gemlik sol'suz bir 
dönemden geçiyor.

Gelişmeleri hep birlekte izleyeceğiz.
Dileriz gelenler gidenleri aratmaz.
Sol, çağdaş, çalışacak insanları arıyor. Hem de 

çok.
Hepinize iyi haftalar dileğimle.

SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ
Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesinin 
3.11.1994 tarih 1994/633 esas 1994/791 
karar sayılı ilamı ile Gökgöz olan soyadım 
Çelik olarak tashih olunduğu ilan olunur.

EKREM GÖKGÖZ



15 Kasım 1994 Salı

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU GEMLİK HASTANESİ GELİŞTİRME, 
DAYANIŞMA VE YARDIM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Demeğin Adı ve Merkezi
Madde 1: Derneğin adı ve Merkezi: Sosyal "Sigortalar Kürümü 
Gemlik Hastanesi Geliştirme ve Dayanışma Yardım Derneği 
Gemlik
Derneğin amacı ve bu amacı geçeklestlrmek İçin 
yapacağı faaliyetler:
Madde 2: Derneğin amacı: Sosyal Sigortalar Kurumu 
Gemlik Hastanesinin ve bağlısı sağlık tesislerinin maddeten 
ve manen gelişmesi İçin, • 
a) Mevcut binaların Islahı, 
b) Ek üniteler ve pavyonlar yapılması;
c) Tıbbi ve tıbbi olmayan her türlü modern malzeme, araç 
ve gereçle donatılması,
d) Kürümün temsil giderlerinin karşılanması,
e) Kurum personelinin verimliliği ile ilgili hizmetlerin sağlan 
ması,
f) Eğitim, araştırma ve her alanda bilimsel çalışmaların 
teşviki ve desteklenmesi, kitaplığın geliştirilmesi,
g) Tahsisat yetersizliği veya formalite güçlüğü dolayısıyla 
hastane idaresince yapılamayan işler hususunda yardım 
edilmesi,
Bu amaçlan gerçekleştirmek için;
1- Yayınlar yapâr(kitap, dergi, broşür vs.)
2- Kurum içi ve kurum dışı kaynakların geliştirilmesi ile ilgili 
çalışmalar yapar ve hizmetleri teşvik eder.
3- Hastanemizdeki sosyal faaliyetleri destekler ve gelişmesi 
için yardımlarda bulunur. Bu konuda,
a) Hastane çalışmalannın ve ailelerinin sosyal sorunlarında 
yardımcı olmak amacıyla sandık kurulmasına yardımcı olur 
b) Lokal vs gibi hizmet tesisleri açar.
c) Hastane sportif faaliyetlerin gelişmesine yardımcı olu» .e 
destekler,
Dernek Kurucuları:
Madde 3: Dernek kuruculan şunlardır.

Sanatı veya
Adı Soyadı Baba Adı Tabiyeti Mesleği Doğ.Yeri
Dr. Ümit Yılık Dr. Hatay TC Doktor ■Ankara
Metin Barış Kenan TC Hast. Müd. İst.
Mine Akdeniz Eftal TC Eczacı Hopa
Peyami Çağlar Ö. Lütfi TC Diş Tabibi Vezirköprü ■■
Cemil Acar Osman TC Sendikacı Gemlik
Nuri Han P. Hasân TC Sendikacı Pulumuı -
İsmet Yiğit Veyis TC Sendikası Mahmudiye

Derneğe üye olan, üyelikten çıkan, çıkarılma 
şart ve şekilleri:
Madde 4: Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 
onsekiz yaşını bitirmiş bulunan ve dernekler kanununun 
hükümlerine göre üyelikleri yasaklanmamış olan herkes 
derneğe üye olabilir.
Üyelik Hakları:
Madde 5: Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan müracaatları 
en çok otuz gün içinde kabul veya isteğin reddi şeklinde 
karara bağlayıp sonucunu müracaat sahibine yazı ile 
duyurmak zorundadır.
Madde 6: Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte 
üye kalmaya zorlanamaz.. Her üye istifa etmek hakkına 
sahiptir.
Madde 7: Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Üyeler arasın
da dil, ırk, renk, cinsiyet, dili ve mezhep, aile sühre ve sınıf 
farkı yoktur.
Madde 8: Dördüncü madde de belirtilen kamu hizmeti'' 
görevlileri Dernekler Kanununun 18. maddesi hükümleri 
gereğince üye olabilecekleri derneklerin,
Türkiye Büyük M,illet Meclisi üyeleri, özel gelir kaynağı veya 
özel imkanlara kanunla sağlanmış olan kamu yararına 
çalışan derneklerin. Yönetim ve Denetim Kurullarında görev 
alamazlar
Üyelikten Çıkarılma:
Madde 9: Üyelerden:
a) Kanunlara dernek tüzüğüne aykırı veya amaca zarar 
verici hareket edenler
Kanunların ve Dernek Tüzüğünün koyduğu esaslara göre 
üye olmak hakkını kaybedenler,
b) Aidatını tebliğe rağmen 60 gün İçinde mazeretsiz olarak 
ödemeyenler.
Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Dernekten 
çıkan veya çıkarılanlar önceden derneğe yaptıkları 
yardımları ve aidatları geri isteyemezler.
Demek Genel Kurulunun kuruluş şekil ve toplanma zamanı: 
Madde 10: Dernek Genel Kurulu, derneğe kayıtlı asli üyeler
den varsa şubelerin temsilci üyelerinden teşekkül eder. 
Genel kurulun toplantı gününden bir ay öncesine kadar 
aidatlarını ödemeyenler toplantı nisabında göz önüne alın - 
maz ve oy kullanamazlar.
Dernek tüzüğünün gazetede yayınladığı tarihi takip eden 6 
ay içinde İlk genel kurul toplantısı yapar.
Genel Kurul
a) Her iki yılda bir Mart ayında olağan,
b) Yönetim veya denetleme kurullarının gerekli gördüğü 
hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği 
üzerine olağanüstü toplanır.
Genel kurul toplantıya yönetim kurulu tarafından çağrılır, 
denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin 
müracaatı üzerine mahalli Sulh’ Hukuk Hakimi duruşma 
yaparak dernek üyeleri, arasında yç kişilik bir heyeti genel 
kurula toplantıya çağırmakla görevlendirilir.
Genel Kurul toplantısı, oy kullanma ve karar alma şekil:
Madde 11,: Yönetim kurulu, genel kurula katılma hakkı olan 
üyelerin listesini düzenler, gene] kurula katılacak üyeler en 
az onbeş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi 
mahalli bir gazetede İlan edilmek suretiyle toplantıya 
çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanmaması sebel İle 

toplantı yapılamaz |se Iklpcl toplantının hangi gün yapılacağı - 
da belirtilir. İlk toplantı 'günü ile ikinci toplantı arasında bir haf
tadan daha az zaman bırakılamaz.
Toplantının yapılacağı gün saat ve yer İle toplantı gündemi, 
toplantı gününden en az onbeş gün önce mahallin en büyük 
mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Bu yazıya toplantıya katılacak 
üyeleri gösteren liste de eklenir.
Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri 
bırakılma sebepleride belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının 
gazeteye İkinci bir ilah verilecek üyelere duyurulur, ikinci 
toplantının geri, bira kıl mâ tarihinden itibaren en geç iki ay 
içinde yapılması zorunludur.-
Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkra esaslarına göre mahallin en 
büyük mülki amirliğine duyurulur.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. Genel 
kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.
Madde 12: Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin yandan 
bir fazlasının katılması İle toplanır
İlk toplantıya yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğun
luk aranmış ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı 
dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı 
toplamının İki katından az olamaz.
Madde 13: Genel kurul toplantıları, ilanda belirtilen ve mahallin 
en büyük mülki amirine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır.
Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen 
listedeki adları karşısına İmza koyarak toplantı yerine girerler.
Genel, kurulda üyenin bir oy hakkı vardır. Fahri üyülerin oy hakkı 
yoktur. Kararlar mevcudun salt çoğunluğu ile alınır.
Onikinci madde belirtilen çoğunluk sağlanmış ise durum bir 
tutanak ile tesbit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya 
görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından 
açılır.
Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması, toplantının

İkametgah Adresi
Gaz.Cd. Toplular Apt. 14/1 Gemlik
Çum.Mh. Uzay Apt Gemlik 
Gaz.Cd.Kumsal Sk.Körfez Apt. 
Ham. Mh. KÛmsal Sk.
Hisartepe Mah. D7
Cum. Mh. Kumla Cad. D10 Gemlik
İpek Sitesi Dİ 0 

ertelenmesini gerek-' 
tirmez. Açılıştan sonra 
toplantıyı yönetmek 
■üzere, bir başkan ve 
başkan vekili ile yeteri 
kadar katip seçilir, 
toplantının yönetimi 
genel kurul başkanına 
aittir. Katipler toplantı 
tutanağını düzenler ve

başkanla birlikte imzalarlar.
Toplantı sonunda bütün tutünak ve belgeler yönetim kuruluna 
verilir.
Toplantıda gündemde yer alan maddeler görüşülür, ancak 
toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından 
görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:
Madde 14: Genel kurulda görüşülüp karara bağlanacak husus
lar
1-Yönetim ve-denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, 
yönetim kurulunun ibra edilmesi
2-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen 
Veya değiştirilerek kabul edilmesi
3-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
4-Dernek organlarının seçilmesi
5-Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya 
mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kurulu - 
na yetki verilmesi, 
6-Derneğin federasyona katılması veya ayrılması, 
7-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki 
dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması, 
8-Derneğin feshedilmesi
9-Mevzuatını kendisine verdiği diğer görevlerin yerine getirilme 
si
Yönetim Kurulunun teşkili ve görevleri:
Madde 15 : Yönetim Kurulu 5 asil 5 yedek üyeden teşkul 
edilmek üzere Genel Kurulca gizli oy ile seçilir. Asil üyeliklerde 
boşalma olduğu takdirde en çok oy alandan başlamak üzere 
yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.
İlk toplantıda en yaşlı üyenin başkanlığında yapılır ve üyeler 
arasında görev bölümü karara bağlanır. Toplantı günleri tesbit 
edilir. Toplantılarda salt çoğunluk aranır ve mevcudun salt 
çoğunluğu ile karar verilir.
Üst üste üç veya yılda on toplantıya mazeretsiz, yahut kabul 
edilir mazaretl olmaksızın katılmayan üyeler kurul üyeliğinden 
çekilmiş sayılırlar. Buna dair kararı ilgilinin süre verilecek savun - 
mdsı alındıktah sonra yönetim kurulu verir.
Madde 16: Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebi İle 
yedeklerinin de yerine getirilmesinden sonra üye tarp sayısının 
yarışından aşağı düşerse, genel kuru Imevcut yönetim kurulu 
üyeleri veyg denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplan
tıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden 
birinin başvurması üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma 
yaparak dernek üyeleri arasından seçeçeği üç kişiyi bir ay 
İçinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.
Madde 17: Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir: 
]- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi yönetim kurulu 
üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek.
2- Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin, İşlemleri yapmak 
ve gelecek döneme alt bütçeyi hazırlayarak genel kurula sun
mak,, I
3- Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulu 
halinde bunları en büyük mülki amirliğine bildirmek.
4- Mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve •yetkileri 
kullanmak,
Denetleme Kurulunun Teşkil ve Görevleri:
Madde 18: Denetleme kurulu 3 asil ve 3 yedek üyeden teşkil 
edilmek üzere ğenel kurulca seçilir.

ı
Bü kurul derneğin hesaplarını ve çalışmalarını devamı | 
denetleyecek asgari dört ayda bir hazırlayacağı rapoıt® | 
Yönetim Kuruluna ve toplandığına Genel kurula sunar, | 
Ayrıca Dernek çalışmaları hakkındakl İhbarları üzerine de 
rapor hazırlayarak gereğini yapar;
Yönetim Kurulu her türlü hesap ve işlem dosyalarını H 
talebinde Denetleme kurulüna göstermeye mecburidir. ' 
Yönetim Kurulu, denetlemelerde zorluk çıkardığı takdirde, j 
denetleme kurulu zabıta bunu tesbit eder ve genel kurulun ' 
toplantıya çağrılmasını sağlar suç teşkil eden hususlann tes- 
blti halinde durumu ilgili makamlara İletir.
Madde 19: Genel Kurulca yapılan seçimi İşleyen 7 gün 
İçinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından sayılan organlara 
seçilen asil ve meslekleri ve İkametgahları derneğin bulun
duğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.
Tüzük Değişikliği:
Madde 20: Derneğin tüzüğü Genel kurula İştirak eden 
üyelerin üçte ikisinin çoğunluğu ile değiştirilir. Yapılan değişik 
lik kuruluştaki usule göre ilan ettirilerek kesinlik kazanır.
Demeğin Gelirleri:
Madde 21: Derneğin gelirleri şunlardır: 1 -Giriş ve üye aidatı 
2- Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, 
eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi 
faaliyetlerden sağlanan gelirler.
3- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.
4- Bağışlar ve yardımlar
5- Yardım toplama hakkındakl mevzuat hükümlerine uygun 
olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
6- Dernek Sosyal Sigortalar kurumu mevzuatı dahilinde has
tane binası içindeki gayrimenkul kira gelirleri.
Dernek dış ülkedeki gerçek veya tüzel kişilerden veya diğer, 
kuruluşlardan yardım alabilir.
Üyelerden girişte 100.000.-TI giriş aidatı ve yılda 120.000.-11 
üye aidatı alınır. Bu miktar yıllık olarak verilebileceği gibi tak- 
sitlede ödenebilir. Ödeme şekli ve dönemi yönetim kurulun
ca tesbit edilir.
Tutulacak Defterler:
Madde 22: Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar.
l- .Üye Kayıt Defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe 
giriş tarihleri aylık veya yıllık aidat bu deftere yazılır.
2- Karar Defteri: Yönetim kurulunun kararlan tarih ve numara 
sırası ile bu deftere yazılır ve kararların altı başkan ve üy 
elerce imzalanır.
3- Gelen giden evrak defteri: Gelen ve giden evrak tarih ve 
numara sırası ile bir deftere kayıt olunur.
4- Gelir ve gider defteri: Dernek namına alınan bütün pa 
raların alındıkları ve harcanan paralarında verildikleri yerler, 
açık ve düzenli olarak bu defterde dernek yardım makbuz 
noları ile gösterilir.
5- Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri: Bütçe kesin hesap 
ve bilançolar bu deftere işlenir.
6- Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaş eşyalar bu 
deftere'işlenir.
7- Alındı belgesi kayıt defteri. 
Bu sayılan defterlerin noterden tasdikli olması zorunludur.
Gelir ve giderlerde usul:
Madde 23: Dernek gelirleri alındı belgesi İle toplanır. Ve 
giderler harcanan belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama 
süresi özel kanunlarda gösterilen daha uzun' süreye alt 
hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır. Dernek gelirlerinin 
alınmasında kullanılacak alındı belgesi Maliye Bakanlığınca 
bastırılır. Derneğin talebi üzerine otuz gün içinde bu belgeler 
verilmez ise kanundaki usule göre demekçe bastırılan alındı 
belgeleri mahallin en büyük mülki amirliğine onaylattırılarak 
bağış ve-aidat kabulünde kullanılır. Maliye Bakanlığınca 
resmi alındı belgeleri sağlandıktan sonra derneğin basıldığı 
özel alındı belgeleri kullanılamaz. Bağış ve aidat toplayacak 
kişi veya kişileri Dernek Yönetim Kurulu bir karar ile belirtir ve 
bu karar o yerin en büyük mülki amirliğine tescil ettirilir.
Taşınmaz Mal Edinme:
Madde 24: Dernek amacını gerçekleştirmek İçin bağış veya 
satınalma yoluyla mal edinilebilir ve bunlan satabilir. Kuruma 
hibe ve terk edebilir.
Kamu yararına çalışma kararı alındıktan sonra İkametgahı 
İle araç ve faaliyetleri için gerekli olanlardan başka taşın
maz mala sahip olamaz."
Derneğe satın alınan veya bağış ve vasiyet yoluyla derneğe 
İntikal eden taşınmaz mallar dernek adına tapuya tescil etti 
rillr.'
Demeğin sandık kurması:
Madde 25: Dernek, 2908 sayılı Dernekler Kanunun 89 ncu 
maddesinde belirtilen amaç ve şartlarda yardım sandığı 
kurar.
Lokal açma:
Madde 26: Dernek bulunduğu yerde mahallin en büyük 
mülki izin almak ve kanuna uygun şartları yerine getirmek 
şartı İle bir lokal açıp İşletebilir.
Derneğin feshi ve mal varlığının tasfiyesi:
Madde 27: Genel kurulun derneğin feshine karar alabilmesi 
İçin tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan 
dernek üyelerinin en az üçte İkisinin toplantıda hazır bulun
maları şarttır, ilk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması 
halinde, üyelere usulüne uygun Alarak ikinci toplantıya 
çağırılır. Ancak 2. toplantıda fesih karannın görüşülmesi İçin 
dernek üye sayısının beşte birinden az olmaması zorunludur.
Feshe İlişkin karann toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte 
İki çoğunluğu İle verilmesi zorunludur.
Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından beş gün İçinde 
mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.
Madde 28- Fesih halinde derneğin menkul ve gayri menkul 
mâlları Sosyal Sigortalar Kurumu Gemlik Hastanesine 
devredilir.
Madde 29- Derneğin şubesi yoktur.
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Hastalıklar özel beslenme gerektirir

İLAN
KURŞUNLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Belediyemizde çalıştırılmak tızer e aşağıda belirtilen münhal bulunan 
kadrolara 657 Sayılı Yasa gereğince ydpılacak'sİfiavla memur alınacaktır.
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■İnsanların sağlıklı yaşamaları için iyi 
^■erimeleri gerekir. Bu da yeterli vlta- 

rninieri, mineralleri almaları ile t
■ümkundur. Sağlıklı yaşayıp yeterli vl 
■aminler alınırsa hem kendinizi dinamik 
■hisseder ve hem de hastalıklara karşı 

daha dirençli olursunuz.
■ Kış aylarında bol bol su için ve 
yeterli vitaminleri almaya çalışın. Bazı 
hastalıklar özel bir beslenme 
gerektirir.Kış aylarında sürekli görülen 
hastalık soğuklardan etkilenerek grip 
olmak veya üşüterek ateşlenmektir, 

ateşlendiğiniz zaman vitaminli yiyecek- 
leri yemeniz gerekir. Vücuda mikrop gi 
rlnce hücreleriniz savunmaya geçerek 

■aha çok besini enerjiye dönüştürür ve 
yan etki olarak ateşiniz yükselir . 
Ateşlendiğiniz zaman hücrelerin çok 
çalışması vücudunuzun besin kaybını 
artırır. Bu yüzden ateşli hastalarda 
gereği gibi beslenilmemesi hastalığın 
büyümesine neden olabilir.

Ateşli durumlarda da en kolay ve 
size en yararlı olan besinler yoğurt, 
.ayran, süt, meyve sularıdır. Yiyeceğiniz 
yiyecekler hacim yönünden az fakat 
protein yönünden çok almalıdır.

Eğer nezle olmuşsanız daha çok vi 
tamine- ihtiyacınız var demektir. C vita
mini bol olan meyvelerden yemelisiniz.

Özellikle kış aylarında sularınızı kay - 
hatarak için ve yiyeceklerinizi kapalı 
kaplarda şaklayın.

Yanan sobaya değdiğiniz zaman 
dokunun tekrar ve çabuk yenilenmesi 
için beslenmenize dikkat etmeniz 
gerekir. Doku yapımı, ek enerji, protein 
maddelerini gerektirir.

Yumurta, et, süt gibi proteini bol olan 
yiyecekler A,B, ve C vitaminleri içeren 
yiyecekler, sütlü tatlılar, meyveler, 
limonata, pekmez,’ yoğurt gibi yiyecek
lere ağırlık verilmelidir.

Bu gibi durumlarda sindirimi zor olan 
yiyeceklerden uzak durulmalıdır.

SINIFI UNVANI DERECE ADEDİ
G. İ. H Başkatip 10A ,ı-
G i H‘ Muhasib • 10 1
G. İ. H Zabıta Memuru J5 1

T. H Fen Memuru ' ■ 9 1
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I SOSYAL SİGORTALAR KÜRÜMÜ 
GEMLİK HASTANESİ

SATINALMA
| KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN 
»Hastanemizin 12 aylık (1 yıl) öğle, sabah, akşam 
yemekleri kapalı teklif usulü ile ihale suretiyle bir lokan
taya verilecektir.
BYemek ihalesi 24.11.1994 Perşembe günü saat
14.00'de yapılacaktır. İhaleye katılacak lokantalar en 
son teklif mektuplarını 24.11.1994 günü saat 11.00'e 
kadar vermeleri rica olunur.

1- Muhammen bedel (12 aylık) KDV dahil
3.1 51.920.000.-Tl olup geçici teminat (%3) 
»4.557.600.-TL'dir.
■ 2- İhaleye iştirak etmek isteyen lokantalar tekliflerini 
hazırlarken 35.600.-Tl'lik damga pulunu tekliflerine 
yapıştırac a klardır.
E 3- Teklif mektuplarında öğle, akşam sabah yemek
linin fiyatları ayrı ayrı ve KDV dahil olarak belirtile - 
çeklerdir. Öğle ve akşam yemekleri aynı fiyat olacak-

DÜZELTME
Gazetemizin geçen 
haftaki sayısında 
yayınlanan 994/20- 
23-24 nolu 
dosyalara ait 
Gayrimenkul Açık 
Artırma Satış ilahları 
Gemlik Sulh Hukuk 
Mahkemesi Satış 
Memurluğu tarafın
dan ilan edilmiştir. . 
İcra Memurluğuyla 
ilişkisi yoktur. 
Düzeltiriz.

Gemlik KÖRFEZ

2- Niteliği yazılı kadrolar için 29 Kasım 1994 Salı günü Saat 10.00'da 
yarışma ve yeterlilik sınavı yapılacaktır. .

3- GENEL ŞARTLAR :
1 1-Türk Vatandaşı olmak

2- Askerlikle ilişkisi bulunmamak(Askerlik hizmetini yapmış olmak)
3- ..Kamu hizmetlerinden mahrum bulunmamak.
4-18 yaşını tamamlamış olmak. (Bayan adaylar için geçerlidir)

5- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hüküm - 
ler. hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa 
uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet ihti - 
las, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, 
dolanlı İflas gibi yüz kızartıcı suçtan veya istismar veya istihkak kaçakçılığı 
hariç kaçakçılık, resmi ihale.ve alım satımlara fesat karıştıma, devlet sır - 
larını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

6- 657 sayılı yasanın 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile 
görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı 
veya vücufsakatlığı ile özürlü bulunmamak.

4-ÖZEL ŞARTLAR :
- 1- Daha önce herhangi bir memuriyette çalışmamış olmak.

2- Hizmet göreceği sınıf için 657 Sayılı devlet memurları Kanununun 36 
ve 4i, maddelerinde belirtilen öğlenim kurumlarının birinden diploma 
almak* |

a) Fen Memurluğu için en az 4 yıllık inşaat veya Mimarlık Fakültesi 
mezunu olmak ve konusunda enaz iki yıllık tecrübesi bulunmak.

b) Muhasebe için enaz 4 yıllık İktisat veya İşletme Fakültesi mezunu 
olmak ve konusunda enaz 1 yıllık deneyimi bulunmak.

c) Katjp için enaz lise mezunu olmak. •
d) Zabıta memuru için enaz ilkokul mezunu olmak.

3- Görev ve çalışma yönetmeliklerinde belirtilen diğer şartlara haiz 
bulunmak.

5- Müracaatlar hergün mesai saatleri içerisinde;sabıka kaydı, nüfus cüz
danı sureti, diploma sureti, ikametgah senedi, Askerlik İlişik belgesi ve .iki (2) 
fotoğrafla birlikte şahsen 25 Kasım 1994 günü mesai bitimine kadar yapıla
bilecektir.

6- Yazılı sınavda başarılı olanlar, aynı gün mülakata tabi tutulacaktır.

Basın: 38/994
Bayram DEMİR

Belediye Başkanı
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İNŞAAT ORTAKLIĞI

MANASTIR MEVKİİNDE
Deniz manzaralı

Kaloriferli
Hidroforlu

Parkeli
Asansörlü

Süper Lux daire satışlarına 
başladığımızı müjdeleriz

KONGRE İLANI j
Tünceliler Dayanışma Yardımlaşma Kültür 

Derneği Başkanlığından
Derneğimizin olağan genel kurrul toplantısı 

11 Aralık 1994 Pazar günü saat 11,00'de demek 
binamızda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdide ikinci 
toplantı 18 Aralık 1994 Pazar günü aynı yer ve 
saatte toplanacaktır. Duyurulur.

■ 4- İhaleye İştirak etmek İsteyen firmalar tekliflerini 
hazırlarken, tekliflerini mühürlü zarf içerisinde isteklinin 
adı ve gerçek adresi yazılacak, teklifi ihtiva eden bu 
mühürlü zarf istenen diğer belgeler ile beraber ikinci 
bir zarfa konularak kapatılacak ve istekli tarafından 
firma kaşesi ile kaşelenecektir. Dış zarfın üzerlnide 
isteklinin adı ve soyadı yazılacaktır.
E 5- Tekliflere eklenecek belgeler,
E a) Gemlik hudutları içinde ikametgah adresi 

b) Geçiçi teminatlarını yatırdıklarına dair kasa tah - 
sil fişi veya banka teminat,mektubu
E 6- İhaleden doğacak her türlü masraf karar pulu 
bedeli sözleşme pulu bedeli vs. ihaleyi kazanan fir
maya aittir.
K 7- İhale üzerinde kalan firma kesin teminat olarak 
geçiçi teminatın %3'ünü daha yatıracaktır.
i 8- Firmanın yükümlülüğünü yerine getirememesi 
halinde geçiçi teminatı kuruma Irat olarak kayde 
■İlecektir.
E. 9? Kurumumuzun izni olmadan ihale üzerinde kalan 
firma bir başkasına yükümlülüğünü devredemez.

10- Hastanemiz mutfağı faaliyete geçtiği takdirde 
İlgili lokanta ile olan sözleşme faaliyet tarihi İtibariyle 
sona erdirilecektir.
E. 11- Yemek İhalesine alt şartnameler hastanemiz 
malzeme servisinden temin edilecektir.
K l.;2- Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa 
tabi olmayıp İhaleyi yapıp yapmamakla, dilediğine 
yapmakta yahut kısmen yapmakta serbestlr.

İlan olunur.

1 s? Kasm J 994 Salı BAYB■

Gündem: YÖNETİM KURULU
1 - Açılış yoklama ye saygı duruşu
2- Çalışmajaporunun okunması ve görüşülerek' 

kabul veya reddi
3- Denetleme Kurulu raporunun, okunması ve 

görüşülerek kabul veya reddi (
4- Dernek tüzüğünün 2 ve 22 maddesinin değiştir

ilmesi konusunun görüşülmesi
' 5- Seçimler

a) Yönetim Kurulunun belirlenmesi
b) Denetleme Kurulunun belirlenmesi
c) Disiplin Kurulunun belirlenmesi
6- Dilekler istekler
7- Kapanış

16 Kasım 1994 Çarşamba İNCİ

1 T|■■■%W4|
18 Kasım 1994 Cuma

ûnlçm#
GEMLİK20 Kasım 1994 Pazar

«tane**

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 
GEMLİK HASTANESİ 

SATINALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
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DUYURU
Anavatan Partisi İlçe Başkanlığından

Anavatan Partisi Genel 
Başkanı Sayın Mesut Yılmaz 
16 Kasım 1994 Çarşamba 

günü Saat 15.00 de Hükümet 
Konağı önünde siz saygıdeğer

Gemlikli hemşerilerimize 
hitap edecektir.

I Tüm Gemlikli .hemşerilerimiz 
: davetlidir.

“W1
ANAP İlçe Başkanlığı

ANAP Kadın Komisyonu Başkanlığı 
ANAP Gençlik Komisyonu Başkanlığı



<J)üğün, cp(işan, Sünnet davetiyeleriniz için 
zengin çeşitlerimizi 

ve fiyatlarımızı görmeden karar vermeyiniz.
EÎZİ MUTLAKA AK AYINIZ.

Körfez OFSET
■4:WATBAACILIK-YAYINCILIK-TANITIM

HAFTALIK SİYASİ GAZETE
Gazhane Cad. Beceren Apt. altı GEMLİK 
(Fikret Oto Eletrlk yanı) TEL : 513 17 97

Marmara Birliğin kampanya politikası zeytincinin yüzünü güldürdü Anayasa Mahkemesinin kararı şok yarattı

Zeytin üreticisi
fiyatlardan memnun

Ara seçim 
karmaşası

Geçtiğimiz hafta Orhangazi'de açılan zeytin kampanyasında taban fiyatının 430 taneli zeytinde 
30 bin, tavan fiyatında ise 220 taneli zeytinde 63 bin lira olması piyasayı hareketlendirdi.

^■ptînrekoltesinin yüksek olduğu bölge 
■İzde Marmara Birlik tarafından açıklanan 
zeytin alım fiyatları üreticiler arasında mem
nunluk yarattı. Küçük taneli zeytinin alın
masının ve 450 tdneli zeytine 30 bin lira fiyat 
verilmesi çok olumlu bulundu. Üreticiler, 
enflasyon karşısında köylünün ancak iyi fiyat 
bolitikalarıyla ayakta kalabilice'ğini, alın 
terinin ve emeğinin karşılığının ürününün 
değerini bulmasıyla korunabiliceğlni söyle 
diler.

Gemlik Ticaret Borsası Başkanı Osman Sarışen 
zeytin fiyatlarını seçim yatırımı olarak değer
lendirildi ve Bursa'ya bir milletvekili kaç liraya 
mal olacak merak ediyorum dedi.
Osman Sarışen şöyle konuştu :
"Birliğin yüksek fiyat vermesi piyasa açısından 
cazip değil.Tavan 63 bin lira, köylerde 80 bin 
liradan zeytin alındığını duyuyoruz. Bu zeytin 
yüzde 15 fira verir 200 bin liraya kaç kişi zeytin 
yer.Birliğin fiyatlarını ucuz politika olarak 
görüyorum.Bursa'ya bir milletvekili kaç liraya 
mal olacak"

4 Aralık günü yapılacak 
olan Milletvekili ara 
seçimlerinin Anayasa 
Mahkemesi tarafından 
seçmen- kütüklerinin 
yenilenmesi gerekçesiyle 
iptal edilmesi üzerine 
siyasi hava birden değişti.

SHP, ANAP, RP 'ninl2 
Aralık veya 18 aralık gün
leri seçimlerin yapılması 
konusunda yasa teklifi 
hazırlamasına DYP karşı 
çıkıyor. Dün toplanan 

- DYP Parti Meclisi, 
Anayasa Mahkemesinin 
kararından sonra Aralık 
ayında ara seçimlerin 
yapılması imkanın 
kalmadığını seçimlerin 
1995 yılında gerekirse 
erken seçim olarak yapıl
masını istiyor.
Ankara ad siyasi 

havanın seçimlerin

iptalinden sonra karış
ması, gündeme Anayasa 
değişikliklerini getirdi. 
Anayasanın 68. mad
desinin ve seçimlerle ilgili 
maddelerde değişiklik 
yapılması konusunda 
ANAP, DSP çalışmalar 
sürdürüyor.
DSP Genel Başkanı 
Bülent Ecevit, Anayasanın 
68. maddesinin değişti 
rilmesi halinde ANAP ile 
birlikte hareket edebile
ceklerini söyledi.

SHP Genel Başkanı 
Murat Karayalçın, dün 
Başbakan Tansu Çiller ile 
4 saat görüşerek köşkten 
ayrıldı. DYP, SHP koalis 
yonunun SHP kanadının 
Aralık ayında seçim yapıl
ması konusunda anlaş 
mazlığa düşmesi, koalis 
yonun en büyük krizi 
olarak yorumlanıyor.

öğretmenler gunu kutlanacak
24 Kasım öğretmenler günü bu yıl da ilçemizde 

törenlerle kutlanacak. • .v :
Perşembe günü saat 09.00'da Atatürk Anıtına 

çelenk konulup, saygı duruşunda bulunulduktan 
sonra İstiklal Marş» okunacak, Emekli bir öğretmenin 
konuşmasından sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü Celal 
Yüce konuşma yapacak. • ••

Öğretmenler Günü nedeniyle Kaymakam, 
Garnizon Komutanı veya Belediye Başkanı konuşma 

ı yapacak. Devam/Sayfcr

HAFTAYA BAKIŞ
& M1 • KAD^i güler

1 seçim kıskacı
L Anayasa Mahkemesinin ara seçimleri iptal etmesi siyaset mey - 
dan/n/ karıştırdı.
E Şimdi ne olacak?
t Gözler Anakarada.
I Ankara da siyasetçiler şaşkınlık içindeler. Her köşede kulisler, 
toplantılar yapılıyor.
f Muhalefet ile iktidar ortağı SHP, DYP'yi köşeye sıkıştırmakla
। meşgul.

Secimler mutlaka Aralık ayında yapılacak' diye tutturuyorlar.
İ DYP ise 1995yılında bir erken seçim istiyor. .
f Bu karmasa ortamından neden bugünlere gelindiğini irdeleyen 
yok. Herkes olan olmuş, bundan sonrasını kurtaralım düşüncesinde.

[Seçimlerikendi çıkarlarına.göre zamanlamadalar.
r Bence seçimlerin iptaline neden,iktidarın DYP kanadıdır.
| Onca insan, yerlerinden yurtlarından edinerek büyük kentlerin 
r varoşlarını doldu ve oy kullanma hakkını yitirdi.

! Boşalan köylere, kentlere devletin güvenlik görevlileri yerleştirildi.
[ Devlet kendi vatandaşının oy kullanma hakkını göz göre göre 
Sk etti. Bu devletin var olan Anayasal kurumlan da alınan karı 

zdu.
ı Sayın Tansu Hanım uzağı göremedi.
• Bir zamanlar rahmetli Ozal'ın yaptığı kurnazlıklarla seçimlerin 
ga-libi olmanın hesapları böylece yi tirildi.
E Şimdi seçimler ne zaman yapılsın tartışması gündemde.
L Siz, parlamentonun erken bir seçime evet diyeceğine inanıyor 

musunuz.
Ben inanmıyorum. Millet Meclisinde iki yıl daha sürecek saltanatı 

kim elleriyle bir kenara iter.
| Genel bir seçimde bu günkü siyasi tablonun parlamentoya yansı - 
ması olası mı?
E DYP ne denli inat ederse etsin. Seçim yasasında yapılacak 
değişikliklerle erken seçim yapılır kanısındayım.

Birlik geçtiğimiz hafta zeytin alım kampanyasını başlattı.
Üreticiler seçim öncesi verilen tavan ve taban fiyatlardan 

memnun.
Üretici kabından çıkardığı ye 'Hale'getirdiği 300 taneli zeytini

30 bin liraya 'satamazken, şimdi 450 taneli çiğ zeytine 300 bin
| Ura peşin alıcı buluyor. Seçim üreticiye yaradı.

I Ticaret Borsası Başkanı Osman Sarısen, fiyatları ucuz poli - 
I Oka olarak görüyor. Piyasa açısından sakıncalarını belirtiyor ve 
I Bursa ya bir milletvekilin kaça liraya mal olacağını soruyor.

Bu İse madalyonun öteki yüzü...

Kurşunlu 
Kilisesinin 
onarımı için 
Papa'dan 
yardım 
istenecek 
Kurşunlu Belediye 
Başkanı Bayram Demir; 
beldelerinde bulunan 
tarihi kilisenin onarımı 
için Papa 2. Jean Paul'a 
ve Dünya'kiliseler 
Birliğine yardım çağrısın
da' bulunduklarını

. ancak yanıt alın
madığını belirterek 
gerekirse yeniden çağrı
da bulunacağız dedi.

Bakan 
Erdem 
gazetemizi 
ziyaret etti. 
Spordan Sorumlu Devlet 
Bakanı Şükrü Erdem,, 
beraberinde DYP .İlçe 
Başkanı Yüksek Yıldırım 
ve Yönetim Kurulu 
üyeleri ile birlikte 
gazetemizi ziyaret etti. 
Bakan Erdem, Gemlik'in 
bir çok sorununu 
çözme,kte olduklarını, yıl
lardır yapılmayan spor 
sahasının, kapalı tirbÇın - 
lerinin tamamlanmak 
üzere olduğunu 
belirterek, Gemlik'in tüm 
eksiklerini gidereceğiz 
dedi.

"Vediı Paşa'nın 
mektubu11 

Yılmaz Ak kılıç 
yazdı 

2. Sayfada

kısa kısa kısa
Rotary Gecesi
Rotary Kulübü üyelerinin 
eşleri yapacakları etkin
likler için Bursa Almira 

^Otel'de bir gece düzen
lediler. 110 kişinin katıldığı 
gece eğlenceli geçti. 
Hanımların yaptıkları , 
çekilişte külübe 25 mil 
yon lira yardım toplandı.

Tarihî bina 
çökmek üzere 
Balıkpazarı 2 nolu 
caddede bulunan ve 
geçtiğimiz yaz yangın 
tehlikesi geçiren tarihi 
bina son yağmurlardan 
sonra yıkılma tehlikesiyle 
karşılaştı.

Haberi 2. sayfada 

4 doktor ücretsiz 
Diş muayenesi 
yapılacak

Türk Tabipler Birliği ve 
Signdl Diş Macunu fir
masının ortaklaşa 
düzenlediği bir organi
zasyon ile ilçemizdeki 4 
diş hekimi 21 Kasım- 
3 Aralık günleri arasında 
Diş Hekimleri Haftası 
nedeniyle ücretsi; diş 
bakımı yapacaklar. Diş 
Hekimleri Özcan Vural, 
Doğan Alkaya, Salih 
Çamlıca ve İnci Kızıltan 
hafta boyunca başvu
ranların ücretsiz 
muayenelerini 
yapacaklar.

"Bu da Benden 
Belediye 

Başkanım(l)' 
İnan Tamer 

yazdı
2. Sayfada

ANAP Genel Başkanı Gemlik'te konuştu

Mesut Yılmaz iktidarı topa tuttu
Anavatan Partisi Genel 

Başkanı Mesut Yılmaz 
geçtiğimiz, hafta 
Çarşamba günü ilçemize 
iki sa.at geçikmeyle ge 
lerek İskele Meydanı'nda 
kendini bekleyen halka 
hitaben konuşarak iktidarı 
topa tuttu.

Türkiye'nin hiçbir 
dönemde bugünku gibi 
enflasyonist ortamda 
bulunmadığını söyleyen 
Yılmaz pahalılığın yüzde 
140 arttığını, işsizliğin hat 
safhada olduğunu 
belirterek, "Bunlara oy 
verirseniz 3 yıldır yaptık
larını unutmayın, yeniden 
zam yapacaklar, bunlar

Hüseyin Avnî 
Beceren öldü 
İlçemiz eşraflarından 
Hüseyin Avni Beceren, 
dün Bursa'da öldü.
94 yaşında ölen Hüseyin 

Avni Beceren bugün 
öğle namazından sonra 
Bursa Ulu Camide kılı
nacak namazdan sonra 
toprağa verilecek.

Dayı..
Karayolları İhale Sözleşmesine 

milyar lira "Ayı Tazminatı" olarak konul
muş... r*

Ayılara tazminat? j
Olacak iş mi... y
Dayı tazminatıdır o... |
Yazmışlardır ayı'yı,
Ayı diye görmüşlerdir dayı'yı... t

Tüm öğretmenlerin öğretmenler günü kutlar, T 
Öbür dünyaya intikal etmiş olan ' Kjh
öğretmenleri mizl de rahmetle anarım.

memleketi öyle bir hale 
getirdiler ki emeklinin ve 
memurun maaşını 
ödeyemediler. Bizim 
başlattıklarımızı yarım 
bıraktılar bakın bizim 
başlattığımız yol mazot 
suzluktan yapılmıyor 
Armutlu Barajı durdu. 
Bunlara karşı yeter 
demek fırsat vermemek 
sizin elinizde bunu kul
lanın" dedi.

Mesut Yılmaz, mem
leketi dürüst ve ehliyetli 
insanlara emanet edildiği 
takdirde düzeleceğini 
belirterek? beni öteki, 
siyasetçilerle karıştırmayın 
dedi.

Gemlik sabunları 
Rus pazarında 
İlçemizde üretilen 
naturel banyo sabunları 
Rus pazarlarında satıla- 
cak.lmalatçı firma Cafer 
Yıldırım, Rusya ile ihra - 
cat bağlantısı yaptık
larını yüksek asitli saf 
zeytinyağından yapılan 
doğal sabunların ilgi 
gördüğünü söyledi.



22 Kasım 1994 Salı

KÖŞEMDEN

Bu haftaki köşemde Emekli Amiral Vedil 
Bilget'ln Cumhurbaşkanına, TBMM 
Başkanına, Başbakan'a, Bakanlara,kimi mil
letvekillerine, Anayasa Mahkemesi, 
Danıştay, Yargıtay Başkanlarına, Silahlı 
Kuvvetlerimizin ve ülkemizin önde gelenler
ine gönderdiği yazıyı köşeme alıyorum. 
Yorumu İse size bırakıyorum.

"AK KOYUNUN KARA 
KOYUNUN BELLİ OLDUĞU 

GÜNLERDE"
Yayılmacı emperyalizmin icazetiyle 

(onayıyla) devlet etmeye kalkışanlara karşı 
koyup:

"Ya İstiklal, ya ölüm"
diyebilen tek adam Mustafa Kemal'dir...
Onu yitirişimizin 56- ncı yılında el ele ver - 

erek sevgi dolu saygılarımızla anmanın 
yanısıra, güzel Türkiye'mizi, çağdaşlığın birin
cil koşulu tam bağım sizliğin, demokrasinin, 
laikliğin Türkiye'si, bir özgürlük, eşitlik, tüze, 
mutluluk Türkiye'si yapmanın savaşını veren - 
lerl mizi, şehitlerimizi, gazilerimizi de sevgi 
dolu saygılarımızla hep birlikte anmanın 
onurunu paylaşmak İstemiyle.

Çevresindeki tüm olumsuzlukları aşarak 
ulusal bağımsızlık yönünü seçenlerin değil, 
gelişmemizi engelleyen, dış destek 
çözümüne güvenen özelleştirmecilerimiz, 
devletimizi küçültmede uzmanlaşan büyük
lerimiz -Ereğli Demir ve Çelik Fabrikamızın 
hisselerini satan İngiliz firmasına 'ayrıcalık 
tanıyıp, doğması olası anlaşmazlıklarda T.C. 
MAHKEMELERİNİN DEĞİL,, İNGİLİZ 
MAHKEMELERİNİN, YİNELİYORUM İNGİLİZ 
MAHKEMELERİNİN YETKİLİ olmalarını da 
aymazlık ye sapkınlık İçinde kabullenerek 
anlaştılar (bağıştılar).

Kapitülasyonlar dönemine çağrışım- 
yapan ve özde Anadolu'da bağımsızlık kav
gası verenlerin detanlaşmış anılarını hiçe 
sayan bu yüzkarası karar karşısında kaygı - 
tandım, büyük bir üzüntüye kapıldım, sarp ve 
sırf kayadan bir uçuruma yuvarlandım, 
düşmemek için tırnaklrımı kayalara 
geçirdim, her şeyim parçalandı darmadağın 
oldu.

Tek adam Gazi Mustafa Kemal

Tarihi bina çökmek üzere
Anıtlar Yüksek Kurulu ve Tabiat 

Varlıkları ve Kültür Koruma Derneği 
kararıyla SIT kapsamına alınan ve bu 
yüzden yıkılamayan Balıkpazarı 
Mahallesi 2 nolu caddede bulunan 
târihi bina tehlike saçıyor.

Nemika Ünan adlı şahsa ait olan 
tarihi binadan düşen parçalar çevre
deki insanlara heyecan yarattırıyor.

Balıkpazarı halkı, Sit kapsamına 
alınma kararını eleştirerek, binanın6 
küçük bir sarsıntı sırasında yıkılacağını
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Vedii Paşanın Mektubu
kapitülasyonların her türüne karşıdır, 

ikinci adam İsmet Paşa da, 
Mehmetçikler de, 

, Fatma kadınlar da, 
Savaşanlarımızın üzerinden dualarını 

eksik etmeyen dedelerimiz, ninelerimiz de, 
bağımsızlık savaşı gazileri ruhunun aramızda 
kalan son temsilcileri de karşıdır.

Ulusal kurtuluşun doruklarda ki amacını, 
T.Cnin kuruluş amacını düşünüp taşın - 
madan, devletimizin nesi vgrsa, malını 
mülkünü haraç mezat satmanın anlamı, 
Türkiye'mizi devrim öpcesi ortamına sürükle
mektir.

KİMİN UMRUNDA? 
ÖZELLEŞTİRMECİLERİN Mİ?

YÖNETİCİLERİN Mİ?
Kemalizmin özü İle temsilmiyetçilik hiç bir 

biçimde bağdaştırılamaz. Bütünüyle açığa 
vurulmayan Friedman yönteminin bir amacı 
da bizim gibi sessiz, uysal ve emperyalist 
devletlerin yardımına sık sık el açan ulusların 
ekonomisinde, bir teslimiyet ve vahşet tablo
su oluşturmakdır.

KİMİN UMRUNDA? 
ÖZELLEŞTİRMECİLERİN Mİ?

FRİEDMAN'CI YÖNETİCİLERİN Mİ?
Türkiye kültürünün, liberal bir kültür olma

masından dolayı, devletin ekonomideki 
rolünü küçültmek yerine onurunu küçültücü 
bir uygulama, yabancı bir devletin yasaları
na uyma yolu yeğlenmiştir.

KİMİN UMRUNDA?
ÖZELLEŞTİRMECİLERİN Mİ? 

FRİEDMAN'CI YÖNETİCİLERİN Mİ?
SORUYORUZ KİMİN UMRUNDA KİMİN?

"Yeni dünya düzeni"nin, emperyalist 
devletler düzeninin bir parçası olmak adına, 
övüncümüz Gazi Mustafa Kemal'in kalıtçısı 
(varisi) olduğumuz bağımsız ve egemen 
devlet davamızı, mali ve siyasi ipoteklenme 
metası yapanların mı?

Sözün kısası:
Başka bir ulusun mahkemelerinde 

yargılanıp aklanmaktansa,
Tek adam Gazi Mustafa Kemal'in tam 

bağımsızlık öğretisi ve bilincindeki vatan
daşlarımız, T.Cnin mahkemelerinde' 
yargılanıp idam sehpalarına kadar gitmeyi 
yeğlerler...

söyledi.
Vatandaşlar,/ fırtına ve -sarsıntı 

sırasında binanın caddeden geçen 
araçların ve insanların üzerine yıkıla -, 
cağını ve Atatürk İlkokulu'na yakın 
olması nedeniyle öğrenciler için 
tehlikeli arzettiğini, ve dükkanlarımız 
için de tehlikeli olduğunu belirterek, 
yetkililerin bu konuya sahip çıkarak 
binanın durumunu kontrol etmesini 
istediler.

Her türlü

SIRASI GELDİKÇE

BU DA BENDEN BELEDİYE BAŞKANIM...
Geçen hafta Gemlik Tv'de Sn. Belediye 

Başkanı Nurettin Avcı ve ANAP ilçe Başkanı 
Faruk Güzelin katıldığı toplantıyı gecenin 
geç vaktine kadar izledim.

Değerli hemşerllerlmin İlçe sorunlarını 
takip ve dile getirmedeki yarışı beni çok 
memnun etti. Toplum ilgisiz değil. Güzel bir 
şey. Devamında yarar görüyorum.

Bende bir vatandaşlık görevi yapayım 
dedim. Ne mümkün. Sadt 20.30 dan 00.15 e 
kadar telefonu çevir Allah çevir. Hep 
meşgul sesi. Soru yöneltmek, düşünce söyle - 
mek mümkün değil. Sağ elimin işaret par
mağı telefonu çevirmekten nasır tuttu 
adeta.

Bende soracaklarımı, düşüncelerimi, 
önerilerimi bu yolla dile getirmeğe karar 
verdim.

Efendim. Evvela Sn. Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı'yı içtenlikle kutlarım. Konulara 
vakıf, rahat, koltuğunun hakkını verdi. İlk 
sınavında göz doldurdu. Kim ne sordu ise, 
teklemeden, sıkılmadan, rahatça cevaplar 
verdi. Efendice davrandı. Üslubu gayet 

nazikti.
Bilen; bilmediğini öğrenmeye niyetli 

insan, kim olursa olsun mutlaka başarılı olur. 
Başarmak için, neyin, nereye, ne zamanda 
yapılmasını bilmek lazım görmek lazım, 
öğrenmek lazım. Kısa bir dönem içinde 
duruma hakim olmuş. Şüphesiz hizmette 
başarılı olacak, elinden çeken", eteğini 

çeken olmazsa ve de partizanca istekleri, 
özel çıkarcıları elinin tersi ile itebilirse... Etmeli 
hem kendi kazanır hem memleket. Hiçbir 
makam hiçbir kimseye sürgit yar olmaz 
Belediye Başkanı olarak gördüğü saygı ve 
sevgiyi, makamından ayrıldıktan soma da 
halkından görebilmeli. O da insanın kendi 
elinde. Gurur ki bir bana ne olduda ben 
bilemem, şatafattan, saltanattan başka 
birşey bilemem dedi mi; hapı yutmuştur 
İnsan yalnızlaşır Ruhen manen yıkılır gider 
Söylemeye lüzum yok. Örnekleri meydanda. 
Nerede 6 valiler, paşalar, kaymakamlar, 
belediye başkahları, müdürler, şefler kendi - 
lerini dev aynasında görerîler. Aman ha 
kardeşim. O koltuk sizi şaşırtmasın. Gençsin. 
Önün açık.- İstikbal vadediyorsun. 
Dediklerimi bir ağabey öğüdü kabul et. 
Kimseye ne yağ yakmaya niyetimiz var 
nede bir beklentimiz.

Gelelim konumuza. Efendim hemşerile 
rimin büyük çoğunluğu susuzluktan şikayetçi. 
Özellikle bayanlar. Çamur akıyor, çoğu 
zaman sular kesik oluyor. Akış saatleri belli 
olmuyor diye dertliler.

Su Gemlik'in Gemliklinin önemli sorunu. 
Şehir hergün gelişiyor, büyüyor. Nüfusu, iş 
yeri devamlı artıyor. Kuraklık sonucu yeraltı 
suları azalıyor, yeterli su alınamıyor artezyen - 
lerden. Şebeke büyük oranda artezyen 
suları ile besleniyor. Nacaklı suyu, yazın 
yetersiz. Debisi azalıyor. Kışın yağışlarla su

Kurşunlu Beldesi'ne çocuk parkı
Kurşunlu Beldesi'ninbaşarılı Belediye 

Başkanı Bayram Demir, yaklaşık 8 ayda 
beldenin çevresini değiştirirken, çoçuk- 
larıda'ihmal etmedi. Demir, özellikle yaz 
aylarında nüfusu artan Kurşunlu'da 
çoçuklarında eğlenebilmesi için.çoçuk 
parkı yapımına hız. verdirerek, birincisini 
hizmete soktu.

İkinci, üçüncü ve dördüncü çoçuk 
parklarınında yapılacağını belirten 
Bayram Demir, her biri 25 İle 75 
metrekare alan arasında yapılan ve

Sayfa, j

inan

bollaşıyorsada çamurlu oluyor. Nacaklı ' 
suyu isale hattı suyun tazyikinden patlıyor, 
depolara ulaşamıyor. Yıllar öncede su 
sorunu vardı, bugünde devam ediyor. 
Önlenebilmiş değil.

Bana göre çaresi var. Bundan öncede | 

söyledik, yazdık, dikkate alan olmadı. İşin 
peşine pek düşülmedi. Dudak ucu İle isten- ’ 
dİ, bir daha üzerinde yeterince durulmadı. 
Belediye meclis üyeliği yaptığımız 1963-1973 
döneminde öneldik Ilıcak suyu 
Sümerbank'tan geri almayı.

Ilıcak su; 1973 li yıllarda, Gemlik'e bir İş 
sahası açılsın düşüncesiyle kurulan Sungipek 
Fabrikasına Belediye tarafından sembolik bir 
bedel karşılığı satılmış. Bu su gayet iyi bir su. 
Çelikli, minerallerce zengin, kireci az, 
yumuşak içilebilir su. Saydığım özellikleri heı 
zaman tesbit etmek de mümkün konumunu 
en iyi de Sn. Faruk Güzel bilir. O suyun başın
da büyüdü. O, suyu içerek büyüdü. Osu 
dedesi, babası gözü gibi korudu yıllarca. 
Debisi saniyede 27 İt. idi. şimdi bilemiyorum 
kaçtır. Noksanlaşacağını da sanmıyorum. 
Sümerbank yıllardan beri İznik gölünden’ 
yeterli suyu alıyor,.Sungipek üretimi de artık 
yapılmıyor. Fabrikanın satılması gündemde. 
Büyük ihtimalle satın alan başka gayede 
kullanacak. Gemlik halkının bir tesis işlesin 
diye o zaman ihtiyacı var diye verdiği suyu, 
şimdi hiçbir şekilde gerekmeyen ılıcak suyu 
Gemlik halkına aldığı gibi geri vermelidir 
Sümerbank. Sümerbank Genel Müdürü Sn. 
Doğan Çelik'de bu ilçede büyüdü. 
Belirttiğim suyu içti. Bu ilçenin ekmeğini yedi, 
havasını teneffüs etti. Gemlik'e yardımcı 
olmalı. Ilıcak suyu Gemlik'e iade etmelidir.

İkinci bir husus. Azot Sanayiine, Sungipek 
fabrikasına giden İznik göl suyu isale hattı 
ilçeden geçiyor, yerlerine ulaşıyor, isale hat
tının döşendiği günlerde o günlerin belediye 
yetkililerine, siyasi parti temsilcilerine gelin bu 
sudan bizde bir miktar alalım. Arıtmayı bu 
güzergah üzerinde kurarak arıtıp içme ve' 
kullanma suyuna dönüştürelim göl suyu, 
artezyenlerin suyu, ılıcak su da.icabında 
arıtılır mesele biter dedik. Bizi kim dinleye 
dediklerimizi kimler yapa. İmam bildiğini 
okudu. Okudu da ilçe insanları susuzluktan 
zaman zaman kokudu. Cenazeler güç bela 
yıkandı.

Gelin, önerilerimle ilgilenin. Bunlar köklü 
çözüm. Göl kurursa, sende susuz kalırsın. 
Ilıcaksu»kurursa sende susuz kalırsın.. Bu 
olmayacağına göre su sorunu kökünden 
masraf gerektirmeden, aksine masraftan 
önleyerek halolur. Siz ne dersiniz, katıhı- 
mısınız dediklerime Sn. Avcı? Doğru buluyor- 
musunuz?

Muslukları , çeşmeleri şırıl şırıl devam», 
kesintisiz akan caddeleri sokakları pırıl pırıl 
bir ilçe. Özlem, büyük özlem. Hayal Sn 
Başkan sıva kolları soyun bu işe. Çözüm 
sana nasip olsun.-
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yapılacak olan çoçuk parklarının 25 ile 
80 milyon liraya malolacağını belirterek, 
oldukça uzun bir sahili olan Kurşunlu'nun 
muhtelif yerlerine yapılacak olan çoçuk 
parklarının nisan byına kadar tamam
lanacağını söyledi.

Geçtiğimiz hafta çoçuk parkına 
giderek, nostaljik takılan Demir, parkta 
oynamakta olan isminin Melih olduğu 
sanılan 6 yaşındaki bir çoçukla birlikte. 
salıncaklara binerek, kendi eserinde 
eğlenmenin1 keyfini çıkardı.
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pidem, demokratikkuruluşlan gezdi.
[ 4 Aralık ara seçimlerinde partisinin 

I seçim çalışmalarına destek vermek 
I üzere ilçemize gelen Spordan Sorumlu 
I l'Devlet Bakanı Şükrü Erdem, yerel 
I [gazete, radyo Ve TVlerin yanı sıra 
I esnafları, meslek odalarını, Muhtarlar 
I Derneği ve Gemlikspor'u ziyaret ederek, 
■dayları Abdülkadir Çenkciler'e oy iste
di. Şükrü Erdem, geçtiğimiz hafta 

[Çarşamba günü İlçemize gelen ANAP 
Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ı 
eleştirerek, "Bizi yalancılıkla, haram- 
cılıkla İtham edip, eleştiren Yılmaz'a 
şunu söylemek İsterim. Otoyol 
ihalelerinde yolsuzluk İtham edilip, 
yüce divanda sorgulananlar ANAP'h 

Bakanlardır. Biz değiliz.. Yılmaz'ın bu 
açıklaması bizi üzmüştür" dedi. DYP İlçe 
Başkanı Yüksel Yıldırım, Gemlik 
Kaymakamı Orhan Işın ve partili ler 
tarafından. Gemlik girişinde karşılanan 
Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Şükrü 
Erdem, Ticaret ve Sanayii Odası, Ticaret 
Borsası, Türkiye Mühendis ve Mimarlar 
Odası Gemlik Şubesi, İşçi Emeklileri 
Derneği, Esnaf Kefalet Kooperatifi, 
Muhtarlar Derneği, Gemlikspor Lokali, 
İlçemizdeki yerel gazeteler ile Gemlik Tv 
ve Gemlik Körfez Fm radyosunu ziyaret 
ederek radyo ve Tv'de canlı yayın pro

gramlarına katıldı.
| DYP İlçe binasında Sungipek işçi 
temsilcileri ile konuşan Bakan Erdem, 
Şümerbank Genel Müdürü Doğan Çelik 
İle telefon aracılığı ile görüşerek fabrika
ca çalışan işçilerin 12 milyar 380 milyon 
lira alacağının ödenmesi konusunda 
talimat verdi. Gemlik TSO'da Karayolları 
Genel Müdürü Naci Canbaz ile 
görüşen Bakan Erdem, çevre yolundaki 
İş makinalarının faaliyete geçmesi için 
gerekli olan akaryakıt ile 15 milyar liralık 
ödeneğin çıkarılması için gerekli girişim
lerin başlatılmasını sağladı.

Bakan Erdem, Tiöaret Borsasını

Yaz aylarında işe alman 52 işçinin görevine son verildi.

Kumla Belediyesi'nden işçi çıkarımı
Kumla Belediyesinde işçi çıkarımları 

başladı.
Küçûkkumla tjelediyeBaşkanı Eşref 

Güre, geçen yaz başı geçici.olarak alı
nan işçilerden 42'sinin ekim ayında, 
10'unundaKasım ayındaçıkarıldığını 
söyledi. 52 işçinin işine son verildiğini 
belirten Başkan Güre, ihtiyaç fazlası 15 
işçinin daha işten çıkarılacağını belirtti.

Başkan Eşref Güre, yaz aylarında 
100 binlere çıkan nüfusun ihtiyacını 
karşılamak için geçiçi işçilere ihtiyaç 
duyulduğunu, kış aylarında iş

1995 yılında Belediyesi nin su ve kanalizasyon sorunu kalmayacak

K.Kumla'nm altyapı sorunu bitecek
Küçük Kumla Belediye Başkanı 

Eşref Güre, 1995 yılında kumla'nın 
kanalizasyon ve su sorununun kalma 
yacağını bildirdi.

Geçtiğimiz yıllarda bu konuda 
oldukça eleştiri alan Kumla Belediye 
Başkanı Güre, 1988 yılında temeli 
atılan kanallzazyon şebekesinin Aralık 
ayı sonunda hizmete gir eceğini 
belirterek, 17 milyar liraya malolan 
şebekenin beldenin kanalizasyon 

‘.sorununu yok edeceğini söyledi. 
Güre, İller Bankası tarafından yap
tırılan kanalizasyon şebekesini Kumla 

' Belediyesi olarak kendilerinin yapması 
galinde 2 yıl önce hizmete gireceğini 
^belirterek, "Bizim yapmamamız 
kajnla'ya 2 yıl kaybettirdi. Her şeye 
rağmen sevinçliyiz" dedi.

ziyareti sırasında da yaptığı açıklama
da "Üreticilerden, yüzde 5 stopaj alın
ması esnasında tüccarların devlet 
adına bir nevi tahsildarlık görevi üstlen- 
meslnln mantıksızlık olduğuna 
değinerek, "buna çözüm bulacağız. 
Konuyu Sanayii ve Ticaret Bakanı 
Mehmet Dönen ile görüşeceğim" dedi.

Türkiye Mühendisler ve Mimarlar 
Odası Gemlik Şubesinde 3194 sayılı imar 
yasasının 22 ve 38 nci maddelerin 
değiştirilmesi konusunda mecliste 
gereken desteği vereceklerini bildiren 
Erdem, Gemlik Devlet Hastanesi'ne 1.5 
milyar liralık tıbbi araç ve gereç alımı 
için ödenek çıkarıldığını, işçi emeklileri 
derneğinin 22 Aralık tarihlerinde 
Ankara'da yapılacak olan genel kurula 
katılarak gereken ilgiyi vereceğini söyle
di.

Bakan Erdem, Gemlikspor lokalini 
ziyaretinde de, Gemlikspor'lu yöneti
cilere, kapalı tribün inşaatının bittiğini, 
saha çimlendirilmesinin de 23 Kasım'da 
başlayanacağını, tribün çatısının 
devam ettiğini, kapalı spor salonu zemin 
ıslahının fazla masraf gerektirdiği 
gerekçesiyle yeni bir arayışına yönele - 
çeklerini bildirerek, "Gönlüm 
Gemllkspor'un layık olduğu 3 ncü ligde 
top koşturmasından yanadır. 
Gemllkspor'un kalkınması için gereken 
yapılacaktır. Maddi ve manevi destek 
devam edecektir. Gemlik mutlaka 
kapalı spor salonuna kavuşacaktır" 
dedi.

Türkiye'deti yüzde 137 oranındaki 
enflasyonun 2 yıl içinde teröre har
canan 500 trilyon liradan kay 
naklandığını ifade eden Şükrü Erdem, 
terörde önemli aşama kaydettiklerini, 
ekonomide ihracatla ithalatı den - 
gelediklerni bildirerek, Türkiye'nin her 
yerine yatırımların artarak devam ede
ceğini söyledi.

Solsuz Seçim

olmadığından çıkarılması gerektiğini 
belirterek, "Belediye olarak zor durum
dayız. Altyapı ve diğer yatırımlar belim
izi bir hayli büküyor. Birde kadro çok 
olunca işimiz daha da zorlaşıyor. Zaten 
Başbakanlık genelgesi var. Bu yüzden 
işçi çıkartmaya mecburuz" dedi.

Güre, özelleştirme ile ilgili sorumuzu 
şöyle cevapladı. "Gemlik belediyesi 
böyle bir atılım başlattı. Onlar yapsınlar 
biz daha sonra altyapısını hazırlayıp, 
mezbaha, parke taş ve temizlik 
bölümünü özelleştrmeyi düşünüyoruz" 
dedi.

Uzun bir sahil şeridine 
sahip olan ilçemize 
bağlı Kurşunlu belde- 
si'nin çeşitli yerlerine 15 
adet çeşme yapılması 
için çalışmalar başladı.

Kurşunlu'nun DYP'li 
Belediye Başkanı 
Bayram Demir, Kurşunlu 
belde nüfusunun yaz 
aylarında yazlıkçılarla 
birlikte arttığına dikkat 
çekerek, daha önceki 
dönemlerde 
yazlıkçıların sahilde 
yeterli içme suyu bulun
mamasından yakındık
larını bu yüzden sahile 
15 adet içme suyu 
çeşmesi yapma kararı 
aldığını söyledi.

Bayram Demir, ilk 
olarak çeşmelerin yer
lerinin tesbitinin 
yapıldığını daha sonra 
Kirazlıpınar Mevkiindeki 
kaynaktan Kurşunlu sahil 
şeridine kadar 5 kilo 
metrelik şebeke için 
kazım Çalışmalarına 
başladığını belirterek, 
“kazım çalışmalarının 
bitiminde çeşmelerin 
bağlantılarının yapıla
cak ve önümüzdeki yıl 
su sorunun kalmaya
cak" dedi.

Demir, belediyeye bir 
halk otobüsü tahsis ettik
lerini ve belde 
mezarlığının düzenleme 
çalışmalarının 11 mil 
yoria malolduğunu 
belirterek, çalışmaların 
sürdüğünü söyledi.

Personeli bulun-' 
mayan belediyeye 
sınavla muhasebeci, 
zabıta memuru alı
nacak.

Eşref Gür e, önümüzdeki yıl 
Kumla'da su sorununun olmayacağını 
Papazdere Mevkii'ndeki kaynak suyu
nun bir yerde toplandığını ve bu kay
naktan şebekeye verildiğini belirterek, 
kuraklık olması halinde Kumla suyu
nun 100-120 bin nüfusa yeteceğini 
söyledi.

Güre, Kumla'da parke taşı 
döşeme çalışmalarınında hızla 
devam1 ettiğini belirterek, bugüne 
kadar 11 kilometr elik yolun 
yapıldığını, bundan-sonrada 5 kilo
metrelik yolun daha beton parke 
döşeneceğini söyledi. Güre parke 
döşeme işinin, belediyenin 
imalathanesindeki parkelerle 
yapıldığını da bildirdi.

İLÇEMİZİ TEMİZ TUTALIM

Esrarla 
yakalandı

Gemlik'te müşteri 
bularak uyuşturucu 
madde satan Halim 
Şeref Pamukçu yaka
landı.

Emniyet 
Müdürlüğü'nden alınan 
bilgilere göre, Bayraktar 
Pasajı'nın ikinci katında 
şu saati tamirciliği yapan 
DiyarbakIrlI Halim Şeref 
Pamukçu müşteri kılığın
da gelen polislere 
numune olarak 4 gramlık 
esrarı satmaya çalışırken 
yakalandı.

Pamukçu yapılan, 
sorgulamasından sonra 
çıkarıldığı mahkemece 
tutuklanarak, cezaevine 
gönderildi.

Yüksek Seçim Kurulu, 4 Aralık'ta yapılacak olan ara 
seçimleri, seçmen listelerinin güncelleştirilmesinin I 
geçikmesi nedeniyle iptal etti.

Şimdi 11 Aralık ya da 18 Aralık'ta yapılması için I 
tartışma açılmış durumda, Başbakan Tansu Çiller ara 
seçimlerin başka bahara kaldığını belirtmesine rağ
men, başta kendi partisi olmak üzere, SHP, ANAP ve I 
RP milletvekilleri ve adayları ile yöneticileri seçimlerin | 
mutlaka Aralık ayı içersinde yapılmasından yana 
görüş bildiriyorlar.

Gelişmeleri hep birlikte izliyoruz.
Ancak, bu iptal kararından en çok etkilenen seçim 

bölgesi herhalde Bursa ve Adıyaman olmalı.
Adıyaman'ın durumu malum, 2 trilyonluk yatırım ve 

liman sözü aldılar. Bir çoğumuz tarafından haritadaki 
yeri bile bilinmezken, bir anda SHP lideri Murat 
Karayalçın sayesinde ülkenin gündemine girdiler. I 
Seçimlerin yapılmasını en çok isteyen ilimiz herhalde 
Adıyaman olmalı.

Gelelim Bursa'ya adayların kapışmasına, genel 
başkan yardımcıları .Bakanlar, grupbaşkanvekilleri, 
milletvekilleri, hatta diğer bölgelerin Belediye 
.Başkanları bile destek veriyorlardı. Önümüzdeki gün - 
ierde Başbakan Tansu Çiller'de bölgemize bekleniyor
du.

Bursa'da ANAP ile DYP arasında geçeçeği 
zannedilen savaşa RP ve-SHP adaylarıda tam tekmil 
giriyorlardı.

Şimdi hepsi şokta.
Gelişmeleri adaylar da büyük bir şaşkınlık ve umut - 

la izliyorlar.
Ne yapalım kabahat YSK'da.
Herşeye rağmen seçim yapılırsa adayların ve böl

genin şansını değerlendirdiğimde Gemlik'in önemini I I 
bir kez daha kavrıyorum.

Bir kere başta ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz I 
olmak üzere, DYP'li Spordan Sorumlu Devlet Bakanı 
Şükrü Erdem, DYP Grupbaşkanvekili Turhan Tayan, RP 
Genel Başkanı Necmettin Erbakan her seçim öncesi 
mutlaka Gemlik'e uğramadan yapamıyorlar. SHP ise 
iki seçimdir Sanayi ve Ticaret Bakanları ile sesini duyur
maya çalışıyor.

Yani Gemlik seçmeninin vereceği her oyun önem 
ve ehemmiyeti burada ortaya çıkıyor.

Ama bu seçimde ne olursa olsun Gemlik seç- |. 
meninin DYP ile ANAP adayına yöneleceği şüphesiz, 
belki RP adayıda hatırı sayılır oy alabilir. Ancak SHP 
adayının şansının olduğu söylenemez.

Bir kere DSP'liler görevden alınmış, CHP'liler ise istifa 
etmiş dürümdalar, yerlerine atanan ya da seçilen şu 
anda yok. Üstelik bu kişilerin SHP'ye oy verecekleride 
meçhul. Artı SHP'nin son yerel seçimde aldıkları oyda 
ortada.

Şimdi SHP'liler haklı olarak buna tepki gösterecekler 
ama bu gerçek saklanamaz.

Konuyu biraz açarsak
SHP Yönetim Kurulu üyesi Nurettin . .••nus ile 

konuyu görüştük.
İlk olarak istifa söylentilerinin doğru olup olmadığını 

sorduk. Bana, "Bunlar asılsız şeyler. Ancak şartlar 
değişirse, istifa ederiz. Biz koltuk bağımlısı değiliz" 
dedi.

Değişirse dediği şartların ise ne olduğunu açıkla- I 
madı.

Seçimlerin iptali ile ilgili olarakta, "SHP bomba gibi 
ayaktadır. Seçim ne zaman yapılırsa yapılsın, ilçe 
teşkilatı olarak bizler her zaman hazırız" diye cevap
ladı. Solda birleşmeye ise taraf olduklarını söyledi.

Ancak, soldaki diğer iki partinin ilçe temsilcileri ise 
(Eski) yerlerine atanacakları bekliyorlar.

Ancak yapılacak ara seçimlerde CHP'lilerin SHP'ye, 
! DSP'lilerinde yine SHP'ye oy vermeleri imkansız. Birinci 
, parti yöneticileri SHP ile birleşmeye tepki olarak istifa 
etti. İkincisi ise bir başka partiyle flört etmek suçla
masıyla görevden alındı. Ancak, yinede SHP'ye oy 
vermeyecekleri kişisel görüşmelerim sonucunda 
ortaya çıktı.

İşte gerçek bu.
SHP yöneticileri bana kızmasınlar. Sol'un Türkiye 

genelindeki sol fobisi Gemlik'tede fazlasıyla var.
Birleşselerde birleşmeselerde bu inkar edilemez bir L 

gerçek.
Yani, yapılırsa, bu seçimler, sağın sağ ile yarış- I 

masından öteye gitmez.
Hepinize iyi haftalar dileğimle.
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25 yılını dolduran 5 Yönetim Kurulu üyesi ödüllendirildi.

TSO yardımseverlere plaket verdi
Gemlik Ticaret ve Sanayii Odası 

tarafından düzenlenen yemekte 
Yardımseverler Derneği Gemlik 
Şubesi'nde 25 yılını dolduran 5 yönetim 
kurulu plaket ve başarı sertifikalan ver - 
ildi. Yönetim kurulu üyeleri ise onu.rr 
(andırıldı..

Tibel Otel Restaurant'ta düzenlenen 
yemekli törende, yardımseverler 
Derneği Gemlik Şubesinde .25 yılını 
dolduran Başkan Nimet Ataoğuz'a 
plaket ve sertifikası Ticaret ve Sanayii 
Odası Gemlik. Başkanı Kemal Akıt 
tarafından verildi. Zeynep Dinçer'e 
Kaymakam Orhan Işın, Muallâ > 
Ceylan'a da Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı tarafından plaket ve sertifika veril
di. Ticaret ve.'Sanayi Odası meclis 
Başkanı Mehmet Turgut'ta Hayat 
Mars'a sertifika ve plaket verdi. 25 nci 
hizmet yılını dolduran 5 nci Yönetim 
Kurulu, üyesi Sevgi Çorum'da TSO: 
Başkanı Kemal Akıt tarafından ödül
lendirildi.

Törende konuşan TSO Gemlik Şube 
Başkanı Kemal Akıt, Yardımseverler 
Derneğinin 25 yıldır Gemlik'te bir çok

kişi ve kuruluşa yardımları olduğunu 
belirterek, "TSO olarak bu hizmetleri 
yakından takip ettiklerini ve ödül
lendirdiklerini söyledi. Akıt, ömrümüz 
yetsede sîzlere 50 nci yılda da plaket 
versek" dedi.

Kaymakam Orhan Işın'da, 
Yardımseverler Derneği üyelerine 
hizmetlerinden dolayı teşpkkür ederek, 
TSO'yu böyle bir ’yemek organizas 
yonuhda bul.unduğû için kutladı. Işın, 
Yardımseverler Derneğinin hizmetlerinin 
devamını beklediklerini söyledi. 
Belediye Başkanı Nurettin Avcı'da, 
Yardımseverler Derneği üyelerini kutla
yarak, yapacakları her çalışmada 
maddi ve manevi olarak arkalarında 
olduklarını söyledi.

Dernek Başkanı Nimet. Ataoğuz'da, 
Yardımseverler Derneğinin tüm 
üyelerinin kendi çabalarıyla, fedakarlık
la çalıştıklarını ifade ederek , "Biz 
derneği bugünlere kadar getirdik. 
Bundan sonrada hizmetlerimiz ve 
çalışmalarımız devam edecektir. 
Bizlere bu yemeği veren ve plaketlerle 
onurlandıran TSO üyelerine çok 
teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

ŞAKRAK PLASTİK
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

Hacı Önal'ın başarısı 

Fidan ihraç 
edeceğiz

İlçe tarım 
Müdürlüğü'nden 1992 yihndc 
emekli olan Ziraat teknisyeni 
'•»acı Önal »aralından•■■■■ 
Jöthangazi Gemiç köyü 
altında satın alınan 60 
.dekarlık arazide yapılan Ser
tifikalı ılıman İklim meyve 
fidanı ye süs bitkileri üretimi 
büyük ilgi görürken, fidan 
sayasını artıran üretici Hacı 
Ondl ürettiklerinin tüm ■ 
dünyaya satılabileceğini 
bildiriyor.

Has Fidancılık Üretim 
Pazarlama Limted Şirketi 
kuran ve 2 yıldır emekli 
maaşı Ve borç parayla 
satın aldığı arazide ılıman 
İklim meyve fidanı ve süs 
bitkileri üretimi yapan Önal, 
bugüne kadar 40 bin meyve 
fidanı 50 bin adet asma 
fidanı üretimi ile çok sayıda 
süs bitkisi üretiminin gerçek
leştirdiklerini belirterek, 
amaçlarının 1995 yılında 55 
bin meyve, 100 bin asma 
fidanı yetiştirerek; bunları 
.yurtdişına pazarlamak 
olduğunu söyledi.
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Gemlik İcra Dairesi
Dosya No: 992/509

GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedl^ evsafı:
1. - Gemlik tapu sicilinin pafta: 2, parsel: 89 da kayıtlı Cihatlı Köyü Sırameşeler 

Mevkli'nde kain 4680 M2 miktarındaki zeytinliğin borçlu hissesine isabet eden 3/8 
hissesinin 187.500.000.-TL. kıymet takdir edilmiştir..

2- Yine Gemlik tapu sicilinin pafta: 4, parsel: 769 da kayıtlı zeytinlik Cihatlı Köyü! 

Llvadiye Mevkii'nde kain 4090 M2 miktarındaki taşınmazın borçlu hisssesine isabet 
eden kısmen ise bilirkişi tarafından 84.820.000.-TI kıymet takdir edilmiştir.

Taşınmazlar açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.
Satış Şartları :
1- Birinci sıradaki taşınmaz 26.12.1994 Pazartesi günü saat 10.00 ile 10.20 arasın

da
İkinçi sıradaki taşınmaz 26-12.1994 Pazartesi günü saat 10.30 ile 10.50 arasında! 

Gemlik İcra Müdürlüğünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin! 

edilen kıymetin %75 ini ve rüçhanlralaçaklılâr varsa alacakları mecmuunu ve satış < 
masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok i 

artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 5/1/1995 Perşembe günü aynı yer ve aynı 
saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edile
memişse gayrimenkul eh çök artıranın tahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında 
gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma 
bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40 mı bulması ve satış isteyenin alacağı
na rüçhanrolan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya 
çevirme ve paylaşıma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çık- 

- mazsa satış talebi düşecektir.
. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin %20 si nisbetinde pey 

akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri 
lazımdır. Şatış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil 
verilebilir.. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu hare ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş 
vergiler satış bedelinden ödenir.

K.D.V. alıcıya aittir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer, ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki hak

larını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş 
gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit 
olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine 
sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasında
ki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul ola- 
caklardır.İhale farkı ,ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın daierimizce 
tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

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

6- Şafışâ iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş 
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 992/509 sayılı dosya numarasıyla 
müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İc.İf.K.l 26)

(+) İlgililer tabirine irtifak İcra Müdürü

hakkı sahipleri de dahildir.

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 w
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Sayfa: 5

Sfazırfayan: Serap ‘BİRLHÇ

Bebeklerde Kulak Akıntısına bikkat
■ Bu haftaki Sağlık Köşemizde aile 

L yaşamını güzelleştiren bebeklerden 
i bahsetmek istiyorum. Bebekler, evin 

meşesidir. Onlar aile yaşamında bazı
I şeyleri çekilir hale getirerek güzellik 
I katarlar. Ama hastalandıkları zaman - 
i da afine ve babasını üzerler. Özellikle 
I Baylarında anne ve babalar bebek- 

terin soğuk algınlığına ve bu soğuk
I algınlığından doğacak hastalıklara 

, dikkat etmelidirler. Bebekler, bu aylar
da bizlere göre daha dayanıksız olup, 
çabuk hasatalanırlar. Soğuk algınlığın
dan doğabilecek en önemli hastalık, 
kulak akıntısıdır. Bu hem anneyi ve 
hemde bebeyi rahatsız eder. Bebek 
hırçınlaşır, huysuz bir tavır takınır. Kulak 
akıntısı bebeklerde beslenme sırasın - 
da ostaki kanalına kaçan sütün orta 
kulaktaki enfeksiyona neden olduğu 
anneler tarafından bilinmektedir. Kulak 
akıntısına beslenme sırasında anneler 
dikkat etmelidirler. Anne sütü ya da 
biberonla beslenen bebeklerin kafaları

| beslenme sırasında vücutlarının yukarı -

da ve yarı otürur bir pozisyonda 
olmasına dikkat edin.

Kırsal kesimlerde 6-2 yaş grubu 
bebeklerde görülen kulak akıntısı cid
diye alınmamaktadır. İhmal edilen bu 
akıntılar, orta kulakta oluşan enfek
siyondan kaynaklanmaktadır.

Genellikle bebeklerde katı kıvamda 
ve sarımtrak renkteki kulak akıntısı 
daha sık görülmektedir. Bu da soğuk 
algınlığından meydana gelir. 
Zamanında tedavi edilmeyen kulak 
akıntısı özellikle bebeklerde kulak zarinı 

da etkileyerek sağırlığa bile neden ola
bilir. Bu konuda özellikle anneler daha 
duyarlı olup, akıntı gece bile olsa, 
bebek mutlaka bir uzmana gösterilme
lidir.

Bebekler, aniden hırçınlaşır, sağ ya 
da sol kulağını yastığına sürmeye 
başlar, sürekli ağlarsa ve huzursuzluk 
yaparsa bir hastalık belirtisidir. Bunlara • 
dikkat edilmeli ve evdeki ilaçlar kul
lanılmamalıdır.

İLAN
GEMLİK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Aşağıda adı soyadı yazılı mükellefler bilinen son adreslerinde aranmıljlarsada buluna - 
mamış olup, kendilerine Vetgl/Ceza ihbarnamesi ve ödeme emirleri tebliğ edilememiştir.

İş bu İlan tarihinden itibaren bir ay içinde müdürlüğümüze bizzat veya bllvekale müra-’ 
caqt eden veyahut tahahütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildiren mükelleflerim
ize yerinde veya posta İle tebliğ yapılacaktır.

İlan tarihinden başlayarak bir ay İçinde Vergi Dairemize müracaat etmeyen ve adresini 
bildirmemiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı Vergi Usul Kanununun 
103.105 ve 106'ncı maddesi gereğince İLAN olunur.

TEBLİĞİN KONUSU:
Tapu harcı. Gelir Vergisi, Fon, Gelir Stopaj Vergisi, K.D.V, TPC, MTV Mahkeme Harcı, İdari 

Para Cezası, Vergi Cezaları.

Ödevlinin

leeıreh

"S'leOn®

Ki testi

<nu ver

soeoçttlı

'036TE 

»

Z. (VM£A'
Havuzlu satılık daire 
Satılık 50 m2 dükkan. 

Tel: 513 17 97

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

donanımımızla . 
basım işinde 
öncüyüz. • 
Gazhane Cd.
Oto Fikret yanı 

Tel: 513 17 97

26 Kasım

21 Kasım

H

23 Kasım 1994Çarşamba KAHRAMAN

24 Kasım 1994

25:£CWn 1994

28 Kasım

1994

Perşembe GEMIÇ

Cuma SAĞLIK

Cumartesi

1994 Pazar

1994 Pazartesi

GEMLİK

ERÇEK

AKDENİZ
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Jorumludur
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İNŞAAT ORTAKLIĞI
MANASTIR MEVKİİNDE

Deniz manzaralı
Kaloriferli

Hidroforlu
Parkeli

Asansörlü
Süper Lux daire satışlarına 

başladığımızı müjdeleriz

Tel: 513 46 37- 5136446 GEMLİK

YEDEK PARÇA

FİIMDET CTC
■ ■ ■

AKSUSUAR AKÜ
Otomotiv
Sanayiinin 

tercih ettiği a

! s
24 AY GERÇEK 

GARANTİ
Tel:Fax: 513 10 01 

İstiklal Cad.

1 No'Ju aralık 
GEMLİK
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Hesap No.su 
Tap 989/7 
Tap 989/7 
Tap 989/9 
Tap 989/9 
Tap 989/15 
Tap 989/15 
Tap 989/16 
Tap 989/16 
Tap 989/19 
Tap 989/19 
Tap 989/20 
Tap 989/20 
Tap 989/26 
Tap 989/26 
Tap 989/28 
Tap 989/28 
Tap 989/30 
Tap 989/30 
Tap 989/32 
Tap 989/33 
Tap 989/33 
Töp 989/38 
Tap 989/38 
Tap 989/40 
Tap 989/40 
Tap 989/43 
Tap 989/,43 
Tap 989/45 
Tap 989/45 
Tap 989/46 
Tap 989/46 
Tap 989/47 
GA.-l 164 
GA- 914 
GA- 7571 
GA- 7755 
GA- 7994 
GA- 8274 
GA- 7769 
GA- 8006 
GA- 5977 
GA- 6289 
GA-6856 
GA-14530 . 
GG-4605 
GA- 5068 
GA- 5161 
GA-1875 
GB- 2308’ 
KE- 3137 
KE- 3368 
GA-3894 
GB- 4387 
GG-13035 
KE- 8658 
KD- 9936 
GF-11498 
KA- 11209 
GA-10052 
GG-10430 
GG-10203 
GG-11187 
GG-10630 
GG-10420 
KE- 10510 
GB- 11684 
GA-12131 
GA-12194 
GG-12220 
GA- 12245 
GA- 12405 
GG- 985 
GG- 9?7 
GG-1020 
GG-1085 
GA- 1118 
GA- 1166 
GA-1301 
GA-1325 
GG-1467 
GA-1482 
GA-1499 
TPC- 226 
TPC- 760 
Tap 989/47 
Tap 989/48 
Tap 989/48 
Tap 989/50 
Tap 989/5,0 
Tap 989/53 
Tap 989/53 
Tap 989/5.4 
Tap 989/54 
Tap 989/55 
Tap 989/55.

Ödevlinin 
Adı ve Soyadı 
Ali KANDEMIR 
Rasim ATEŞ 
Rüştü YAVUZOĞLU 
Nihat YANCIOĞLU 
Hikmet ORHAN. 
Muhammet EMİN 
Ömer KAPTAN 
Ünal BAŞARAN 
Fatma ÇOŞKUN 
İbrahim KAHRAMAN 
Fikri BİLGEN 
Esalet ZENGİN 
Hasane GÖRÜCÜ 
Doğan USUGLU 
Hanife KARAKAŞ 
Zehra TEZCAN 
Haşan Basri DÜR 
Neriman YÖNTEM 
Halil METE
Ersin MIHÇIYAZGAN 
Osman ÖZYILDIRIM 
Ali BAŞAK 
Mustafa KORKMAZ 
Güner KARTAL 
Mehmet Ali GÖKGÜL 
Eyüp DURAK 
Selami ZAFER 
Ayşe DAN ER 
Nevzat ÇELİK 
Cengiz YANCI. 
Mehmet ÖZKÖK 
Ayşe DURAN 
Cemil ÖZGÜL 
İbrahim KIRAÇ 
Nilgün TOKATLI 
Haşan KARDEŞ 
İsmail KÂLINYAPRAK 
Melek ERTUGRUL 
İlkay VURGUN 
Haydar ASLAN 
Kazım ACAR
Kazım Kaya ERÇAKIR 
Ahmet ACAR 
Muhittin TAŞDEMİR 
Mehmet ÇİFTÇİ 
Ruhi BİBER 
Süleyman DEMİR 
Hulusi ÖZAYDIN 
Haşan NERGİS 
Erdal ERYILMAZ 
Remziye'DURUKAN

Ödevlinin . 
Hesap No.su 
Tap 989/59 
Tap 989/60 
Tap 989/60 
Tap 989/61 
Tap 989/61 
Tap 989/62 
Tap 989/64 
Tap 989/64 
Tap 989/65 
Tap 989/65 
Tap 989/66 
Tap 989/66 
Tap 989/67 
Tap-989/67 
Tap 989/68 
Tap 989/68 
Tap 989/70 
Tap 989/70 
Tap 989/59 
GA-12449 
GG-12599 
GG-12751 
GG-12831 
GA-1846 
ĞG- 2834 
KD- 4735 
GB- 4483 
GG- 376 
ĞB- 4801 ' 
GB- 4698 
GKDV- 2006 
GA- 1728 
GA-2719

Ödevlinin Adı

Ayşe TUNAKAN
IsmeiÖNEZ-HüseyirAKDOĞANLAR’
Abdülbaki TEPELİ 
Oktay MERİÇ 
İbrahim DENİZ 
Mustafa KARADAL 
Başak Deri Kon.Ltd. Şti 
İlhan BÖLÜKTAŞ 
Sefer SONLU 
Dilek ERÇAKIR 
Bekir KOÇAK 
Mustafa TONBUL 
Ergun EGE 
Halit SERGEN 
Mega İnş.Ltd. Şti. 
Orhan KETEN 
Cemal AYDIN 
Hatice ŞAY 
Burhan İRMEK 
Mehmet ÖZ 
Şaban BALCI 
Uzeyir ALKOÇ 
İsmail ERDOĞAN 
Abdulmecit MERCAN 
Mehmet UYSAL 
Necati CENGİZ 
Dursun BOZAN 
Ahmet ERGENE 
Erdal YAĞCI . 
Mehmet BACIN 
Mebrure AKÇA 
Ali Osrhan TURHAN 
Murat YARDIM

• Fatma KAYA 
Seniye ZEYTİNGÖZ 
Emine AYSUN 
Mustafa GİRAY 
İbrahim AKDAĞ 
Ğüven GÖK 
S.Serdar ERDOGUŞ 
Tayfun BALIKÇIN 
Şükran ALTIPARMAK 
Selami ZAFER 
Aziz YİĞİTDİNÇ

Basın: 39/994

Ğ A- ÖÖ2V 
GG- 3887 
GA-.3926 
GA- 2099 
GG-2116 
KE- 2146 
GG-2179 
GB- 2612 
GA- 2631 
GG-1941 
GB- 8006
GA- 8018 
GA- 8024 
GA- 8066 
GA-8177 
GB- 8350 
GB- 8513
GA- 351’7 
,GA- 3563 
'GA- 3645 
GA- 3664
GA- 3679 
GA-3697 
GA- 3792 
GG- 3830 
GG- 3925 
GG- 3945 
GG-4018 
GG- 4029 
GG- 4042
GA- 4034 
GA- 4044 
GG- 4046 
GG- 4051 
GA- 4055 
GA- 4057 
GG- 4072 
GG- 4077 
GA- 4098
GA- 4100 
KA- 4101 
GA-4120
TPC- 799 
TPC- 837 
TPC- 728 
İ.PAR-218 
PAR-226 
PAR- 334 
PAR-1350 
MAH.-172-172 
MTV-48 
MTV-42 
MTV-30
MTV-13 
16ZF 123
16 ZC 432 
16 ZD 818 
16ZD 290 
16ZC317
16 Başakderi 
001

ve Soyadı 
Rafet PEKBAY 
Aykut Sani UNVER 
Gamze KARABULUT 
Sevgi ÇAĞLAR 
Ahmet İrfan KÖSEOĞLU 
Şükran-Nilgün BEREKETLİ 
Nazım A KAY 
Meral AKAY 
Hüseyin AKDOĞAN 
Gülümser AYDIN 
Ayşe D'ÜRAN 
Mürvet AKAL 
Haşan DOĞAN 
Ahmet Uğur KOÇAK 
Mehmet TİRYAKİ 
Ayten BAŞAKLAR 
Kemal TEZCAN 
Emine TEZCAN
Ömer Faruk ORUÇHAN 
Hüseyin.ÖZDEN 
Lokman VAROL 
Celal YAZICIOĞLU 
Sibel BUNDURGU 
Haşan YEŞİLLİK 
Nuri MUTLU
Yaşar GÖRÜCÜ-Y, BİLGİLİ 
Mehmet KAYMAZ 
Ahmet ÇEVİK 
Ekinci Dış Tic. Şti. 
Salih EKİNCİ 
Celal GÜRAL 
Güner CANATAR 
Osman SAKAR 
H. İbrahim TÖSÜN . 
Hamdi ER 
Şemsettin MUHTAÇ 
Osman ASLAN 
Nürullah BAKIR .. 
Mustafa ÇÖPÇÜ 
Nihat EKER 
Ahmet YETİK 
A. Osman AYGÜN 
Ertugrul BUDUR 
Haydar ASLAN 
Alfan KONAKÇI 
SS. İldeniz Yapı Koop. 
Yaşar BİAT 
Önder DERİNDERE 
Hilmi SELÇUK 
Temay İnş. A.Ş 
Ali KAÇMAZ 
Seyfi AKÇAY 
Burkay UYGUN 
Erol KUZVASOĞLU 
Mak-İş Mdkina Ltd. ŞTi. 
E. ERGİN- T. KAVALOĞLU 
Mehmet ÇETİNTAŞ 
Nursen CİNGÖZ 
Erhan OSKANOĞLU 
Haşan KARATAŞ 
Rafet BENLİOĞLU 
Salih ACARLI 
Nihat UZSEVER 
Hayrettin SOYUN 
Nihat ALIŞ 
Sedat TURAN 
Ayşe YILDIZ 
Cengiz ÇOBANOĞLU

■ Zeki KILIÇ..
Necati GÜMÜŞ 
Ahmet ERSOY 
Melahat EKİZ 
Zeki ZORLU 
Petsan Makin'a San.'Tic. 
Zafer GÖRGÜZ 
Şükrü ALAKESE 
Bilal BEKTAŞ 
Erkan ERTÜRK . 
Mehmet DİNGİL 
Sitil İnş. AŞ 
Abdullah BALTA 
Şevki ALTINIŞIK 
Aşur BAYINDIR 
Alpaslan AKAOĞLU 
Zeki DEMİRKALE 
Turhan ÖZDEMİR 
M. Kemal GÜRSAL 
GönülÖzaydın- Adnan Bıyıker 
Hamdi Günel .
Ayşe Müterra ÖBEK 
Faik AYDOĞDU. 
Abdullah SÜTÇÜ 
Başak Deri Konfeksiyon İmi. 
San.

Hesap_No.su
Hesap_No.su
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Batıtrakya :2 Gemlikspor: 1

Şampiyonluk tehlikeye girdi
Gemlikspor geçtiğimiz hafta 

Veledrom sahasında karşılaştığı 
Batıtrakya'ya 2-1 yenilerek, bugüne 
kadar getirdiği namağlupluğunu 
noktalayarak, şampiyonluğu tehll 
keye soktu.

- Karşılaşmayı Kaymakam Or han 
Işın, Belediye Başkanı Nur ettin Avcı 
ve Emniyet Müdürü Üzeylr 
Ergüven'ln İzlediği karşılaşmayı yak
laşık 500 Gemlikli sporsever de İzle
di.

Maça hızlı başlayan 
Gemlikspor'un açığını yakalayan 
Batıtrakya'lı Fahri 15. dakikada 
kalemize ilk golü attı. Fahri, birinci 
golünden 20 dakika sonja 
yakaladığı fırsgtı değerlendirerek, 
35. dakikada ikinci golünü filemize 
yolladı.

Birinci devrenin bitimine 1 dakika 
kala Murat Gemlikspor'un ilk golünü

attı. Birinci devre 2-1 aleyhimize 
sonuçlandı.

Seyirci avantajına karşı ikinci 
devre tüm çabalar boşa çıkatak 
gol atamayan takımımız karşılaş - 
madan 2-1 ayrılmak zorunda kaldı.

İlk yenilgisini alan Gemlikspor ra 
klbine 3 puan kaptırdı.

GEMLİKSPOR sahaya şu 
kadro-ile çıktı.
Vahap ** İlker ** Turgay ** Ufuk** 

Spnay** Murat** Şenol** Özcdn** 
(Okan**) Recep** Emin** 
Muammer** (Sıtkı*)

BATITRAKYA :
N.İhsarT*** Vedat*** M.Kemal*** 

Muzaffer*** İdris*** Fahri*** İrfan*** 
Fikret*** Hüseyin*** Ufuk*** Hakan*** 
(Halil**)

Goller:!5-35. Dakika Fahrl(Batı 
trakya)

44. dakika Murat (Gemlikspor)

ATAMER
Turistik Tesisleri Yatırım ve İşletmecilik Anonim Şirketi'ndeh 1 

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Çağrı
> Şirketin pay sahipleri genel kurulu, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 9/12/1994 günü, 

saat 12.00'de şirket merkezinde olağanüstü olarak toplanacaktır.
Toplantıya katılmayacak ortaklar, aşağıdaki veya benzeri yetkileri İçerir bir yetki belge

siyle kendilerini temsil ettirebilirler. - w .. ..__. 1•e . . . Yönetim Kuru u 4Saygıyla duyurulur. i
Eki: Değişiklik Tasarısı AdinO Başkan
gündem Doğan ATAMER
1 jTbplantı Başkanlık Kurulunun Seçimi ve toplantı tutunağını imzalamak için kurula yetki j 

verilmesi.
2) Boşalan yönetim kurulu üyeliğine yapılan atamanın kabul veya reddine ilşkin karar 1 

verilmesi.
3) Dağıtılmayan 1993 yılı karından 18.378.529.- Uranın olağanüstü yedek akçeye ayni-1 

ması konusunda karar verilmesi.
4) Şirket ana sözleşmesinin sermaye ve paylara İlişkin 6 ve 7. maddelerinin değiştirilmen 

konusunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığından İzin alınan tasarının görüşülmesi ve bu konuda! 
karar verilmesi.

5) Dilekler. YETKİ BELGESİ
Divan Başkanlığı na

Paydaşı bulunduğum Atamer Turistik Tesisleri yatırım ve İşletmecilik Anonim Şlrketi'nln 
9/12/1994 günü yapılacak genel kurul toplantısında beni temsil ederek haklarımı 
diledlğince kullanmaya.......................................   yetkilidir.

Yetki Verenin Adı Soyadı:
Unvanı İmzası
Pay Sayısı
Adresi
ESKİ-METİN:

SATILIK ARSA
Kurtul Köyü yol kenarında

255 M2 Satılık Arsa
Tel: 513 25 56 

GEMLİK

KAYIP

Ağrı Nüfus Dairesinden 'aldığım nüfus cüz
danımı kaybettim.

Hükümsüzdür.

Ayhan ERGİŞE

Öğretmenler 
Günü 
kutlanacak

İki şiirin okunmasın
dan sonra mesleğe 
yeni atanan öğretmen
lerin yemin töreni ve 
Anadolu Lisesinin hazır
ladıkları koro şarkılar 
sunacak. Belediye 
Düğün Şalonu'nda saat 
10.00'da yapılalacak 
olan öğretmenler günü 
kutlamalarına yİ 993-94 
öğretim, yılındd emekli 
olan tağretmenlere 
hizmet şeref belgeleri 
ve, şifleri dağıtılacak.

Sermaye:
MADDE 6: Şirketin sermayesi 450.000.00*0.-(Dörtyüzelli milyon) lira olup, her biri

10.00(0nbin)llra kıymetinde 45.000 paya ayrılmıştır,

Ortağın Adı Soyadı Pay sayısı
Zekgvet ATAMER ' 44500
Ahmet ATAMER 485
Mehmet Hakan ARIBURNU 5
Hallt ŞENER 5
Osman Bedrettin ELMACI 5

Ayni Pay tutan Naktl Pay Tutan
444.818.450.-TL 181.550.41

4.850.000.-Tl
50.000.41
50.000. Tl
50.000.: Tl

TOPLAM PAYI
445.000.000.-1
4.850.000.41
50.00041
50.000. Tl
50.000.-Tl J

KÖRFEZ OFSET
Matbaacılık- Yayıncılık- Tanıtım Hizmetleri

1995 DUVAK TAKVİMİ 
SEZONUNU BAŞLATTI

Türkiye'nin en kaliteli takvimlerini 

sizleıe sunuyoruz. .
Çeşitlerimizi görün.

tİESAŞ YILBAŞI EŞANTİYONLARI 
Görmeden karar vermeyin.

_____ □ ___ _o

GAZHANE CAD. BECEREN APT. ALTI TEL . 513 17 97

Bu sermayenin 5.181.550 lirası nakit 444.818.450 lirası ayın olarak karşlanmıştır.
Naktl sermayenin %25'i nakten ödenmiştir. Geri kalan sermaye taahhütlerinin ödenme ' 

zaman ve biçimin Yönetim Kurulu belirler.
Ayni sermaye İse, değeri Gemlik Sulh Hukuk Hakimliği'nin 07.10.1986 tarih, 1986/103 sayıl 

kararı ve 07.10.1986 günlü bilirkişi raporu İle tesbit edilmiş bulunan menkul ve gayrimenkul 

lun pafta no 1.12, ada no: 1, parsel no: 152. m2 : 9056 gayrimenkulun pafta no:2.11, ada 
no: 1, parsel no: 1rri2: 282; gayrimenkulun pafta no: 3.11, ada no: 338, parsel no: 3, m2590 
gayrimenkul mallardan oluşmuş ve Türk Tticaret K.nun 303. maddesine göre bu Anonim ] 

Şirkete sermaye olarak konulmuşlardır.
Pay senetleri:

• MADDE: 7- Pay senetleri nama yazılıdır.
Pay senetleri 10.00 liralık küpürler halinde bastırılabilir.
Ayni sermaye karşılığında çıkarılacak pay senetleri T.T.K'nun 404. maddesi gereğince şir

ketin kuruluşundan İtibaren iki yıl geçmedikçe başkasına devredilemez.
YENİ METİN: Sermaye:
MADDE 6: Şirketin sermayesi her .biri lO.OO(onbln) lira değerinde 1.200.000.- 

(Birmllyoniklyüzbln) paya bölünmüş 12Î)00.000.000.- (Onikimilyar) liradır.

Bu sermayenin 450.000.000 Lirası eski sermayedir ve tamamen ödenmiştir. Arttırılan 
11.550.000.000 Liranın 8.531.621.471 .liralık kısmı yeniden değerlenme yoluyla 18.376.S29 | 

liralık kısmı olağanüstü yedek akçelerin sermayeye dönüştürülmesi yoluyla karşılanmıştır. 
Kalan 3.000.000.000 Lira ise tamamen taahhüt edilmiş ve 1 /4 ü nakten ödenmiştir. Sermaye 
taahhütlerinin kalan kısmının ödenme zaman ve biçimini yönetim kurulu belirler., ]

Pay Senetleri:
MADDE 7: Pay senetleri nama yazılıdır.
Pay senetleri 10.00-100.000-1.000.000.-10.OOO.OOO.-liralık küpürler halinde bastırılabilir.

İLAN
GEMLİK MAL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Tahmini Uygun İhali
Cinsi: Miktarı Bedeli: Teminatı: Saati
Ağaç üzerinde 20 Kg. 2.400.000 100.000 10.00
Zeytin Mahsulü 100 Kg 1.200.000.- 50.000 10.20

Bulunduğu Yer:
Karacdali Gençlik Kampı Tesisi
Hasanağa Gençlik Kampı ve3-i 
parsel nolu taşınmazlar

Yukarıda yerleri, cinsi, tahmini kilosu ve uygun bedelleri ile geçici teminatları ile 
İhale saatleri gösterilen hâzineye alt taşınmazlarda mevcut zeytin ağaçlarında 
1994 yılında yetişen yağlık zeytin mahsûllerinin toplama, taşıma, ve KDV'si gibi ‘ 
bütün masrafları alıcıya alt olarak ağaç üzerinden AÇIK TEKLİF USULÜ ile satışa ı 
çıkarılmıştır.

Açık Teklif Usulü İle İhale 06.12.1994 Salt günü yukarıda belirtilen satlerde, Gemlik 
Mal Müdürlüğünde toplanacak komisyonumuz huzurunda yapılacaktır.

ihaleye İştirak etmek İsteyenlerin 06.12.1994 Salı günü saat 10.00 a kadar temi
natlarını dairemiz veznesine yatırarak, teminat makbuzları ile birlikte ihaleye katıl
maları, bu işe ait şartname mesai saatleri dahilinde Gemlik Mal Müdürlüğümüzde 
görülebileceği ilan olunur.

Basın: 40/1994

Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun
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sengin çeşitlerimizi
ve Jlyatlarımızı görmeden karar ver meyin iz.

BİZİ MUTLAKA ALAYINIZ.

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

^MMzde son yıllarda en yoğun yapılaşma Cumhuriyet Mahallesi'nde görüldü

Manastır’da
inşaat patlaması

l^w7Öîi yıllarda Manastır mıntıkasında 
kooperatiflerle başlayan yapılaşma, imar 
planlarının 1984 yılından sonra belediyelere 
bırakılması sonucu büyük bir gelişme gös
terdi. Başlangıçta Körfez, Günaydın Yapı 
Kooperatifi ile 200 dairelik inşaat ruhsatı 
alımı, bir kaç yıl içinde binlerce daireyi kap
sadı. Sumeripek,Karayolları,Eğitimciler Yapı 
Kooperatiflerinin kurulması ve inşaatlara 
başlaması Manastır'ın görüntüsünü 10 yıl 
içinde değiştirdi. Tamamı zeytinlik olan 

Imnastırda beton yapılaşma yeşilliği yok etti.

1980-1990 yılları arasında Manastırda başlayan 
yoğun inşaatçılık; ,1990'dan sonra ekonomik 
duruma göre hız kazandı. 5 Nisan kararlarıyla 
biraz yavaşlayan İnşaatlar satışların açılmasıy - 
la yeniden canlanacak. 1984 yılında 1, 1985 
yılında 7, 1986 yılında 4, 1987 yılında 7, 1988 
yılında 9,1989 yılında 34 ruhsat verillı'ken, 1991. 
yılında bu sayı 10'a yükselmiş. 27 Mart 1993 
yerel seçimleriyle gör eve gelen ANAP'lı 
Belediye Başkanı Nurettin Avcı döneminde ise 
5 inşaata yapım ruhsatı verilmiş. Manastır böl - 
gesıhde 10 yılda 7.1 inşaata yapım izni verilmiş.

Haberi 2. sayfada

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Protestolu
kutlama

2 4 Kasım 
"Öğretmenler Günü" 
ilçemizde protestolu, 
olarak kutlandı.

Belediye Düğün 
Salonu'nda yapılan 
törende konuşan <■ 
Kaymakam Orhan Işın, 
öğretmenliğin .mayasın
da sanat olan bir meslek 
olduğunu belirterek, 
öğretmenlerin ekonomik 
ve sosyal sorunlarının 
çözülmesi gerektiğini 
şöyledi..

Toplantıda öğretmen-' 
lerin sorunları konusunda 
ilgililerden konuşma 
yapmak istediğini 
belirten Eğlt-Sen Şube 
Başkanı Abdullah Çelik, 
tüm çabalarına karşı 
konuşma hakkı ver - 
ilmediğini belirterek, 
olayı protesto ettiğini ve 
salonu terkedeceğini. 
söylemesi üzerine Eğit- 
Sen'li yaklaşık 100 öğret
men, salonu terke derefc 
Atatürk Anıtı'na gidip 
saygı duruşunda bulun
dular. Haberi sayfa 3'de

Milli
Bursa Belediyesi nin elinde bulunan ve yüksek 

karbondioksit İçeren düşük kalorili 80 ton kömür 
ilçemiz Milli Eğitim Müdürlüğüne verildi.

Başbakanlık Çevre Genelgesiyle yüksek oranla 
kükurtdloksit içerdiği için Bursa Belediyesi tarafın
dan satılmayan kömürlerden 80 tonunu ilçemize ve 
rllerek okullara dağıtılmasına başlandı.
| Kışın gelmesiyle okullarda başlayan yakıt sıkın - 

tısı yüzünden bazı okulların kaloriferlerinin yeterince
I yanmaması nedeniyle bu çareye başvurulduğu 

öğrenildi. Gemlik Belediyesi düşük kalorili kömürün
I yakılmasına ses çıkarmıyor._____________________

HAFTAYA BAKIŞ

• KADRİ GÜLER

Boğuluyoruz

Rotary'den 
enjektör 
yardımı
Rotary Kulübü tardfın- 
Üan İlçemiz Sağlık 
ipcâğına bin 500 adet 
enjektör yardımı ydpıldi. 
Enjektörler Tibei Otel'de 
yapılan haftalık olağan 
yemeğinde Sağlık Ocağı 
doktorlarından Tevhik 
Oğuz'a teslim edildi.

Haberi Sayfa 3'de

Kara kış kendini iyice hissettirmeye başladı.
Evlerde, işyerlerinde sobalar, kaloriferler tam gaz yanıyor. 

Bacalardan çıkan dumanlar gökyüzüne yükseliyor, kara kara bulut 
kümeleri oluşturup Gemlik’in üzerine çöküyor.
, Bugünlerde geceleri sokağa çıktığınız oldu mu hiç? Çıkarsanız bir 
bakın çevrenize. Ciğerlerinize soluduğunuz havanın içinde oksijen mi, 
yoksa kükürt dioksıtmi var?

yer Son yıllarda çevre konusu tüm dünyanın gündeminde ilk sıralarda

Çevrenin korunması için devlet bütçelerinden büyük paylar ayrılı

Fabrika bacalarından insan ve çevreye zarar verecek dumanlar 
yükseltilmiyor. Bunun için bacalara filitre takbrılıyor...

Makinalardan çıkan atıklar derelere ve denizlere yağ ve kimyasal 
madde olarak akıtılmıyor. Arıtma tesislerinden geçiliyor.

Sobalarda, kaloriferlerde kullanılan katı yakıtın çevreyi kirletmiyeni 
yakılıyor.

Bizde ise herşey tam tersi..
Başta kamu kurumlan çıkarılan Çevre yasalarına uymuyor.Çevreyi 

en çok onlar kirletiyor.
. Gemlik Körfezini yıllardır kirletenlerin başında Sunğipek ve 

geliyor.
Bugün de öyle...
Borusan, B.P. gibi özel kuruluşlar arıtmalarını tamamladı.
Çevre konusunda duyarlı olan yerel yönetimler, yavaş yavaş 

bacaların kirlettiği havayı temizlemek için doğal gaza yöneldi. Kükürt 
dlokelt oranı yüksel kömürleri kentlere sokmamak için birbirleriyle 
yanşıyorlar.

Başbakanlık genelgesiyle belirtilen yasaklara uyuluyor. Düşük 
kalorili katı yakıtların kullanımı yasaklanıyor. Yakalanan yakıtlara el 
konuyor.

Ya Gemlik ne yapıyor?
Gemlik'te yapılan birşey yok.
isteyen dilediği kömürü yakıyor. Bu nedenle sokaklarda
BOĞULUYORUZ.
Belediyenin İvedilikle önlem alması gerekir.

Belediye 
Meclisi 
olağanüstü 
toplanıyor

Belediye Meclisi 8 
Aralık ,1994 
Perşembe günü 
oloğa,nüstü toplanıy
or.

Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, meclis 
üyelerine gönderdiği 
çağrı yazısında 
meclisin günde
minde İmarla İlgili 
konuların görüşüle
ceğini duyuldu.

Haberi Sayfa 3'de

Ne acı değil mİ?
Okullarımızda yeterli ödenek bulunmamasından yakacak sıkıntısı 

çekiliyor. Koruma dernekleri çareyi velilerden yardım istemede buldu, 
öğrencilere zarflar dağıtılıyor, para toplayan okul kömür buluyor.

İlçe MIHI Eğitim Müdürlüğü emrine Bursa Belediyesinin kullan - 
madiği ve satılması yasak olan 80 ton kömürü hediye etmesi 
düşündürücü değil mİ?

"Öğretmenler 
Günü"

. Yılmaz Akkılıç 
yazdı

2. Sayfada

Gökçenteks’e 
81 milyon 
ceza kesildi 
Gökçenteks Tekstil 
Fabrikasına Kaymakam 
Orhan Işın tarafından 81. 
milyon lira para cezası 
kesildi.
Orhan Işın,- fabrikaya 
tesis yapmamaları 
halinde cezanın arta
cağını söyledi.

Haberi Sayfa 3' de

kısa kısa kısa
DYP Gemlik İlçe Kadın 
Komisyonu tarafından 
Orhangazi Şadırvan 
Restaurant'ta 
Dayanışma ve Tanışma 
yemeği düzenlendi

Haberi Sayfa 3'de

Gemlik Lisesi Edebiyat 
Öğretmeni Kemal 
Akkoçün “Çevrem" adlı 
fotoğraf sergisi ilgi 
gördü.

Haberi Sayfa 3'de

Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı İle BP Yağ 
Dolum Tesisleri Personel 
Şefi ve Petrol-İş 
Sendikası BP 
Baştemsllclslnin ortak 
oldukları İnşaattan 80 
milyon liralık malzeme 
çalındı.

Haberi Sayfa 4'de

"Bu da Benden 
Belediye 

Başkanım(2)" 
İnan Tamer 

yazdı
2. Sayfada

Eski Belediye Başkanı A v. Dimili şikayet etmişti

Gazetemiz Haber 
Müdürü ve yazarımız 
Cemal Kıtgız'ın. 16 
Ağustos 1.994 günü 'Son 
Nokta’1 Köşesinde yazdığı 
"Vay Anasını Sayın 
Okuyucular" adlı yazısın 
da kendisine hakaret 
edildiği iddiasıyla 
Savcılığa suç duyurusun
da bulunan eski Belediye 
Başkanı Av. Nözih 
Dimih'nin şikayeti üzerine 
Cumhuriyet Savcısı 
Ahmet Gıimüş tarafın
dan açılan dava yarın- 
A s I i ye Ceza 
Mahkemesinde başlaya
cak.

Savcı Ahm6t Gümüş, 
Cemal Kırgız'ın yazısında 
yazara gelen isimsiz mek
tupta yazan "Gemlik 
solcu eskisi", "tepki CHP

KİTDİ...
BITDİ...
OLDUBİTTİ...
YİTTİ, GİTTİ...
SİZ SAG, BİZ SELAMET 

DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ TABİİ
VATAN, MİLLET...

İlçe Başkanın sözlerine 
değil, güvenilmez, 
tutarsız siyasi kişi 
liğinedir.Be kardeşim 
Nazım Bayrak, SHP'nin 
Gemlik Belediye Başkan 
adayı olarak üstü açık 
Jeep 'İn üzerinde yanın
da birisini gezdireceğine, 
Zülfü Livaneli'riln posterini 
dolaştırsaydın inan 
bugün Gemlik Belediye 
Meclisinde en az üç 
tane daha sosyal 
demokrat varolurdu" 
şeklindeki ifadelerin,/ 
eleştiri boyutlarını aşan 
hakaret mahiyetinde 
isnatlar taşıdığını iddia 
ederek, 5680 sayılı Basın 
Yasasının' 1 6/1 ve 
TCK.'nun 428/4, 487. 
maddelerinden ceza
landırılmasını istiyor.

li%25c4%259finedir.Be
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ÇÖPLERİ YEKLERE ATMAYINIZ

I# 
lon 
de

KÜ1 
dö

H 
lc 
b

"Ezan-ı Muhammedi 12400 sene 
'Allahü Ekber' diye okunmuştur. Keyfi 
emirle bu ezanı 'Tanrı Uludur' şekline 
çeviren Atatürk hata etmedi mi? (S 244 "

“Peki antidemokratik şapka kanununu 
çıkaran, ona uymadıkları bahanesi ile de 
yüzlerce vatandaşı şakır şakır astıran 
Atatürk hata etmedi mİ? (S-244)"

9£ 
kc 
g(

"Peki, bizi ecdadımıza bağlayan 
unsurlardan bin senelik alfabemizi, 
rakamlarımızı, takvimlerimizi, saatimizi bir 
gecede değiştiren Atatürk hata etmedi 
mİ? (S.246)" ıe' 

iti

'Peki kaba kuvvetle Hilafet'! kaldıran 
Atatürk hata etmedi mi? (S.243)"

övgü -- auzulebıler 
“Başöğretmen Atatürk 
mm • O'nun "mille’

foisi 
N 
P«S| 
GÖI.|

Hıca eden Vahidettin'e 
bir ortamda.

Sı
S1

s

MOmEN

Bildiğim bir okul var. Bu okulda bir 
Türkçe öğretmeni, çalışkan ve başarılı 
öğrencilerini kitap armağan ederek ödül 
lendiriyor. İlk bakışta çok hoş bir davranış. 
Ama kazın ayağı öyle değil. Kitap, İlhan 
Yardımcı'nın “Sen kimsin biliyor rrtusun 
Kardeşim?" adlı yapıtı. Üstelik piyasadan 
rastgele satın alınmış, sıradan bir yayın 
da değil bu. Bir zamanların ANAP mil
letvekili ve Kültür Bakanı, sonra DYP'li ve 
sonra Başbakanlık danışmanı ve dahi

Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlarından, 
"davul-zumayla bale" mucidi. Keleş eski 
Kaymakamı Namık Kemal Zeybek Bey'in 
Kültür Bakanlığı döneminde, "Bakan 
adına", bin adet satın alınmış; yani üstü 
örtülü biçimde "tavsiye" edilmiş bir kitap 
bu...

Peki. 24 Kasım'da "Öğretmenler Günü" 
kutlamalarına katılan bu türkçe öğret
meninin öğrencilerine "armağan" ettiği 
kitapta neler var?

Dilerseniz bazı bölümlerini birlikte 
okuyalım:

"Kainatı yaratan, sineğe dahi can 
veren ve yaşatan, bütün canlıların azık
larını veren ve nimetlere garkeden 
Allah'ın, SEN'İ en üstün olarak yarattığı ve 
'Dünyaya geliş hlkmeti’nln 'KULLUK...' 
olduğunu biliyor musun?* (S.51)"

"Bir emirle türküler! ve şarkıları yasak
layan, merhum Aşık Veysel'in sazını bile. 

-|—Sivas şehrine girince jandarmalara yak
tırmaya sebep olan Atatürk hata etmedi 
mi? (S. 245)"

“Her sistem kendi vatandaşlarının 
ahlak ve namus değerlerine bağlı 
olmasını ister. Buna rağmen, daha 
devletin İplerini ele geçirdiği günlerde, 
'Evvela milletten ahlak ve namusu kaldır - 
mak lazım' diyen Atatürk hata etmedi 
mİ? (S.246)"

Rotary’den enjektör yardımı
Gemlik Rotary Kulübü tarafından 

ilçe Sağlık Ocağı'na bin 500 adet 
enjektör yardıımı yapıldı.

Rotary Kulübününü Tibel Otel 
Restaurant'ta yapılan haftalık olağan 
yemeğinin geçtiğimiz haftaki konuğu 
Sağlık Ocağı doktorlarından Tevhik 
Oğuz'a kulüp tarafından alınan enjek
törleri teslim eden Rotary Kulüp 
Dönem Başkanı Ali Mutman, "Rotary 
Kulüp olarak her zaman Sağlık hizmet
lerin devamından yanayız. Bu nedenle 
Sağlık Ocağına hizmetlerin ilk bölümü

GEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl: 22 SAYI: 1039 
Fiyatı :5.000 TL. 

pSahibi ve Sorumlu Müdürü : KADRİ GÜLER
•jtaber Müdürü : Cemal KIRGIZ 

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

Basıldığı yer KÖRFEZ OFSET

hesap 
makinası

Bütün semavi dinlerin mensupları, 
insan türünün mutlaka Hz. Adem aley- 
hisselam ile başladığını kabul eder. Bu 
inancı inkar ederek Darvvln'ln dinlere ters 
düşen görüşünü mektup kitaplarına el 
yazısı ile yazan Atatürk hata etmedi 
mi?(S.246)“

“Batılı ülkeler, kendilerine benzeyen 
insanlara kadirşinaslık örneği olarak 
heykellerini dikerler. İslamiyet'te ise, bu 
sanat dalı insanlığa hizmet veren hayır 
müesseselerinin yapımında istimal 
edilmiştir -ne demekse-. Böyle iken, daha 
iktidarının üçüncü yılından itibaren 
ülkenin pek çok yerine heykellerini dik
tiren Atatürk, bu fakir milletin milyarlarını 
toprağa gömmesi bir yana, hata etmedi 
mİ? (S.247)"

Ve daha bunlar gibi bir sürü ıvır zıvır...

İlhan Yardımcı, Mehmet Kaplan gibi
leri bu ve benzeri kitaplar yazabilirler. 
Diyeceğim yok. Ancak Milli Eğitim 
Bakanlığı'na bağlı okullarda, "Laik 
Cumhuriyet"! açıkça hedef alan ve 
Cumhuriyetin kurucusunu -pek çoğu 
yalan yanlış ve aptalçada olsa- böyle- 
sine düzeysiz ve bilgisiz suçlamalarla ka 
ralamayı amaçlayan bir kitap, öğren
cilere "armağan" olarak verilebilir mi?

Ya da soruyu başka türlü soralım:
Bu kafadaki "hoca'ların -yani düpedüz 

"suhte" yetiştiren "hoca" demek istiyo
rum- rahatça at oynatabildikleri, "Kuva-yi 
milliye" önderlerinin idam hükmünü onay
ladıktan sonra "İngiltere devlet-i

t.-ij j'-'mm. jır.n ustıer-dıgı 24 Kasımı 
"Öğretmenler Günü" olarak kutlamanın 
bir mantığı var mıdır?

"Felsefe"nin seçimlik- ders haline geti 
rildiği, "evren"in ve "canlıların 
o!uşumu"nun bilimsel kılavuzu olan 
"astronomi" ve "jeolojl"nin eğitim p 
rogramlarından dışlandığı, böylelikle 
dünyayı "öküzün boynuzu"na oturtmakta 
direnenlere fırsat tanınan bir ülkede 24 
Kasım'ı "Öğretmenler Günü" olarak kut- 
malayı anlamakta gerçekten zorlanıyo
rum.

olarak bin 500 adet enjektör aldık. 
Yardımlarımız bundan sonrada devam 
edecektir" dedi.

Doktor Tevhik Oğuz'a yardımların
dan dolayı kulüp 'yöneticilerine 
teşekkür ederek, enjektörleri okiullarda 
öğrencilere yapılan aşıtlarda kul
lanacaklarını belirterek, bu yıl her 
zaman olduğu gibi ilkokul birinci ve 
beşinci sınıf öğrencileriyle orta birinci 
ve lise birinci sınıf öğrencilerine 
aşılarının yapılacağını söyledi.

Hemşerilerimin bir diğer şikayeti, yaya 
yollarının işgali, çamur, çöplerin neden 
olduğu koku ve çirkin görüntüler.

Gerçekten yaya yolları İşgal altında. 
Yürü yürüyebilirsen. İnsanlar bilmecburi 
otoyollarda yürüyor. Her an herzaman 
bir kaza beklenebilir. 1 Ocaktan itibaren 
yaya yollarının işgaline izin verilmeye
ceği iyi bir müjde.

Yeni inşa edilen karayolu şehir içi 
trafiğini azaltacağından çamur sorunu 
bir hayli çözülecek beklentisindeyim.

Çöp kontenyerleri eşeleniyor, deşe
leniyor. Bazı vatandaşlarımız buralardan 
toplayabildikleri kimi malzemelerle ha 
yatını kazanma uğraşı veriyor. Kedi, 
köpek nafaka peşinde. Çöpler sağa 
sola saçılıyor. Bu olumsuzluklar da en az 
düzeye indirebilir. Nasıl mı?

Belediye zabıtası etkin kılınarak, 
hatırı, gönüllü, rozeti bir tarafa 
bırakarak. Zabıtanın şevki kırdırılmadan. 
45-50 yıl öncesi belediye zabıta 
memurları cadde ve sokakları devamlı 
denetler, halkın dilek ve sorunlarını tecbit 
ederek sorunların hallini sağlardı. Bugün 
buna pek itibar edilmiyor.

Yasal olmayan işlere, yasaklara 
uymayanlara bunda ısrar edenlere 
gerekli ceza zabıtları tutulurdu zabıtaca. 
Cezalar,- istisnasız, ayrımsız uygulanır, 
zabıtlar yırtılmazdı. Memurlar böylece 
bihakkın görev yapmaya özen gösterir
lerdi. Memurun işlemleri yok sayılırsa, 
yaptığı görev dikkate alınmazsa memur 
içtenlikle nasıl görev yapsın ki. Neyi kötü 
olsun hemşehrisi, konusu, komşusu dostu 
ve arkadaşı ile...

Zabıta memurlarının onurları 
korunarak görev yapmaları teşvik ed 
ilerek, iyi çalışan bir belediye, hizmet 
gören vatandaş, azalan şikayetler 
görmek mümkündür inancındayım. 
Halkla iletişimin sağlanması açısında, 
noksanların zamanında tesbit ve gide 
rilmesi açısından büyük yerleşim mahal
lerine belediye zabıta noktaları konul
masının uygun ve yararlı olacağı

Gün geçtikçe gelişen ve 
büyüyen ilçemiz, artan nüfusa para
lel olarak, yoğunlaşan göçünde et 
kişiyle, hızlı bir betonlaşmaya sahne 
oluyor. Betonlaşmanın en yoğun 
olduğu bölge ise Or haniye 
Mahallesi Manastır Mevkii olarak 
belirlendi.

■ On yıl öncesine kadar sadece 
Uzay Apartmanı olarak tabir edilen 
3 blokluk apartmanla, tek katlı yak
laşık 30 evden oluşan fabrika 
evlerinin bulunduğu Manastır Mevkii, 
zeytinliklerin imara açılmasıyla kısa 
sürede beton bölgesi haline geldi.

Gemlik Belediye'sinden aldığımız 
bilgilere göre, bir zamanlar sık 
zeytinlikleriyle ilçenin akciğeri ve 
yeşil cenneti olan Manastır Mevkii 
1984 yılından 1994 yılına kadar 71 
adet inşaat ruhsatı verildi.

1984 yılında ANAP'lı Belediye 
Başkanı Hakkı Çakır döneminde 
başlayan inşaat furyasında o yıl 1 
âdet inşaat ruhsatı verilirken, 1985 
yılında 7,1986 yılında 4, 1987 yılında 
7, 1988 yılında 6, 1989 yılında ise 9 
olmak üzere toplam 32 adet inşaat 

inancındayım.
Bakıyorum, görüyoruz vatandaş hep 

istiyor. İstemek de haklıdır da. Belediye 
hizmet aracı makamı. Ama vatandaşın 
bir şey dikkatinden kaçıyor. Belediyeni^ 
imkanı nedir? Geliri yeterlimidlr? Kabul] 
edilmiş iş programı nedir? Bilmiyor 
merak ta etmiyor. Bunlar üzerinde dur
mak lazım. Herşeyin sonucu parayai 
dayanıyor.

Dedim ya geceyarısına kadar bek
ledim bir tek vatandaş sorarımı diye şu 
soruyu. Belediye-Bisaş iskele ortaklığı ne 
durumda? Belediyenin şu anda iskele' 
ortaklığında payı ne oranda? Şirkete* 
borcu yarmı? Varsa ne kadar? Nasıl 
ödenecek? Şimdiye kadar bu ortaklık-’ 
tan ne kadar gelir elde etti?

Hiç kimse sormadı. Oysa önemli biı 
konu. Yolun yapımı, .suyun temini, 
çöpünün zamanında sağlıklı toplan
ması, iyi hizmet belediye gelirlerinin art
ması ile mümkün olabilir. Beldenin] 
gerçek sahibi sîzlersiniz. Neden akçelr 
işlerin, üzerinde durulmuyor. Tüm bunları 
öğrenmek, üzerinde durmak lazım.

Şimdi ben soruyorum. Sayın başkan,' 
Bisaş'la olan iskele ortaklığı ne alemde? 
İskeleden bugüne kadar ne gelir elde 
edildi? Ortaklık payımız şu anda yüzde 
kaçtır? Ortaklığa borç varmıdır? Varsa 
ne kadardır? .-Borca faiz veriliyormu? Ne 
oranda faiz ödeniyor?

Bizleri,, halkımızı bu hususta lütfen 
.aydınlatırmısınız?

Sayın Başkan, bir merakımda şu:- 
Düşkünler evinin gerçekleştirme 
müjdesini ne zaman vereceksiniz?

Bu önemli hayır müessesesini 
Gemlik'e kazandıran, mutlaka iyiliklerle 
hayır dua ile anılacaktır. Elinizi biraz 
çabuk tutunda zaman çok çabuk 
geçiyor;

Evvelce vaad edenlerde gerçek
leştiremedi görev süresinde. Biraz 
gayret. Size nasıp olsun.

Sevgi, saygı ve başarılar dilerim.

ruhsatı verilmiş. 1989 yılında göreve 
gelen SHP'Iİ Belediye Başkanı Nezih 
Dimili döneminde ise 34 adet inşaat 
ruhsatı verilmişti. Ruhsat verme 
oranı yıllara bölündüğünde en çok 
10 ruhsat ile 1991 yılı dikkat çe 
kerkeh, 27 Mart sonrası göreve alı
nan ANAP'lı Nurettin Avcı başkan
lığındaki belediyede ise 8 ayda 5 
ruhsat verildi.

Manastır'ın imara açılmasıyla, 
bölgede zeytinliklerini terkederken 
10 yıl içinde betonlaşma sayesinde 
Orhaniye ve Cumhuriyet Mahalleleri 
Hasanağa Koyu ile birleşti.

Belediye Başkanı Nurettin Avcı, 
bölgenin imara açılmasının 
Belediye Meclisinin kararında 
olduğunu belirterek, Belediyenin 
sorumlu olduğu alanın Fen İşleri 
bünyesinde gerekli etüd ve projenin 
yapılarak, inşaat yapımına uygun 
olup olmamasının tesbiti ile altyapı 
olduğu söyledi. Avcı, Manastır 
Mevkli'nde 1995 yılı içinde arıtma 
tesisi yapılması için gerekli çalış
maların başlatıldığını bildir di.

E
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24 Kasıın Öğretmenler Günü kutlandı

(Protestolu Kutlama
24 Kasım Öğretmenler Günü ilçe 

mlzde protestolu biçimde kutlandı. 
Sabah saat 09.00'da Atatürk Anıtı 
önünde başlayan törenlerde Atatürk 
Apıtına çelenk sunulup, saygı duruşun - 
da bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. 

■ ilçe MIHI Eğitim Müdürlüğü'nde kutla 
maların kabülünden sonra, Belediye 
Düğün Salonu'nda törenlerin İkincil 
bölümüne geçildi. Burada da saygı 
duruşu vedstiklal Marşı'nın okunmasın - 
dan sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü Celal 

PYüce, günün anlam ve önemini belirten 
konuşmasında, öğretmenlik mesleğinin 
kutsallığını vurgulayarak, Başöğretmen 
Atatürk'ün ilke ve devrimlerinde ayrıl- 
madan yollarına devam edeceklerini 
söyledi. Yüce, tüm öğretmenlerin öğret 
menler gününü kutlayarak "Bugün her 
zamankinden daha çok gururluyuz" 
dedi.

Daha sonra konuşma yapan 
Kdymakam Orhan Işın'da öğretmenliğin 
mayası insan olan bir sanat olduğunu 
belirterek, öğretmenliğin en çok 
fedakarlık isteyen meslek olduğunu 
söyledi. Işın, yurdun en ücra köşelerinde 
bile cehaletle savaşanların, tüm yokluk
lara, sıkıntılara karşın öğretmenler 
olduğunu söyledi.
■ kaymakam Işın'ın konuşmasından 
sonra, hazırladıkları bildiriyi sunmak 
isteyen Eğit-Sen Şube Başkam Abdullah 
Çelik'in bu isteği geri çevrilince, 
"Arkadaşlar, bir eğitim sendikası olan 
Eğlt-Sen'ln bildirisi okutulmak İstenmiy
or. Hep beraber salonu terkediyoruz" 
demesi üzerine yaklaşık 100 Eğit-Sen'li 
öğretmen olayı alkışlarla protesto 
ederek salondan ayrıldılar. Eğit-Sen'li 
öğretmenler yine alkışlı protestolarla 
Atatürk Anıtı'na giderek, saygı duruşun - 
da bulundular ve bildirilerini Ata'ya 
şikayet olarak okudular. Eğit-Sen'lilerin 
bildirilerinde yer alan görüşler şöyle idi: ■

"öğretmenler Günü, öğretmenlerin 
sorunlarının görüşülüp, tartışılacağı 
çözümlerin üretileceği bir gün olması 
gerekirken, başta hükümet yetkilileri, 
siyasi partiler, il ve ilçe yöneticilerinin 
büyük büyük laflar ettiği sorunlarımıza 
çözüm getirilmeyen öğretmenlerden 
kopuk günlere dönüşmüştür. Oysa yıl - 
lardır katma rl aş an ekonomik, özlük, 
mesleki akademik ve demokratik 
sorunlarımız var. Evine ekmek, gazete 
götürmeyen öğretmen sorunlarında

Çevrem Fotoğraf Sergisi ilgi gördü
Gemlik Lisesi Edebiyat Öğretmeni 

Kemal Akkoç'un açtığı Çevrem 
Fotoğraf Sergisi büyük ilgi gördü.

Belediye Sergi Salonu'nda geçtiğimiz 
hafta Perşembe günü açılan ve 1 
Aralık günü akşamına kadar sürecek 
olan sergide 50 adet fotoğraf yer alıyor.

Çevrem Fotoğraf Sergisi'nin ken
disinin 5 nci kişisel fotoğraf sergisi

DYP'li hanımlardan dayanışma yemeği
DYP Gemlik İlçe Kadın Komisyonu 

tarafından düzenlenen Dayanışma ve 
Tanışma yemeği büyük ilgi gördü.

Geçtiğimiz, hafta Çarşamba 
akşamı Orhangazi Şadırvan 
Restaurant'ta yapılan dayanışma ve 
tanışma yemeğine İlçe Başkanı Yüksel 
Yıldırım, Armutlu Belediye Başkanı 
Osman Elbaş, İlçe yönetim kurulu 
üyeleri, gençlik komisyonu üyeleri ve 
eşleri İle çok sayıda davetli katıldı.

Yemekte konuşan ilçe Kadın 
Komisyonu Başkanı Sevim Koçdemlr,

arındırılmadan sınıfa girmek zorunda 
bırakılmaktadır. Demokratik, laik ve bl 
llmsel eğitimden ödünler verilmiş, 
eğitimde kişi başına pay 83 dolarla 
Afrika llkelerinlnde gerisinde kalmıştır 
Sorunlarımızın, eğitim temel unsuru olan 
öğretmenler ve öğretmenlerin kurduğu 
sendikaların dışlanmasıyla çözümlene
meyeceği'bir gerçektir. Tüm sorun
larımız, bizlerin örgütlenmiş ve sorun
larına sahip çıkmasıyla çözülecektir. Bu 
nedenle tüm arkadaşlarımızı örgütlen
meye, dünya üzerinde öğretmeni 
sendikalaşmış üç ülkeden biri olma 
onursuzluğunu kırmaya davet ediyoruz. 
Mücadelemiz grevli, toplu sözleşmeli 
sendikal haklarımız tanınıncaya kadar 
sorunları çözülmüş öğretmenlerin bir 
bayram havası içinde kutlayacağı 
"Öğretmenler Günü'ne kavuşuncaya 
kadar sürecektir. Desteklerinizle bu 
sürecin kısalacağı inancıyla 
saygılanmızı sunuyoruz"

Eğit-Sen'li öğretmenler Atatürk Anıtı'nı 
yine alkışlı protestolarla terkettiler.

Konuyla İlgili görüştüğümüz İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Celal Yüce, yorum yap
maktan kaçınırken, "Gönül isterdik! 
birarada olalım. Böyle bir protesto 
yapılmasaydı daha iyi olurdu" dedi,

, Kaymakam Orhan Işın, hiç bir il ve 
İlçenin Öğretmenler Günü kutlama p 
rogramında Eğlt-Şen'lilerin konuş - 
malarını yer almadığını belirterek, “ Bir 
başka platformda açıklamalannı yapa
bilirler ancak. Burada izin veremezdik. 
Hareket yapılmasaydı daha İyi olurdu" 
dedi.

Bu arada Eğit-Sen'lilerin salonu terkeF 
meleri üzerine kutlama törenleri devam 
etti. Anadolu- Lisesi öğrencilerinin oluş
turduğu koro öğretmenler ile ilgili marş 
ve şarkılarını söylerken, öğrenci ve 
öğretmenlerin okuduğu şiirler beğeni 
topladı. Bu arada bir yıl içinde emekli 
olan 49 öğretmene plaket ve sertifikaları 
Kaymakam Orhan Işın, Garnizon 
Komutanı Piyade Kıdemli Albay Bilgi 
Günkent, Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı, Milli Eğitim Müdürü Celal Yüce, 
DYP İlçe Başkanı Yüksel Yıldırım, ANAP 
İlçe Başkanı Faruk Güzel, SHP Kadın 
Komisyonu yönetim kurulu üyesi Yüksel 
Uğur tarafından verilirken protestocular 
arasında bulunan 10 öğretmen ise 
plaket ve sertifikalarını almadılar.

Törenler hazırlanan, kokteyl ile sona 
erdi, 

Belediye 
Meclisi , 
olağanüstü 
toplanıyor

Belediye Meclisi 8 
Aralık günü olağanüstü 
toplanacak. ’

Belediye. Başkanı 
Nurettin Avcı meclis 
üyelerine gönderdiği 
çağrı yazısında 8 Aralık 
1994 Perşembe günü 
Saat 13.00 de meclisin 
gündemindebuluhan 
imarla ilgili konuların 
görüşülüp karar 
bağlanması için 
olağanüstü olarak 
toplanacağını duyur
du..

Mecliste 27 Ekim 
1994 tarihli meclis 
zabtının okunmasın - 
dan sonra imarla ilgili 
konuların görüşülme - 
sine başlanacak.

RP'li Bayanlar

olduğunu belirten Kemal Akkoç, ilçe 
mizdeki sergisini Öğretmenler Haftası 
etkinliği kapsamında açtığını belirterek, 
fotoğraflarında Gemlik, Bursa, İstanbul, ■ 
İzmir ve Kıbrıs'ta gezerken gördüğü 
ilginç ve düşündürücü enstantaneleri 
yansıttığını söyledi. Serginin açılışını 
Belediye Başkan Vekili Kaya Kesen 
yaptı.

yemeğin asıl amacının ara seçim 
öncesi il ve İlçe yöneticilerini birbirine 
kaynaştırma ve tanışma yemeği ' 
olduğunu belirterek seçimlerin iptal 
edilmesine rağmen katılımın ve 
yemekte esen dostluk ve birlik 
havasının sevindirici olduğunu söyledi. 
İlçe Başkanı Yüksel Yıldırım'da, DYP'nin 
ne ara seçimden he de genel seçim
den kaçtığını belirterek, "DYP top 
yekûn ayaktadır. Birlik içersindeyiz. Biz 
seçimden korkmuyoruz. Her zaman 
buradayız" dedi.

’ İLÇEMİZİ TEMİZ TUTALIM

Fabrika çevreyi 
kirletmeye 
devam ediyor 

Gökçenteks'e 
81 milyon 
lira ceza . 
kesildi

Gemlik Bursa yolu 
üzerinde bulunan 
Gokçenteks T ekstil 
Fabrikasına Kaymakam 
Orhan Işın tarafından 
81 milyon lira para 
cezası verildi.

Arıtma Tesisi bulun
mayan ve yapılan her 
tahlilde atık suları kirli 
çıkan Gokçenteks fab
rikasına 4. ncü kez ceza 
kestiklerini belirten 
Kaymakam Orhan Işın, 
aynı fabrikaya daha 
öncede toplam 84 mil 
yon lira ceza kesildiğini 
bildirdi. Kaymakam 
Orhan Işın, geçtiğimiz 
hafta İlçe Sağlık 
Müdürlüğü yetkilileriyle 
fabrikayı denetledikleri
ni belirterek numune 
olarak aldıkları örnek
lerin sonucunda, 
Gokçenteks fab 
rlk'asının atıklarının kirli 
.çıktığını, bu yüzden 81 
milyon lira ceza kestik
lerini söyledi.

Kaymakam Orhan 
Işın, fabrikaya arıtma 
tesisi kur mamaları 
halinde cezaların kat
lanacağını söyledi.

4 Aralık'ta yapılması gereken ara seçimler iptal 
edildi ya, hizmet için yanıp, tutuşan siyasi parti mil
letvekilleri, bakanlar ve genel başkanlar birden, dut 
yemiş bülbüle dönüverdiler.

2 nci seçim bölgesinde en çok rağbet gören 
Gemllk'e bile ne gelen kaldı ne bakan.

Geçtiğimiz hafta siyasi partileri gözlemledim.
. DYP ilçe yöneticileri, kadın ve gençlik komisyonları 

her an tetikte. 27 Mart'tan bu yana alışkın 
olmadığımız şekilde biraradalar. Ancak, beklemede 
ler.

ANAP'lılar kendilerinden emin, "Seçim ne zaman 
yapılırsa yapılsın. Biz favoriyiz" havalarındalar. Genel 
Başkanları Mesut Yılmaz'ın Gemlik'te konuşması kendi - 
lerini psikolojik olarak rahatlatmış durumda.

Ancak, seçimler iptal edilsede, edil meşe d e ama 
iyi, ama kötü çalışan-hep çalışan tek parti ise Refah 
Partililer.

Önce Genel Başkanları Necmettin Erbakan ile 
gövde gösterisi yaptılar, sonra Konya Belediye 
Başkanı Halil Ürün ve Bursa Milletvekili adayları Ertuğrul 
Yalçınbayır ile hava attılar.

Bunlar her seçim öncesi ilçe yöneticilerinin genel 
taktik ve proğramı görüntüsünü yansıtan çalışmalar.

Birde RP'lilerin her zaman yaptıkları ince çalışmalar 
var. Bir kere, sadece Gemlik'te değil. Türkiye'nin her 
yerinde, nerede ilgisiz bakımsız kalmış, gecekondu - 
taşmış, gelir ve kültür düzeyi düşük bölge, semt,, 
mahalle ve sokak varsa, buraya sahip çıkart, sorun
larını dinleyen ve onlara çözüm vaadeden, hep 
RP'liler.

Almış oldukları./ belediyelerden örnek veren ve 
halka ucuz ekmek satacaklarını bildirende RP'liler.'

RP'ye gönül veren, aktif görev alan hemen herkes, 
"Kul olmanın" bilincinde,' RP'ye çalışmayı oy vermeyi 
“Allah yolunda" mübah sayan, cennetin kapısını açan 
anahtarlardan biri sayanda onlar.

Ve, bu çalışmalarının ürünlerini 27 Mart'ta topla - 
maya başladılar. Böyle gidersede toplamaya devam 
edecekler.

RP kurmayları mankenlerle başlattıkları vitrin 
yenileme hareketini, Tansu Çiller Başbakan olduktan 
sonra, artırarak, artık bayanları da siyaset sahnesinde 
ön planda çıkardılar.

Bu hareket RP Genel Başkanı Necmettin 
Erbakan'ın eşi Nermin ve büyük kızı Elif ile ivme 
kazanırken, genel başkan yardımcıları ve milletvekili 
eşleriyle birlikte. Belediye Başkanlarının eşleride 
harekete destek veren unsurlar oldular.

Gerçekten çok güzel bir olay. Tabii ne kadar 
gerçekçi oldukları ve ne kadar sürdürecekleri bilinmi 
yor. Malum, İslam'da kadın her zaman ikinci plan
dadır. Birde bundan sonrakfilk milletvekilliği seçiminde 
RP'liler kaç bayana seçilme şansı tanıyacaklar 
doğrusu çok merak ediyorum.

Geçtiğimiz Pazar günü bunun , son örneğini 
Gemlik'te gördük. Nermin Erbakan kızı Elif Erbakan, 
Doktor Sevinç Asiltürk, Ayşenur Tekdal, Leman Aksoy 
gibi RP'nin önde gelenlerinin eşleri ve kızları Gemlik'te 
adeta şov yaptılar.

15 gün önce Atatürkçü Düşünce Derneği tarafın
dan düzenlenen panele sadece 200-300 kadar 
vatandaş katılırken, RP'lilerin düzenlediği panele 500- 
600 kadar bayan katıldı.

. İşte RP gerçeği gözler önüne serildi.
Panelde ne konuştuklarına gelince, yeni hiç bir şey 

yok, taklitçi parti, faizciler, Allah, Kur-an edebiyatı, 
eşlerine verdikleri deştek ve yaptıkları aşamalar 163 
ncü maddenin hortlatılması, başörtüsü zulmüne 
direniş, Bosna-Hersek, enflasyon ve işsizlik, terör 
vs. vs.vs. .

Mercümek olayından, tarikatlarla işbirliğinden,. 
Rabıta'dan, kadın haklarından tek söz yok. Bu suçla
malarla ilgili tek açıklama yok. Ama kitlelere verdikleri 
güven var. Allah korkusu var. Biz değiştik, eşlerimizle 
birlikte politika yapıyoruz. Sîzlerde RP'de politika yapın, 
gibi mesajlar var.

Ama bunlar yetiyor. 2 günlük duyuruyla bine yakın 
kişiyi salonlara doldurabiliyorlar.

Gelir ve kültür düzeyi düşük insanlara hitap ede
biliyorlar. Onlara RP olayını, milli görüşü üfleyebiliyor
lar.

Ne diyelim, helal olsun.
RP iktidarı gelsin.
Anlamadım gelmesin mi?
Peki nerede kaldı demokrasi, onlar çalışıyorlar. Peki 

siz ne yapıyorsunuz bir başka deyişle “Bugün RP'nin 
İktidara gelmemesi İçin ne yaptın?"

Kafalarınızı devekuşu gibi kuma gömmeyin.
Bir kerede sizler taklitçi particilikle, taklitçi zihniyetle 

suçlandığınız RP'yi taklit edin.
Çünkü RP öyle ya da böyle, erkeğiyle, kadınıyla, 

çoçuğuyla, genciyle iktidar yolunda ilerliyor. .
N Hem de engelsiz ve muhalefetsiz.

Hepinize iyi haftalar dileğimle. ’



1129 Kasım 1994 Salı Gemlik .KÖRFEZ Sayfa: 4

GEMLİK KAYMAKAMLIĞI
SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI

GEMLİK DEVLET HASTANESİ DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI 
SATIN ALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

Hastanemlzce İhtiyacı olan aşağıda cinsi, miktarı, geçici teminatı yazılı 
sarf malzemeleri, laboratuar malzemeleri ve temizlik malzerineleri için 
84/8213 sayılı kanunun 29-A maddesi müteakip maddelerine istinaden 
KAPALI TEKLİF USULÜyle eksiltmeye konulmuştur. İhale 07.12.1994 ÇARŞAM
BA günü Gemlik Devlet Hastanesinde yapılacaktır. İhale ile ilgili idari Ve 
teknik şartnameler- Gemlik Devlet Hastanesi Döner Ser maye 
Saymanlığında ücretsiz görülebileceği gibi, İstendiği takti de 50.000.-TI 
bedelle temin edilebilir. İsteklilerin idari ve teknik şartnamede istenilen bel
gelerle birlikte hazırlayacakları teklif mektupları İhale saatine kadar Döner 
Sermaye Saymanlığımıza vermeleri postadaki gecikmelerin kabul
edilmeyeceği ilan olunur

CİNSİ MİKTARI
GEÇİCİ BEDEL 

TUTARI GEÇİCİ TEMİNATI

SARF MALZEMELERİ 58 Kalem 897.885.000.- 26.936.550.-
LAB. MALZEMELERİ 53 Kalem 645.850.000.- 19.375.500.-/
TEMİZLİK MALZ.. 27 Kalem 237.850.000.- 7.135.000.-

Basın:41/994

CİNSİ İHALE TARİHİ GÜNÜ SAATİ
SARF MALZEMELERİ 07.12.1994 ÇARŞAMBA 10.00'da
LAB. MALZEMELERİ 07.12; 1994 ÇARŞAMBA 11,00'de
TEMİZLİK MALZ. 07.12.1994 ÇARŞAMBA 13.30'da

ŞAKRAK PLASTİK
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

Başkanın 
inşaatı 
soyuldu

Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı ile BP Yağ 
Dolum tesisleri personel 
şefi Sefahattin Sevim ve. 
Petrol-İş sendikası BP 
baştemsilcisi Cemil 
Acar'ın ortakları arasın
da bulunduğu inşaat
tan 80 milyon .lira 
değerinde fayans ve 
kalebodur çalındı.

Geçtiğimiz hafta 
Çarşamba akşamı 
Kapaklı köyü İmbat 

U<oyu1 n d a kT i n şa ata’! 
gelen "hırsızlar, inşaatta 
bulunan kalebodur ve 
fayansları araçlarına 
yükleyerek kaçtılar. 
/..Olay, jandarmaya 
bildirildi. Hırsızların aran - 
masına devam ediliyor.

köpük YAzAr

ÖĞRETMEN

Bir güneştir öğretmen, zihinleri 
aydınlatan, bilgiler vererek yürek
leri ısıtan, sevgi vererek örnek olan.

■ İlk Başöğretmen Atatürk ile doğan, 
O'nun çizdiği yolda; uygarlık yolun
da ilkelerinden güç alarak, tüm 
gençliğini, enerjisini bu yolda har
cayan, öğlencilerinin başarılarıyla 
büyüyen, güçlenen, onurlanan 
öğretmen.

O, insan mimarıdır, Toplumun 
geleceği olan çoçukları yetenek, 
duygu düşünce ve bilgi gücüyle 
ölçer; ona biçim verir , değer
lendirir, onu yeniden yaratır. Onu 
yoğurur » şekillendirir. Onların, kalp
leri anne, baba," vatan, millet 
sevgisiyle dolu; özverili, saygılı, 
saygın birer insan olmaları İçin 

çalışır.
Öğietmen, kalbi çoç.uk 

sevgisiyle çarpan kişidir. Sevgiden 
yoksun kişiler bu görevi yerine 
getiremezler. Bunun için öğretme.n- 
lik, belli bir süre içinde sevgiyle 
edinilen meslektir.

Görevlerin en kutsalıdır öğret
menlik. Tarihler boyunca milletlerin 
bağımsızlı kla rını _ kaza nma İd rı nda, 

, milli kültürlerinin yaratılmasında ve 
öz değerlerinin korunmasında en 
etkin görevi yüklenen öğretmenler, 
bu değerlere bağlı nesilleri 
yetiştirmekle de görevlidir.

kutsal olan görevinde, onun tek 
amacı, Başöğretmen Atatürk'ün 
tuttuğu bilim meşalesini kuşaklara 
aynı ışıkla ver enektir.. •

Eğitim, toplumların gelişmesinde 
i ve; kalkınmasında en etkili araçtır.

Bütün devletler eğitimle pikeleri

Neriman Yılmaz
Şükrü Şenol İlköğretim Okulu 

İçin gerekil gördükleri aydın insanı. 
ve nitelikli insan gücünü yetiştir 
meye çalışırlar . Nitelikli insan 
gücünün yetiştirilmesinde temel 
etken .öğretmendir. Toplumun İler
lemesinde öğretmenin r-olü 
tartışılamaz. Öğretmenin toplum
daki yeri ve önemi, Atatürk'ün 
"Muallimler, yeni nesil sizin eseriniz 
olacaktır" /'Cumhuriyeti biz kurduk 
onu yaşatacak olan sîzlersiniz" söz
lerinde en özlü ifadesini bulmak
tadır.

Ancak günümüzde eğitimin 
önemi ve Öğretmenliğin mesleki 
değeri yeterince anlaşılamamak
tadır. Mesleğin ağırlığı ve yüceliği 
anlaşılamadığı için bugün öğret
menler toplumda hak ettikleri ve 
layık öldtıkları statüye kavuşama- 
maktadır. Öğretmenliğin önemi 
kadar, mesleğin ağırlığı ve öğret
menin hizmet yükü sanıldığından 
çok daha büyüktür. Bu mesleğin 
zorluğu, çalışma şartlarının yeter 
sizliği ile birleşince öğretmen, kısa 
sürede yıpranmakta ve görevini 
yapamaz hale gelmektedir . 
Öğretmenliğe istekle ve severek 
başlayanlar, genellikle aradığını ve 
beklediğini bulamamakta, 
karşılaştıkları maddi ve, manevi 
sıkıntılar, kısa sürede onlan hayal 
kırıklığına uğratmaktadır.

Anlatılması güç. olan,, güçlükler
le savaşan, yüzü geleceği, çalış
ması yeni nesle dönük oldfı öğret
men! Yurt ufuklarını aydınlatarak, 
nesilleri, Atatürk'ten aldığı güçle 
O'nun yolunda hazırla...

l YERLERE TİRİRMEYİKİI

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' 
î . için bizi hemen arayın.

GAZHANE CAD./BECEREN. APT. ALTI TEL .513 17 97

%25c3%25a7o%25c3%25a7.uk
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Polen her derde deva
■Genelikle insanlar bu aylarda halsiz
likten yakınırlar. İnsanların kendilerini 

halsiz hissetmeleri onların işlerini aksatır. 
Halsiz olunduğu zaman gereken

Kıçların yanı sıra bazı öz bitkilerde kul - 
lanmalıdır. Bu bitkiler alacağınız ilaçlar

dan belki de daha yararlı olacaktır.
fe Polen, arıların çiçeklerden topladığı 
Boz .zerrecikleridir. Kraliçe arı ve yavru- 
larının yiyeceği arı sütünün hammad

desidir.
Renk ve kokusu toplanan çiçeklerin 

renk ve kokusunu andırır. A,B ve E vita
minlerini içerir.
t' Polenin çok çeşit hastalıklara iyi 
geldiği görülmüştür. Polenin hekimlik 
Ikonusu içinde değerlendirilmesi 
[gerekir.

Türkiye'de hiç önemsenmeyen toz 
Zerrecikleri İsviçre'n bilim adamları 
parafından incelendiğinde 270 çeşit
Hastalığa iyi geldiği görülmüştür.

Türkiye'de de böyle bir araştırma 
yapıldığında ve denediğinde belki de 
270 den çok hastalığa İyi geldiği 
görülebilir.

Polenin dozunu fazla kaçırmamak 
şartıyla insan bünyesine bir zararı yok - 
tur.

। Çoğu insanların şikayetçi olduğu 
saç dökülmesine kadar yararlı olur.

Polen, hücre çoğalmasını arttrır.
Beyin fonksiyonlarını çalıştırır.
Akciğer rahatsızlıklarına iyi gelir.
Stres gidermede size yardımcı olur. 

Çünkü onu kullandığınızda kendinizi 
daha rahat ve zinde hissedeceksiniz.

Kalp ve damar hastalıklarına iyi 
gelir.

Vücut direncini arttırır.
Sindirim sistemi hastalıklarını giderir.
Mide ve barsak rahatsızlıklarını 

giderir.

KAYIP
GA 5293 nolu hesaba ait

M.F-AE 753-10507902 sicil nolu Beko
Casio Marka yazar kasa ruhsatım

kaybolmuştur.
Geçersizdir. .. ,

Nail ÖZER

ApAYOL
İNŞAAT ORTAKLIĞI

MANASTIR MEVKİİNDE
Deniz manzaralı

Kaloriferli
Hidroforla

Parkeli
Asansörlü

Süper Lux daire satışlarına 
başladığımızı müjdeleriz

Tel: 513 46 37- 5136446 GEMLİK

Gerekli Telefonlar
Polis İmdat 
Jandarma K.
Polis Karakolu 
'Gar. kom.

155 
5131044 
5131879
5131206

Kaymakamlık
Kaymakamlık 5131061
Kaymakamlık Ev5131052
C. Savcılığı 
C. Savcı Yrd. 
Emniyet M.

5131053
5132954
5131028

ULAŞIM
Doğan Körfez 5131212
Aydın Turizm 5132077

anıldı
Bunları Biliyor musunuz? 

'V-;.
Böbrek hastalarına kolaylık ü

ICOİtrEZ 
OFSET
Matbaacılıkta 
tecrübenin ismiyiz. 
Yeni iş , 
yerimizi ziyaret ettiniz 
mi?
Ofset ve tipo '' 
makinelerimiz, 
bil giy a sar 

donanımımızla 
basım işinde . 
öncüyüz.
Gazhane Cd. 
Oto Fikret yanı

Tel: 513 17 97 ।

Ünlü Türk şairi 
Fuzuli'nin doğumunun 
500. yılı olan 1994 yılı 
UNESCO tarafından 
Fuzuli Yılı olarak ilan 
edildi.

- Bu nedenle İlçe 
Halk Kütüphanesi 
Müdürlüğü tarafın
dan düzenlenen 
etkinliklere Gemlik 
Lisesi Edebiyat 
Öğıetmeni Veysel 
Cüvelek, Fuzuli'nin 
hayatı, sanatı ve şiir
lerini içeren bir kon
ferans sundu.

. Anma etkinlikleri 
ilçemiz Halk 
Kütüphanesi Okuma 
Salonu'nda 
geçtiğimiz hafta 
Çarşamba günü 
yapıldı.

Konferansa büyük 
bir halk topluluğu 
katıldı. "

Sağlığınız İçin
TÜBERKÜLOZ

UYARISI
Yetersiz ve dengesiz 

beslenme, aşırı alkol ve 
sigara tüketimi, vücu 
dun su kaybı, stres, aşırı 
yongunluk, kapalı- 
havasız. -ortamlarda 
sürekli bulunma ve 
enfeksiyon hastalıklar, 
tüberkülozu hazırlayan 
etkenlerin en başında 
gelir..

Tüberkülozun sıklığı 
genellikle süt çoçukları, 
genç kızlar ve yaşlılar
da görülür. Korunmanın 
en iyi yöntemi 5 yılda 
bir verem aşısı olmaktır.
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ril\K2ET OTO IltKTLİK
YEDEK PARÇA AKSUSUAR AKÜ 

Otomotiv Sanayiinin 
tercih ettiği akü

24 AY GERÇEK GARANTİ
Tel:Fax: 51310 01 İstiklal Cad.

INo'lu aralık GEMLİK
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GEMLİK REHBERİ
Resmi Daireler 
TEK Arıza 
TEK işletme . 
Turizm Der. / 
Spor Sah.
Orm. Böl. Şf. 
MIHI Eğt. Md. 
Halk Eğt. Mrk. 
Halk Kütüp. 
As. Şb.
Karayolları 
Uman Bşk. 
Mal Md. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu SIc. Md. 
Müftülük 
Gürrjrük Md. 
Tekel Md. 
Ver. Da. Md. 
İlçe Tar. Md. 
İlçe Seç, Md.

5132066 
.6134503 
5131274 
5131900 
5131286 
5131174 
5131846 
5131353 
5131057 
5131308 
5131133 
5131095 
5133742 
5131507
5131414 
5İ31364 
5132978 
5131042 
5132360 
5131186 
5134994

Gemi Saatleri
Yalova -Sirkeci (Işgünlerl) 

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

Santral 
Sekreter
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su İşletmesi 
İtfaiye

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

UÇAK 
SÖNMEZ HAVA YOLLARI 

BURSA DAN :
08.30 - 11.30 - 1 7.30 

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 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi

5131821
5132467
5133240
5132324

(BYE) Atatürk 
Üniversitesi Araştırma 
Hastanesi'nce acil 
böbrek hastalan İçin 
kullanılan hemofltras 
yon cihazı hizmete 
girdi.

Cihazın Türkiye'de 
çok az yerde bulun
duğunu ve böbrek 
hastalarının ihtiyaçları
na cevap vereceği

bildirildi.
Dlyallzm yapma ve 

sıvı çekme görevlerini 
birlikte yürüten cihaz, 
özellikle kalp yet 
mezliğl olan hastalara 
tavsiye ediliyor. Cihaz, 
hemodiyalizin kullanıl
madığı durumlarda 
uygulanıyor 
Kömpla kasy onları 
azaltıyor.

ÇOÇUK ÖLÜMLERİNDE BAŞLICA 
NEDEN KAZA

(DID)Dünya'da kaza sonucu yaşamını yitiren 
çoçukların sayısı çoçuk hastalıklarından dolayı ölen 
çoçukların sayısından daha fazla olduğu öğrenildi.

Anne ve babaların farklı yaş gruplarında en sık 
görülen kaza tehlikelerini bilmeleri halinde çoçuklarını 
birçok tehllkedenvkoruyabilirler.

Koruyucu uzmanlar kazaların çoğunun birden bire 
olmadığını belirtiyorlar.

Ölüm nedenleri istatistiğinin gerçeğin yalnızca 
küçük bir parçasını yansıttığı belirtilerek, iyi tibbi 
bakım ve iyi işleyen kurtarma sistemi sayesinde ölüm
le sonuçlanan kazaların sayısının giderek azaldığı 
bildirildi.

Havuzlu satılık ds.âre 
Satılık 50 m 2 dükkan. 

Tel: 51317 97

29 Kasım 1994 Sah DEMİRİZ*

30 Kasım 1994 Çarşamba SERİM

1 Aralık 1994 Perşembe ÖZER

2 Aralık 1994 Cuma GEMLİK

3 Aralık 1994 Cumartesi ONUR

4 Aralık 1994 Pazar ENGİN

5 Aralık 1994 Pazartesi MERKEZ w
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GEMLİK HASTANE YAPTIRMA YAŞATMA
VE KORUMA DERNEĞİNDEN

İLAN

BÜFE KİRAYA VERİLECEKTİR

Derneğimize ait Gemlik Devlet Hastanesi bahçesinde 

bulunan bir adet büfe 3 yıllığına, açık arttırma suretiyle

ihale edilerek, kiraya verilecektir. İhale 14 Aralık 1994

Çarşamba günü Saat 11 'de Gemlik Ticaret ve Sanayi
I Odası Salonunda Yönetim Kurulu huzurunda yapılacaktır.

I
 İhale şartnamesi Gemlik T icaret ve Sanayi Odasından 

temin edilebilir.—
YÖNETİM KURULU 

BAŞKANI 
İ. HAKKI ÇAKIR

GEMLİK ROTARY 
KULÜBÜ DERNEĞİ BŞK.

KONGRE İLANI
Derneğimizin yıllık 1. oloğan Genel Kurulu 

toplantısı 22 Aralık 1994 Perşembe günü Saat 
12.3Ö'da Tibel Otelinde yapılacaktır.

Gerekli çoğunluk sağlanmadığında 2. 
toplantı çoğunluk aranmaksızın 29 Aralık 1994 
Perşembe günü aynı yer ve saatte tekrar
lanacaktır.

GÜNDEM: YÖNETİM KURULU

1- Açılış ve saygı duruşu
2- Kongre Divanı seçimi
3-1996-1997 Dönem Başkanı seçimi
4-1995-1.996 Dönemi Yönetim Kurulu seçimi
5-1995-1996 Dönemi Denetleme Kurulu seçimi
6- Dilek ve temenniler
7- Kapanış.

LİONS'tan 6 
öğrenciye burs

Gemlik Llons Kulübü 
gazete toplama kam 
panyasından elde ettiği 20 
milyon liralık gelirle 6 öğren
ciye burs verdi.

Llons Kulübünde düzen
lenen törende Eğe 
Ünlversitesi'nde okuyan 
Şeha D.al.MMudağ 
Ünlversitesi'nde okuyan 
Aynur Altun'a, Marmara 
Ünlversitesi'nde oküyan 
Nazan Ata'ya, Balıkesir 
Ünlversitesi'nde okuyan 
Osman Kabak'a burs pa 
raları, Ticaret Meslek Lisesi 
Müdür Yardımcısı Orhan 
Güldere ve Endüstri Meslek 
Lisesi Müdürü İbrahim Ünal 
tarafından verildi.

Kulüp Dönem Başkanı 
Doç. Dr. Müfit Parlak, 5 ye 
6 ncı öğrencilerin İsimlerinin 
önümüzdeki günlerde 
açıklanacağını belirterek, 
kağıt, toplama'kam 
panyasına katılan Gemlikli 
vatandaşlara teşekkür etti.

Belediye Düğün Salonu'nda 500 bayana hitap etti.

Bayan Erbakan Gemlik'te çoştu
RP Genel Başkanı Necmettin 

Erbakan'ın eşi Nermln Erbakan İle büyük 
kızı Elif Erbakan,* RP. Genel Başkan 
Yardımcısı Oğuzhan Asiltürk’ün eşi 
Doktor Sevinç Asiltürk, Teşkilatlanma 
Sorumlusu Genel Başkan Yardımcısı 
Ahmet Tekdal'ın kızı. Ayşenur Tekdal,
Genel Merkez Kadın Komisyonu 
Başkanı Leman Aksoy, RP Kadın 
Komisyonları Bursa İl Başkanı Mine 
Akdeniz cumartesi günü ilçemize ge 
lerek Belediye Düğün Salonu'nda yak
laşık 500 bayana hitap ederek RP'ye 
destek vermelerini İstediler.

İlçe Kadın Komisyonu Başkanı 
Hayrünisa Kökbıyık ve yönetim kurulu 
üyelerinin konukları olarak gelen 
Erbakan ve milletvekili eşleri ilçemizde 
konuşma yaptılar.
/■ fik konuşmayı yapan Dokior Sevinç 
Asiltürk, T2 Eylül darbesinin müslüman- 
ların önünü kesmek için yapıldığını 
belirterek, 1980 öncesi Konya
mitinginde aslında bunların provokatör 
olduğunu iddia etti. Asiltürk,"İstiklal 
Marşı bizim için yazılmıştır. O'na 
saygısızlık yapamayız. Darbeyi 
yaparak bizim önümüzü kesmek 
isteyenleri Allah'a havale ediyoruz" 
dedi.

Nermin Erbakan, konuşmasında faiz
lerin yüzde yüzü, enflasyonunda yüzde 
yüz kırkları aştığına dikkat çekerek, "Bir 
zeytini özleyenler yar. Mutfakta yangın 
büyüyor. Açık, sefalet, İşsizlik, yokluk, 
almış başını gidiyor. Bazı özel TV'lerdeki - 
müstehcen yayınlar toplum ahlakındaki 
bozuntuyu artırmaya devam ediyor. 
Davul zurna ile askere gönderdiğimiz 
Mehmetçiklerimizin evletlarımızın 
cenazeleri sessiz biçimde uçaklarla 
geri geliyor. Bunun önüne geçmek İçin 
Milli görüşü ve RP gerçeğini kapı kapı 
dolaşıp Allah rızası için herkese 
anlatınız" dedi. Erbakan, yazılı bir soru 
üzerine 4 Jhanım dlmâ konusuna 
değinerek "Ankara Oran'daki mil

letveklll lojmanlarında oturan 1 
ANAP,SHP, ve DYP'den sayılan 34 İle 40 
arasında değişen milletvekillerinin 2-23 
ve 4 hanımları olduklannı görüyoruz, 
İsteyen araştırablllr. Buna karşın RP mil
letvekillerinin hepsinin birer eşi bulun
maktadır. Şimdi size soruyorum. Birden
fazla eşi bulunan erkeklerin bulunduğu 
bu ortamda RP iktidarımı var? sonra 
buna gerek var mı? diyerek cevap
landırdı.

Erbakan, RP'nlnl insan haklarımı 
savunduğunu belirterek "Nüfusumuzun 
yüzde 99 u müslüman olan bu ülkede, 
hala başörtü ve türban ile uğraşılmasını 
mantıksızlıkla eleştiriyorum. Terörle 
mücadele kanun tasarısında 163 ncû 
maddesi geri getirilmek isteniyor. Ve 
inananlara baskı yapılmaya çalışılıyor] 
Bütün bunları gelin RP'de birleşerek 
çözümleyelim. Bu ara seçimlerde 22 
mllletvekiliğinide alacağız" dedi.

Eşinin ABD ziyaretini diğer parti lider-
leri gibi emir almak için değil, emir vet- 
mek. için yaptığını belirten Bayan! 
Erbakan, "Tansu Hanım, RP'yi öcü gibi 
gösterip milleti korkutmaya çalışmasın.1 
En kısa sürede sandıktan RP gerçeği 
çıkacaktır" dedi.
• Kızı Elif Erbakan ise 4 Aralık ara 
seçimleri üzerinde durarak, “Bir taraftan 
seçim kararı alıyorlar. Sonrada karar
larından vazgeçiyorlar. RP'nin önünü 
kesmek için baraj yükseltenler şimdi 
seçimde barajı aşmak için baraj oy 
oranını düşürtmeye formül arıyorlar! 
Ankara'nın başarılı olduğunu iddia 
eden Büyükşehir Belediyesi eski 
Başkanı Sayın Murat Karayalçın, 
Adıyaman'da umut arıyor. Avucuna 
yalar. Sayın Karayalçın, Keçiören'den 
kaçtı ama Edirne'den Kars'a kadar 
nereden aday olursa olsun havasını alır 
Tansu Çiller, Keçiören için RP'ye yakın! 
aday arıyor. Sayın Çiller, RP taklitçi! 
terinden medet ummasın. Aslı varkenj 
sahtesine kimse yüz vermez" dedi., I
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