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HAFTALIK SİYASİ GAZETE

Kaymakam Orhan Işın 
yeni yıl mesajı yayınladı

Kaymakamımız Orhan Işın, yeni yıl için yaptığı yazılı 
açıklamada 1995 yılında ülkenin önemli sorunlarının 
çözümünde büyük mesafeler alınması, gerektiğini İstedi. 
Kaymakam Orhan Işın'ın yeni yıl mesajı şöyle :

"Bütün Gemliklilerin yeni yıllarını kutlar, 1995 yılının 
ülkemizin önemli sorunlarını halletmede büyük mesafeler 

| kaydedilen bir yıl olmasını temenni ederim."

ANAP ve SHP İlçe Baş kanları yeni yılı değerlendirdi.

Mutluluk dilediler ölümü üzüntü yarattı.
Yeni yıla girmemizle 

birlikte çeşitli kurum 
ve kuruluşlar dan 
yapılan açıklamalara 
ilçemizdeki siyasi parti 
başkanları da katıldı.

ANAP İlçe Başkanı 
Faruk Güzel, 1994'ün
sorunlu bir vıl olarak 

kaldığını,geride kaldığını, 
halkın hiç bir soru
nunun çözümlen - 
mediğinı belirterek, 
şunları söyledi.

"1994'ü feci bir şe 
kilde kapattık. 
Enflasyon yüzde yüz 
50 ler e var dı.
Çalışanlar yollara 
döküldü. Zeytin üreti
cisi ürününün parasını 
tamamını alamadı. 
Verilen sözler yerine 
getirilmedi. Tüm bun-

lara bakarsak 94 ülke 
miz için kötü geçti. 1995 
yılının halkımız için 
mutlu bir yıl olmasını 
diliyorum" dedi.

Güzel, DYP, SHP koa 
lisyonunun sür düğü 
müddetçe 1995 yılında 
da sorunların bitmeye
ceğini iddia etti.

PARLAK'IN 
AÇIKLAMASI

Sos yal Demokr a t 
Halkçı Parti İlçe Başkam 
Mehmet Parlak, ,?1994 
yılının en önemli 
olayının Türkiye'de 
özelleştirme yasasının 
meclisten çıkarılması 
olduğunu hatırlatarak, 
19 9 5 yılında 
demokratikleştirm e 
yasaları SHP'nin desteği

ile çıktığı takdirde Türkiye en önemli sorunlarından 
birini dana çözüme kavuşturmuş olacak" dedi.

Parlak, T995 yılında insan haklarının eksiksiz, 
düşüncenin özgür olduğu demokrasinin gerçek 
anlamda yaşandığı, barış ve mutluluk dolu olmasını 
diledi.

'üştürmüş olacak" dedi.
ı insan haklarının eksiksiz,

faârmarabirlîk Kooperatifi 
milyon kilo zeytin aldı

72 nolu Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi 
ortaklarından 1 milyonÖ55 bin 244 ktlo zeytin aldı.

: ’ Kooperatif yetkililerinden aldığımız bilgilere göre 1 
nilyon 655 bin 244 kilo zeytinin değeri 69 milyar 237 
nilyon 704 bin lira olduğu öğrenildi.

460 bin kilo ile ilçe-merkezi birinci sırasını korumaya
evam ediyor. Haberi Sayfa 3'de

HAFTAYA BAKIŞ
• KADRİ GÜLER

Uçtu'ya yanıt
İki hafta önce bu köşeden yazdığım "neden katılmadım" 

aşlıktı yazıma 24 Aralık günlü Gemlik Gazetesinde "Noktasına
ırgülüne" köşesinden Murat Uçtu cevap verdi. Aynı gazetenin 
ârdüncü sayfasında ise Nesip İpek, Cemal Kırgız, Ercüment 

:sen ve Murat Uçtu imzalı bir "teşekkür" yayınlandı.
Yeni yılın bu ilk haftasında okuyucularıma basın men 

uplarının mesleki sorunlarını içeren bir sürtüşmenin tartış - 
masıyla ikinci kez karşı karşıya kalmak istemezdim. Ancak, 
Gemlik kamuoyunun bilmesinde yarar bildiğim gerçeklerin nasıl 

' rıldığı ,kendini gazeteci sanan bu kişilerin ne duruma 
«ru, ığünü görünce hayretimi gizliyemedim ve yazılanlara yanıt 

fefnje gereğini duydum. Sîzlerden özür diliyorum.

I
 Öncelikle bu dört arkadaşımı dürüst olmağa çağırıyorum.

Bu arkadaşlarımız bir basın yemeği düzenlemeye karar 
'erdiklerinde, bu yemekten elde edecekleri geliri aralarında 
~<ıl paylaşacaklarından başkaca bir düşünceleri var mıydı?

üunu samimi olarak cevaplasınlar.

Ama isterseniz ben cevabını vereyim.

E Yoktu!

180 bin liradan anlaştıkları bir kişilik yemek davetiyelerini 
175 liradan satışa çıkardılar.

Amaçları, dostlarını birarada görmekse aradaki 195 bin 
liralık kazanç hangi haneye yazılacaktı!..Borçlarını ödemeye mi?

Yoksa kendilerine makina, flaş almaya mil..
Böyle bir yemeğin yapılmasının yanlışlığını Yeni Parti 

yemeğinde inan Tamer ve Doğan Malgil yanında kendilerine 
| hatırlattığımı unutur görünüyorlar.

I
Bu yemekte, hangi sıfatla yemek düzenleyip gelir elde ede- 
• çeklerini sorduğumda "bir gece de bizim için gelsinler" sözü 
kulaklarımdan çıkmıyor.

'Hayır kurumu değilsiniz, siyasi parti değilsiniz, basın adına 
laaıl yemek düzenliyorsunuz’ uyarılarıma kulak asmadılar.

Bardakta durmayan içkinin keyfiylede gülüp geçtiler. Radyo 
'iTv. çalışanlarını da içine alan bir dernek kurun sözüme ise 
iay Uçtu, gülerek 'radyocular basından mı' dedi. Bu sözlerimi 
nasadaki herkez duydu.

Şimdi akçeli yemek yapmaktaki hatalarını dernek kurmak 
jirisimi ile örtmeğe çalışıyorlar.
,, Yine soruyorum? sayın Uçtu, Sayın Kırgız siz Çağdaş 
Azetedler Derneği Güney Marmara Şubesi üyesi değil misiniz?

Devamı sayfa 6'da

SHP İlçe Başkanı 
Mehmet PARLAK

Deprem korkuttu^

sallandık
Pazar ve pazartesi 

günü meydana gelen 
depremlerle üç kez sal
landık.

İlçemizde korku 
yaratan ilk deprem 
Pazar günü saat 11.00- 
15.00 sıralarında ve 
dünde iki kez dipden 
gelen sarsılmayla kork
tuk.

Sosyal Yardım
Vakfından
ayakkabı
yardımı

Gemlik sosyal 
Yardım ve Dayanışma 
Vakfı yeni yıl için 
ekonomik durumu 
yetersiz olan 540 öğren
ciye 540 çift ayakkabı 
alarak ayakkabı 
yardımında bulundu.

Haberi Sayfa 2'de

Özel Köseoğlu
Lisesi
ortak sınav
birincisi

14 Aralık günü Türkiye 
çapında 179 ilköğretim 
okulları arasında 
yapılan ortak sınavda 
Gemlik Özelköseoğlu 
Lisesi blrncl oldu.

Haberi Sayfa 2'de

ANAP İlçe Başkanı 
Faruk GÜZEL

E Geçirdiği beyin kana
ması sonucu girdiği 
komadan çıkamayan 
Deniz Bayraktar(24)'ın 
ölümü ilçemizde üzüntü 
yarattı.

Gemlik Lisesl'nln 
la faaşarılı öğrencilerinden 

olan Bayraktar, Eskişehir 
Anadolu Üniversitesi 
Sinema Televizyon 
bölümünden mezun 
oldu.

Bursa Yapı Kredi 
Bankası'nda memur 
olarak göreve başlaya
cağı sırada geçtiğimiz

hafta evinde ani olarak 
rahatsızlanan güzel 
Deniz, kaldırıldığı Şişil 
Eftal Hastanesi'nde beyin 
tıkanıklığı nedeniyle 
yoğun bakıma alındı.

Bir hafta yoğun 
bakımda kalan Deniz 
Bayraktar doktorların tüm 
çabalarına karşın kur
tarılamadı.

Çevre Bakanı Rıza 
Akçalı'nın eşi Fatma 
Akçalı Faruk Uzunlar'ın 
yeğeni olan genç kızın 
cenazesi Cumartesi günü 
hüzünlü bir törenle ilçe 
mizde toprağa verildi.

Ticaret Borsası Başkanı Osman Sarışen "1995 yılındadışa 1 âçilankazanacak ” I
Yeniyıla 
olaysız

Cumartesi günü 
gecesi 1994 yılını geride 
Bırakıp 1995'e ilçemizde 
olaysız girdik.

Halkın yeni yılı huzur 
içinde geçirmesi için 
İlçe Emniyet ve 
Jandarma Ekipleri gece 
boyunca görevlerinin 
başında kaldılar.

İlgililer, yılbaşı gecesi 
kayda değer bir olayın 
olmadığını söylediler.

kısa kısa kısa
Verem Sava; Derneği 
Sosyal Komitesi Şehit 
Ethem İlköğretim 
Okulu'na yapılan 
kütüphaneye kitap 
yardımı yapıyor. Ders 
kitapları dışında öğren
cilerin kullanabileceği 
sözlük, ansiklopedi, 
harita gibi yardımlar 
okula bağışlanıyor.

öte yandan Gemlik 
Verem Savaş Derneği 
Sosyal Komitesi Doğu ve 
Güney Doğu 
Anadolu"da muhtaç 
olanlara gönderilmek 
üzürü 40 koli giysi yol
ladı.

"Türk$âve küttür 
Üzerine" 

Yılmaz Akkılıç

2. Sayfada

E Ticaret Borsası Başkanı 
Osman Sarışen, iş 
adamlarının 1994 yılında 
kaybettiklerini 1995 yılın
da dışa açılmakla kaza 
nabileceklerini söyledi.

Sarışen, 1994 yılının 
verimli olmadığını , 1995 
yılının ihracatla aşılabile - 
ceğini, dış pazarlarda 
kendine yer edinebilen iş 
adamlarının üretimden 
pazarlamaya kadar ken
dini buna hazırlamaları 
gerektiğini hatırlattı.

Osman Sarışen, bu yıl 
zeytin üreticisinin bol ve 
kaliteli ürün üreterek, iyi 
fiyat aldığını belirterek, 
1995 yılında dışa açıla
cak iş adamlarına borsa 
olarak destek verecekleri
ni ayrıca Avrupa'da 
açılacak fuarlara istekli 
oldukları takdirde katıla
cakları söyledi.

Sarışen, "1994 yılında 
kaybedilenlerin ihracat 
yapılarak kapatılabiliriz" 
dedi. Haberi Sayfa 3'de

GEMPORT 
yeni yatırımlara 
gidiyor
Türkiye'nin ilk özel ticari 
limanı olan GEMPORT 
1995 yılında yeni yatırım - 
lar yapacak.
Gemlik Liman ve 
Depolama İşletmeleri 
A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Orhan 
Yıldırımçakar, makina 
parklarının yetersiz 
kaldığını belirterek, 
konuyla ilgili konuşma 
yaptı. Haberi Sayfa 2'de

Belediye'ye 
yeni itfaiye 
aracı alındı
Gemlik Belediyesi'ne 24 
metre uzunluğunda mer
diveni bulunan tam 
otomatik sistemli yeni bir 
itfaiye aracı alındı.
Yetkililer, geçtiğimiz hafta 
Cuma günü halka 
tanıtılan itfaiye aracının 
1.5 milyar liraya mal 
olduğunu bildirdi.

Haberi Sayfa 2'de

TEMİZ
Hava kirli, deniz kirli, göl kirli, ırmak kirli 
Siyaset kirli...
Eller kirli... 
Ter temiz 
Cepler temiz 
Hazine tertemiz 
Ayna gibi...
Barut ve kan kokusuz bir Dünya huzurlu, temiz ,yeşil 
bir Türkiye, bol bereketli bir yıl; özlem ve dileğim 
yeni yıl İçin. Kutlu OlsunI
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TÜRKÇE VE KÜLTÜR ÜZERİNE

Kültür konusunda son derece 
duyarsızız. Kendi öz benliğimizi yansı
tan kültürel değerlere kimi zaman sıkı 
sıkıya sarılıyor gibi görünüyoruz; oysa 
gerçekte sarıldığımız, çoğunlukla 
geçmişten günümüze etkisini sürdüren 
"İslam-Arap kültür emperyalizmi"nln 
kalıntıları oluyor.

Yanlış anlaşılmasın, geçmişin kültür 
değerlerinin ve birikiminin bir kalemde 
silkelenip atılmasından, yerine bir 
zamanların "Güneş-dil kuramı" gibi 
yapay akımların egemen kılınmasın - 
dan yana değilim. Öyle bir düşüncem 
'yok. Hani Yahya Kemal'in "Kökü 
mazide olan atiyim" dediği -ama 
uygulamada çeliştiği- türden bir kültür 
sürekliliğinden yanayım.

Örneğin günümüzde rahatça kul
lanılabilen birtakım türkçe sözcüklerin, 
eğer özel bir amacı yoksa illa osmanlı- 
casını -yani arapça veya farsçasını- 
kullanmayı dil becerisi sayanlarımız 
oluyor. Bakıyorsunuz tanınmış bir 
ekonomi yazarımız, türkçe 
"kamu/kamusal" sözcüğünün OsmanlI
ca karşılığı olan "ma1 şeri"yi yazısının 
başlığında kullanmayı uygun görmüş. 
Ama gazetenin dizgicileri ve düzelt
menleri bu sözcüğü tanımadıkları için 
-yazarın dalgınlıkla bir harf atladığı 
kanısıyla- çok değişik anlama gelen 
"Mahşeri" sözcüğünde karar kılmışlar. 
Böylece tanınmış yazarın kullandığı 
"ma'şeri vicdan" (yani "kamu vic
danı/kamusal vicdan") deyimi, yerini 
"mahşeri vicdan" (yani “kalabalık vic
dan") gibi bir anlamsızlığa terketmiş.

Birkaç gün sonra, yine aynı 
gazetenin yine birinci sayfasında bu 
kez "eşkal" sözcüğünün "eşgal" biçi
minde yazıldığına tanık oldum. Oysa 
her ikisi de arapça olan bu iki sözcük 
arasında anlamları bakımından büyük 
fark var: "Eşkal" biçimler, suretler, 
tarzlar anlamına geliyor. "Eşgal" ise; 
işler, güçler anlamına -örneğin ‘tatil-l 
eşgal", “grev" demek-. Gazetede 
sanıkların "eşkal"inin belirlendiği 
haberi verilmek isteniyor, oysa "eşgali 
belirlendi” denilince "Işt-gücü belli 
o!dü“ anlamı çıkıyor.

Bir de önyaıgılı tepkilerden doğan 
ve sevence yaklaşımların tuzağına 
takılarak düşülen şapşallıklar var. 
Örneğin Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Melih Gökçek, önceki yerel 
yönetim zamanında yaptırılarak 
"Ankara Şehirlerarası Otobüs 
Terminali" (kısaca "AŞOT") adı verilen 
büyük garajı bu adını beğenmemiş ve 
"Ankara Şehirlerarası Terminal 
İşletmesi“ne (kısaca "AŞTİ“)çevlrmiş. 
Çünkü “AŞOT", ermenice bir sözcük
müş!

Oysa yeni adın kısaltması olan 
“AŞİT"de, kürtçe “barış" anlamına 
geliyormuş!

Şimdi ayıklasın pirincin taşını Melih 
Efendi...

Türkçede ünsüz harflerin tamamı 
"E" ünlüsüyle okunur. Genel bir kuraldır 
bu. Ancak biz çoğunlukla “K" ve "H" 
ünsüzlerini "A" ünlüsüyle okumakta 
direniriz. Örneğin biz "Pe-Ka-Ka" deriz 
de, kürt kökenliler "Pe^-Ke-Ke" derler. 
Oysa doğrusu "Pe-J(e-Ke"dir, biz yan
lışında İsrar ederiz. Bunun gibi Sosyal 
Sigortalar Kurumu'nusimgeleyen "Se- 
Se-Ka" da yanlıştır, doğrusu "Se-Se- 
Ke" olmalıdır.

Ne var ki eskilerin "galat-ı fasih, 
lügat-ı meşrüdan evladır" deyişi 
uyarınca, artık “Pe-Ka-Ka" ve "Se-Se- 
Ka" yerleşmiş, öylece kullanıp gid 
iyoruz.

Öte yandan özel TV kanallarının 
birbiri ardından pıtırak gibi ortaya çık
ması da, türkçenin üzerindeki yeni 
emperyalist baskıyı iyice belirgin hale 
getirdi. Örneğin "He-Be-Be" ya da "Ha- 
Be-Be" demiyoruz da, "Eyc-BI-Bi" di 
yoruz, öyle dedirtiyorlar. Veya "Gösteri 
TV" değil "Show TV", "Yıldız" değil "Star" 
dedirtmeyi yeğliyorlar. Amerikan 
aksaniyla türçe konuşan sürüyle 
"yetersiz" ve "yeteneksiz" sunucunun 
dilinde perişan oluyor güzelim dilimiz. 
Öylesine yanlış ve yersiz sözcük kul
lanımları var ki...

Örneğin geçenlerde çok izlenen bir 
kanal, muhabiri Milli Güvenlik 
Kurulu'nun toplantısını izlemekle 
görevlendirmiş. Delikanlı ukalalık 
yapacak ya, simge harflerle söyleye
cek Kurul'un adını, yani/"Me-Ge-Ke" 
veya -haydi "ke" yerine "Ka“ «»»lyie 
"Me-Ge-Ka"- diyecek. Ama tutuyor 
"Me-Ga-Ka" da karar kılıyor. Kendi 
kendime, "Yok canım, çoçuğun dili 
sürçmüştür, şimdi düzeltir" diye umutla 
bekliyorum. Ama o ne? Haberin 
başından sonuna kadar "Me-Ga-Ka" 
demeyi sürdürüyor sunucu!

Ama bir de hala "arop-fars 
geleneği"ni sürdürmekte direnen 
medyalar var. Bakıyorsunuz 20-25 
yaşında gençler, bir türlü dilleri dön
meyen, gırtlak yapılarına uymayan 
yabancı sözcüğü söylemeye çabalı 
yorl Ne "lmale“sinden haberleri var 
çoçukların, ne ı:şedde"sinden, ,ne 
"şu"sundan, ne “bu"sundqn...

Zaman zaman düşünmüşümdür: Bir 
topluluk, bir halk, 'bir ulus, ancak 
böylesine yabancılaşabilir 
yabancılaştırılablllr- kendi öz diline, 
kendi değerlerine. Neden oluyor bu? 
Herhalde, tarihsel süreçte belirli aşa
maları atlayarak bir yerlere gelmiş 
olmaktan.

Kimileri kızsa da, hatta anlama
makta dirense ya da anlamazdan 
gelse de, sanıyorum kendimize güven 
sizliğimizin sonucu bu...

ÖzelköseoğM 
Lisesi ortak ® 
sınav birincisfe

14 Aralık günü 
Türkiye çapında yapılan 
ortak sınavda Gemlik 
Özelköseoğlu Lisesi 
Bursa İli İlköğretimi 
Okulları arasında grup 
birincisi oldu.

Bursa bazında 179 
okul arasında yapılan 
sınavların sonuçları 
geçtiğimiz hafta açık
landı.

Bursa İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamada 
Gemlik Özelköseoğlu 
Lisesi'nln İlköğretim 
Okulları arasında grup 
biricisi olduğu açıklandı.

limanı GEMPORT 1995 
yılında yeni yatırımlara 
gidiyor.

Gemlik Liman ve 
Depolama İşletmeleri 
A.Ş. Şirket Yönetim Kurulu 
Başkanı Orhan 
Yıldırımçakar, bölge 
trafiğinin hızla gelişmekte 
olduğu liman İş sahasının 
Bursa Hinderlandını 
aştığını belirterek, liman
da bulunan makina
parkının yetersiz kaldığını, 
gemilerin limana giriş 
çıkışlarının limandaki yük - 
leme boşaltma İşlem - 
lerinin zaman aldığını 
belirterek şunları söyledi:

yılı olacaktır. Yatırımların 
odak noktasını kontey 
ner elleçleme kapa - 
sitesinin en üst seviyeye 
çıkarılmasını sağlayarak 
gantry-orana vinçler 
oluşturmaktadır. 
Yapılacak yatırımlar yak
laşık 6 milyon dolar (250 
milyar Tl) olacaktır. 
Bunun yüzde 50 sermaye 
kaynaklarından yüzde 50
ise dış kaynaklardan 
finanse edilecektir. Yeni 
yatırıma hemen 
başlanacak ve en geç 
haziran 1995 de tamam
lanacaktır."

t eıffıtfaıye aracı alındı
Gemlik Belediyesi İtfaiye 

Müdürlüğü'ne 24 metre uzunluğunda 
merdiveni bulunan tam otomatik sistem-
II yeni bir itfaiye aracı alındı.

Geçtiğimiz hafta Cuma günü ilçe 
mize gelen itfaiye aracı düzenlenen 
törenle ilçe halkına tanıtıldı.

Ahmet Dural Meydanı'nda yapılan 
tanıtım törenine Kaymakam Orhan Işın, 
Belediye Başkanı Nurettin Avcı, İlçe 
Emniyet Müdürü Uzeyir Özgüven, ANAP 
İlçe Başkanı Faruk Güzel, Belediye 
meclis ve encümen üyeleri -ile ilçe halkj 
katıldı.

Gemlik Sosyal
Yardım ve Dayanışma 
Vakfı yeni yıl için 540 
yoksul öğrenciye 
ayakkabı dağıttı.

Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı 
ilgililerinden aldığımız 
bilgilere göre, vakfı 
yardımları kapsamında 
ilçe merkez ve köy - 
terinde öğrenim gören 
ekonomik durumu 
yetersiz olan 540 öğren
ciye 540 çift ayakkabı 
alınarak giydirildi.

Yeni aracın hizmete giriş nedeniyle: 
İlçe Müftüsü tarafından hayırlı olmasu 
nedeniyle yapılan duadan sonra kur-ı
ban kesildi. Kaymakam Orhan Işın'da.i 
yeni aracın ilçeye hayırlı olmasını diledi. 5

2520 Ford Kargo kamyonun üzerine 
monte edilen tam otomatik teleskopik 
sistemli 24 metre yüksekliğinde merdi
vene sahip olan itfaiye aracı yaklaşık 
1.5 milyar liraya mal oldu. İlçemizde yeni 
araçla birlikte 5 itfaiye aracı oldu. 
Bugüne kadar uzun itfaiye merdiveni 
olmayan'araçlarda yangınlarda zorluk
lar çekiliyor.

GİYİAVIIB
TAKIM ELBİSELER 

KAZAKLAR 
GÖMLEKLER 

BAY ve BAYAN 
GİYSİLERİ

GEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl: 22 SAYI: 1044
. Fiyatı :5.000 TL.

OSahibi ve Sorumlu Müdürü : KADRİ GÜLER

IIMS'önettm Merkezi: Gazhane Cad. No.51 / A
Tel:513 17 97 GEMLİK

Basıldığı yer. KÖRFEZ OFSET

Askerin Cemanı
Emekli Süv.Alb.

Abdülhalim Akkıhç'ın 
Savaş ve Barış Anıları

AYAR KİTABEVİ'nde

Rli Çatrk ue Oğulları 
Demirsubaşı Mit. IV ?sudiye Sk. Otel

Umurbey Altı
Tel: 513 20 75 GEMLİK



MarmaraBirlik 1.6 milyon 
^^^ffltBzeytiffifflaı Küçük Sanayi Sitesi

Başkanı Süreyya Bayrak
II 72 nolu MarmaraBirlIk Zeytin Tarım 
| Satış Kooperatifi kampanyadan 

bugune 1 milyon 655 bin 244 kilo zeytin 
aldı.

Kooperatif yetkililerinden aldığımız 
bilgilere göre 31 Aralık gününe değin 
Gemlik Merkezine bağlı köylerden alı
nan 1 milyon 655 bin 244 kilo ürüne 
karşın ortaklara 69 milyar 237 milyon 
704 bin lira ödenecek.

İlgililer, 31 Aralık gününe kadar 
Gemlik Merkezinden aldığı 460 bin kilo 
zeytine 19 milyar 773 milyon lira, 
Engürücük'den aldığı 79 bin 392 kilo 
zeytine 3 milyar 371 milyon lira, 
Gencalli'den aldığı 104 bin 386 kilo zey
tine 3 milyar 747 milyon lira, Küçük 
Kumla'dan aldığı 101 bin 510 kilo zey
tine 4 milyar 347 milyon lira, Umurbey

Belediye zamları 
yürürlüğe girdi

İlçemize bağlı merkez ve 
■ Küçükkumla, Armutlu, Umurbey ve 

Kurşunlu belediyelerinde 1995 yılı 
bütçe uygulamalarına başlandı.

2 Ocak 1995 Pazartesi gününden 
' itibaren belediyelerin 1995 yılı bütçe 

tarifelerine giren hizmetlerinde yeni fi 
yatlar geçerli olacak.

Belediyeler meclislerinden geçen 
yeni tarifeleri uygulamaya başladı.

■ Belediye iş faliyelerine yüzde 100 
zam gelirken, düğün salonu fiyatları da 
arttırıldı. Su fiyatları ise 25 m3 e kadar 

■ kullanılan suyun tonu 4 bin 500 liradan
6 bin İraya, ticarethanelerde ise 10 bin 

p liradan 15 bin liraya çıkarıldı.
Salı pazarında 6 metrelik bir günlük 

I • ışgaliye bedeli 150 bin liradan 300 bin 
| liraya yükseltilirken, Cumartesi pazarın

Ticaret Borsası Başkanı Osman Sarışen

"1995'de dışa açılan kazanacak"
Gemlik Ticaret Borsası Başkanı 

Osman Sarışen, iş adamlarının 
। 1994'de kaybettiklerini 1995'de

ancak dışa açılmakla kapatabile
ceklerini söyledi.

Sarışen, gazetemize yaptığı 
Jj değerlendirmede 1994'ün verimli bir 

yıl olarak geçmediğini belirterek, 
şunları söyledi:

"1995 yılında hedefimiz ihracat 
olmalı. Bunun için ihracat demeliyiz. 
1994 yılında mağdur olan zeytin 
stokçusu ve satıcısının açığını ka 
patabllmesl için dış pazara 
yönelmesi zorunludur. Zeytinde malı 
ne kadar kısa zamanda satışa hazır 
hale getirip dış pazarda kendimize 
yer bulursak, yılı verimli olarak 
yaşayabiliriz. Bunun İçin ambalajın- 

। dan imalatına kadar malın her aşa- 
ıJ masında hedefimiz dış pazarın satış
, şartlarına göre kendimizi hazırla

malıyız. Bunu başarabilen İş adamı 
İçin bence 1995 yılı İyi bir yıl olacak
tır."

FUARLARA KATILACAĞIZ
Ticaret Borsası Başkanı Osman 

Sarışen, borsa olarak dışa açılaca 
klş adamlarına her türlü yardımı 
yapmaya hazır olduklarını belirtirken

'den aldığı 128 bin 658 kilo zeytine 4 
milyar- 873 milyon lira, Armutlu'dan 
aldığı 35 bin 782 kilo zeytine 1 milyar 
619 milyon lira, Cihatlı'dan aldığı 31 bin 
291 kilo zeytine 1 milyar 192 milyon lira, 
Fıstıklı Köyü'nden aldığı 61 bin 981 kilo 
zeytine 2 milyar 729 milyon, 
Karacaali'den aldığı 47 bin 315 kilo zey
tine 2 milyar 980 milyon lira, 
Kurşunlu'dan aldığı 58 bin 314 kilo zey
tine 2 milyar 132 milyon lira, 
Şenyurdu'ndan aldığı 39 bin 613 kilo 
zeytine İse 1 milyar 684 milyon lira 
olarak belirledi.

Marmarabirlik Zeytin Tarım satış 
Kooperatifi'ne kasım ayında zeytin tes
lim eden ortakların alacaklarının yüzde 
40'ının dağıtımına başlandı.

da işgaliye 150 bin liradan 200 bin 
liraya çıktı.

Gemlik İskelesinden Türk bandıralı 
gemilere verilen suyun ton fiyatı dün
den geçerli olmak üzere 200 bin 
liradan 700 bip liraya, yabancı 
bandıralı gemilere verilen suyun ton 
fiyatı 250 bin liradan 1 milyon liraya 
yükseltildi.

Düğün Salonu kiralanmasında fiyat
larda yeni tarifeden işlem görecek. 
Buna göre hafta içi saat 19.00-24.00 
arasında yapılacak düğünlerden 2 
milyon 500 bin lira, gündüz yapılacak 
düğünlerden ise 1 milyon 500 bin lira 
kira alınacak. Cuma-Cumartesi-Pazar 
günleri gece tarifesi' ise 4 milyon 
liradan, gündüz tarifesi ise 2 milyon 500 
bin liradan işlem görecek.

1995 yılında Avrupa'da açılacak 
fuarlara katılmak isteyen üyelerine 
bu fuarlara götürmek istediklerini 
belirterek, "Gelişen ve sınıfları 
kalkan Dünya'da her. iş kolunda 
yaşanan yenilikleri ancak fuarlarda 
izlemek imkanı doğuyor . Dış 
pazarlarda yer alabilmemiz için bu 
fuarlara katılmamız yararlıdır. O 
nedenle arkadaşlarımızı AVrupa'da 
açılacak büyük fuar organizasyon
larına katılmaya çağııracağız" şekli
nde konuştu.

Sarışen, 1995 yılında kendini dış 
pazarlara endeskleyemeyen iş 
adamalarının 1994 yılındaki gibi 
sıkıntılarının sür eceğlhi söyledi.

FİYATLAR İYİ
Zeytin Alım kampanyasının hızlı 

bir şekilde sür düğünü belirten 
Sarışen, kampanyanın üretici açısın
dan şanslı devam ettiğini, ürünün 
böl, kalitenin güzel, fiyatların da 
yerinde olduğunu belirtti.

Osman Sarışen, 1995'in enflasy
onu azalmış, iş dünyasının ekonomik 
açıdan rahatlamış bir yıl olmasını 
dilediğini söyledi.

Bu haftaki konuğumuz Gemlik Küçük 
Sanayi Kooperatifi Başkanı Süreyya 
Bayrak.

Süreyya Bayrak, 1984 yılında kurulan 
Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi başkan
lığını kuruluşundan beri sürdürmekte. 
Türklyenin en jçısa zamanda bitirilen 
küçük sanayi sitesi Kooperatifi kurma 
onurunu taşıdığını söylüyor. Çünkü 
Türkiye de sanayi siteleri ancak 20-25 
yılda tamamlanabiliyor. Kooperatif 
ortakları girdikleri kooperatiflerin 
tamamlanması kimi göremeden bu 
dünyadan göçüp gidiyor. Bu bakımdan 
Gemlik küçük Sanayi sitesinin hizmete 8 
yıl içinde sokulması bir başarı.

— Sayın Bayrak, geçtiğimiz yıl tören
le ilçe sanatkarlarının hizmetine açılan 
Sitenizin bîr öz geçmişini yapar mısınız?

— Sayın Güler, memleketimizin 
sanayileşme yarışına ayak uydura - 
bilmemiz için sistemli, planlı, disiplinli ve 
şehirciliğe uygun temizlik içinde çalış
maların gereğine inanan Yönetim kurulu
muz, bu amacı gerçekleştirmek için 
1983 yılının sonlarında güçlerimizi bir
leştirerek bir Sanayi Siteyi kurma koope 
ratifi oluşturduk.

Daha sonra 1984 yılında araştır
malarım sonucu Ankaradaki gerekli 
temaslarımızı yaptık. İşin kısa sürede 
bitirilmesi için ipuçlarını bulup çalış
malarımızı sıkı bir takiple yürüttük.

— Kurucu üyeleriniz kimlerdi?
— Süreyya Bayrak, İbrahim Talan, 

kadri Can, Semih Aşkın, Turhan Tunçkal, 
Avni Beliç ve rahmetli Ali Tüzün idi.

— İlk kazmayı vurmaya kadar kaç yıl 
geçti?

— Arsa alımı, proje çizimi, kredi temini 
ve ihale safhası olarak dört safha 
geçirdik. Bunların her biri unutamaya
cağımız zorlukları birlikte getirdi. Bizler bü 
zorluklara aşıncaya kadar saçımıza ak 
düşürdü. Ancak, bu bize, gerek 
siyasette, gerek iş hayatında, gerekse 
bürokratik sorunları aşmada' profes 
yönel bir kimlik kazandırdı.

Sayın Gülen işin en önemli kısmı 
inandığın konuyu yılmadan sıkı takip 
etmekle oluyor. Biz bu arada bunu da 
öğrenmiş olduk. Yani buradan yazış
malarla işi yürütmeye çalışsaydık. Bu 
kooperatifi bugün temel aşamasında 
kalırdı.

1983 yılında kurduğumuz kooperati
fimiz 1988 yılı başında ihale edilerek ilk 
kazma vuruldu.

— Anlaşılan kooperatif kurmakla iş 
bitmiyor. Anlattıklarınıza bakılırsa 1983 
de kurduğunuz kooperatifin temellerinin 
atılması için 5 yıl geçmiş. Bu uzun bir 
süreç. Demek bu süreci başarı ile bitiren 
kooperatifler kalan çalışmaları daha 
çabuklaştırabilirler. Siz, sanırım birinci 
müteahhidin işini fesh etmiştiniz bu 
neden oldu?

— Zamanımızda herkez birbirinin 
ağzının içine bakıyor. 20-25 yılda iş bit
meğe alışmış olan müteahhitler işi 
zamana yayıp, paranın hep yükselmesi
ni bekliyorlar. Amaç iş bitirmek değil, ne 
kadar fazla para çekebilmek, o parayla 
da başka işler çevirmek. Eski 
müteahidimiz bizi kaynak olarak kullan
mak istedi ve işi yavaşlattı. Bunu sezince 
1989 yılı sonunda işi fesh ettik. 19 Mart 
.1990 yılında ise ikinci ihale yapıldı.. Nisan 
ayında da yer teslimi yaptık.İkinci 
ihalenin 3 ay gibi- kısa bir süreçte yap
mamız kooperatifimizin başarısıdır.

— İki müteahhidinizle sanırım sorun
larınız olmadı. Bunda müteahhidin 
ekonomik durumu mu etkili oldu?

— Evet. İkinci müteahhidimizin 
ekonomik durumunun düzgün olması 
yanında müteahhidin programlı ve bi 
zimde işi iyi takip etmemiz sonucu inşaat 
hızlı bir şekilde tamamlandı. İnşaat hızla 
tamamlanması, müteahhidin 
Bakanlıktan zamanında ödeneklerini 
almasına da neden oldu. Müteahhit 1 
Eylül 1992 yılında kesin ka bulünü kap
tırarak çalışmalarını bitirdi. Bundan son - 
raki dönemde kooperatif olarak, kanal
izasyon, su, yağmur giderleri, elektrik, 
asfalt ve çevre düzenlenmesi çalış
malarını hızlı bir şekilde tamamladık.

— Kooperatifinizde kaç ortağınız var?
— Şu anda 163 ortağımız, 20 kadar 

satış dükkanımız var. 42 birimlik rezerve 
alanı olarak bulunan üye sayısı tamam

Uygar insan çevresinden sorumludur

lanmış ve temelleri bitmiş durumda ikin - 
ci kısım sanayi sitemiz var. Bu yeni 
bölümde 23 ortağımız var. Buranın 
inşaatlarını ortakların kendi olanaklarıy - 
la, kredisiz olarak yapıyoruz.

— 163 ortaklı işyerlerlnizin anahtar 
teslimi yapıldığı halde boş İşyerleri 
görüyoruz. Bu neden oluyor? 
Sanatkarlar yeni iş yerlerine neden 
gelmiyorlar? Mahalle aralarında ilkel 
koşullarda çalışmak daha mı hoşlarına 
gidiyor arkadaşlarınızın?

— Sayın Güler, bizim ana 
sözleşmemiz bu konuda bize hiçbir yap
tırım gücü vermemiş. Biz sadece işyer - 
lerinl yapıp ortaklarımıza anahtarı teslim 
etmekle zorunluyuz. İşyerlerine sanatkar
ların taşınmasını sağlamak mülki amir
lerin görevleri arasına giriyor. Çünkü, bu 
işyerlerini yapmada amaç şehrin tertipli, 
düzenli ve temizlik içinde vatandaşların 
istirahatini sağlamak yani 1580 sayılı 
yasanın da belirttiği gibi, vatandaşın din
lenmesini sağlayacak imkanları yarat
mak yerel yönetimlerin görevleri arasın
dadır. Burada bize düşecek bir şey yok. 
Görev yerel yönetimlerin ve mülkü 
amirindir.

— Anlaşılan bazı sanatkar lar sanayi 
sitelerindeki yerlerini kendilerine rant 
getirmesi için almışlar. Eski düzenlerini 
bozmaya hiç niyetleri yok. Kendilerini 
buraya göndermeye zorlayacak bir 
etken ve kurum yok; Bu böyle olunca 
mahalle aralarında yine demirciler, tor
nacılar, marangozlar işyerini yürütüyor
lar.

Peki Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 
modern sanayi sitelerini kurdurup, 
sanatkarların bu işyerlerini başkalarına 
kiraya vermesi için mi bu kredi verip 
kooperatifleri destekliyor?

‘— Değil Sayıp Güler, yukarıda demin 
bahsettiğim gibi 1580 sayılı Belediyeler 
Kanunun 10. maddesinin 13. bendi 
"Belediyeler o beldede eski tabirle 
samanlık yerlerini harman yerlerini 
halkın sosyal ihtiyaçlarını giderecek yer- 
leri hepsini temin etmekle 
zorunludur"der. Yani Bakanlık, bu yasa 
maddesine dayanarak gürültülü işlerle 
uğraşan sanatkarların, halkın rahatını 
bozmaması için, sanayi sitelerinde huzur 
içinde sağlıklı mekanlarda işlerini yap
mak ve geliştirmeyi düşünerek koope 
rafitler aracılığıyla destekliyor. Bunu 
yaparken amaç yapılacak işyerlerinde 
kendilerinin mesleklerini icra etmeleridir. 
Kiraya vermeleri değildir. Ama, bazı 
arkadaşlarımız bunu böyle düşünmüyor 
olabilirler. İşte o zaman iş mülki amirlere 
düşüyor. Kooperatifimizin görevi bu iş 
yerlerinin yapılması ve ortaklarına teslim
idir. Halkta gürültüden memnunki yöneti
cilere şikayetçi olmuyorlar. Yöneticiler 
de kendilerine tepki gelmediği için işi 
sıkıya almıyorlar.

— Sitenizin ne gibi sorunları var?
— Sitemizin yapılacak hiçbir sorünu 

yok. Sadece ortaklarımızın ekonomik 
sorunlarından doğan üyelik aidatlarını 
zamanında ödememeleri bizi biraz üzüy
or. Kooperatifin Bakanlığa taahhüdü 
olan geri ödemeler başladı. Ortaklarımız 
bunları zamanında ödeyemediklerinde 
sıkıntılar başlıyor. Bunlar günlük sıkın - 
tılardır. Aşılmaması zor şeyler değildir. 
Sorumluluk isteyen konulardandır.

—Ortaklarınıza gazetemiz aracılığıyla 
vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

— Birinci olay siteye taşınmayan 
değerli ortaklarımıza taşınmaları için 
kooperatifimizin her türlü desteği mev
cuttur. Biz bu konuda kendilerine her 
türlü yardımı yapmağa hazırız. Böyle 
güzel eserin meyvalarını toplamalarını 
tavsiye ediyoruz.

İkincisi de her 6 ayda bir azalmakta 
olan geri dönüş paralarımızı temerrüte 
düşürmeden ödemelerini istiyorum. 1995 
yılının , 1994 den çok daha verimli , 
barış içinde, mutlu ve sağlıklı geçmesini 
tüm halkımıza diliyorum.

— Sayın Bayrak size teşekkür ediyo
rum.

— Bende kooperatifimizin kurulduğun
dan beri basın olarak kamu oyu oluştur
maktaki görevinizi ve bu fırsatı 
sağladığınız için tüm kalbimle sîzlere 
teşekkür ediyorum.
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KONGRE İLANI
Gemlik Acara Gürcüleri Kültür ve Dayanışma 

Derneğl'nin ilk olağan kongesl 20.01.1995 
târihinde saat 19.30 da Balıkpazarı Mahallesi
Alemdar Caddesindeki Bayraktar 2 Düğün 

Salonu'nda yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanmadığı tâkdide 1 hafta 
sonra aynı gün ve saatte ve aynı yerde 

Derneğimizin olağan kongesi 
tekrarlanacaktır.

Acara Gürcüleri Kültür
GÜNDEM : ve Dayanışma Derneği
1 - Açılış ve yoklama Yönetim Kurulu
2- Saygı duruşu
3- Divan heyetinin teşekkülü
4- Faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi .
5- Hesap raporunun okunması ve görüşülmesi
6- Seçimler
7- Dilek ve temenniler
8- Kapanış

ANAP 
Kadın

pide dağıttı 
ANAP Kadın ■

Komisyonu geçtiğimiz 
-hafta kandil dolayısıyla 
pide dağıttı.

ANAP kadın 
Komisyonu 
Başkanlığı'ndan 
aldığımız bilgilere göre 
kutsal kandHnedeniyle 
Çarşı Camii'nde 250 
adet pide dağıtıldı.

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 
513 42 62

Verem Savaş 
Derneğinden 
giysi yardımı

" "Gemlik verem Savaş' 
Derneği ,ve. Sosyal. 
Komitesi Güney-ve 
Doğu Anadolu'ya giysi 
yardımı yaptı.

De r ne k a d ı n a 
gazetemize açıklama ■ 
yapan Sevgi' Arseven, 
i İç e hal ki n d d-n 
t o planan kul I a n 11 m ı ş 

x temiz giysilerin elden 
geçirilerek '40. koli 
halinde D o g u ve 
Güney Doğu Anadolp 
belgesindeki muhtaç 
ailelefıe dağıtılmak' 

.üzere- Ârıadölu Kargo 
aracılığıyla geçtiğimiz 
•hafta gönderildiğini 

^S ö y l e d i'.if A rs e ve n;
yardımda. bulunanlara' 
teşekkür etti.

KÖKFEZ OrSE'T
MatGctacıûfc— Mayncıftk— ^Tanıtım Jfizthetferi

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

Kartvizit- El İlanı- Davetiye- Broşür-Cilt-Kaşe-

MATBAA İŞLERİNİZDE TEK ISIM

TEL : 513 17 97
ADRES : Gazhane Cadde Oto Elektrik Fikret yanı Beceren Apt. altı 51/A 

GEMLİK

bağırsak 
kanserini
önlüyor

(DID) Alman Kanser 
Araştırmaları Merkezi 
yaptığı araştırmalara 
göre düzenli olarak alı
nan aspirinin bağırsak 
kanserini önlediğini 
bildirdi.

Hastalar üzerinde 
yapılan araştırmalar 
sonunda düzenli olarak 
alınan aspirinin iyi huylu 
bağırsak poliplerinin 
dana ender bağırsak 
kanserine dönüştüklerini 
gösteriyor.' Ancak bilim 
adamları mide kana
ması ve böbrek rahat 
sızlığına yol açabile
ceğinden, aspirinin gelişi 
güzel kullanımı konusun-' 
da ilgilileri uyarıyor.

Aspirinin kansere 
karşı koruyucu etkisi ola
bilmesi için ne kadar 
aspirin alınması gerektiği 
henüz belirlenemedi.

Kooperaifimlzin 1995 yılı olağan Genel Kurulu 15 
Ocak 1995 günü saat 10.00'da Gemlik Halitpaşa 

Mahallesi Atatürk ilkokulu Salonu'nda yapılacaktır. 
Ekseriyet temin edilemediği taktirde 22 Ocak 1995 

Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.
Tüm ortaklarımızın toplantıda hazır bulunmaları 

’ önemle rica ölünür.

GÜNDEM :
1 - Yoklama ve açılış
2- Divan teşkili ve saygı duruşu
3- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması
4- Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunması
5-Raporlar hakkında görüşme
6- Yönetim ve denetim kurulunun ibrası
7-1995 yılı aidatlarının tesbiti
8- Çalışma proğramının tesbiti
9-1995 yılı Rahmini bütçesinin görüşülerek tesbiti
10-'Dilek ve temenniler
11- Kapanış.

Dünya nüfusuna her gün 
250 bin kişi daha katılıyor
- (DID)Dünya nüfusuna her gün 250 
birr kişi daha katılıyor.

Yıllık, artış oranı ise, yüzde ,l-.v7. Buna 
göre .30 yıl'sbnra yeryüzünde 9 milyar; 
yani bugünkü nüfusumuzdan yüzde 
50-60 arasında daha.çok insan yaşıyor 
olacak.

Bu art,ış hızının yalnızca toplumsal 
sefalete neden olmdyacağı, gelişmek-

te olan dah,a fakir ülkelerde kıtlığa ve 
hastalıklara yol açacağı bildirildi.

Süregelen nüfus artışının tüm 
dünyadaki ekolojik dengeyi tehdit 
edeceği öğrenildi.

Günümüzde bir Amerikalı'üç japori, 
altı MeksikalI,. 13 Brezilyalı, 38 Hintli ve 
531 EtiyopyalI kadar enerji tükettiği 
bildirildi.

k A7-TE0
Cam ve Pet Kavanoz Teneke Ambalaj Ticareti

Hör çeşit pet ve cam kavanoz-pldStik zeytin selesi- turşu tenekesi 
çeşitlen ile hizmetinizdeyiz.

Ahmet ATALAR
Tel: 513 52 22 - 514 21 25 &Fax: 513 70 15
Orhangazi Cad. No: 19 GEMLİK

Sayın ortaklarımızın ve 
Gemlikliler in yeni yılını kutlar 

sağlık mutluluk ve 
huzur dolu nice yıllar dileriz.
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Aracınızda enerji tasarrufu
Cilt Temizliği ue Bakımı

Vücudumuzun dış yüzeyini kapla
yarak mükemmel bir koruma sistemi 
oluşturan cilt, tıpkı, beyin veya diş gibi 
en temel organlarımızdan biridir. En 
temel organlarımızdan biri olan cildin 
temizliği ve bakımı insan hayatında 
önemli bir yer teşkil eder.

Cildimiz, vucudumuzun sadece en 
temel organımız değil, yaklaşık iki 
metrekare yüzölçümüyle aynı zaman
da en büyük organımızdır. 
Vucudumuzu korumaya yarayan 
cildimiz nefes alır, kendi kendini onarır 
ve her organ gibi geleneksel ve mo 
dern düşmanlarına karşı savaşır.

Cildimizin geleneksel düşmanları 
olarak güneşi, soğuğu, rüzgarı, sıcağı 
ve dumanı gösterebiliriz. Cildimizin 
modern düşmanları ise çağdaş kent 
yaşamının neden olduğu gazlar, tozlar 
ve sanayi atıkları gibi kirletici madde 
lerdir.

Cildimizin bu temel görevini sağlıklı 
bir şekilde yapabilmesi , hijyen

koşullarına uygun ve gerektiği gibi 
temiz olmasına bağlıdır. Ancak cilt 
bakımı dendiğinde herkesin aklına ilk ' 
ürün olarak sabun gelir. Sabun cilt İçin 
gördündüğü gibi yararlı değildir. Çünkü 
sabun derinin doğal dengesini bozabilir 
ve cildin savunma fonksiyonlarını ye 
rine getirmesini engeller.

Sabunlar cildin doğal dengesini 
bozmasının en önemli nedeni, sabun 
üretiminde "sudkostlk" adlı alkali bir 
maddenin kullanılmdsıdır. Sabun üreti
minde kullanılan yağlar, cilt için yararlı 
değildir.

Bu yağlar, üst deri hücrelerinin 
zayıflamasına, cildin koruyucu fonksi 
yanlarını yerine getirememesine, 
derinin kurumasına, cildin tahrip 
olmasına, deride görülen kızarıklık, çat - 
lama ve pürüzlere neden olur.

Cildi yumuşattığı öne sürülen sabun
ların ve hatta koruma faktörlü sabun
lar bile cildin doğal dengesini tahrip 
eder.

mjiVhı
İNŞAAT ORTAKLIĞI

MANASTIR MEVKİİNDE
Deniz manzaralı ■*. .

Kaloriferli
Hidroforla

Parkeli
Asansörlü

Süper Lux daire satışlarına 
başladığımızı müjdeleriz

Tel: 513 46 37- 5136446 GEMLİK

FİKRET OTO ELEKTRİK
YEDEK PARÇA-AKSESUAR- AKÜ 
Otomotiv Sanayiinin tercih ettiği

W®

, 24 AY GERÇEK GARANTİ
TEL&FAX: 513 10 01

1' İSTİKLAL CD. 1 NOLU ARALIK

Soğuk 
hava yüz 
felcine yol 
açıyor

(BYE) Soğuk hava 
şartları yüz felcin.e sebep 
oluyor.

Soğuk havanın insan 
yüzündeki sinirleri köreltiği 
bildirildi.

Doğu Anadolu 
Bölgesi'nde kış ayları 
daha uzun ve soğuk 
geçiyor. Bu nedenle bu 
bölgelerde yüz felci 
olma olasılığı kış ayların - 
da daha çok artıyor.

Özellikle hava sıcak
lığının sıfırın altına 
düştüğü günlerde insan
ların yüzlerini soğuk 
havadan korumaları 
gerekir.

Şiddetli soğuk yüzdeki 
sinirleri körelterek, felcin 
ortaya çıkmasına neden 
olur. İyi giyinmek ve 
yüzün de soğuktan 
korunması gerekmekte
dir. Kış aylarında taşıtınızı 
kullanırken camları 
açmayın. Soğuk hava 
şartlarında baş gösteren 
yüz felcinin sayısının 
küçümsenemeyecek 
kadar çok olduğu bildiril
eli.

yapmak sizin elinizde
Yurdumuzda her 

geçen gün çoğalan 
motorlu yakıt tüketimini 
artırdığı ve bu tüketimin 
yaşadığımız çevreyi kir
lettiği bilinen bir gerçek
tir. Petrol ihtiyacımızın 
yaklaşık olarak yüzde 
85'inin yurt dışından 
temin edilmesi ve fiyat
ların devamlı yükselmesi 
bizi zorunlu olarak 
tutumlu davranmaya 
yöneltmekte, özellikle 
büyük şehirlerimizde 
araçların egsoz 
gazlarının yarattığı kirlilik, 
bizleri aracımızı daha az 
yakıt tüketimi ile kullan
mamız için zorlamak
tadır.

Taşıtların kullanıl - 
masında veya bakımın
da bazı pratik noktaların 
uygulanması ile önemli 
yakıt tasarrufları yapıla
bilmektedir.

Aracınızda yakıt 
tüketimini azaltmak için 
bu noktalara dikkat 
etmenizde faydalı ola
caktır.

1- Araç seçimine 
dikkat edilmelidir. Küçük 
silindir hacimli otomobil
lerin yakıt tasarrufundaki 
önemi küçümsenemez.

2- İlk hareketten 
önce motorun ısınmasını 
beklemeyin. Kısa 
mesafeli şehir içi kul
lanımında aracınızı 30 
sn ısıtmanız yeterlidir.

3- Aracınızın frenini 
ancak gerektiğinde kul
lanın. Viraj ve yol 
kavşaklarında ani fren 
ve hemen gaza basmak 
yakıt tüketimini %5 artırır.

4- Vitesleri iyi kullanın. 
Zorunlu olmadıkça 
küçük vitesle yol 
almayın.

5- Şehirlerarası yollar
da en verimli hızlar 80-90 
km'dir. 90 km'lik hızdan 
sonraki her km'lik hız 
artışında yakıt tüketimi 
%1 oranında artar.

6- Aracınızı kul - 
lanırken ayağınızı gaz 
pedalından sık sık çekip 
basmayın, hızınızı sabit 
tutmaya çalışın, ani hız 
yükseltmelerinden 
kaçının.

7- Dur işaretine, 
sıkışan trafiğe veya kır
mızı ışığa yaklaşırken 
vitesi boşa alın. Motor 

devirden düşeceği için 
daha az yakıt harcar.

8- 60 saniyeden uzun 
süreli bekleme ihtimalinde 
kontağı kapatın.

9- Her 10.000 km de bir 
motor ayarı yaptırın.

10- Aracınızın motor 
yağını zamanında 
değiştirin. Aksi takdirde 
sürtünme artar, güç düşer, 
parçalar çabuk yıpranır ve 
yakıt tüketimi atar.

11- Bujilerin bozuk ve 
ayarsız olması, buji tır - 
naklarının temiz olmaması 
her 10 litreden 1 litre daha

Sağlık Finansman
Kurumu oluşturulacak

(BYE) Sağlık reformuy
la hastanelerin rekabete 
açılarak kendi imkan
larıyla daha iyi hizjnet 
veren bir yapıya kavuş
turulacağını ve sağlık 
finansman kurulu oluştu
rularak, sağlık 
güvencesinden yoksun 
vatandaşların güvence 
altına alınacağı bildirildi.

Doğu ve 
Güneydoğu'ya yönelik 
zorunlu hizmet uygula
masının iyi işlediğini 
bildiren yetkililer, yeni 
düzenlemeyle zorunlu

Anadolu ve Fen Liseleri için 
başvurular bugün sona eriyor.

(BYE) Anadolu ve fen 
liseleriyle Anadolu öğret- 
men liseleri giriş sınavları - 
na başvurular bugün 
sona eriyor.

Devlet Parasız yatılı 
bursluk sınavlarına 
başvuruların ise 19 Ocak- 
17 Şubat tarihleri arasın
da gerçekleştirileceği 
bildirildi.

Merkezi sistemle 
yapılacak olan sınavların 
tarihleri de belirlendi.

Anadolu Teknik, 
Anoadolu Meslek ve 

fazla yakıt tüketimine 
neden olur.

1 2-Tekerleklerln 
havasını kontrol edin.

13- Fren balatalarının 
ayarsız ve sıkı olması 
soğutma sisteminin ve. ter
mostatın normal olmayışı; 
debriyaj kaydırması yakıt 
tüketimini artırır.

14- Aşınmış sekmanlar 
motor gücünü düşürdüğü 
gibi yakıt tüketimini 
çoğaltır. Mavi egsoz 
dumanı; aşınmış seg - 
manian belirten ilk tehlike 
işaretidir.

hizmetin kaldırılacağını 
ve bu yörelerde görev 
almak isteyen doktor
ların maddi imkanlarının 
iyileştireleceğini belirtildi. 
Gönüllü olarak bu seçimi 
yapalanlara da mali 
teşvik sağlanacak.

Sağlık Bakanı Doğan 
Baran, sağlık reformu 
çerçevesinde sağlık 
finansman kurumu ile 
hastane ve sağlık işlet
meleri temel kanun 
taslaklarının bakanlar 
kuruluna imzaya 
açıldığını bildirdi.

Meslek Liseleri 15 Nisan 
Ortaokul sonu Devlet

Parasız Yatıl! ye Bursluluk 
16 Nisan

Kurumlara bağlı 
okullar 29 Nisan

Ara sınıflar Devlet 
Parasız Yatılı ve Bursluluk 
30 Nisan,

Anadolu Liseleri 27 
Mayıs

İlkokul sonu Devlet 
Parasız Yatılı ve Bursluluk 
sınavı ise 4 Haziran günü 
yapılacak.

GEMLİK REHBERİ
Gerekil Telefonlar Resmi Daireler
Polis imdat 155 TEK Arıza 5132066
Jandarma K. 5131044 TEK İşletme 5134503
Polis Karakolu 5131879 Turizm Der. 5131274

I Gar. kom. 5131206 Spor Sah. 5131900
Orm. Böl. Şf. 5131286
Milli Eğt. Md. 5131174

Kaymakamlık Halk Eğt. Mrk. 5131846
p Kaymakamlık 5131051

Kaymakamlık Ev5131052
S C. Savcılığı 5131053

C. Savcı Yrd. 5132954

Halk Kütüp. 
As. Şb.
Karayolları 
Uman Bşk.

5131353
5131057
5131308

-5131133

Emniyet M. 5131028 Mal Md.
Nüfus Md.

5131095
5133742

özel İd. Md. 5131507
Tapu SIc. Md. 5131414
Müftülük 5131364
Gümrük Md. 5132978

ULAŞIM Tekel Md.
Ver. Da. Md.

5131042
5132360

Doğan Körfez 513)212 ilçe Tar. Md. 5131186İli Aydın Turizm 5132077 İlçe Seç. Md. 5134994

Gemi Saatleri UÇAK
Yalova -Sirkeci (işgünleri) SÖNMEZ HAVA YOLLARI

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

Belediye
Santral 5134521-23
Sekreter 5134520
Zabıta 5134521-190
Otobüs İşlet. 5134521-122
Su işletmesi 5134521-115
İtfaiye 5132325
Muhasebe Md. 5134521-182
Yazı iş. Md. 5134521-111
Su Arıza 5134521-185

BURSA DAN :
08.30- 11.30-17.30

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

2465445
Bilet Satış Tel: 

2222097
TAKSİLER

Körfez Taksi 5131821
Çınar Taksi 5132467
Güven Taksi 5133240
Gemlik Taksi 5132324

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

DOĞALGAZ SATICILARI

Ayğaz 513 12 95
Özgaz 514 17 00

4 Ocak 1995 Çarşamba MURAT

5 Ocak 1995 Perşembe BALIKP AZARI

6 Ocak 1995 Cuma GEMİÇ

7 Ocak 1995 Cumartesi SAĞLIK

8 Ocak 1995 Pazar MURAT

9 Ocak 1995 Pazartesi ERÇEK

10 Ocak 1995 Sah AKDENİZ
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TEŞEKKÜR
1994-1995 Öğretim yılı ortaokullar arası seviye tespit 

sınavında, öğrencilerimize
BİRİNCİLİK 

kazandıran çalışmaları nedeniyle 
ÖZEL KÖSEOĞLU LİSESİ'nin 

değerli öğretmenlerine, velileri adına teşekkürü borç biliriz. 
Özel Köseoğlu Lisesi 

Okul Aile Birliği Yönetim 
Kurulu

BAŞSAĞLIĞI
Derneğimizin Sosyal Komitesi üyesi 

Nurten Bayraktar'ın biricik kızı
DENİZ BAYRAKTAR ın

ölümünü üzüntü ile öğrendik. 
Arkadaşımıza ve kederli ailesine 

başsağlığı dileriz.
Gemlik Verem Savaş 

Demeği ve Sosyal Komitesi

ÖOY ÜOY
/ YEMEK SANAYİ

ÖFabrika O Atölye ODüğün-Eğlence O Hastane- Okul O işyerlerine

Usfta ©Merdem, sağhHıı .leziz teznr sofim
Ayağınıza günlük servisimizle hizmetinize girdik

3ıî^ TELEr O p '/ETERLı
TEL: 5248018 KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ KAFETÂRYASI GEMLİK

KÖRFEZ

Uçtu 'ya yanıt Kadrl SUL“
birinci sayfanın devamı

Gelelim sayın Murat Uçtu'nun yazısına
- Sevgili Murat, seni benim kadar bu işle uğraşanlar arasında tanıyan az olur.

* Adam olman için az uğraşmadım. 1
Ama görüyorum kİ olamamışsın.
Bunu sana yazdıkların İçin söylemiyorum. Senden de birşey de beklemiyo- 1 

rum. Buna İhtiyacım yok.
Hatta o sizi kızdıran yazıyı da neden yazdığımı belirtmiştim.
Bundan önceki gözlemlerimizde basın mesleğini ayaklar altına alan 

bazılarının durumuna düşmemesi İçin erdemli olmayı bir ağabey olarak ö 
ğütledlğlm kişilerin, o kişilerle aynı düzeye düştüğünü gördüğüm içindir üzün-'[ 
tüm.

Yoksa senin gibileri İçin bir kaygım yok.
Sen, gazeteci m’azetecl olamazsın. Bir gazetede bir süre muhabirlik yap- । 

makla basın mensubu falan da olunmaz. Bu sözümü unutma.
Eğer bu meslek senin gibilerin eline kalmışsa, onurunu hiçbir zaman koruya

maz. Sen ye senin gibiler mesleğin onurunu, ahlakını öğrenmeden üçkağıdını 
öğrenmeye kalkıyorsunuz.

Bunun yanlılığını bazılarını bllmlyeblllr. Sizin kişiliğinizden değil, basın 
mesleğine olan saygılarından dolayı çağrılara uyarlar. Ama işin içyüzünü 
öğrenince bir değer yargısına varırlar kİ bu da pek hoş olmaz.

Gemlik'te basın mesleğinin okulu Gemlik Körfez Gazetesidir. Bugün gazete-: 
elliği meslek edinen birkaç Gemlikli genç varsa, bu okulda öğlenim gör
müşlerdir. Eğer onlar bugün bir yerlere gelmişlerse, öğretmenleri onlarla İftihar 
edebilir, onur duyar. O'nun için en büyük zevktir bu durum.

Dilinizin altında söylemek istediğiniz bir şey varsa elinizde olanağınız var. 
Yoksa ben size o olanağı sunarım. Benimle İlgili kapı kapı gezip asılsız şeyler 
anlatacağınıza köşenizde yazın tüm Gemlik duysun.

Bir arkadaşınıza da söyledim. Sakın İnsanlara iftira atmağa kalkmayın. Eleştir 
iftira atar ve ispat edemezseniz zor durumda kalırsınız.

Sana önerim, çalıştığın gazetede üç arkadaşını yanıda al ve Bursa da bir 
basın yemeği düzenle. İşyerlerinden de açık arttırma için ücretsiz hediye topla, 
sonra bir büyücek kutuya da bir armağan koy ve açık arttırmaya çıkar. Tepki 
gösteren olursa "Dernek kuracağız" dersin. Sıkıysa yap bunu...

Nasıl olsa para toplama metodlannı öğrendiniz. Bu metodları sıklaştırıp biraz 
daha sermaye edinlnip bir matbaa kurarsınız. Kurmaya da gerek yok İlçe 
mizde satılık matbaalar var. Basın parayı, alın matbaayı. Gazete de çıkarırsınız.■ 
Sonra derneğiniz olacak. Her yıl düzenlersiniz yemeği, önüne de bir "gelenek
sel" sözcüğü yakıştırırsınız. Ooo.. ne ala memleket.

Dedikodu bir başkasını hakkında o kişi olmadığı zaman yapılır. Ben 
düşüncelerimi yazarak herkesin görüp okuyacağı bir şekilde açıkça yapıyo
rum. Kavramları karıştırma.

Biz Anadolu gazetecileri aynı zamanda matbaacıyızda. Bundan gocunmu 
yoruz.Cebimizde de rengi san olan bir kart taşıyoruz.Gazete çıkarmanın zorluk
larını yaşıyor ve matbaacılıkla da uğraşıyoruz.Anadoluda bu hep böyledir. 
Senin bunları öğrenmeye yaşın daha müsait.

Ama yeni bir gazete çıkaracağınız haberini alıyor ve seviniyorum. Siz mat
baacılık yapmayan gazetecilerin (1) çıkaracağı bir gazetenin güzel örneğini 
vereceksiniz. Bunu heyecanla bekliyorum. Başınlar diliyorum.

BrendCyl bırakalı yıllar oldu. Akşamlan yolunuz da düşerse eğer bizim 
mahalleye, buyurun "aslan $ütü"müz var .müessesemizin ikramıdır.

Bu arada bir yiğitlik yapıp olmayan demeğiniz İçin yemekte kaç lira gelir 
elde ettiniz yazın da halk duysun. Sîzleri çekilişli yemekli günler diliyorum^ 

Bakarsınız birşey çıkar. 

OFSET
davcti^clerinİEİçin 

sengin 
çeşitlerimizi

ve Ji^atiarımızı görmeden 
karar vermediniz.

Hİ9Üİ MUTLAKA ARAYINIZ.

MBıitı11'1.'‘W /!

I
 Gazhane Cd. Beceren Apt. altı GEMLİK

(Fikret Otoelektrlk yanı) TEL: 51317 97

'">< . .......— r-ırrmnnmrırııın.... .....................«............-A-J



HAFTALIK SİYASİ GAZETE

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt, özelleştirme şekline ateş püskürdü.

"Karabük’te

Vatandaşları dilekçe vermeye çağırıyoruz

Kablolu yayınları için 
PTT’ye başvurun
Kaliteli bir şekilde TV izleyebilmek için PTT'nin kablolu yayınların - 
dan yararlanamayan ilçemize bu hizmetin gelebilmesi için 
.Gemliklileri dilekçe vermeye çağırıyoruz.
%  Haberi sayfa 6'da

■ <wk«

Cihatlı Köyü'nde bulunan Helenistlik çağa ait 
2 bin yıllık stalinler bulundu.

Polise tarihi eser 
satmaya kalkıştı

peşkeş çekiliyor”
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 

Kemal Akıt, Karabük Demir Çelik 
Fabrikalarının özelleştirme şekline tepki

İ göstererek, işletmenin 1 lira bedel ve ilave 
(oynaklar aktarılmasının yanlış olduğunu, bu 
tesiste 60 milyon Türk vatandaşının hakkı 
olduğunu iddia ederek "Karabük sendikaya 
ve yöresel kuramlara peşkeş çekilmek isteni

■ yor dedi.
Basına yazılı bir açıklama gönder en 

Ticaret Odası Başkanı Kemal Akıt, bu tür 
özelleştirmenin verimliliği sağlamak, kaynak 
(yaratmak değil, devletin kanburunu büyüt- 

j mek olacağını söyledi.

Kemal Akıt, özelleştirmenin gerçek amacına 
uygun olarak yapılması gerektiğini, bu yapıl
mazsa özelleştirmeye umut bağlayanların 
umutlarının umutsuzluğa dönüşmesi ile ülkenin 
bir felaketle karşı karşıya geleceğini hatır
latarak, ekonomik ve sosyal patlamalar gün
deme gelebilir uyarısında bulundu.

Ticaret Odası Başkanı politikacıların oy 
hesabı ile ülke menfaatlerini yok saymalarınım 
yanlış olduğunu, kısa vadeli hesaplar yerine 
köklü çözümler getirmelerini de istedi.

Haberi Sayfa 2'de
,J. ■

■ Cihatlı Köyü'nde taşo
cağı işletmeciliği yapan 
Süleyman Vergili, 
arazisinde bulduğu 2 bin 
yıllık olduğu sanılan dört 
adet stalini polise sat
maya kalkınca hapsi 
boyladı.

Geçtiğimiz hafta mey
dana gelen olayda 6 ay 
önce yapıldığı tarihi eser
lerin alıcı kılığına giren 
mali polise 250 milyon 
liraya satmak için

pazarlık eden ve 500 dm 
kapora alan Vergili, 
alıcıların polis olduğunu 
öğrenince şoka uğradı.

Üzerlerinde insan figür
leri ve yazılar bulunan 
stalinlerin çok değerli 
olduğu helenistik çağda 
Gemlik'te yaşayanlara 
ait olduğu sanılıyor.

Stalinlerin, gerçek 
değerinin öğrenilmesine 
çalışılıyor.

Haberi Sayfa 4‘de

İcra'da 94 yılında 3384 kişiye takip başlatıldıT l 1icra da
Zeytin taban fiyatı 67 bin 500 liraya yükseltildi.

Zeytin üreticisi para bekliyor.
72 Nolu Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi 

ortaNanndanâ Ocak 1995 gününe kadar 1 milyon 
689 bin 198 kilo zeytin aldı.

Kooperatifçe kasım ayında alınan zeytinlerin 
bedelinin yüzde 50'sinin ödenmesi üreticinin tepkisine 
neden oluyor.

Zeytin üreticisi paralarının tamamını isterken 
dövize endekslenen barem fiyatlar ise 65 bin 550

I liradan 67 bin 500 liraya yükseltildi. Haberi Sayfa 3'de

HAFTAYA BAKIŞ

Belediye 
otobüslerinde 
zamlı tarifeler 
başladı

1995 yılı bütçe uygu
lamasına geçilmesi ile 
birlikte Gemlik-Bursa 
arası ve şehiriçinde oto
büs tarifeleri zamlı 
olarak uygulanmayla 
başlandı.

Gemlik -Bursa arası 
otobüs bileti 15 bin 
liradan 20 bin liraya yük
seltildi.

Haberi Sayfa 4'de

Şahinyurdu Köyünde 
Zeytin 
havuzunda 
kadın cesedi

İlçemize bağlı 
Şahinyurdu Köyümde 
Seçtiğimiz hafta 

umarfesi günü evin
den çıkan Saliha 
Biçer(53) adlı yalnız 
yaşayan kadın köy 
yakınlarında bulunan 
zeytin havuzunda ölü 
olarak bulundu.

Olayla ilgili soruştur
ma devam ediyor.

Haberi sayfa 2'de

rekor
B 1994 yılında Gemlik 
Mahkemeleri ve İcra
Müdürlüğü'nde işlem 
gören dosyaların dökümü 
çıkarıldı.

1994 yılında İcra 
Müdürlüğüne 384 yeni 
dosya gelirken bir önceki 
yıldan devreden 2109 
dosya ve talimat yoluyla 
gelen 873 yeni 1443 de 
devir dosyasıyla takipteki 
dosya sayısı 8309'e yük-

dosya 
seldi. 1995 yılına 5532 
dosya devredildi.,

Asliye Hukuk 
Mahkemesine 1994 yılın
da 892 yeni dosya açıldı, 
Sulh Hukuk 
Mahkemesinde ise aynı 
dönemde 604 yeni dava 
dosyası geldi.

Asliye Hukuk ve İcra 
Ceza Mahkemelerinde 
1494 dava kara bağlandı.

Haberi sayfa 3'te

• KADRİ GÜLER
enflasyon yıkımı

DYP-SHP ortaklığı ekonomide de iflas etti. Yıllık enflasyon 
yüzde 150'lilere çıktığı DİE tarafından resmen açıklandı.

Bu durum Cumuriyet tarihinde yaşanan en büyük ekonomik I 

yıkımdır.
Kurtuluş Savaşının yaşandığı dönemlerde bile böylesi 

durumlarla karşılaşılmamıştır.
Enflasyonun yüzde 150 olması demek, insanların bir önceki 

yıla göre daha fakirleşmesi demektir.
Enflasyon başta ücretlileri yıkılıyor.
Halinden memnun olan var mıdır enflasyondan?
Bu ekonomi profösörü olan Başbakan Sayın Tansu Çiller, 

1994 yılında çizdiği yüzde 10'luk enflasyon gerçeğinin yanına 
bile yaklaşamadı. Bu hesap bilmemenin bir sonucudur.

Nedense bizde hep hesap kitap biliyorum diye ortaya çıkan 
yöneticiler ekonomiyi karaya toslatıyorlar.

"Bana 500 gün verin yeter" diyenlerin halini görüyorsunuz. 
Koltuklarına nasıl sarılıyorlar. Dünyanın hangi demokratik 
ülkesinde bu enflasyonla iktidar koltuğuna yapışmış bir yöne
tim görebilirsiniz.

İşin şaşılacak yönü, sosyal demokrat bir partinin böylesi 
bir iktidarda ortak olarak kalmasıdır.

Enflasyon canavarını işçi, köylü, memur, emekli,esnaf, 
sanatkar mı yarattı?

Bu kesimlerin mutluluğunu kendine ilke kabul edinen sosyal 
demokratlar, gerçekten bu yarım yamalak iktidarda kalarak 
haksız bir sorumluluğu paylaşmak zorundalar mı?

Daha önce de SHP'nin hiç zaman kaybetmeden iktidardan 
ayrılmaları gerektiğini yazmıştım. Durumda değişiklik yok. Sol, 
Şamalı bohça gibi iktidarda kaldığı sürece, daha da eriyecek ve 

«şansızlığın faturasını pahalı ödeyecektir.
28 Ocakla yapılacak SHP-CHP birleşme kurultayı belki bu 

gidişe bir son diyecektir.
Dileğim, sosyal demokrasinin can damarına ot tıkayan 

kadroların bir an önce kendini yenilemesi ve ülke gerçeklerine 
doğru tanı koyarak kitlelere güven vermeleridir.

Geçtiğimiz hafta istemiyerek köşemde ikinci kez basın mesleği
ni ilgilendiren konular için okurlarımın zamanını almıştım. 
Görüyorum ki sokak külhanbeyi ağızlının biri, yediği nanenin hazım ■ 
sızlığıyla yine saçmalamalarına devam ediyor.

Halk yargısını verdi.
Bu mesleğe yakışmıyanları teşir etmekten de geri kalmıya ■ 

_ cağımı da hatıriatıyorum.önlara çanak tutanları da.

Sümerbank 
özelleştirme 
masasına 
oturtuldu

Başbakanlık 
Özelleştirme 
Başkanlığınca ilk 
özelleştirme kapsamına 
alınan Sümerbank ve 
buna bağlı kuruluşların 
satış işlemleri için 
gazetelere ilanlar verildi.

Gemlik Sunğipek 
Fabrikası'da bu satış 
kapsamında ele alı
nacak.

Haberi Sayfa 4'de

Sanayi 
kuruluşların 
elektrikleri 
güçlendirildi
Yalova yolunda 
üzerindeki Gemlik ve 
Umurbey sınırlarında 
kalan sanayi kuruluşları 
trafolarını güçlendirildi. 
Dün bir süre kuruluşlar 
elektriksiz kaldılar.

Haberi Sayfa 3'de

kısa kısa kısa
Gemlik Lions Kulübü 
Gemlik Küçük Kumla 
arasındaki karayolu 
çevresini ağaçlandın 
yor. Kulüp yet 
kinlerinden aldığımız 
bilgilere göre, 
Karayolları 14. Bölge 
Müdürlüğü ve Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı ile 
birlikte yer tespiti yap
tılar.

Zeytinliklerde 
kış mücadelesi 
başladı
İlçe Tarım Müdürlüğü 
zeytin ürününün toplan
masından sonra kış 
mücadelesine 
başlanacağını belirtti. 
Zeytin ağaçlarında 
büyük tahribatlara yol 
açan kara hastalık ile - 
mücadelenin yağlı 
ilaçlarla bilhassa opron 
kullanılması istendi.
Haberi Sayfa 3'de

Verem Savaş I 
Haftası
Kutlandı
1-7 Ocak günleri arasın
da kutlanan Verem 
Savaş Haftası nedeniyle 
ilçemizde etkinlikler 
yapıldı.
Verem Savaş Dispanseri 
ve Derneği ilkokul öğren
cileri arasında kom
pozisyon yarışmaları 
düzenledi.

Haberi Sayfa 3'de

Namık Kemal İlkokulu 
Koruma Derneği yardım 
amacıyla 14 Ocak 1995 
günü Saat 14.00'de 
Belediye Düğün 
Salonu'nda çay düzen
ledi.

"Kümülatif Fiyasko" 
Yılmaz Akkılıç 

yazdı
2. Sayfada

DARBE ...
Darbe, Darbe 
Darbe korkusu 
Darbede enflasyona endeksli sanki 
Yüzde yüzlere kadar on yılda bir.
Yüzde yüzellilerde? 
On beş yıl 
1980 artı on beş yıl 
1995... >
Nasıl hesap ama./c 
Dileriz, Bağdat'tan dönsün...
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KÖŞEMDEN
Yılmaz AKKILIÇ

KÜMÜLATİF FİYASKO!

Bu DYP-SHP Koalisyonu'nun memur 
aylıklarına yapılan "moleküler zam"la 
ilgili olarak literatürümüze kazandırdığı 
bir "kümülatif" sözcüğü vardı. Fazlaca 
dalğa geçildiği için kullanılmıyor artık. 
Hani, birinci üç ay yüzde 15, ikinci üç 
ay da yüzde 7.5 zam yapılan memur 
ve emeklilere "kümülatif" olarak yüzde 
28 falan buluyormuş ya!

Sanıyorum bu Koalisyon'un fiyaskosu 
da, "kümülatif" olarak "yüzde 150"ye 
dayandı geçtiğimiz yılın sonunda. İşe 
bakın ki sosyal devlet ilkesini Refah'a 
ihale eden SHP, ve hele Genel Başkan 
Murat Karayalçın, bu "kümülatif 
fiyasko"dan rahatsız değil. Sanki, 'Gül 
gibi geçinip gidiyoruz işte" derceslne 
koltuğuna sarılıyor. Kımıldamaya hiç mi 
hiç niyeti yok. I

Parti genel başkanlığı ile dışişleri 
bakanlığı bir arada yürür mü? 
Avrupa'dan Orta Asya'ya. Sürekli 
kanayan bir dünyada, Türkiye'nin dış 
politikasını "CHP-SHP Ortak Kurultayı" 
için binektaşı gibi kullanmaya kalkış
manın sosyal demokratlıkla ilişkisi nasıl 
kurulabiliyor, anlayabilmiş değilim.

ANAP-Anayasa Mahkemesi ne 
başvurdu. Anayasa'ya göre hem 
"başbakan yardımcılığı", hem de 
"dışişleri bakanlığı" aynı kişide toplana
maz -yani bir politikacı, iki bakanlığı 
"asıl" olarak yürütemez-. Şimdi 
hazretler, "Devlet Bakanlığı ile 
başbakan yardımcılığı nasıl bir arada 
oluyordu ya" diyorlar. Ama kazın ayağı 
öyle değil, çünkü o makam "devlet 
bakanı başbakanyardımcısı" 
makamıdır; yani "başbakan yardım
cılığı" ile görevli "devlet bakanı" 
makamıdır.

Bunu, sosyal demokratların artık 
iyice anlamaları, afgılamaları gerekir, 
biiir...

Anımsayacaksınız, 5 Nisan 1994'te 
Çiller-Karayalçın İkilisi ortaklaşa bir 
"ekonomik paket" açıkladılar. 
Vatandaş boynunu büktü, ülkenin zoru 
aşabilmesi için özveriye rıza gösterdi.

Sonra mayıs ayında -yine- aynı ikili, 
bu kez "demokratikleşme paketi" ni 
ve yine- birlikte açıkladılar. "Ekonomik 
paket" yürürlüğe girdi. Allah razı olsun, 
Mümtaz Hoca'nın sayesinde "haraç- 
mezaf'ın önü biraz olsun alınabildi.

Peki ne oldu "demokratikleşme 
paketi"ne?

Ne olacak? DYP'lilerin katakullisiyle 
"deve" oldu...

Ne memur sendikaları, ne Terörle 
Mücadele Yasası, ne basın özgürlüğü, 
ne işkencenin önlenmesi, ne şu, ne 

bu...
Türkiye'de değişen bir şey yok. 

Sosyal demokratlar iktidara yapışıp 
kaldıkça "fiyasko", kispeti ayağından 
çıkmış yağlıgüreş pehlivanı gibi "reze
lere dönüştü. Ama umursayan kim?

Son derece pişkin bizin koltuğa 
yapışmış aslan sosyal demokratlarımız. 
Kimi "üç maymunlar"ı oynuyor; görmü 
yor, duymuyor, konuşmuyor. Kimi de 
"orta oyunu"na çıkmış Pişekar misali 
"Alo Azimet hattı"yla cümle alemin 
eğlencesi oluyor.

Bir fiyaskodur ki, "kümülatif" büyü 
yor...

Peki ne olacak bu işin sonu?
Ne olacağını kamuoyu yoklamaları 

gösteriyor. PİAR'ın son araştırmasına 
göre SHP yüzde 8.1'le MHP'nin bile 
arkasına düşmüş bulunuyor. Gümbür 
gümbür geleceği söylenen CHP ise 
sadece yüzde 1,8'de...

Bir partiyi yüzde 28'lerden alıp el bir
liğiyle SHP+CHP olarak yüzde 9.9'lara 
indirenler, hala “meydan-ı siyasef'te 
kalabilmek icih dileniyorlarsa bu gibi
lerin davranışlarını nitelemek için . . 1 
uygun sözcükler vardır aü.->’' Jürk'. 
mizde. Ama ne yazık, "hakaret" sav 
diye yazamıyorum

SHP ve CHP nın Gemlikli kurultay 
delegeleri. 28 Ocak'ta -bana kalırsa- 
sadece SHP ile CHP nin değil, asıl 
Türkiye'nin geleceğini belirleme sınavını 
vereceksiniz.

Akatürk geleneklerini, kuva-yı millîye 
ruhunu, bağımsızlık, ülküsünü, çağdaş 
ve laik demokrasi ilkesini yeniden yaşa
ma geçirecek bir atılımı gerçek - 
leştirmekle yükümlüsünüz.

Hani şu bayan Başbakan'ın de 
yişiyle, bu işi "ya yapacaksınız, ya 
yapacaksınız" başka yolu yok!

Eğer Türkiye sosyal demokrasisi, 
insanlığın tekdüzeleştirmeye çaba 
laydn "yeni Dünya Düzeni"nin seçeneği
ni üretemez, hala "Koltuk hesapları" ve 
■kurultay kulisleriyle zaman öldürmeye 
mahkum edilirse, iyice bilelim ki siyasal 
haritadan silinecektir.

Ve bu, bir "kehanet" değildir dost
larım. Şağ siyasetler, aralarında birlikte
lik sağlasalar da, Türkiye'nin ufkunda 
biriken kara bulutları dağıtmaya değil; 
grileşerek uzlaşmaya çalışacaklardır. 
Başbakanlığını "aydınlık devrimi"ne 
borçlu Bayan Çillerin, "tarikat" şeyh
lerinin seççadelerine yüzsürmeye. 
kalkışması açıkça gösterjyor bunu.

Eğer insan haklarına dayalı, uygar, 
çağdaş ve laik demokrasiden 
yanaysanız, artık bu "kümülatif 
fiyasko"ya son vermek zorundasınız..

KÖRFEZ Sayfa: İ

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt 

"Karabük'te sendikaya 
peşkeş çekiliyor"
■ Sendika ve yöresel kurumlara 1 lira bedelle satılan ve yeni ilave 
kaynaklar aktarılan Karabük Demir Çelik İşletmeleri'nde 60 milyon 
Türk vatandaşının hakkı olduğunu söyleyen Ticaret Odası Başkanı 
Kemal Akıt özelleştirmenini gerçek amacına uygun olarak yapıl
masını, özelleştirmeden sonuç alınamazsa ekonomik ve sosyal pat
lamaların gündemine gireceğini iddia etti.

Gemlik Ticaret ve'Sanayi Odası. 
Başkanı Kemal Akıt, Türkiye'nin yıllardır 
gündeminde bulunan ve ekonomiyi 
düzlüğe çıkaracak en önemli faktörler
den biri olan özelleştirmenin Karabük 
örneğindeki şekilde uygulanmasına 
karşı çıktı.

Akıt, yaptığı yazılı açıklamada, 
Karabük Demir Çelik işletmelerinin 
Sendika ve yöresel kurumlara 1 lira 
bedelle satılmasının ve yeni ilave kay
naklar aktarılmasının 60 milyon türk 
vatandaşının payı olan bir tesisin 
sendikaya peşkeş çekmek olacağını 
söyledi.

Akıt, "Verimliliği sağlamak kaynak 
yaratmak bir yana bu tür uygulamaların 
devletin kanburunu büyütmekten 
başka bir şeye yaramayacak" dedi.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, Karabük 
Fabrikası'nırrözelleştirmesiyle ilgili olarak

Mehmet Sevinç’in kitapları
Atatürkçü Düşünce
Demeği’ne armağan edildi

Geçtiğimiz yaz vefat 
eden gazetemiz eski 
yazarlarında emekli 
öğretmen ve ressam 
Mehmet Sevinç'in tüm 
kitapları, Atatürkçü 
Düşünce Derneği Gemlik 
Şubesine ailesi tarafından 
armağan edildi.

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik Şube 
Başkanı Şükrü Ekim ve 
Dernek yönetim kurulu 
üyeleri dûn Mehmet 
Sevinç'in ailesini evinde 
ziyaret ettiler.

Sevinç'in emekli öğret
men eştMelahat Sevinç’ 
kocasının bütün yaşamı 
boyunca Atatürk ilke ve 
devrimlerinin yaşatılması 
ve korunması için 
mücadele ettiğini, çağ 
daş Türkiye'nin ancak 
Atatürk düşüncesi ile 
gerçekleşebileceğine 
inandığını söyledi.

Mehmet Sevinç'in tüm 
kitapları, Atatürkçü 
Düşünce Derneği'ne eşi 
ve kızı tarafından 
armağan edildi.

"Gelinede 
Maşşallah" 
sahnelendi

Kız Meslek Lisesi 
yararına Lale Oraloğlu 
ve Orçun Sonat Tiyatro ( 
Grubunun "Geline de 
Maşşallah" adlı oyunu 
28 Aralık 1994 günü 
Gemlik Lisesi Salonu'nda 
sahnelendi.

"Geline de Maşşal 
lah" adlı oyun büyük ilgi 
gördü.

şunları söyledi:
"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının 

vergileriyle kurulmuş bir tesisin, yıllardır 
tesisin var oluşundan ötürü değişik şe 
kilde nemalanan yöre halkına ve 
kurumlarına devredilmesi işsizlikten 
kıvranan ve geçim sıkıntısı çeken 
ülkedeki diğer vatandaşların vicdanını 
yaralamıştır. Bu uygulamanın devamı 
halinde, sınırları içinde özelleştirilecek 
KİT olmayan ilçelerin durumu ne ola
caktır? Türkiye Cumhuriyeti yalnız 
Karabük değildir. Özelleştirmenin 
gerçek amacına uygun olarak yapıl
ması gerekir. Yoksa umut bağlanan 
özelleştirmeden de sonuç alınamazsa 
Türkiye'yi felaketin karşısına geçirecek 
ekonomik ve sosyal patlama gündeme 
gelecektir. Politikacıların oy hesabıyla 
ülke menfaatini yok saymaları ve kısa 
vadeli hesaplar yerine köklü çözümlerle 
hareket etmelidir. "

Sahinyurdu Koyu'nde 
ı

Zeytin 
havuzunda 
kadın cesedi 
bulundu
İlçemize bağlı 

Şahinyurdu Köyü'nde yalnız 
yaşayan Saliha Biçer (53) 
adlı kadın zeytin havuzun
da ölü olarak bulundu.

Geçtiğimiz hafta 
Cumartesi günü evinden 
çıkan Saliha Biçer, köy 
yakınlarında bulunan bir 
zeytiıp havuzuna düşerek 
boğulduğu saptandı. 
Jandarma olayla ilgili 
soruşturmayı sürdürüyor 1
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MARMARABİRLİK;1.« milyon kilo zeytin aldı
Kasını ayı alımlannın yüzde 5(l’si ödeniyor

Zeytin üreticisi
Verem SIRASI GELDİKÇE

Savaş
Haftası

İnan

HORTLAYAN HASTALIK:VEREM..

loto, 
W

Pal

72 Nolu Marmarabirlik Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifinde zeytin atımları 
devam ediyor. Üreticilerden 6 Ocak 
1995 gününe kadar 1 milyon 689 bin 
198 kilo zeytin alındı.

Kooperatif ilgililerinden aldığımız bil
gilere göre alınan zeytinlerin parasal 
tutarının 70 milyar 464 milyon 711 bin 
lira tutuyor. İlgililer,kooperatif kasım 
âyinin sonuna kadar verilen zeytinlerin 
karşılığı olan paraların yüzde 60 sinin 
ödendiğinin, Kalan zeytin bedellerinin 
ise önümüzdeki günlerde ödeneceğini 
söylediler.

72 Nolu Marmara Birlik Zeytin 
Kooperatifinin satın aldığı ürünlerin- 
merkezlere göre dağılımı ve bedelleri 
şöyle:

Merkezden aldığı 474 bin 842 kilo 
zeytinin bedeli 20 milyar 250 milyon 949 
bin 810 lira, Adliye Köyü'nden aldığı 
7346 kilo zeytine 339 milyon 350 bin 250 
lira, Armutludan aldığı 35 bin 782 kilo 
zeytine 1 milyar 619 milyon 89 bin 700 
lira, Cihatlıdan aldığı 31 bin 291 kilo 
zeytine 1 milyar 192 milyon 622 bin 750 
lira, Engürüden aldığı 80 bin 1 kilo zey
tine 3 milyar 393 milyon 740 biri 120 lira, 
Fıstıklıdan aldığı 63650 kilo Zeytine 2

milyar 787 milyon 385 bin 160 lira. Büyük 
Kumla 29 bin 320 kilo zeytine 1 milyar 
163 milyon 277 bin 40 lira, Gencalliden 
aldığı .106 bin 146 kilo zeytine 3 miİyar 
804 milyon 269 bin 770 lira, Küçük 
Kumladan aldığı 104 bin 688 kilo zey-- 
jine 4 milyar 463 milyon 831 bin 860 lira, 
Karacaalli'den aldığı 50 bin 234-kilo 
zeytine 2 milyar 192 milyon 912 bin 470 
lira, Kurtul Köyü'nden aldığı 90 bin 345 
kilo zeytine 3 milyar 544 milyon 553 bin 
710 lira, Kurşunlu'dan aldığı 58 bin 314 
kilo zeytine 2 milyar 132 milyon 701 bin 
250 lira, Narlıdan aldığı'35 bin 44 kilo 
zeytine 1 milyar 539 milyon .417 bin 210 
lira, Şahinyurdu'ndan aldığı 40 bin 229 
kilo zeytine 1 milyar 707 milyon 749 bin 
230 lira, Umurbey'den aldığı 130 bin 655 
kilo zeytine ise 4 milyar 943 milyon 586 
bin 180 lira.

Zeytinin barem fiyatları dövizdeki 
gelişmeye endekslendiğinden ocak ayı 
için yeni fiyatlar belirlendi.

220 daneli zeytin fiyatı 65 bin 550 
liradan 67 bin 5Û0 liraya, 500 daneli 
zeytin fiyatı ise 26 bin liradan 26 bin 590 
liraya yükseltildi.
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1994 yılında Gemlik 
icra Müdürlüğünde ve 
mahkemelerde bakılan 
davalarla ait dosya 
«av/rtarı belli oldu.

1993 yılından 2109 
dosya devralan İcra 
Müdürlüğüne 1994 yılı 
içinde 3884 yeni dosya 
açıldı. 1994 yılı içinde 
toplam 5993 dosyanın 
2154 tanesinin sonuç
landırıldığını açıklayan 
ilgililer, 1995 yılına ise 
3839 dosyanın takipli 
devri yapıldığını söyledi 
ler.

Öte yandan İcra 
Müdürlüğüne talimat 
yoluyla 1993 yılından 
1443 devir yapılırken, 
1994 yılında 873 yeni 
dosya geldi. 1995 yılına 
ise 1693 dosya devredil
di.

1993 yılına göre 1994 
yılında Gemlik icra 
Müdürlüğünde açılan 
dosya sayısında yüzde 
60 dolaylarında artış 
olduğu gözlendi. Talimat 
dosyalarındaki artış ise 
yüzde 30 dolaylarında.

MAHKEMELERDE
DURUM

Gemlik Asliye 
Mahkemesinde 
yılında 892 yeni 
dosyası açılırken, 

Hukuk 
1994 
dava 
1993

yılından devir olan 622 
dosya ile toplam 1514 
dosyadan 1005'1 yıl 
içinde karara bağlandı. 
509 dosya ise 1995 yılına 
devroldu.

İcra Ceza 
Mahkemelerinde ise; 
1994 yılında 488 yeni 
dosya açılırken, 1993 
den devrolan 66 dosya 
ile bu sayı 554'e yükseldi. 
Yıl sonuna kadar 396 
dosya karara bağlandı 
1995 yılına ise 158 dosya 
devroldu.

İcra Tetkik 
Mahkemelerinde 1993 
yılından 21 dava 
dosyası devir edilirken, 
1994 yılında 83 yeni 

dava dosyası açılırken, 
bu sayı 104'e ulaştı. Yıl 
sonuna kadar 75 dosya 
karara bağlandı. 1995 
yılına ise 29 dava 
dosyası devroldu.

Asliye Hukuk 
Mahkemelleri ve İcra 
Ceza Mahkemeleri 
Hakimi İbrahim Kaplan, 
1494 dava dosyasını 
karara bağladı.

K o d o s t r o 
Mahkemelerinde ise 
1993 yılından 25 dava 
dosyası devroludu, 1994 
yılında ise 48 yeni dava 
dosyası açıldı ve bu sayı 
73'e yükseldi. 73 dava 
dosyasının 62'si karar 
bağlandı., 1995 yılına İT 
dava dosyası devroldu.

Sulh Hukuk 
Mahkemesinde, 1993 
yılından 1994 yılına 158 
dava dosyası 
devrolurken 1994 yılında 
ise 604 dava dosyası 
açıldı. Ve bu sayı 762'ye 
ulaştı. Bu 762 dava 
dosyasından 657 dava 
dosyası karara bağlandı. 
1995 yılına 105 dava 
dosyası devroldu..

Asliye Ceza 
Mahkemeşi'nde ise 
durum şöyle:

1993 yılından 1994 
yılına 478 dava dosyasi 
devroldu. 1994 yılında 
632 dava dosyası açıldı 
ve bu sayı 1110'a yüksel
di. 1110 dava dosyasının 
576'sı karara bağlandı. 
534 'ü ise 1995 yılına- 
devroldu.

Sulh Ceza 
Mahkemeleri'nde İse 
1993 yılından 1994 yılına 
131 dava dosyası 
devrolmuş, 1994 yılında 
889 dava dosyası açıldı 
ve toplam dosya sayısı 
1020 yükseldi,

1994 yılında 895 dava 
dosyası karara bağ - 
landış ve geriye kalan 
125 dava dosyası 1995 
yılına devroldu.

Zeytinliklerde 
kış mücadelesi 
başladı

İlçe T;a r ı' m 
Müdürlüğü'nd- en 
aldığımız bilgilere göre, 
zeytinlerde kış 
mücadelesine baş - 
landı.

Zeytin ürününün 
toplanmasından sonra 
havaların zararlıların 
üremesine uygun 
ortamda olması 
nedeniyle yapılan kon
trollerde yerlerinde kara 
hastalık (karakoşnil) 
görülen zeytinliklerde 
.zararı ile mücadele için 
yağlı ilaçlar kullanılmas 
istendi.

İlgililer, kış mücade
lesinde üreticilere 
opron önerdiklerini, 
mücadele için ğeci 
kilmemesini istediler.

Öte yandan zeytin
liklerde gübrelemenin 
de başlatıldığını 
belirten İlçe Tarım 
Müdürlüğü yetkilileri 
toprak ve yaprak tahlili 
yaptıran üreticilerin 
tahliller sonucuna göre 
gübre kullanmalarını 
istediler.

Yalova Zeytin 
Araştırma Merkezi'nde 
•yaprak tahlilinini 400 
bin, toprak tahlilinin ise 
250 bin liradan 
yapıldığını hatırlatan 
ilgililer, gerektiğinde 
tahlili almak için müdür
lükten üreticileri teknik 
eleman verileceğini 
söylediler.

İlçe Tarım Müdürlüğü 
ilgilileri, 1995 yılı çalışma 
proğramının açık - 
landığını, .çiftçilere ise 
zararlılarla mücadele 
İçin uyarı yazıları 
yazdıklarını önümüzdeki 
günlerde merkez ve 
köylerde çiftçi eğitim 
programlarının yapıl
masına başlanacağı 
bildirildi.

İlçemizde ayva ve 
armutlarda ateş yanığı 
hastalığı görüldüğüne 
de dikkat çeken İlgililer, 
bu konuda da çiftçinin 
uyarıldığını söylediler.

kutlandı
Verem Savaş Haftası 

ilçemizde bir dizi etkinlikle 
kutlandı.

1-7 Ocak 1995 günleri 
arasında kutlanan Verem 
Savaş Haftası nedeniyle 
ilçemiz Verem Savaş 
Dispanseri ve Derneği 
ilkokul öğrencileri arasında 
konusu "Verem hastalığı 
ve Veremle savaş" olan 
kompozis yon yarışması 
düzenledi.

Öte yandan ilçemizin 
çeşitli yerlerine Veremle 
ilgili pankartlar asildi. 
Fabrikalar ve kıraathaneler 
gibi toplu bulunulan yerlere 
bu hastalıkla ilgili afişler 
asıldı.

Ayrıca, ilçemiz 
ilkokullarında verem 
hastalığı konusunda video 
gösterimi ve konferanslar 
düzenlendi.

Yalova
yolundaki Sanayi 
Kuruluşlarının 
elektrikleri 
güçlendirildi

Sön yillarda gittikçe 
artan fabrika- sayısı 
nedeniyle elektrik şebekesi 
yetersiz kalan Yalova yo 
tundaki Sanayi 
Kuruluşlarının trafo ve elek - 
trik hatları değiştirildi.

TEK tarafından Yalova 
yolu düzergahında bulu
nan sanayi kuruluşlarına 3 
ay önce yapılan uyarıyla 
trafolarının 15 bin 500 volt- 
dan 34 bin 500 volta 
çıkartılması istenmişti.

Dün, sanayi kuru. - 
luşlarının elektrikleri 
kesilerek yeni takılan trafo
lara bağlantılar TEK tarafın
dan yapıldı. Yeni yük - 
seltilmiş trafoların sisteme 
bağlanması yüzünden 
sanayi kuruluşları dün bir 
süre için çalışamadı.

Küçük
Kumla'da

□ Havuzlu
□ 60 m2 daire
□ 50 m2 dükkan

Tel: 513 17 97

Atalarımız he güzel depriişler "Olmaya cihanda bir 
nefes sıhhat'-gibi.." Evet efendimi Her işin başı sağlık. 
Hastalanmadan ne büyük nimet olduğu pek bilinmez 
sağlığın. Bu büyük nimetin kadrini, kıymetini bilelim.

Sağlığımızı bozucu yaşam ve davranışlardan uzak 
olalım. Allah'ın bize olan emaneti vucudumuzu 
koruyalım. 1

Bilindiği gibi; bu hafta Veremle Savaş Haftası. Her 
yıl bu hafta içinde hastalığın önemi topluma anlafılt 
yor yıllarca. Veremle savaşta başarılı olunduğu için, 
pek önemsenmemeye başladı bir zamanların 
korkunç hastalığı.

Verem çok eski bir hastalık. Bir basilin sebep 
olduğu bu hastalığın basili 1882 yılında KOCH tarafın
dan bulundü. Hastalık İkinci Dünya Savaşı'ndan 
sonra hızla dünyayı sardı.

Yokluk, sefalet, açlık yaygınlaştırdı bu hastalığı. Tıp 
çaresiz kaldı uzun süre. Tâki stroptomisin keşfedilin 
ceye kadar bu dertten milyonlarca insan, özellikle 
genç insan eridi, soldu, yok oldu. Eli ko salı Azraille 
simgelenen bu korkunç hastalık yüzünden.

Verem, iki yüzü keskin bir bıçak gibidir. Fakiride 
zenginide arayıpta bulamadığı müşterisidir.

Yoksul gıdasızlıktan, yeteri gibi beslenemediğin- 
den düşer pençesine, zengin ise varlığın verdiği 
sorumsuz aşırı yaşamdan, sefahatten...

İçki tutkusu, sabahlara kadar kumar, uyuşturucu 
alışkanlığı, gece kulüplerinin, bar ve pavyonların 
havasız, kargnlık, loş sigara dumanından, alkol 
buharından göz gözü görmez bodrum salonları, seks 
partileri, fuhuş., alır pençesi altına, kılar insanı direç - 
siz. Acımasızdır o. Yakar, kavurur, kemirir, bitirir. Yatırır 
yatağa, düşürür çoçuk, yaşlı genç demeden zaman - 
siz kara toprağa.

Benim bildiğim; bugüne kadar devletçe iki önemli 
sağlık savaşında başarılı oldu. Sıtma ve verem. Bu 
belaların her ikisinin de kökünü kuruttuk yakın 
zamana kadar. Veremle savaş bırakılmış değil, hala 
sürüyor. Çünki yavaş yavaş istediği ortamı bulur oldu.

İnsanımızın büyük çoğunluğu sabit ve dar gelirli. 
İşsizlik berdevam. Toplum yarı aç, yarı tok. Yakın 
zamanların fakirin, işçinin yiyeceği olan zeytin, peynir, 

. helva, sucuk, pastırma şimdi zenginin bile tadımlık 
ulaşabildiği temel gıdalar. Hayvancılığımız bitmek 
üzere. Et, süt, yumurta ateş pahası. Fakir fukara, kur
ban bayramından kurban bayramı et yüzü görebili 
yor. Kiralar korkunç yüksek. Yılda %150 enflasyonun 
olduğu bir ülkede 3-4 milyon gelirle ne alıp ne yiye
bilecek milyonlarca bu durumda olan insan. Durum 
sosyal yönden ciddi. Sağlık yönünden ciddi.

Devlet, çalışanların bu durumuna süratle eğitmeli, 
çalışanların ücretleri mutlaka artırılmalıdır.

Gençlik kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılarak spora 
yöneltilmeli, spor, alanları yaygınlaştırılmahdır.

Orman alanları genişletilerek, devlete ait olacak 
dağ evleri, orman evleri inşa edilerek gelir düzeyi 
düşük vatandaşlarımızın hiç olmazsa 2.3 yıl da bir 
ciğerleri çam havası teneffüs edebilmelidir.

Kumar, fuhuş ve uyuşturucu ile amansız savaşıl - 
malıdır.

Her vatandaş yılda bir kez olsun zorunlu olarak 
sağlık taramasından geçirilmelidir.

Esnafın sağlık kontrolleri sıklaştırılmalıdır.
Hayvanların da sağlıklı olmalarına özen göste 

rilmelidir.
Pastörize süt veya iyi kaynatılmış süt kullanılımı 

öğütlenmelidir.
Bilir bilmez antibiyotik alınmamalıdır.- Bilinçsiz ve 

yaygın antibiyotik kullanmanın, veremle savaşta 
başarıyı olumsuz etkilediği unutulmamalıdır.

Koruyucu hekimliğe önem verilmelidir. Koruyucu 
hekimlik hizmetleri yaygınlaştırılmaıldır.

Çevre korumasına milletçe hep beraber özen 
gösterilmelidir.

Tüm okullarda doktor istihdamı ile sağlıklı nesillerin 
yetiştirilmesi sağlanmalıdır.

Veremle savaştan gönüllü sayısı, arttırılmalı, maddi 
ve manevi destek Verem Savaş Derneklerinden esir- 
genmemelldir.

Sağlığımıza, toplumun sağlığına özen gösterelim. 
Sağlıklı yaşayalım. Sağlıklı yaşatalım.

Selam olsun insanlığı sağlıklı kılmak için savaşan
lara.
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Cihadı Köyünde bulunan Helenistlik çağa ait 2 bin yıllık stalinlcr çok kıymetli

Polise tarihi eser 
satmağa kalkıştı

Cihcrtlı Köyündeki arazisinde bulduğu 
2 bin yıllık olduğu .sanılan stalinleri Mali 
Polise satmağa kalkışan taşocağı işlet
mecisi Süleyman Vergili, tutuklandı.

Geçtiğimiz hafta meydana gelen 
olayda, tesadüf eseri olarak bulduğu 
tarihi, eseri satacağını çevresinde 
duyuran ve müşteri aramağa 
başlayan Süleyman Vergili, kendisine 
alici olarak gelen Mali polis İle 
pazarlığa başladı.

Polisten 4 adet staline 250 milyon lira 
istedi. Fiyatı çok bulan polisler 200 mil 
yon teklif ettiler ve Vergili ile anlaştılar. 
Polisler eski eser satıcısı Süleyman 
Verglli'ye' 500 mark kapora bırakarak

tekrar gelmek üzere ayrıldılar.
İki gün sonra yeniden Cihatlı köyüne 

gelen ve Süleyman Vergili ile ilişki 
kuran polisler, istenen parayı vererek 
Helenistlik çağa alt eserleri aldılar. 
Ancak, polisler kimliklerini belirtince 
eski eser kaçakçısı Süleyman Vergili 
neye uğradığını şaşırdı.

Değerine paha biçilmeyen ve 
üzerinde yazılar ve insan figürleri bulu
nan eserin kıymet takdirinin uzmanlar
ca yapılacağını bildirdiler. 2 bin yıllık 
olduğu sanılan stallnierin Helenistlik 
.çağda kurulan Gemlik topraklarından 
yaŞayan medeniyetlere ..git olduğu 
sanılıyor.

Belediye otobüslerinde 
zamlı tarifeler başladı
Yeni yılla, birlikte belediyelerde uygulamaya konan 1995 yılı bütçe uygula

masıyla otobüs fiyatlarınada zamlar geldi.
Gemlik Belediye Otobüslerinin Gemlik Bursa arası yolcu taşıma ücretleri 15 

bin liradan 20 bin liraya çıkarıldı.
Gemlik Bursa arasında öğrenci bileti 5.bin liradan 7 bin 500 liraya çıkarken, 

Şehir içi tam bilet 3 bin liradan 4 bin liraya çıkartıldı. Şehir içi öğrenci biletleri 
ıse.2 bin lira olarak kaldı.

Öte yandan Gemlik Küçük Kumla arası otobüs biletleri 8 bin lira, Gemlik 
Armutlu ve Armutlu Gemlik arası otobüs biletler 30 bini lira,Armuflu Yalova 
arası ise 50 bin lira. Umurbey Gemlik, Gemlik Umurbey arası otobüs tam bilet 
10 bin lira, öğlenci bileti ise 3 bin lira olarak devam ediyor.

Sümerbank özelleştirme 
masasına oturtuldu
Özelliştirme yasasının çıkmasından şonra.llk satışa çıkarılacak kamü kuru V 

tuşları arasinda Sümerbank Ve buna bağlı kuruluşlar yer alıyor.
Sürner.bank'a bağlı olan Gemlik Sunğipek Fabrikasını da sa,tılacak KIT'ler 

arasında yer alıyor. Daha öncede satışa çıkarılan Sunğipek Fabrikasına çeşitli 
alıcılar gelmiş ancak ilk «atışta alıcıbulunamamışti .Alıcıların fabrikanın 
bugünkü şekliyle bir işe yaramayacağı, selofan üretim teknolojisinin geri 
olduğu ve üretimin dünya fiyatlarınından çok yüksek olduğunu ifade ettikler) 
öğrenildi.
Başbakanlık özelliştir me başkanlığınca gazetelere verilen ilanlarda 
Sümerbank'ın %100 hisselerinin satış yöntemiyle özelleştirileceği, %6 'inin blok, 
halanının ise halka arz yolaylâ satıtacağı duyuruluyo'r. Sümerbank'ın fab
rikalarını almak isteyenler ihaleye girebilmeleri için 25 milyar lira nakit veya 6 
aylık kayıtsız koşulsuz gayfı kabili rüculu geçici banka mektupları .ver ebilecek- 
ter.
Sümerbankın herhangi bir fabrikasını satın almdk isteyenin 30 Ocak günü saat 
18.oo kadar tekliflerini ve teminatlarıyla istenen .belgeleri Özelleştirme İdaresi 
başkanlığına vermeleri gerekmekte. 

KÖRFEZ OFSEÎT
Matbaacıûk- Vfcujincıfıfc— kanıtım Jfizmetferi

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

Kartvizit- El İlanı- Davetiye- Broşür-Cilt-Kaşe-

MATBAA İŞLERİNİZDE TEK İSİM

TEL : 513 17 97
ADRES : Gazhane Cadde Oto Elektrik

Fikret yanı Beceren Apt. altı 51/A 
GEMLİK

Sigara ve 
vitaminler

(BYE) Sigara içen- 
lerin A, B12 ve C vita
minlerinden daha az 
yararlandıkları bildirildi.

Sigara sağlığın yanı 
sıra, beslenme üzerinde 
de olumsuz etkilerlnini 
olduğu belirlendi.
Sigara İçenler, 
içmeyenlere oranla 
daha qz miktarda A, 
B12 ve C vltcfrhenleri ile 
folat ve posa alıyorlar. 
Sigara miktarı arttıkça 
alınan mineral ve vita
minler de azalıyor.
Daha az sebze, meyve, 
tahıl ve süt tüketiliyor.

Bütün bu sonuçlar 
kansene karşı koruma 
sağlayan besnlerin ■: 
daha az alınrridsını - 
sağlıyor ve kanser riskini 
artırıyor. Sigara yalnız 
içeni değil, içilenr 
ortamda bulunanları 
da ayni derecede et 
klliyor.

Genel Kurul'a Davet
Küçük Kumla Şükrü Alemdar İlkokulu 

ve Öğrencilerini Koruma Derneği 
Başkanlığından

Derneğimizin yıllık Genel Kurul Toplantısı 
8 Şubat 1995 Çarşamba günü saat 
20.00'de Okul Salonu'nda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdide, İkinci 
toplantı, bir hafta sonra aynı yer ve saatte 
yapılacaktır.

Yönetim Kurulu

GÜNDEM :
1 - Yoklama
2 - Açılış, Divan Kurulu seçimi

. 3- Saygı duruşü
4- Yönetim ve Denetleme Kurulları 

raporlarının okunması •
5- Raporların görüşülerek aklanması
6- Yeni Yönetim Kurulü seçimi
7- Denetleme kurulu seçimi
8- Dilek ve istekler
9-Kapanış

ı< Ay - tep
Cam ve Pet Kavanoz Teneke Ambalaj Ticareti

Her çeşit ppt ve cam kavanoz-plastik zeytin selesi- turşu tenekesi 
çeşitleri ile hizmetinizdeyiz.

Ahmet ATALAR
Tel: 513 52 22 - 514 21 25 &Fax: 513 70 15
Orhangazi Cad. No: 19 GEMLİK

İLAN . ,w.
GEMLİK ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN 

1992/282
Gemlik İlçesi, Umurbey köyü, Gemlik yölu mevkiinde kain, kuzey[ 

Mehmet Altıparmak mirasçıları, güneyi Ali Avcıoğlu, doğusu 
Muazzez Üre ve Birsen Sivri, batısı Gülhan Gündoğdu, Hafize Gezgin । 

taşınmazları ile, çevrili T apu Fen Memuru Halil Blllçi'nih 13.10.1994 
tarihli krokisinde (A) ve (B) harfleri İle gösterdiği, A hcu(l İle 

gösterilen 370 M2'lik, B harfi İle gösterilen 1036 m2'llk
tdşınrpazın davacı Nuri İhsan Altıpar mak tarafından senetsizden 

tescili talep edildiğinden dava konusu taşınmaz hakkında 
hak iddiasında bulunanların ilan tarihinden İtibaren 3 ay 
içersinde mahkememizin 1992/282 esas sayılı dosyasına

• müracat etmeleri İlan olunur.

Çocuklarda bademcik 
iltihaplarına dikkat edin

(BYE) Çoçuklarda bademcik iltl-, 
haplarının teşhis ve tedavisinde gaç 
kalınması halinde, kalp rahatsızlıklan - 
na yol açabileceği bildirildi.

Bademcik iltihaplarına neden olan 
mikropların bir bölümünün A Grubu 
beta hemoritlk steptokoplar böbrek 
hastalıklarına, romatizma! ateşin oluş
masına, eklem İltihabına ve kalp 
kapakçıklarında olumsuz etkiye 
sebep olabiliyor.

Boğazı ağrıyan, bademciklerinde 
iltihap olan çoçuklar, en kısa sürede

uzman hekimin tedavisinden geçme
lidir. Boğaz ağrılarından ortalama 2 
hafta sonra eklemlerde şişlik, kızarıklık 
ve ağrı olur, hararet yükselir ye çoçuk- 
ta çarpıntı başlar ve sol göğsünde 
ağrı, solunum güçlüğü yaşanır. Bu(nlar. 
ciddi hastalıkların belirtileridir.

Boğaz ağrısından ortaya çıkabilen 
ciddi rahatsızlıkların uzun sür eli 
tedavisiyle iyileşebileceği bildirildi. 
Eklem rahatsızlıkları çoçuklar 18-20 
yaşına kadar, kalp rahatsızlıklarında 
Ise'ömür boyu tedavi edilmelidir.
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Sfazırtayan: Serap ‘BİRLİK

Verem (Tüberküloz Hastalığı)
Verem, mikroorganizmalar tarafın

dan oluşturulan bulaşıcı bir hastalıktır. 
Basil insan vücudunda en fazla 
akciğerler olmak üzere böbrek, beyin, 
bağırsak.kemik gibi organlara da yer
leşebilir.

Bulaşma solunum yolu ile gerçek
leşir Oksuruk ile aksırıkla ve konuşma 
ile etrafa yayılan damlacıkların içersin
deki basillerin solunumla alınması ile 
hastalık bulaşır.

Diğer bir bulaşma yolu ise verem 
hastalığına yakalanmış sığırların 
sütünün içilmesi dir.

Mikrop vücuda girdikten sonra 
kişinin savunma sistemi ile yok edilir. 
Ancak savunma sistemi yeterli ola
madığı zaman hastalık başlar.

Hastalığın belirtileri verem mikrobu 
vücuda girdikten bir iki ay içersinde 
başlar.

En çok görüleni ise akciğer 
tüberkülozudur. Hastalık öksürük, bal
gam çıkarma (bazen kan ile birlikte), 
gece terlemesi, kilo kaybı gibi belirtiler
le başlar.

Hastalığın teşhisi akciğer röntgeni 
balgamda mikroskopla verem 
mikrobunun aranması, tüberkülin testi 
ile konur.

Kesih teşhis mikrobun balgamda 
mikroskopla görülmesidir.

Verem hastalığı tedavisi mümkün 
olan bir hastalıktır. Önemli olan erken 
teşhistir. Tedavinin süresi on ya da on 
iki ay arasında sürmektedir.

İlaçların düzensiz alınması tedavinin 
geçikmesine ve ilaçlara karşı basillerin’ 
direnç kazanmasına neden olur.

Bu hastalıktan korunmak için BCG 
aşısı yapılmaktadır. Koruyuculuğu 
yüzde 80'dir. 20 yaşına kadar dört kez 
uygulanması gerekir.

Ayrıca hastalıktan korunmak için 
çevresel ve toplumsal faktörlerin 
iyileştirilmesi gerekir. Toplumda hijyen 
tedbirleri alınmalıdır. Toplu yaşanan 
yerlerde havalandırma sistemi 
olmalıdır. Kişisel çabalarımız ise vücut 
direncini düşüren faktörlerden kaçın
mak ve iyi beslenmektir.

Ülkemizde vereme karşı kurulan 
Verem Savaş Dispanserlerinde teşhis 
tedavi ve korunmaya yönelik çalış
malar yapılmaktadır.

Bu hastalıktan şüpheleniyorsanız 
hemen Verem Savaş Dispanserine 
başvürmalısınız.

Çocuklarınızı zamanında aşılat - 
malısınız.

İS YERİNİZİ HOS GÖSTERMENİN YOLLARI
Ofisinizin ya da iş yerinizin 

görünüşünün, iyi çalışıp çalışmamanız - 
da büyük etkisi vardır. Ve bu etkenleri 
siz azaltabilirsiniz. O halde işyerinizde 
hem zevkli hem rahat bir ortam yarata
bilirsiniz. İşte size küçük öneriler. :

□ Masanıza ufak saksılı çiçekler yer
leştirin.

□ Masanıza şeklini beğendiğiniz bir- 
lamba koyabilirsiniz. Size okurken ve 
çalışırken mükemmel bir ışık sağlaya - 
çaktır.

0 Sandelyenizin üzerine ufak bir 
minder koyarak tipik bir ofis havası 
yaratabilirsiniz.

□ Genellikle ofislerde siyah beyaz

kağıtlar kullanılır. Fakat siz sevdiğiniz 
renkleri seçerek yaptığınız işi daha da 
keyifli hale getirebilirsiniz.

0 işyerinizde kullandığnız çöp 
kutusu yerine renkli ufak kutuları tercih 
edin.

□ Çalışabileceğiniz güzel ve rahat 
masanız olsun.

0 Arasıra masanızın yerini değiştirin. 
Ufak bir değişiklik sizin daha iyi çalış
manızı sağlayacaktır.

0 Masanıza sevdiğiniz insanların 
resmini koyun.

0 Eğer iş gereği bir araştırma 
yapacaksanız saat 09.00-11.00'de yap
mayı tercih edin.

Dünya'nın 41 yerinde savaş var

Yeryiiziindeki savaşların 
sayısı gittikçe artıyor
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MANASTIR MEVKİİNDE
Deniz manzaralı

Kaloriferli
Hidroforla 

Parkeli 
Asansörlü

Yaşlılar 
kırıklara
dikkat

(BYE) Yaşlılarda 
uyluk kemiği, boyun ve 
el bileği kırıklarının daha 
çok görüldüğü, 
tedavisinin ise çok zor

(DID) Dünyanın değişik ülkelerinde 
sürdürülen savaşların sayısının 1945 
yılından bu yana aralıksız olarak artış 
gösterdiği bildirildi.’

Birleşmiş Milletler bile bugüne kadar 
etkin aracılık görevini sürdürememiş.

Meksika eyaletindeki silahlı çatış
malar ve Yemen'deki mücadelelerden 
sonra uzun süredir tırmanan gerginliğin 
Aralık ayı ortalarından itibaren açık bir 
savaşa dönüştüğünü bildirildi.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 
sürdürülen savaşların sayısının 187'e 
ulaşmış ve 1994 yılında Dünya'nın 41 
ülkesinde savaş yaşanmış. Bugünlerde 
12 savaş hüküm sürüyor. Bu savaşlar

dan en çok Afrika etkileniyor. 
Tahminlere göre bu savaşlarda 6.5 
milyondan fazla insan yaşamını yitirmiş. 
1994 yılı sayıları ise 18 milyonu aşkın 
mülteci ile kendi ülkelerinde evsiz bark
sız bırakılan yaklaşık 24 milyon insan bu 
çatışmalara kurban gittiği öğrenildi.

Durdurmaya yönelik yapılan bütün 
çabalar savaşları durdurmaya yet
memiş.

ilgililer, Güney Afrika' da nisan ayın
da yapılan seçimlerle Ortadoğuda 
imzalanan barış anlaşmaları gibi 
cesaret verici gelişmelerin olduğuna 
dikkat çekti.-
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Süper Lux daire satışlarına 
başladığımızı müjdeleriz

Tel: 513 46 37- 5136446 GEMLİK

FİKRET OTO ELEKTRİK
YEDEK PARÇA-AKSESUAR- AKÜ 

Otomotiv Sanayiinin tercih ettiği

24 AY GERÇEK GARANTİ
TEL&FAX: 513 10 01

İSTİKLAL CD. 1 NOLU ARALIK

olduğu, özellikle bu 
mevsimde daha dikkatli 
olmaları gerektiği bildiril
di.

İlgililer, yaşlı kadınlar 
ile çok yaşlı erkeklerde 
kemik dokusunun 
azalarak’, işlevini önemli 
ölçüde yitirdiğini, 
kemiğin küçük darbe 
lerde bile kolayca kınla- 
bileceğini söyledi.

Yaşlılarda en sık 
görülen kırıklar, uyluk 
kemiği, boyun kırıkları 
ve kol kemikleridir. Bu 
kırıkların sayısında kış 
aylarında daha çok 
artış görülmektedir.

Bu tür kırıkların diğer 
kırıklara oranla daha 
zor tedavi edildiği 
bildirildi.

Karadeniz'den
küçük hamsilerin 
avlanmaması
istendi

(BYE) Boyu 9 san
timetreden kuçuk ham
silerin avlanmaması 
istendi.

Bakanlık Koruma ve 
Kontrol Genel 
Müdürlüğü'nce yayım
lanan 1994-1995 av 
sezonunda geçerli olan 
su ürünleri avcılığında 9 
santimetreden küçük 
hamsilerin yakalanma
ması bildirildi.

Gerekli Telefonlar
Polis imdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. kom.

155
5131044
5131879
5131206

Kaymakamlık
Kaymakamlık 5131051
Kaymakamlık Ev5131Q52
C. Savcılığı 
C. Savcı Yrd. 
Emniyet M.

5131053
5132954
5131028

ULAŞIM
Doğan Körfez 5131212
Aydın Turizm 5132077

GEMLİK REHBERİ
Resmi Daireler
TEK Arıza 
TEK İşletme 
Turizm Der. 
Spor Sah.

■ Orm. Böl. Şf. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Eğt. Mrk. 
Halk Kütüp. 
As. Şb.

(-Karayolları 
Uman Bşk.

'Mal Md.
Nufus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Sic. Md. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Da. Md. 
İlçe Tar. Md. 
ilçe Seç. Md,

5132066 
5134503 
5131274 
5131900 
5131286 
5131174 
5131846 
5131353 
5131057 
5131308 
5131133 
5131095 
5133742 
5131507 
5131414 
5131364 
5132978 
5131042 
5132360 
5131186 
5134994

Gemi Saatleri
Yalova -Sirkeci (İşgünleri) 

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

Muhasebe Md. 5134521-182
Yazı İş. M d. 
Su Arıza

5134521-111
5134521-185

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

DOĞALGAZ SATICILARI

Aygaz 
Özgaz

513 12 95
514 17 00

5131821 
5132467 
5133240
5132324

Körfez. Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi

UÇAK 
SÖNMEZ HAVA YOLLARI

BURSA DAN : 
08.30 - 11.30 -17.30

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

2465445 
Bilet Satış Tel: 

2222097
TAKSİLER

Akıl hastaları ve veremli 
hastalardan tedavi ücreti
alınmayacak

(BYE) Akıl hastaları ile 
verem ve cuzzamlı 
hastaların, devlet kuru
luşlarındaki muayene ve 
tedavisinden ücret alın
mayacağı bildirildi. 
Türkiye'de bulunan 
yabancı uyruklulardan, 
durumları uygun 
olmayanlar da bu uygu
lamalardan yararala 
nabilecekler.

Sağlık Bakanlığı

tarafından tüm il ve 
valiliklere gönderilen 
genelgede, bakıma 
muhtaç kimsesiz ikamet
gahı olmayan, ödeme 
gücü yeterli bulunmayan 
ve yeşil kart alamamış 
akıl.hastalarıyla veremli 
hastalardan sağlık kuru
luşlarında muayene ve 
tedavi ücreti alınmaması 
istendi.

rdl 

* İZ,
İÜ 
a, 
lı.
m 
re

îr" 
ı, j,ır

□ 
ır

t 
k

i

ı
I

.10 Ocak 1995 Sah AKDENİZ

11 Ocak 1995 Çarşamba ENGİN

12 Ocak 1995 Perşembe VEZİROĞLU

13 Ocak 1995 Cuma YİĞİT

14 Ocak 1995 Cumartesi SEDA

15 Ocak 1995 Pazar BALIKPAZARI

16 Ocak 1995 Pazartesi ÇAMLICA
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Gemlikspor 1 Duaçınar 0

Duaçınar'ı zor yendik
Geçtiğimiz hafta Bursa hipodrom Karşılaşmanın tek golünü Fatih 12.
sahasında Duaçınar ile karşılaşan 
Gemlikspor rakibini ancak 1-0 
yenebildi.
6-1, 8-1 gibi çok gollü yenilgiler alan 
Gemllksppr'un Duaçınar karşısında 
1-0 yenilgisi Gemlikspor severler 
tarafından yeterli bulunmadı ancak 
takımlarının puan kazanması sevinç 

"yarattı.
Bursa birinci amatör kümede 
şampiyonluğa oynayan ve bugüne 
kadar başarılı sonuçlar alan 
Gemlikspor Duaçınar karşılaşmasını 
Sefer çoşkun, Ahmet Güray; Burhan 
Yumlu üçlüsü tarafından yönetildi.

dakikada rakip kalenin filelerine yol
layarak elde etti
Gemlikspor ikinci devredede tüm 
çabalarına, karşı sonucu değlştire- 
meyince karşılaşma 1-0 bitti.
Gemlikspor ve Duaçınar karşılaş
maya şu kadro ile çıktı:

Gemlikspor : Serkan *** Orhan*** 
Barış***Hüseyin *** Aykut*** Turgut*** 
Fatih*** Hüseyin *** Soner*** 
Ahmet***

Duaçınar: Murat ** Salih** Özgür** 
Mustafa ** Burhan **Ziyd ** Berkant**. 
Barış** Kadir** Hakan** Mutlu**

ELEMAN ARANIYOR
İlçemizde faal durumda bulunan bir sanayi kuruluşunda çalışapak 

□ İngilizce ve Almanca bilen
□ Yönetici sekreterliği yapabilecek

■ □ Deneyimli □ Muhasebedeh?dnlaya.n j

BAY veya BAYAN elemanlar
aranmaktadır.

•İsteklilerin aşağıdaki adresimize bir adet fotoğraf ve öz geçmişleri ile 
birlikte başvurmaları duyurulur.

P.K94 16600 GEMLİK

ÖOY bOY
YEMEK SANAYİ

OFabrika O Atölye ODüğün-Eğlehce O Hastane- Okul O işyerlerine
Ustta ©HendeiDi, §a|lııHıı Hem tamir grfra .

Ayağınıza günlük servisimizle hizmetinize girdik
BıR TELEFOp YETERLİ

TEL:.5248018 KÜÇÜK SANAYİ SİTEŞiKAFETARYASI GŞMLÎK*

Vatandaşları dilekçe vermeye çağırıyoruz.

Kablolu yayınlar için
PTT'ye başvurun

PTT'nin kablolu yayın hizmetinden 
yararlanamayan ilçemiz için 
Gemliklileri dilekçe vermeye çağın 
yoruz.

' Son zamanlarda televizyon yayın
larını net izlenmeyen ilçemizde PTT'nirî 
kablolu sistem İle yayınların net olarak 
izleyebilmemiz içip televizyon kul
lanıcılarının ilçe PTT Müdürlüğüne 
dilekçe ile başvurması gerekiyor.

5 yılda 15 vatandaşın PTT'ye 
başvurarak, kablglu yayınlar dan 
yararlanmak istediğini belirtmesi üze 
rine Gemlik kablolu yayınlar p 
rogramına alınamıyor

İlgililer, PTT Bölge Müdürlüğü'ne her 
ay bu konuda bilgi verildiğini yatırım 
gerektiren kablolu yayınların yapıla
bilmesi? için vatandaşlardan yeterli

isteğin gelmesi geıektiğini söylediler.
Bunun için PTT Müdürlüğü'ne ve 

rilecek basit, bir dilekçenin yeterli ola
cağı bildiriliyor.

Gemlik'in kaliteli televizyon yayın-j 
larından yararlanabilmesi İçin v 
gazetemiz Gemlik Körfez aşağıda 
örneği verilen dilekçeyi imzalayarak 
PTT Müdürlüğü'ne veımelerlni için 
kampanya başlattı.

İlgililerden öğrendiğimiz bilgileıe 
göre 2 bin başvurunun gerçekleşmesi 
durumunda Gemlik'in de kablolu TV 
yayınlarından yararlanma olanağı 
doğacak. Bunun için haydi dilekçe 
verelim diyoruz.

Kısa zamanda yeterli dilekçenin 
toplanması' için Gemlikliler e 
çağrımızın takipçisi olacağız.

DİLEKÇE ÖRNEĞİ

PTT Müdürlüğüne
GEMLİK

Evimde /işyerimde kablolu televizyon yayınlarından 
yararlanmak istiyorum.

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim...... /..../1995

Adres : imza

KÖRFEZ OFSET
Matbaacılık- Yayıncılık- Tanıtım Hizmetleri

Ramazan ayi yaklasiyor 
Türkiye'nin en değişik İmsakİyelerİnİ 

MATBAAMIZDA EN UYGUN FİYATLARLA BASIYORUZ.

3ÎR TELEFOnunUZ YETERLİ
Fatura-Gider Makbuzu- Perakende Satış Fişi- Serbest Meslek 

Makbuzu- İrsaliyen Fatura-Cllt-Faşe-

Gazhane Cad. Beceren Apt. Altı No.:51/A GEMLİK
Tel: 513 17 97



Denizlerden Sorumlu Bakan ilçemizdeydi
Denizlerden Sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Güncegül, 

geçtiğimiz hafta Cumartesi günü ilçemize gelerek bir dizi 
incelemelerde bulundu.

Cumartesi günü Saat 14.00 sıralarında ilçemize gelen Bakan 
Güncegül'ü Kaymakam Orhan Işın, SHP İl Başkanı Mehmet Parlak 
ve liman başkanları karşıladılar.

Kaymakam Orhan Işın'dan ilçenin sorunları ile ilgili bilgi alan 
Bakan, liman başkanlığını ziyaret ettikten sonra limanda 
incelemeler de bulundu. SHP İlçe Merkezini de ziyaret etti.

Bakan Güncegül, Gemlik'in serbest bölge olma kararının 
Gemlik-Mudanya limanlarını genişleteceğini söyledi.
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iyeKampanyamız büyük ilgi gördü. 320 gram ekmek

7 bin 500 lira oldu jrr

9^ 
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Gemlik PTT Müdürü Recep Özfidan 4 bin başvurunun olması halinde Gemlik'in 
Temmuz ayına kadar kablolu yayınlardan yararlanabileceğini söyledi.

* Gazetemizce geçtiği 
miz hafta başlatılan 
‘Kablolu TV Yayınları" 
dilekçe kampanyası 
büyük ilgi gördü. 
Gazetemize ve PTT 
Müdürlüğünü arayan 
okurlarımız, kablolu TV 
yayınları hakkında bilgi 
aldı.

Gemlik PTT Muduru 
Recep Özfidan yaptığı

marmarabirlik'te zeytin 
alım kampanyası devam ediyor

72 notu Mormorobirlik
Zeytin larım Satış 
kooperatifi zeytin alim
lerini sürdürüyor.
Kooperatif geçtiğimiz 
hafta sonuna kadar 1 
milyon 694 bin 109 kilo 
zeytin aldı.

Geçtiğimiz hafta 

HAFTAYA BAKIŞ
• KADRİ GÜLER

Anayasa değişikliği ve
YDH kuruluyor

Türkiye de siviller ilk kez Anayasa değişikliğini gerçek
leştirebilecekler mi?

Geçtiğimiz hafta, ülkenin gündeminde Anayasa değişikliği 
il söylemleri konuşuldu.

12 Eylül Anayasasının 23 maddesini değiştirmek için 
biraraya gelen TBMM'de grubu bulunan DYP, ANAP, SHP'nin 

I önce kendi aralarında anlaşmaları vatandaşlar tarafından mem - 
। nunluk yarattı.

: ' Ne varki bu toplantının hemen ardından ANAP sözcüsünün 
Refah Partisiyle protokole bağlanan 23 maddenin laiklikle ilgili 

' olanı konusunda ayrı bir tutum içine girmesi yadırgandı.
Halk, bu meclis, bu Anayasayı değiştiremez düşüncesini 

' taşıyor.
Kısacası sokaktaki vatandaşın laf üretmekten başka bir işe 

yaramayan siyasilere güveni kalmadı.
Parlamentonun Anayasa değişikliği yapacağına halk pek 

inanamıyor.
Hele değişiklikler arasında milletvekili sayısının 600'e 

çıkarılması, Anayasa Mahkemesinin milletvekili maaşlarını eşit - 
lik ilkesi nedeniyle denetleme yetkisinin budanmak istemesini 

I de görünce, haklı olarak umudu umutsuzluğa dönüşüyor.
Parlemento halkın üzerindeki bu kötü yargıyı kaldırmak 

zorundadır. Bu sağlanamazsa meclise olan güvenin azalmadı 
| çok olumsuz sonuçlar doğurur.

Parlamenter sistemi yaşatmak, demokrasiye inanan 
herkesin görevidir ama, önce parlamenterlerin görevidir.

Yeni Demokrasi Hareketi Gemlik'te de örgütlenmeye girişiy- 
' i ı or.

Kulislerde siyasete hiç girmemiş yepyeni kişilerden söz 
ediliyor. Bunlardan birkaçını duyurmak istiyorum bu hafta.

İstanbul'daki ilk toplantısında umduğunu bulamıyan 
YDH'liler, bakalım Gemlik'te nasıl bir taban oluşturacaklar.

Kurucularının 5 kişiden oluşacağı YDH Gemlik İlçe yöneti - 
nünde Diş Tabibi Ümit Lostar, Müteahhit Bahattin Çavdar, 
endüstri Mühendisi Hakan Doğu,Avukat Cengiz Kocabey, 
Yeminli Mali Müşavir Mahir Gencer, Makina Mühendisi Cavit 
Mirasyedi, Hakan Minare,İsmail Beki, Hüseyin Yurt gibi bilinen 

! ve bilınm yen adlar dolaşıyor.
YDH İlçe kurucularından olması beklenen Necati Kartal'ın 

J ourşada görev alacağı söyleniyor.
Meydan yenilerin. Haydi hayırlısı...

açıklamada, Bursa 
Çekirge Merkezinde bulu
nan çanaklardan özel 
kablolarla istek sahiplerine 
ulaştırılacak ölan kablolu 
TV yayınlarının çok net 
izlendiğini, başka bir 
antene gerek duyul - 
madiğini belirterek, "Şu 
anda" yaklaşık 23 TV is 
tasyonu İle PTT'nin 
sözleşmesi bulunmakta.

havaların yağışlı olması 
nedeniyle ürünlerini 
toplavamayan üreticiler 
kooperatifi yeterince 
zeytin veremediler. 
Kooperatif yetkilileri mah
sulün bitimine alımların 
kadar devam edeceğini 
söylediler.

Haberi Sayfa 6'da

Bu sayı zamanla artabilir. 
Kablolu TV'den yararlan
mak isteyen vatandaşların 
bize başvurması halinde 
bir defaya mahsus 2 mil 
yon lira tesis ücreti alı
nacak, ayda ise 100 bin 
lira abone parası 
ödenecek." dedi.

Gazetemizin başlattığı 
kampanya üzerine dilekçe

kısa kısa kısa
ANAP Kadın Komisyonu 
Diyarbakır'a gönde 
rilmek üzere 5 koli kul
lanılmış eşyayı Bursa 
Kadın Komisyonu'na 
bugün gönderiyor.
ANAP Kadın Komisyonu 
Başkanı Nuray Erten, 
toplanan giysilerin yıka
narak ütülendiğini 
söyledi. Erten, yardımda j 
bulunanlara teşekkür 
etti.

İnegöllüler Tanıştırma 
Yardımlaşma Derneği 
Genel Kurulu yapıldı. 
Genel Kurulu yönetim 
kurulu üyeliklerine 
Sebahattin Dıysak, 
Erkan Şen, Macit 
Çakmak, Bahattin 
Çetinkaya, Abdullah 
Çelik seçildiler. Yönetim 
Kurulu yeniden başkan
lığa Sebahattin Dıysak'ı 
getirdi.

Gemlik Kaymakamı 
Orhan Işın, atık suların
da kirlilik görülen Mina 
Yağ Fabrikası'na 16 
milyon 500 bin lira para 
cezası uyguladı.

Haberi sayfa 3'de

Staj çalışmalarını 
tamamlayan Gemlikli 
avukat Mehmet Çatak, 
Bursa Dekak İş 
Merkezl'nde Cumartesi 
günü sevenleri ile birlikte 
bürosunu hizmete açtı.

"Medya 
Maskaralıkları"
Yılmaz Akkılıç 

yazdı
2. Sayfada

__ L.._------------- 

örneklerini çoğaltan 
yüzlerce kişi başvurularını 
gazetemiz aracılığıyla PTT 
Müdürlüğü'ne ulaştırdı.

Gemlik Belediyesi'nde 
çalışan 200'ün üzerinde kişi 
kampanyamıza katılarak, 
bizlere destek verdi.

Gazetemizde çoğaltılan 
d i I ek ç e örnekleri 
önümüzdeki günlerde PTT 
dağıtıcıları aracılığıyla tele
fon abonelerine ulaştırıla
cak. Kablolu yayınlardan 
yararlanmak isteyen 
Gemliklilerin yeterli başvu
ruları yapmaları halinde 
önümüzdeki günlerde 
kablolu yayınlar • PTT p 
rogramına alınarak, tesis 
çalışmalarına başlanacak

Gemlik PTT Müdürü 
Recep Özfidan, "4 bin abo
nenin başvurması halinde 
Gemlik Temmuz ayına 
kadar kablolu televizyon 
yayınlarından yararlanır. Bu 
konuda İl Müdürlüğü ile 
yaptığımız temaslar olumlu 
sonuç ^erdı Gazetenizin 
olumlu girişiminden dolayı 
teşekkuı adıyoruz. Bu 
konuda PTT üzerine düşen 
her şeyi yapacaktır." dedi.

İl İdare 
Kurulu 
bugün 
toplanıyor

İlçe İdare Kurulu 
bugün saat 1.4.30'da Kız 
Meslek Lisesi Salonu'nda 
1995 yılının ilk toplan
tısını yapıyor.

Belediye Başkanları, 
siyasi parti yöneticileri, 
köy ve mahalle muhtar
ları, daire amirleri, 
dernek ve oda yönetici
lerinin katılacağı toplan
tıda Gemlik'in sorunları 
tartışılacak.

Haberi Sayfa 4'de

Mehmet Dinç 
ev gezilerini 
sürdürüyor

Belediye Meclis üyesi 
Mehmet Dinç, Yeni 
Mahalle'de yaptığı 
gezide bir aileye konuk 
olarak burada 
toplanan halkın sorun
ları dinledi.

Haberi Sayfa 3'de

H Gemlik Un ve Unlu 
Mamüller Kooperatifi 
tarafından ekmek fiyat
larına yapılan 2 bin 500 
liralık zam geçtiğimiz 
hafta belediye tarafın
dan durduruldu.

Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, dün 
fırıncılarla- bir araya ge 
lerek, yapılacak zam 
■konusunda görüşmelerde 
bulundu.

Başkan Avcı, 
belediyelerin tarife verme

Ünlü dalgıç Necmi îçibal, ölüme daldı 

Profesyonel dalgıç 
vurgun sonucu öldü
ra Gemlikli profesyonel 
dalgıç Necmi îçibal, 
geçtiğimiz hafta Kapaklı 
köyü yakınlarında zıpkınla 
balık avlarken, saldalda 
bulunan hava hortumu
nun çıkması sonucu 40 
metre derinlikte vurgun 
yiyerek, feci bir şekilde 
öldü.

Arkadaşları ile dalarak 
balık avlamaya giden 
Necmi İçibal'a deniz 
dibinde oksijen sağlayan 
koprosörün ucundaki

Zabıta 
1994 yılında 
218 milyon lira 
ceza kesti
Gemlik Belediyesi Zabıta 
Müdürlüğü'ne bağlı 
görevliler 1994 yılında 4608 
işyerini denetlerken 218 
milyon 500 bin lira ceza 
kesti.
4608 işyeri denetlenerek 
kesilen cezaların yanı sıra 
30 asker vatandaşa, 15 
fakir vatandaşa yardım 
yapıldı.

Haberi Sayfa 3'de 

Özer Çiller "Ben sürekli Allah'la 
konuşuyorum" demiş...
O, Veli...
Allah'la bir türlü konuşamadan 
ölen bizim Umurbey'li İsmet de deli...

yetkisinin yasal olarak 
bulunmadığını ancak 
ekmek gibi temel mad
decin halkın her kesimini 
ilgilendirdiğini, fırıncılar
dan makul olan zammın 
yapılmasını istediklerini 
söyledi. Bü görüşmeler
den sonra fırıncılar 300 
gram ekmek yerine 320 
gram ekmeğin 7 bin 500 
liradan satılmasına karar 
verdiler.

Zamlı uygulamaya 
bugün başlandı.

Haberi sayfa 4‘de 
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hava hortumunun çık
ması tanınmış dalgıcın 
sonuna neden oldu.

Daha öncede 
Bozburun'da vurgun yiyen 
Necmi îçibal, tesadüf 
eseri kurtulmuştu.

Arkadaşları ve Kapaklı 
Köyü'ndeki balıkçılar 5 
saat süren aramadan 
sonra ceniz bibindeki 
cesedi bularak, su yüzüne 
çıkardılar. Ünlü dalgıçın 
ölümü üzüntü yarattı.
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Kurtul 
Köyü'nde 
intihar
Kurtul Köyü' nde 
yaşayan Zülbiye 
Yolcu(62) adlı yaşlı 
kadın evinin- 
bahçesinde bulunan 
zeytin ağacına kendini 
asarak intihar etti. x 
Jandarma olayla ilgili 
soruşturmaya devam 
ediyor.

Haberi sayfa 2'de
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Yılmaz AKKIUÇ

MEDYA MASKARALIKLARI

KÖŞEMDEN

Özel TV ve radyolar birbiri ardından 
arz-ı endam eyledikçe işin suyu da 
çıktı. En fazla izlenebilir olmak, yani şu 
ingilizçe terimiyle "rating" uğruna, türlü 
çeşitli rezilliklere yöneldi kameralarla 
mikrofonlar. Hani eskilerin "latife latif 
gerek" özdeyişi vardi ya, kimse umur
samaz oldu şimdilerde- hoşluğu ve 
başkalarını incitmemeyi.

Örneğin bir "kamera şakası" aldı 
yürüdü. Birtakım ihsanlar önceden 

provaları yapılmış sözüm 
ona şakaların tuzağına düşürülüyor, 
aptal yerme konuluyor. Sonra "şaka 
yaptık" diye işin içinden sıyrılmıyor. Çok 
üzülüyorum, acaba Türk insanı salt 
ekranda görünebilmek uğruna kendi, 
sine “hakaret" edilmesine he zaman 
tepki gösterecek diye sabırla bekliyo
rum.

Ben, bütün bu tür "rating" saçmalık
larını "medya maskaralıkları" diye 
adlandırıyorum. Öyle ya, adamın veya 
kadının biri geçiyor kameranın karşısı 
na,' ağzı torba değil büzesin, başlıyor 
saçma sapan ve çoğu : "belden 
aşagısı"nı çağrıştıran abuk sabuk şeyler 
söylemeye, üstelik bu söylediklerinin, 
hani Fransızların şu "esprit" dedikleri 
ince, düşündürücü ve zarafetle iğne
leyici söz ustalığı olduğunu sanıyor.

İşin garibi, ucu kendisine dokunun
caya değin, bizim insanımız bu abuk 
sabukluğa katılasıya gülüyor!

Anlaşılır.gibi değil...

Su Güner Ümit ten, bir zamanlar TRT- 
l'de sunduğu "Turnike"lerden birinde, 
"24 Kasım öğretmenler günü" dolayısıy
la kamera karşısına çıkardığı yaşlı-başlı 
emekli öğretmenlerle dalga geçmeye 
kalkıştığı günden beri hoşlanmıyorum. 
Arada sırada gözucuyla izlediğimde 
de, hep o kendini beğenmiş, densiz ve 
ukala tavrını sürdürdüğünü görüp kanal 
değiştirmeyi yeğlemişimdir. O nedenle, 
hani medyanın deyimiyle \"son gafına 
tanık olmadım, ama sonra öğrendim.-

Önce şunu belirtmeliyim: Tüm kendi
ni beğenmişliğine, densizliğine ve 
ukalalığına karşın, bu "son gafta, en az 
"günah payı" Güner Ümit'indir. Onun 
için adamın ekmeğiyle oynanmaması 
gerektiğini düşünüyorum. Gerçi Güner 
Ümit, son derece "haksız" ve bence 
"hayasızca" bir şartlanmayı aşacak 
denli kültürden nasibini almaksızın mil 
yanların karşısına çıkan-bir "showman“ 
olarak cezaya müstehaktır. Ama 
sanırım asıl suçlu. "Sünni İslam"ın karşıt- 
larını suçlamak için uydurduğu çirkin 
yalanları şimdiye değin çürütmeyen, 
çürütmeye gerek görmeyen, bundan 

iktidar ideolojisi adına yararlanmaya 
çalışan "diyanet İşleri"dir, ya da daha, 
genel çerçevede "devleftir.

Önce şunun altını çizmek gerekiyor: 
"Kızılbaşlık" sünni inancın çağrıştır
maya çalıştığı "ensesfe, öteki bütün 
inançlardan daha da karşıdır. “Eline, 
beline, diline sahip olma" bu. yaşam 
biçimini benimsemiş olan topluluk 
bireylerinin uyması gereken birincil 
kuraldır. Kaldı ki "kızılbaş" motifi. 
Anadolu'yu türkleştiren ve İslâmlaştıran 
atalarımızın kimlik belgesidir. Şöyle ki:

11,12 ve 13. yüzyılın en bunalımlı 
dönemlerinde Haçlılar'a karşı, ölüm 
kalım savaşı veren Türkmen boylarının 
savaşçıları, başlarına ya "kırmızı börk" 
giyer, ya da börklerinin üzerine "kırmızı 
şal" sararlardı. 13 Mayıs 1377'de 
Konya'yı ele geçiren Karamanoğlu 
Mehmet Bey'in ilk buyruğu, o zamana 
değin "forsça" olan resmi dili "türkçe"ye 
çevirmek olmuştur ki, bu buyruğun her 
yıldönümünü biz "Türkçenin resmi 
devlet dili" oluşunun yıldönümü olarak 
kutluyoruz..

Şimdi sıkı durun sevgili okurlarım:
Selçuklu dönemi tarih yazarları, 

Karamanoğlu'nu ve askerlerini "kızıl 
börklü, kızıl hırkalı, batini zındıklar" 
olarak tanımlamaktadırlar. Ve de 
"türkçe"yi Anadolu'da ilk kez "resmi 
devlet dili" ilan eden Karamanoğlu, 
"Mevlevi'lerin yardıma çağırdığı 
Mogollar tarafından Konya'dan atılmış 
ve öldürülmüştür.

Peki bu böyleyken, Anadolu'yu 
Hacim Bek.taş'ın öğretisini izleyenlerce 
türkleştirilip müslümanlaştırılmışken , M illi 
Mücadele'de Mustafa Kemal'e onlar 
büyük destek vermişken; niçin Türkiye 
Cumhuriyeti',nin Diyanet İşleri Başkanlığı 
bu tür haksız ve hayasız yalanları yok 
edecek çalışmalar yapmamıştır?

Niçin İstanbul'da bu yurttaşlarımızın 
"cem evi" yıkılmaya kalkışmış, neden 
"cunta yönetimi"nce alevi köylerinde 
.cami zorunluluğu konulmuştur? Ve 
hangi amaçla her dereceden 
okullarımızda "tek tip diri dersi", zorunlu 
kılınmıştır?

Bu soruların yanıtı açık: Çünkü "kızıl- 
baş"tıklarıyla haklı olarak kıvanan alevi 
yurttaşlarımızı, "taasub'un karanlığına 
"kul" etme olanağı yoktur. "Şeriafın tut
sağı yapmak mümkün değildir. Onların 
aydınlık dünyası, ülkenin üzerine “kara 
çarşaf" örtmek için var güçleriyle 
çabalayanları zora sokmaktadır.

Özcesi Güner Ümit bir "zavallfdan 
başka bir şey değildir. Asıl suçlu kendi 
insanları arasında ayrımcılığı 
körükleyenleri engellemeyen, etkisiz kıl
mayan "Diyanet İşleri"dir. "Devlet" tir

Ünlü dalgıç Necmi İçibal, ölüme daldı

Profesyonel dalgıç 
vurgun yedi

İlçemizin tanınmış dalgıçlarından 
Necmi İçibal, arkadaşları ile balık 
avlamak için gittiği Kapaklı Köyü 
Çobankaya Mevkiinde dalış yaptığı 
sırada hava koprosörünün hortumu
nun kopması sonucu 41 metre derin
likte vurgun yiyerek feci şekilde öldü.

İlçemizin profesyonel dalgıçların
dan olan Necmi İçibal, geçtiğimiz 
hafta Salı günü Saat 15.00 sıralarında 
yanında arkadaşları Mehmet Elbasan, 
Talat Yılmazer ile birlikte zıpkınla balık 
avlanmak için Kapaklı Köyü'ne gitti 
ler.

5 yıl önce Karayolları 
Müdürlüğü'nden istifa ederek amatör 
olarak başlattığı dalgıçlığı, pröfes 
yönel olarak sürdürmeye başlayan 
Necmi İçibal, dalgıçlığın yanı sıra zıp
kınla deniz dibinde balık avlayarak 
geçimini sağlıyordu.

Kapaklı Köyü Çobankaya Mevkiine 
ğelen Necmi İçibal dalgıç kıyafetlerini 
giyerek zıpkınla balık avlamak için 
denize atladı. İki arkadaşı ise teknede 
kaldı.

Tüp kullanmayan teknedeki 
kopfosörden elde edilen oksijenle şo 
luhum alabilen Necmi İçibal, 40 metre 
derinde avlamaya başladı, önce 10- 
12 kg ağırlığında snarit balığı vuran 
İçibal, bir başka snariti yaraladıktan 
sonra su yüzüne çıktı. Teknede dinlen
mesi gerektiği halde yaralı balığı 
kaçırmak istemeyen profesyonel dal
gıç, dehizih 40 metre derinliğine 
süzülürken teknede bululan ve Necmi 
İçibal'â oksijen sağlayan hortumun 
ucu koprosörden çıktı. Bu sırada 
kamarada olan iki arkadaşı 
koprosörün. çıktığını geç farkeftiler.

Kurtul Köyü'nde

intihar
Kurtul Köyü'nde 

yaşayan Zülbiye Yolcu(62) 
adlı kadın evinin 
bahçesinde bulunan zeytin 
ağacına kendini asarak 
intihar etti.

Geçtiğimiz hafta . 
Pazartesi günü meydana 
ğ.elen olayda, evinden 
çıkan Zülbiye Yolcu adlı 
yaşlı kadın geçirdiği ruhi 
bunalım sonucu kendini 
zeytin ağacına asarak,- inti
har etti. Olay Kurtul 
Köyü'nde üzüntü yarattı.

Arkadaşlarını kurtarmak için denize 
atladılarsa da bir sonuç elde 
edemediler.

Sabaha karşı 04.00'de meydana 
gelen olaydan sonra durum Kapaklı 
Köyü'nde giderek, balıkçılara ve jan
darmaya bildirildi.

ARAMA BAŞLIYOR
Daha sonra Kapaklı Köyü Muhtarı 

Ahmet Onsekiz, Armutlu Jandarması 
ve Kapaklı Köyü balıkçıları, olay ye 
rine giderek iki dalgıçla Necmi. 
İçibal'ın deniz dibindeki cesedini ara
maya başladılar. Dört saat aramadan 
bir sonuç elde edilemedi. Aramaya 
Umut ve Başarı 4 adlı teknelerin 
radarları da katıldı.

Dalgıçın cesedi saat 15.00 sıraların
da arkadaşları tarafından bulundu.

Vurgun yiyerek, .feci şekilde ölen 
Necmi İçibal'ın belinde avladığı iki 
karagöz balığının bulunduğu görüldü.

Gemlik Devlet Hastanesi morguna 
kaldırılan Necmi İçibal'ın cesedi 
buradan alınarak geçtiğimiz, hafta 
Çarşamba günü gözyaşları içersinde 
toprağa verildi.

On yıl önce Bozburun açıklarında 
80 metre derinlikte bir mucize eseri 
kurtulmuş, tedavi gördükten sonra 
mesleğini sürdürmeye devam etmişti.

Maramara Bölgesi'nin en iyi dal
gıçlarından biri olarak bilinen Necmi 
İçibal'ın Ulubat Gölü'nde boğulan 
Bursaspor'lu Macar futbolcu Tulipan'ın 
cesedi ile bir çok kayıp baylıkçı ve 
denizcilerin cesetlerini çıkarmıştı.

Deniz dibine düşen çeşitli eşyaları 
ve batıkları da çıkarıyordu. Necmi 
İçibal. evli ve Deniz ve Yunus adlı iki 
çoçuk babasıydı.

GIYRAV»
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DYP İlçe Başkanı Yüksel Yıldırım

f Kamiıurtt" devletin 
üzecjndenlkalkacak ”

DYP İlçe Başkanı Yüksel Yıldırım, 
gazetemize yaptığı değerlendirmede 
KIT kamburunun üzerimizden 1995 yılın
da.kalkacağını söyledi.

Yüksel Yıldırım,eğitime çok önem 
verdiklerini, çocuklarımızın iyi bir gele
ceğe sahip olmaları için eğitime katkı
da bulunmak istediklerini, bu nedenle 
1994 yılında ilçemize yeni okullar 
kazandırdıklarını belirterek şunları söyle - 
di:

"1994 yılında birinci sınıfları 3 derslik 
haline getirilen Anadolu Lisesinin yeri 
kamulaştrıldı. 1995 yılında ihalesi 
yapılarak yeni binasına kavuşmasını 
sağlayacağız. Geçtiğimiz yıl ayrıca 
İlçemize Cumhuriyet İlköğretim 
Okulu'nu kazandırdık."

Yüksel Yıldırım, 1994 yılındaGemlik 
Armutlu çevre yolu Gemlik içi çalış
malarının sürdüğünü, Küçük Kumla yolu 
ile bağlantının çok az bir bömününü 
kaldığını, sağlık konusunda da 1994 
yılında da ilçeye bir çok kazanımlar 
sağlandığını belirterek, "1994 yılında 
Devlet Hastanesine gerekli olan araç 
gereç yardımı yapıldı. İlave tesis olarak 
4 milyar 600 milyon lira ve ayrıca 1 mil
yar 600 milyon lira ek ödenek ayrıldı. 
Devlet Hastanesine 1995 yılı içersinde 
ek tesis yapımına başlanacak.

1994 yılında Verem Savaş 
Dispanserine, mikrofilm cihazı getirtildi. 
Sağlık Ocaklarının bakım ve anarımı 
çalışmaları ise devam ediyor. 1995 
yılında ikinci bir sağlık ocağını hizmete 
sokacağız."

Yüksel Yıldırım, Armutlu-Gemlik yolu
nun uzun yıllar önce başladığını, fakat 
tamamlanamadığını, 1994 yılında bu 
yolun yapımına yeniden başlandığını 
ve yol için 10 milyar lira ödenek 
ayrıldığını, yolun 1995 yılı sonunda ulaşı - 
ma açılacağını söyledi.

23 köy ve 4 beldenin yolların yaz kış 
bakım ve onarımlarının devam ettiğini, 
1994 yılı içersinde Şahinyurdu asfaltı 
yapıldığını, 1995'in asfalt programının

ise başladığını belirterek " Bu programla 
ilk olarak Mecidiye, Hayriye, Fevzlye, 
Şükriye köylerinin yolları asfalt - 
lanacaktır" dedi.

Armutlu ve Kurşunlu Belediyelerine 
1994 yılında 2 milyar lira civarında iki 
tane analöz alındığını da söyleyen 
Yüksel Yıldırım, " Armutlu beldesinin 
suyunu karşılayacak olan İnşaat 
yapımı devam ediyor. Armutlu, 1995 
yılı İçersinde bol suya kavuşmuş ola
caktır" şeklinde konuştu.

Yüksel Yıldırım, Kapaklı Köyü'ne 2 
milyar ödenekle iskele yapımı 
başlanacağını, Güvenli Köyü ile 
Umurbey Beldesi arasına ikinci bir 
ulaşım yolu 1995 yılında açılacağını; 
orman içi köylerin orman sorularının 
devamlı takip edilmekte olduğunu da 
bildirdi.

Yüksel Yıldırım, 1995 yılının 1994 yılı - 
na göre daha iyi bir yıl olacağını, 
1994'de çıkan 5 Nisan kararlarının 
enflasyonun yükselmesine neden olan 
devlet borçları, iç ve dış borçlar, kamu 
enflasyonuna neden olan borçlar, 1995 
yılında çok daha gerilere çekileceğini 
söyledi.

Yıldırım, "Dar gelirli vatandaşları 
mağdur durumda bırakan enflasyon 
dediğimiz hayat pahalılığın muhakkak 
suretle Türkiye'de aşağı çekildiğinde 
istikrarı sağlayacağına tüm kalbimle 
inanıyorum.

Özelllştirme yasası çıkmasına ile 
enflasyona neden olan KİT kamburu 
devletin üzerinden 1995 yılında kalka
cak ve devletin işlerliği normal zemine 
çekilecektir. 1995 yılı Türkiye'de seçim 
yılı olmayıp, seçim uygulanmayacak 
ve 1996'da bu tedbirlerin neticeleri alı
narak çok iyi bir şekilde girilecektir. Ve 
halkımız bunu en iyi şekilde hissede
cektir" dedi.

Yüksel Yılıdırım, 1995 yılının ülkemize 
ve Gemlik halkına hayırlı olmasını di 
lerken, beldemiz ve ülke menfaatlerinin 
de devam edeceğini söyledi.

Bu kez Yeni Mahalledeydiler 

Mehmet Dinç, ev 
' gezilerini sürdürüyor

ANAP Belediye Meclis 
üyesi Mehmet Dinç, par
tili arkadaşları ile birlikte 
bu kez Yeni Mahalle'de 
ev gezilerine katılarak, 
vatandaşların sorunlarını 
dinledi. Bazı vatan - 
daşlara da yardımlarda 
bulundu.

Geçtiğimiz hafta 
Cuma günü Yeni 
Mahalle'de bir evde 
toplanan mahalle sakin
leri İle görüşen Mehmet 
Dinç, vatandaşların 
seçimden seçime kendi- 
I e r i n i arayan 
siyasetçilere kızdığını, 
seçim olmayan zaman
larda da kendini arayan 
siyasetçilere destek 
vereceklerini bildirdi.

Yeni Mahalle'lerin 
sorunlarını dinleyen 
Mehmet Dinç, yoksul bir 
aileye Kömür, yoksul iki 
öğrenciye de okul giysisi

yardımı yapacağını 
belirterek, "Halk kendisi 
ile her zaman ilgilinen 
siyasetçi arıyor. Yeni 
Mahalle'de gördüğüm 
kadarıyla halk belediye 
çalışmalarından mem
nun, fakat ilgilsizlikten 
şikayetçi. Bu tür 
ziyaretlerden çok mem
nun kalıyorlar. Bizde bu 
ziyaretlerimizi sürdüre
ceğiz" dedi.

Mehmet DİNÇ

Acara Gürcüleri Kültür Dayanışma 
Derneği Genel Kurulu yapılacak 
İlçemizde ilk kez bir çatı altında toplanan Acara 
Gürcüleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin birinci 
genel kurul toplantısı 20 Ocak 1995 Cuma günü 
Bahkpazarı'ndakl Bayraktar Düğün Salonu'nda saat 
19^30'da yapılacak.

1994
yılında 
512 kişi 
çoğaldık

İlçe Nüfus 
Müdürlüğü'nden 
aldığımız bilgilere göre 
1994 yılında 906 kişi 
doğarken, 394 kişi öldü

Bu rakamlara göre 
1994 yılında doğumlarla 
512 kişi nüfusumuzda 
artış oldu.

ilgililer, ilçemizde 717 
kişinin ise misafir olarak 
doğum yaptığını, 99 kişi 
ise aynı yıl içinde misafir 
kaldığı sırada öldüğünü 
belirttiler.

1994 yılında 768 
evlenme olayı 
yaşanırken, 94 çift de 
boşandı.

İlçe Nufüs Müdürlüğü 
İlgilileri 1994 yılında 
kayıtlara 183 misafir 
evlenme işleminin 
geçtiğini belirtti.

Öte yandan 
Belediye Nikah 
Memurluğu'nda 1994 
yılında 450 kişinin nikah 
işleminin yapıldığı tesblt 
edildi.1

Mina Yağ
L Izrarı i îFabrikası'na
16 milyon 
lira ceza

Atıklarında kirlilik bulu
nan Mina Yağ Sanayi'ye 
Kaymakamlıktan 16 milyon 
500 bin lira ceza kesildi.

Kaymakamlıktan 
yapılan açıklamada bir 
süre önce alınan atık 
örneklerinin labaratuvar 
incelemelerinde kirlilik sap- 
tanan Mina Yağ 
Fabrikası'na 16 milyon 500 
bin lira ceza kesildiği, kirli 
liğinin devam etmesi 
halinde cezaların iki kat 
arttırılacağı bildirildi.

Kaymakam Orhan Işın, 
çevreyi korumanın herkesin
görevi 
latarak, 
arıtma 
maları 
belirtti.

olduğunu hatır - 
sanayi kuruluşların 
tesislerini yaptır - 
için uyardıklarını

Belediye Zabıtası 
1994 yılında 
218 milyon lira 
ceza kesti

Zabıta Müdürlüğü 1994 
yılında 218 milyon 500 bin 
lira ceza kesti.

Gemlik Zabıta 
Müdürlüğü'nden aldığımız 
bilgilere göre 1994 yılı 
içersinde 364 kişiye 182 
milyon kişiye encümence 
kesilirken, 245 kişiye 36 mil 
yon 500 bin lira maktu para 
cezası uygulandı.

Öte yandan 1994 yılı 
içersinde 4608 iş yeri 
denetlendi.
Vatandaşlardan 284 
dilekçeye cevap verildi. 30 
asker vatandaşa asker 
yardımı, 15 vatandaşa fakir 
yardımı yapıldı.

1994 yılında 1 lahmacun 
fırını, 5 simit fırını, 1 ekmek 
fırını kapatıldı.

Belediye Zabıta 
Müdürlüğü'nce hazırlanan 
1994 yılı çalışma raporun - 
da 170 başı boş ve sahipsiz 
köpeğin itlaf edildiği 32 
adet eksiz grdamajlı pide, 
491 adet eksik gramajlı 
ekmek, 3374 adet açıkta 
satılan simit, 30 Kg. bozuk
peynire zabıta < 
rince el kondu.

1994 yılında 
edilen ve ceza ' 
adetleri ise şöyle: 
Ruhsatsız 
Hafta Tatili Ruhsatı 
Fuzuli işgal 
Park yasağı 
Yolu Bozduğu 
Pislik 
Sağlık Karnesiz 
Tahta Perdesiz 
İzinsiz Afiş 
Çevre Kirliliği 
Tehlike Arzettiği 
Zarar Verdiği

görevlile

tanzim 
türleri ve

20 adet 
4 adet 

1 76 adet 
40 adet

3 adet 
61 adet 
66 adet 
18 adet
3 adet 

64 adet 
14 adet
9 adet

i:* iftçiye Mektup
ZEYTİN

KARAKOŞNİLİ

Yaşar SUDAN
Ziraat Teknisyeni

Sayın zeytin müstahsili
Zeytinlerde önemli ölçüde zararlı olan ve bazı I 

yıllarda %70-80 oranında tahribat yapan ve halk I 
arasında (KARA HASTALIĞI) olarak ta bilinen karal 
koşnilin tanımı, yaşayışı, zarar şekli ve mücade - | 
leşini bilmekte yarar vardır.

1- TANINMASI: Zararlının erginleri kaplumbağa 
biçiminde koyu kahve renginde olup, sırtı (H) şek
line çıkıntılıdır. Yumurtaları erginlerin kabuğu altın
da bulunur. Yumurta önceleri parlak krem, son
raları turuncu renk almaktadır.

2-YAŞAYIŞI : Zeytin karakoşnili kışı zeytin 
ağaçlarında larva halinde hareketsiz olarak 
yapraklarda geçirirler . Nisan ayında 
hareketlenerek sürgünlere geçen zararlı, Mayısın 
2. yarısında yumurtasız ergin, haziran sonunda da 
yumurtalı ergin olurlar. Yumurtalı erginler 500-2500 
adet yumurta yapar. Yaz boyunca yumurtadan . 
çıkış yapan zararlı kışa tekrara larva döneminde 
girerler. Böylece yılda bir döl vermiş olur.

Kış aylarında sıcaklık 5-6 C altına düşerse lar - 
valarda yüzde 90'ının üzerinde, yaz aylarında 
kuru hava sıcaklık neticesinde %30-40 oranında 
ölüm olmaktadır.

3-ZARAR ŞEKLİ : Ergin ve larvalar bitki öz 
suyunu emerek zararlı olurlar. Ancak en önemli 
zararı koşnilin salgıladığı yapışkan maddeye 
havadaki saprotif mantarlar gelerek buralarda 
yaşayıp çoğalırlar. Daha sonra KARABALLIK, 
hastalığın meydana gelmesine yol açarlar.- 
Böylece ağacın FOTOSENTEZ (Gıda yapımı)nı 
engelleyerek zayıflamasına, ürün kaybına, ağaç
ta çalılaşma ve kurumasına neden olur.

4- MÜCADELESİ : Kültürel önlem olarak, zayıf 
düşmüş dallar kesilmeli, budama yapılmalı ve 
dengeli gübre atılmalıdır. Kimyasal mücadele 
olarak zararlıya en etkili mücadele kış mücadele
sidir. Ocak ye şubat aylarında hava sıcaklığının + 
4C-+ 140 olduğu günlerde yüzde 1.5'luk beyaz 
yazlık yağlar ile ağaçlar iyice ilaçlanmak ve ağaç 
kuruduktan sonra ikinci bir ilaçlama yapılmalıdır. 
Yapıldığı takdirde ağaçta yanmala. olabilir.

Yaz mücadelesinde larva çıkışı Kontrol edilir. 
.Çıkışların yüzde 50 olduğu dönemd- birinci ilaçla
ma yüzde 95 olduğu dönem de ise .kinci ilaçlama 
yapılmalıdır

Bulaşık sahalarda ilkbaharmücadelesi yapıla
caksa, bu dönem zeytin güvesi (Sap dibi) yaprak 
nesli ilaçlama dönemine geldiğinden, ve-zeytin 
güvesine atılan ilaçların, kara koşnile de etkili 
olması nedeniyle bu dönemde ayrıca ilaçla
maya gerek yoktur.

Kara Koşnil (Kara Hastalığı) mücadelesinde kul
lanılan İlaçlar

KIŞ MÜCADELESİ :
Yüzde 80'lik Beyaz Yazlık Yağ : 100 litre suya 

İ 500 cc. dozunda (Porkan, Tılona-2. Hktolineum, 
Oleoprah, koruma V-92)

Yüzde 97'lik Beyaz Yazlık Yağ : 100 Lifle suya 
1250-1500 cc dozunda) (Opran, Koruma Yazlık 
Yağı. H.Yazlık YLağ, Ürpanono, naron, bayer, 
Summercil)

YAZ MÜCADELESİ:
Deltamethrin (Decis 25 EC) 100 Litre suya 25 cc 

dozunda)
Methldathion (Supracide 40.EC) 100 litre suya 

100 cc. dozunda.

Fazla Tüp 
Eksik Gramaj 
Hayvan beslediği 
Kaçak Et 
Fuzuli Su 
İzinsiz Reklam 
İzinsiz Kazı 
Açıkta Gıda 
Fahiş Fiyat- 
Tarifesiz 
İzinsiz Satış 
Etiketsiz 
Bozuk Gıda 
İşyeri Düzensiz. 
Rahatsız Etttiği 
kaçak Su 
İnşaat Levhasız 
Pimaş yaptırmadığı

35 adet
1 adet
1 adet

2 adet
12 adet

1 âdet
3 adet

11 adet
6 adet

21 adet 
2 adet

52 adet
1 adet
2 adet
2 adet
1 adet
4 adet

2 adet

M 1A*
Havuzlu kiralık ve 

satılık daire 
Satılık 50 m 2 dükkan. 

Tel: 513 17 97
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Zamlı uygulamaya bugün başlandı

320 gr ekmek
7 bin 500 lira oldu

Gemlik Unlu 
I! M a m ü 11 e r 
|| Kooperatifince ekmek 
|| fiyatlarının 5 bin liradan 
|| 7 bin 500 liraya çıkartıl- 
|| mâsı belediyeden 
|| döndü. Ancak bu kısa 
|| sürdü. Bugünden 

itibaren 320 gram 
|l ekmek 7 bin 500 liradan 
|l satılmaya başlandı.

Gemlik Unlu
|| Mamüller Kooperatifi 
|| Başkanı Ahmet İmren, 9 
H Ocak 1995 günü_ 
|| belediyeye baş vurarak, 
H 300 gramı 5 bin liradan 
n satılan ekmeğin7 bin 500 
If liradan satılmasına karar 
H aldıklarını bildirmiş ve 
H uygulamaya 12 Ocak 
| 1995 Perşembe günü 
|| başla yacaklarını duyur - 

muştu. 11 Ocak 1995 
|| günü Belediye Başkan 
|| Vekil Kaya Kesen 
|| başkanlığında 
|| toplanan belediye 
|| encümeni ekmek 
Hj zammı konusunda kesin 
|| karar alamadı. Fırıncılar 
| is'e 12 Ocak 1995 günü 
H zamlı tarifeyi uygula- 
|| maya koydular.

Fırıncıların zamlı ta 
|| rifesi belediye opor - 

: löründen halka yapılan 
U. duyurularla 'geçersiz 
H olduğu bildirilince, 
N belediye ile Unlu 
II. Mamüller Kooperatifi 
|| arasında çatışma çıktı.

ZAMLARA ENGEL 
OLAMAZLAR 
Gemlik UnluII -.ua

ilçe idare 
Kurulu 
bugün 
toplanıyor

Gemlik İlçe İdare 
Kurulu bugün 
Kaymakam Orhan 
Işın'in başkanlığında 
yeni yılın ilk toplantısını 
yapacak.

Belediye başkanları, 
daire müdürleri, siyasi 
patti başkan ve yöneti
cileri, dernek başkan- 
lan, oda başkanları, köy 
ve mahalle muhtar
larının katılacağı İlçe 
İdare Kurulu toplantısın
da 1995yılında yapıla
cak hizmet programları 
görüşülecek.

Yağmur 
yolları 
bozdu

Son günlerde' yağan 
sağnak yağmurlar. ilçe içi 
yollarının bozulmasına 
neden oldu.

Başta İstiklal Caddesi 
olmak üzere İskele 
Meydanında bulunan A 
asfaltın yağmur nedeniyle 
delik deşik olması araç 
sahiplerinin tepkilerine 
neden oluyor.
Karayollarının bakımında 
olan bu yolların yeterli i' 
bakımının yapılmaması 
üzüntü yaratıyor.

Mamüller Kooperatifi 
Başkanı Ahmet İmren, 
belediyenin ekmek 
zammını iptal etmö 
yetkisi olmadığını, esnaf 
odalarının bu konuda 
507 sayılı yasasın 125. 
maddesine göre tarife 
belirleme yetkileri bulun
duğunu, belediyelerin 
bu tarifelere itiraz etme 
yetkisinin sınırlı kaldığını 
belirterek, "Eğer 
belediye itiraz etmek 
istiyorsa 15 gün içinde 
aldığımız karara 
Kaymakamlık nezdinde 
İtiraz eder.
Kaymakamlığın 
görevlendireceği 
Ticaret ve Sanayi 
Odasından bir temsilci 
ile esnaf odaları 
başkanlığınca birlikte 
karar verir. "

Dün, Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı ile 
ekmek fiyatlarının 
yenidten belirlenmesi 
konusunda bir toplan-, 
tıyd katılan Unlu 
Mamüller yönetim kuru
lu üyeleri fırıncılar, zam 
nedenlerini bajkan 
Avcı'ya ilettiler. Başkan a 
Avcl ise belediyelerin 
tarifeler konusunda sınırlı . 
olduklarını, gra majlârın 
300 yerine 320 gram 
olmasını istediği öğrenil
di. İstek kabul edil|erek, 
bugün yeni zamir uygu
lamaya geçildi.

t Evinin balkonundan ''Ölmek istiyorum" diyerek atan genç kızı elektrik tellen kurtardı

Genç kızın intihar girişimi
Osmaniye Mahaİlesi'nde bunalıma 

h giren Yıldız Yaşdrpğlu(27) adlı genç kız 
intihar etmek için oturdukları 

I. apartamının 3. katından kendini aşağı 
attı. Elektrik telleri genç kızı yüzde 100 

■. ölümden kurtardı.
Osmaniye Mahallesi Ay Sokakta 

geçtiğimiz hafta Perşembe günü 
/ akşamı saat 22.00 sıralarında mey- 
H dana gelen olayda bir süreden geri 
U Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkarı 
H Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğre 
| nilen Yıldız Yaşaroğlu'nun bunalıma gi 
i I i rerek, evinin balkonuna çıkarak ölmek

istiyorum diyerek kendini aşağı attı. 
Ancak, genç kızı elektrik telleri kurtardı.

Büyük bir mucize eseri elektrik telleri 
sayesinde ölümden dönen Yıldız 
Yaşdroğlu, olaydan sonra Gemlik 
Devlet Hastanesj'ne kaldırıldı. Burada 
yapılan ilk tedaviden sonra Bursa 
Devlet Hastanesi'ne gönderilen genç 
kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları 
Hastanesi'nde tedavisi süren Yıldız 
Yaşaroğlu'nun bir yıldır ailesi ile birlikte 
kaldığı, arada sırada kontrollere gittiği 
öğrenildi.

3CÖKFBZ OFSET
3fat6aacı(ıfc~ IjaMincıûk- {Tanı tim Jfizmetferi

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

Kartvizit- El İlanı- Davetiye- Broşür-Cilt-Kaşe-

MATBAA İŞLERİNİZDE TEK İSİM

T.C.
GEMLİK

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ 
1993/427-484

KARAR ÖZETİ
HAKİM : EKREM SABRI YILMAZ 23910
C. BAŞSAVCISI : HAYRETTİN UYSAL 22966
KATİP : HALİSE ÇOKYAVUZ
DAVACI : K.H.’
MÜDAHİL : MALİYEHAZİNESİ- Av. TÜRKAN GÜNEY
SANIK : İSMAİL SULHAN, Mehmetoğlu 1942 D.lu, Gemlik
Osmaniye Mah. Güneş Sok. No.: 7
SUÇ VE TAR. : VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET - 18. 6. 1993 
KARAR TARİHİ :10.12.1993

Sanık İsmail Sulhanın 1988-1991 yılları arasında ticari 
faaliyetinde kullandığı defter ve belgelerini vergi kontrol memurları
na ibraz etmediğinden müsnet suçu işlediği anlaşıldığından eyle 
mine uyan 213.Sk. 344/6 ma.del.' 359/1, CK. 59/2, 213 SK. 359/2,647 
SK 5. mad. uyarınca neticeden 54.337.500 lira ağır para cezasıyla 
cezalandırılmasına 10 eşit taksitte alınmasına. A yrıca 2 ay 15 gün 
Ticaret, Sanat ve meslekten mahrumiyet cezasıyla cezalandırılması - 
Tıa.

213 SK. 359/3. mad. uyarınca masrafı sanıktan alınarak karar 
özetinin mahalli gazetede ilanına dair,

Sanık ve müdahil vekilinin yüzühde-C. Başsavcısı huzuru ile ve 
rilen karar açıkça, okünup anlatıldı. 10.12.1994

Basın: 1995/1 Hakim 23910

GEMLİK S.S. GÜNEŞ KONUT YAPI KOOPERATİFİ 
BAŞKANLIĞINDAN

Kooperatifimizin Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı 19 Şubat 1995 
Pazar günü Saat 12.00'de Gemlik Endüstri Meslek Lisesi Salonu'nda yapıla
caktır.
Ekseriyet temin edilmediği takdirde 26 Şubat 1995 tarihinde aynı yer ve saat
te tekrarlanacaktır.

Aşağıdaki gündemde belirtilen konuları görüşmek ve karara bağlamak 
üzere sayın ortaklarımızın katılmalarını Önemle rica ederiz.

YÖNETİM KURULU 
GÜNDEM :
1 - Yoklama
2- Açılış ve saygı duruşu
3- Kongre Divanı seçimi
4- Kongre belgelerinin imzalanması, için Divana yetki verilmesi
5- Çalışma ve hesap raporlarının okunması
6- Denetçi raporların okunması
7- Raporların müzakeresi
8- Raporların kgbulu ile Yönetim ve Denetçilerin ayrı ayrı ibrası,
9- Kat irtifakı kurulması ve arsa alımı için yönetime tam yetki talebi
10- 1995 yılı tahmini bütçesinin okunması, 1995 yılında proglamlanan işlerin 
gförüşülmesi ve bütçenin kabulü, yahut bütçe üzerinde değişiklik yapılması ve 
Yönetim Kuruluna yetkiverilmesi, ayrıca fasallar arasında gereken aktarma 
yapılması için yetkinin devamının kabulü, t
11- Mart/1995 ayından itibaren tanzim edilecek aylık bono miktarının (Tahmini 
bütçeye uygun, olacak) tesbiti, ara bonoların miktar ve ödeme tarihlerinin tesbiti 
12- Aidat bçrcu bulunan, vadesinde bono ödemeyen ortaklar için ana sözleş
menin! 4 ncü maddesinin tatbiki hakkında Genel Kurulca kesin karar tesbiti 
13-Yönetim kurulu hakkı huzurunu görüşülmesi, Kooperatif personelinin işe alın - 
ma, işten çıkarılma ve ücretleriniin yeniden tesbiti ve ödeme için yönetim kurulu - 
na yetki verilmesi
14- Kura çekimi konusunun görüşmeye açılması
15- Dilekler
T6- Kapanış..
NOT : Toplantıya katılacak ortaklarımız (14x5000 Tl'lik damga pulunun (14 adet 
bono için) birlikte getirmeleri rica olunur.

İC
Cam ve Pet Kavanoz Teneke Ambalaj Ticareti

Her çeşit pet ve cam kavanoz-plastik zeytin selesi- turşu tenekesi 
çeşitleri ilö hizmetinizdeyiz.

TEL : 513 17 97
ADRES : Gazhane Cadde Oto Elektrik 

Fikret yanı Beceren Apt. altı 51/A
GEMLİK

Ahmet ATALAR
Tel: 513 52 22 - 514 21 25 &Fax: 513 70 15
Orhangazi Cad. No: 19 GEMLİK
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Kendinize iyi bakmalısınız.
Özellikle kış aylarında kendinize 

daha iyi bakmanız gerekir. Bu soğuk 
havalar insanları etkileyerek yüz felcine 
bile sebep olabilir.

VÜCUT BAKIMI

Estra bir bakım ve zerafet için 
piyasadaki vücut ürünleri vücut 
bakımınızda size yardımcı olacaktır. Bu 
arada tırnaklarımızı da unutmayalım. 
Onların kolay kırılmasını istemiyorsanız 
kremlerinizi ve cilanızı düzeli olarak kul
lanmalısınız. Eviçlerinizi yaptıktan sonra 
tınaklarınıza krem sürürek, soğuk 
havadan koruyarak yumuşatın. Dizler 
ve dirsekleriniz en çok kuruyan ve 
bakım isteyen bölgelerdir. Cildi nem
lendirici kremler bu konuda size yardım
cı olabilir.

SAÇ BAKIMI
Rutubetli ve kirli hava saçlarınızı 

yıpratacaktır. Bu yüzden saçlarınızı sık 
sık pH'ı dengeli şampuanlarla yıkayın. 
Şampuan seçiminizi saçlarını dolgun

An A Yol
İNŞAAT ORTAKLIĞI

MANASTIR MEVKİİNDE
Deniz manzaralı

Kaloriferli
Hidroforla

Parkeli
Asansörlü 

Süper Lux daire satışlarına 
başladığımızı müjdeleriz 

Tel: 513 46 37-5136446 GEMLİK

FİKRET OTO ELEKTRİK
YEDEK PARÇA-AKSESUAR- AKÜ 
Otomotiv Sanayiinin tercih ettiği

24 AY GERÇEK GARANTİ
TEL&FAX: 513 10 01

İSTİKLAL CD. 1 NOLU ARALIK

gösterecek, kuvvetlendirecek şam
puanları seçin.

DUDAKLARINIZI İHMAL ETMEYİN
Dudaklarınız soğuğa karşı en hassas 

olan bölgedir. Kışın o soğuk günlerinde 
vücudunuzu kalın giysilerle korurken, 
duduklarımız her zpman savunmasız 
kalır. Bu yüzden onları asla kuru bırak
mayın. Koruyucu kremler sürerek, çatla
malara meydan vermeyin. Ruj sürme
den önce koruyucu sürmeniz rujunuzun 
daha kalıcı omasını sağlayacak. Ve 
böylece dudaklarınızı daha çok koru
muş olacaktır.

YÜZÜNÜZE GEREKEN ÖNEMİ VERİN

Doğru yapılmış olan makyaj 
yüzünüzü bir çok zararlı maddelere 
karşı koruyacaktır. İçinde hem 
fondöten ve nemlendirici içeren ürünler 
işinizi daha da kolaylaştırırken, 
sağlığınızı da ihmal etmez. Eğer kuru bir 
cilte sahipseniz pudra ve fondöteni bir
likte kullanmayın.

Oltu taşı 
antika 
olacak

' , (BYE) Sus ye takıların 
yapımında kullanılan 
oltu taşı madeninin 5 
köydeki 600 ocaktan 
çıkarıldığını ve işlenen 
bu madenin giderek 
azaldığı bildirildi.

"Kara Elmas" olarak 
adlandırılan oltu taşı 
madeninin yâlnız 
Oltu'da bulunduğunu 
ve yakın gelecekten 
antika olacağı öğrenil
di.

Oltu taşından teşbih, 
yüzük, kolye, küpe, 
bilezik, ağızlık ile çok 
sayıda süs eşyası 
yapılıyor.

Böylesine önemli bir 
madenin üretim ve 
işlenmesin konusunda 
bölgede bir orgahizas 
yön yok. Bu yönde 
çalışmalar yapılmalıdır. 
Oltu taşı ilgisizlik yüzün
den her geçen azal
maktadır.

' Oltu taşından elde , 
edilen ürünlerin 
tanıtımı, hem turizm 
hem de ülke ekonomisi 
açısından önemli 
katkılar sağlayacaktır.

BUNÜÎRS
yiCTURKİYE DE 45 MİLYON TAPU KAYDI VAR ^jT
(BYE) Ülkemizde, devlet-vatandaş 

ilişkilerinin yoğun olduğu pek çok kamu 
kuruluşunda olduğu gibi, tapu ve 
kadastro Genel Müdürlüğü'nde de 
otomasyon çalışmaları sürdürülüyor.

ilgililer,ülke düzeyinde 15 Bölge 
Müdürlüğüne bağlı olarak ilçe bazında 
faaliyet gösteren 991 Tapu Sicil 
Müdürlüğü, 312 Kadobtro Müdürlüğü 
kuruluşu ile yürütülen tapu ve kadastro 
hizmetlerinden yoılda yaklaşık 10 mil 
yon kişinin yaralandığını, Türkiye'de yak
laşık 45 milyon tapu kaydınını bulun - 
duğunu, bu kayıtların üzerinde yıllık 
ortalama 2.5 milyon işlem yapıldığını

e

Iş ya da meslek değişikliği
yapmalı mısınız?

İşinizde .kendinizi mutsuz hissettiğiniz 
zaman bir iş ya da meslek deişikliğine 
karar vermek oldukça zordur.

İş değiştirmek : Eğer işinizi sevdiğiniz 
halde iş ortamını sevmiyorsanız işinizi 
değiştirebilirsiniz, size vaadedilen 
ikramiye ve ya maaş artışının v 
erilmemesi de iş değiştirmeniz için 
sebep olabilir. Ya da aldığınız maaşın 
hakettiğinizden az olduğunu 
düşünebilirsiniz. Bunlar geçerli bir sebep 
değildir.

Sigara 
bıyıklı 
erkeklere 
daha 
zararlı

Sigaranın insan 
sağlığı üzerinde bir çok 
olumsuz etkileri olduğu 
herkesçe bilinmektedir, 

Bu zararlı maddenin 
bir çok değişik etkinlikleri 
ortaya çıktı. Sigara kul
lanan bıyıklı erkeklerin, 
bıyıksız erkeklere oran
la kansere daha çabuk 
yakalanma olasılığının 
yüksek olduğu uzmanlar 
tarafından belirtildi.

Sigaranın içerdiği bir 
çok zararlı madde, 
erkeklerin bıyıklarında 
toplanarak her nefes 
alışta burun aracılığıyla 
akciğere ulaşır.

(BYE) Anne , baba ve 
çevrenin, çoçuklara 
yaşlarına göre davran
maları gerektiğini bildirdi.

Çoçuk yetiştirirken 
anne ve babaların, 
öncelikle çoçuğun 
gereksinimlerini 
gözönünde bulundur - 
maları gerekiyor.

İlk bir yılda kendisine 
ve çevresindekilere 
güven duygusunun 
gelişmesi için, çoçuğa 
çok yakın ilgi gösterilmesi 
ve bakım verilmesi gerek
tiği bildirildi.

Çoçuk istediğinde, 
onun, yanında olmalı ve 
istekleri karşılanmalıdır. 
Yürümeye ve konuşmaya 
başladıktan sonra 1-3 
yaşlar arasında çoçuk

bildirdiler.
Yapılan çalışmalar sonucunda 

ülkemize en uygun model tesblt edi 
lerek, tapu ve kadostro hizmetlerinin 
yoğun olduğu bölgelerde otomasyon 
çalışmaları başlatılmıştır. 80 Tapu Sicil 
Müdürlüğü'nde devam eden çalışmalar 
sonucunda 5 milyon tapu kaydı bilgisa
yar ortamına aktarılmıştır.

Bu çalışmaların yaygınlaştırılması ve 
tamamlanmasıyla tapu ve kadostro 
hizmetlerindeki günlük işlerde yüzde 50 
civarında zaman tasarrufu ve işlem 
kolaylığı sağlayacak, daha yüksek 
doğruluk elde edilebilecektir.

Meslek değiştirmek : Eğer işiniz sizi 
hem fiziksel hem de ruhsal olarak kötü 
etkiliyorsa mesleğinizi değiştirmelisiniz. 
Örneğin çok stresli ya da aşırı heyecanlı 
bir meslekte çalışmak sizi etkileyebilir. 
Mesleğinizin sağlığınız mantığınız ve ken
dinize olan güveniniz üzerindeki etkilerini 
ciddi olarak düşünmeli ye bir sonraki 
meslek seçiminde iyi bir karar ver
melisiniz.

Çoçuğun yaşma 
göre ilgi gerekiyor

kendine güvenini yitirme
den, kendini kontrol etme 
yetene jini ve özerk 
davran ta becerisini 
gelişti, mek duru - 
mundac '.

İnatçılığı, herşeye 
hayır demesi ve ben duy
gusunun ön plana çık
ması doğaldır. Bu dönem
lerde çoçuğun kendisine 
ve başkasına zarar, ver
mesine neden olacak 
davranışları engellen - 
meli, bunun dışardak - 
ilere, yanı yaşı ile orantılı 
davranışlara mümkün 
olduğunca izin verilme
lidir..

Çocuklar, genellikle 4- 
5 yaslarında etkinliklere 
yönelir ve amaç kazan- 
.mayı öğrenir.

GEMLİK REHBERİ
Gerekli Telefonlar Resmi Daireler
Polis imdaf 155 TEK Arıza
Jandarma K. 5131044 TEK İşletme
Polis Karakolu 5131879 Turizm Der.
Gar. kom. 5131206 Spor Sah. 

Orm. Böl. Şf. 
MIHI Eğt. Md.

Kaymakamlık Halk Eğt. Mrk.

Kaymakamlık 5131051
Halk Kütüp,

Kaymakamlık Ev5131052
C. Savcılığı 5131053
C. Savcı Yrd. 5132954

As. şb. 
Karayolları 
Liman Bşk.

Emniyet M. 5131028 Mal Md, 
Nüfus Md; 
Özel İd. Md. 
Tapu Sic. Md. 
Müftülük 
Gümrük Md.

ULAŞIM Tekel Md.
Ver. Da, Md.

Doğan Körfez 5131212 İlçe Tar, Md.
Aydın Turizm 5132077 İlçe Seç. Md.

IVIer. Sağ; Ocağı 51-31068

5132066 Gemi Saatleri.
5134503 Yalova -Sirkeci (İşgünleri)
5131274
5131900
5131286

05.50 -13.05 -17.00.
Tatil Günleri 06.30-13.00- 17,00

5131174 Belediye
5131846
5131353 
‘5131.057 
5131308

Santral 5134521-23
Sekreter 5134520
Zabıta 5134521-190

5131133 Otobüs İşlet. 5134521-122
5131095 Su İşletmesi 5134521 -115
5133742 itfaiye ■ 5132325
5131507 Muhasebe Md, 5134521-182
5131414 Yazı Is, Md. 5134521-111
5131364
5132978
5131042

Su Arıza 5134521-185

5132360 Hastaneler
5131186 Devlet Has. 5139200
5134994 SSK Hastanesi 5132329

UÇAK 
SÖNMEZ HAVA YOLLARI 

BURSA DAN :
08.30-11.30-17.30 

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

2465445
Bilet Satış Tel: 

•2222097
TAKSİLER

Körfez Taksi 5131821
Çınar Taksi 5132467
Güven Taksi 5133240
Gemlik Taksi‘ 5132324

DÖĞALGAZ SATICILARI

Aygaz 513 12 95
Özgaz 514 17 00

17 Ocak 1995 Salı DEMİRİZ

18 Ocak 1995 Çarşamba SERİM

19 Ocak 1995 Perşembe ÖZER 

2.0 Ocak 1995 Cuma GEMLİK

21 Ocak 1995 Cumartesi ONUR

22 Ocak 1'995 Pazar DEMİRİZ

23 Ocak .1995 Pazartesi MERKEZ
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Belediye Başkanı 
basın toplantısı yapacak

Belediye Başkanı Nurettin Avcı, yarın saat 09.30'da belediye başkanlık 
odasında Gemlikli basın mensupları İle bir toplantı yaparak, 1995 yılı çalış 
ma programı hakkında bilgi verecek.

1994 yılı çalışmalarının da değerlendirileceği basın toplantısında, 1995 
yılındaki belediye çalışma programı hakkında da bilgi verecek olan 
Belediye Başkanı Nurettin Avcı, gazetecilerin belediye çalışmaları hakkın - 
da sorularını da cevaplandıracak.

Arazi kavgası tüfekli
Kavgaya neden oldu

Kasım ayı teslimatlarının yüzde 50'si ortaklara ödeniyor v

MARMARABİRLİK'in zeytin 
alım kampanyası devam ediyor '

72 Nolu Marmarabirlik Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi zeytim dlımları devam 
ediyor. Üreticilerden 13 Ocak 1.995 
gününe kadar 1 milyon 694 bin 109 kilo 
zeytin alındı.

Kooperatif İlgililerinden aldığımız‘bil
gilere göre alınan zeytinlerin tutarının 70 
milyar 845 milyon 642 bin 330 lira olduğu, 
öğrenildi. <

İlgililer, üreticilerden kdsım ayı 
sonuna kadar aldığımız zeytinlerin tutar
larının yüzde 50'sinin ödendiğini, kalan 
zeytin bedellerinin ise önümüzdeki gün
lerde ödeneceğini söylediler.

72 Nolu Marmarabirlik Zeytin 
Kooperatifi'nin satın aldığı ürünlerin 
merkezlere göre dağılımı ve bedelleri ise 
şöyle:

72 Nolu Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi yetkilileri, ortaklara.ürün bedeli 
alacağına karşılık, kendi yaptırdıkları zeytinyağlarının verildiğini ve zeytin alım kam
panyasının bu ay sonuna kadar devam edeceğini söylediler.

Kilo Bedel
Merkez 487.267 20.737.371.530
Adliye 7.346 339.350.250 1
Armutlu 35.782 î.619.089.700 ’
Cihatlı 31.291 1.192.622.750
Dürdane 39.844 1.455.721.910
Engürü 80.001 3.393.710.120
Fıstıklı 63.560 2.787.395.160J
B. Kumla 30.650 1.213.857.81 Oİ
Gencalli. 108.105 3.880.872.550
K. Kumla 109.766 4.663.097.790
Kardcdlli 52.234 2.263.1-88.450
Kapaklı 13.587 726.464.550
Kurtul 90.345 3.544.553.710 j
Kurşunlu 58.314 2.132.701.250
Narh 37.076 1.620.222.950 -
Umurbey 132.972 5.022.902.770/
Şahinyurdu 421830 1.814.326.690

F

llıcaksu Mevkii'nde geçtiğimiz hafta 
Arı Ve Yener aileleri arasında arazi 
yüzünden meydana gelen tartışma 
kavgaya dönüşünce, tüfekler konuş
tu. Bir kişi başından, bir kişi de tüfek - 
den çıkan kurşunla yaralandı.

Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü 
Ihcaksu Çakaidere yakınlarında 
komşusunun arazisi ile yüzölçümü 
nedeniyle arpları açık olan belediye 
eski memurlarından Mehmet Ali 
Arı(52) ile Yener ailesinden Barış 
Yener, yeniden tartışmaya başladılar; 

■ Tajtışmanıh kavgaya, dönüşmesi 

ELEMftN »RANIYOR
İlçemizde faal durumda bulunan bir sanayi kuruluşunda çalışacak 

□ İngilizce ve Almanca bilen 
□ Yönetici sekreterliği yapabilecek 

□ Deneyimli □ Muhasebeden anlayan
BAY veya BAYAN elemanlar

aranmaktadır. ,,
İsteklilerin aşağıdaki adresimize bir adet fotoğraf ve öz geçmişleri.ile 

birlikte başvurmaları duyurulur.
P.K94 16600 GEMLİK

üzerine Arı ve Yener ailesinin tarafları 
taş ve sopalarla birbirlerine girdiler. Bu 
arada başindan taşla yaralanan 
Mehmet Ali Arı, evinden aldığı tüfek 
ile Barış Yener'i yaraladı.

Başından taşla yaralanan Mehmet 
Ali Arı, Bursa SSK Hastanesi'ne, gv 
tüfeği kurşunun "ile yaralanan. Barış 
Yener ise Bursa Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılırken, yine bgşıpdan taşla 
yaralanan Hüseyin Yener, Gemlik 
Devlet Hastanesi'nde tedavi gördü. 
Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili sorüş- 
turmayı başlattı.

& 
tf

Antrenör Mustafa Sarı'nın anlaşması fesh edildi

Gemlikspor İnegöl Yenicespor 
karşılaşması ertelendi
> Gemlikspor'un önemli rakiplerinDen 
dian İnegöl Yenicespor ile geçtiğimiz.. 
hafta Cumartesi günü İznik Sahasında 
yapılacak olan karşılaşma havanın 
yağışlı olması nedeniyle ertelendi.

Gemlikspor için önörrili olan. 
Yenicespor karşılaşmasının 20 Ocak 
1995 cuma günü Orhangazi stadına, 
ertelenmesi nedeniyle bir açıklama 
yapan Mahir Gencer, Gemlikli spor se 
verleri cuma günü yapılacak maça 
beklediklerini belirterek, "Bu maç bizim 
için çok önemli Orhangazi senasında 
olması bizim için bir avantaj. Gemlik 
spor severlerinin bu karşılaşmada 
takımımıza destek vermesi sahadan 
galip ayrılmamıza neden olacaktır." 
dedi.

ANTRENÖR AYRILDI
Gernlikspor'ün 2.5 yıldır »antrenörlük 

görevini yürüten Mustafa Sarı'nın anlaş-

ması karşılıklı olarak fesh edildi. ,
Bir ( çok şampiyonluklarda- imzası 1 

bulunan Mustafa Sarı'nın takımı üç yıldır 1 
takımı şampiyon yapamçıması 1 
nedeniyle bir süreden beri streste 
olduğu gözleniyordu. Kulüp yönetimi ile 
karşılıklı yapılan anlaşma sonrası 1 
dtitrenör Mustafa Sarı'nın sözleşmesi 
fesh edildi.

Gemlikspor'Kulübü Başkanı Mahir 
Gençer, antrenör değişikliğinin taktfnö 
olumlu olarak, yansıyacağını, fufbolcu- 
ydrin şampiyonluktaki azmini daha iyi। 
pekiştreçeğine inandığını belirterek, 
"Sezon sonuna kadar takımımıza 
Mustafa Margılıç(Mikro) Çalıştıracak. 
Mustafa Margıhç, hepimizin yakından 
tanıdığı bir arkadaşımız, futbolcuları 
yakınen tanıyor. Başarılı olacağını, 
inanıyorum" dedi.

I®

KÖRFEZ OFSET
Matbaacılık- Yayıncılık- Tanıtım Hizmetleri

Ramazan a yi yaklasiyor

TÜRKİYE' NİN EN DEĞİŞİK İMSAKİYELERİNİ

MATBAAMIZDA EN UYGUN FİYATLARLA BASIYORUZ.

3iît TELErOnunUZ YETERLİ
Fatura-Gider Makbuzu- Perakende Satış Fîşî- 

Serbest Meslek Makbuzu- İrsaliyen Fatura-Cîlt-Faşe-

Gazhane Gad. Beceren Apt. Altı No.:51/A GEMLÎK

TEL .513 17 97

GEMLİK KURTUL KÖYÜ 
CAMİİ KORUMA VE KURAN KURSU

YAŞATMA DERNEĞİ

Derneğimizin Olağan Genel Kurul - ■ 
Toplantısı 3 Şubat 1995 Cuma günü 
saat 20.00'de Köy Düğün Salonu'nda 
yapılacaktır. İlgililere duyurulur.

Çoğunluk sağlanamadığı takdide ikinci 
toplantı >1 0 Şubat 1995 Cuma günü aynı fl 
yer ve saatte yapılacaktır.

Yönetim Kurulu
GÜNDEM :
1 -Açılış '
2-Saygı duruşu
3-Yönetim kurulu faaliyet raporunun 
okunması
4-Yöhetim Kurulunun seçimi
5- Denetim Kurulu seçimi
6-Dilek ve temenniler
7- Kapanış.

I I I i
Havuzlu kiralık ve satılık 

daire
Satılık 50 m 2 dükkan.

Tel: 513 17 97 g



Kablolu yayın için PTT 
dilekçe dağıtımına başlıyor 
Gazetemiz tarafından başlatılan kablolu yayın kampanyasına ilgi 
dövam ediyor. Televizyon yayınlarını net olarak izleyebilmemiz 
için PTT'nin bir hizmeti olan kablolu yayınlardan Gemlik'in de 
yararlanması iÇIn gazetemiz tarafından bastırılan dilekçe örnek - 
leri Gemlik PTT Müdürlüğü'ne teslim edildi. Önümüzdeki günlerde 
dilekçe örnekleri PTT dağıtımcıları tarafından telefon abonelerine 
dağıtılaçak. Kablolu yayınlardan yararlanmak isteyen 
Gemliklilerin dilekçeyi imzalayarak PTT Müdürlüğüne vermeleri 
gerekiyor.____________________________ . ____________

Belediye Başkanı Nurettin Avcı 1995 yılının ilk basın toplantısını yaptıSu yolsuzluğuSavcılıkta Üçe Meclisi toplandı 

ilçe sorunları 
masaya yatırıldı

Nurettin Avcı

BELEDİYE BAŞKANI NURETTİN AVCI 1994'ÜN BELEDİYE VE PERSONELİ TANIMA YILI 
OLDUĞUNU 1995 YILINDA BELEDİYE YE KİMLİK KAZANDIRILACAĞINI SÖYLEDİ

B Geçtiğimiz hafta Salı 
günü İlçe Meclisi 
Kaymakam Orhan Işın'ın 
başkanlığında toplandı.

Kız Meslek Lisesi
Salonu'nda toplanan İlçe 
Meclisi'nde ilçe sorunları 
tek tek ele alındı.

İlçe M e c I i s i' n e 
Belediye Başkanlar), İl 
Genel Meclis üyeleri, 
daire müdürleri, köy ve

mahalle muhtarları, 
dernek yöneticileri 
katıldı.

Kaymakam Orhan Işın 
konuşmasında İlçe 
Meclisinin bir danışma 
niteliği taşıdığını, yaptırım 
gücü olmadığını, yapılan 
ve yapılacak çalış - 
maların gözden geçi 
rildiğini söyledi.

Haberi Sayfa 3'de

Belediye Başkanı Nurettin Avcı düzenleği basın 
toplantısında 1995 yılında yapacağı çalışmalar 
hakkında bilgi verdi. Başkan Avcı, 1994 yılının 
belediye ve personeli tanıma yılı olarak geçtiğini, per
sonelin Ocak ayı sonuna kadar kendine çeki düzen 
vermesini istedi. "Bundan sonra kurallara ve yasalara 
uymayanlara disiplin işletilecek" dedi.

Başkan Avcı, belediyenin alt yapı sorunlarının 
çözümü için dozer, greyder ve kepçe alınmasının 
zorunlu olduğunu, kamyon garajının yapılacağını, 
belediyenin tüm birimlerinin llıcaksu'daki arazilerinde 
toplanacağını söyledi.

Başkan Avcı, bu yıl içinde Manastır Bölgesindeki tüm 
imar yollarının açılacağını, katlı otopark yapmak için 
ellerinde para bulunmadığını ancak isteyene yap işlet 
devret modeli ile verebileceklerini, Atatürk Kordonu'na 
yeni düzenleme getirileceğini açıkladı.

Gemlik'e uydu anten yapılması için su paralarıyla bir
likte 100 bin lira almayı düşündüklerini de söyleyen 
Belediye Başkanı Nurettin Avcı, 1994 yılında Belediyede 
tesbit ettikleri Su İşletmesindeki yolsuzlukla ilgili olarak 
Savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını da bildirdi.

Haberi Sayfa 2'de

I Esnaf Kefalet
Kooperatifi Genel 
Kurulu yapıldı

MARMARABIRLIK’in zeytin 
alını kampanyası devam ediyor.

72 Nolu Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi 
»(çilerden 20 Ocak gününe kadar 1 milyon 697 bin

•;/ .il' zeytin aldı. Haberi Sayfa 3'de

HAFTAYA BAKIŞ
• KADRİ GÜLER

24 Ocak
I jugun 24 Ocak 1995..

24 Ocak Türk siyasi literatürüne 12 Eylül 1980 öncesi iktidarda 
■ ohn şimdiki Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel tarafın- 
jdn armağan edildi.

Tıpkı şimdi Sayın Tansu Çillerin 5 Nisan kararları gibi...
24 Ocak kararlarının özeti neydi?
Karma ekonomi ile yönetilen devlet yapılanmasının liberal 

I ekonomiye geçmesi. Yıllarca açık veren devlet bütçesinin açığının 
I kapatılması. Bunun için halkın fedakarlık etmesi...

Bu kararlar 12 Eylül'ün gelmesini engelleyemedi.
|- 24 Ocak kararlarının mimarı rahmetli Turgut Özal, demokrasinin 
I cunta tarafından rafa kaldırıldığı bir dönemde kurulan hükümette 
I başbakan yardımcısı olarak görev aldı.

24 Ocak kararlarının acı reçetelerini esnaflar, işçiler, memurlar, 
I emekliler, sanatkarlar kısacası halk pahalı ödedi.
■t 24 Ocak kararları ancak bir baskı rejimi ile gerçekleşebilirdi. 
। 'Oyun kuralına uygun olarak oynandı.

Ekonominin faturasını hiç suçu olmayan halk öderken, 
I demokrasinin canına ot tıkanıyor, parlemento kapatılıyor,siyasi li 

: derler tutuklanıyor, dernekler,sendikaların işlevlerine son veriliyor, 
grev ve toplu sözleşme yasaklanıyor,basın susturuluyor. 4 
Generalin aldığı kararlar "buyruk" sayılıyordu.

24 Ocak 1980’den buyana 15 yıl geçti.,
Ülkede, 15 yıldır adına liberal denen ekonomi modeli uygulanı

I yor. 15 yıldır da iki yakamız biraraya gelmiyor.
Amerikan eğitimli ekonomi profösörü olan Başbakanımız, 

i ülkenin ekonomisini düzelteceğine, cumhuriyet tarihinin en korkunç 
| enflasyonunu yaşattı. Devlet, memurunun maaşını tahvil basarak 

öder oldu. Dışarıdan borç bulamayan maliye her ay iç borçlanma 
yolunu seçti.

Sizin anlayacağınız, ekonominin gidişi çok kötü. Bu bozukluk 
eğitimde, adalette, siyasette yozlaşma getirdi. Toplum, korkunç bir 
şekilde depsasyon geçiriyor. Hastaya sunulan "Acı ilaç"lar çare 
olmuyor. Bu acı ilaçlara şimdi "değişim" deniyor. Değişim rüzgarları 

I ise öylesine kötü esiyorkı halkın canını çıkarıyor.
24 Ocak kararları daha çok canımızı yakacak.

। Bugün 24 Ocak ,1995
İki yıl önce bugün Ankara da patlayan bir bomba Türk basının 

|| değerli, yiğit bir kalemini aramızdan aldı.
I E Uğur Mumcu'nun öldürülüşünde katillerinin yakalanması için 
1 namus" sözü verenler sözünü tutamadı.
1 L Bugün 1 milyon kişi katillerin yakalanması için TBMM Başkanı 
n Hüsamettin Cindoruk'a dilekçeyle başvuracak.
11 Katiller bulunacak mı?

. Sanmıyorum...
Ama, inanıyorum ki devlet, her faili meçhul cinayetin aydınlatıla- 

\ \ mamasıyla halkın gözünde biraz daha küçülecek.
Tıpkı söz veripte, sözlerini yerine getiremeyenler gibi...
Sevgili Mumcu, seni ve düşüncelerini bu halk yaşatacak.

■ BL-Uflur Mumcular ölmez.______  _________ ___________

Kısa kısa kısa
Gemlik Lions Kulübü Ata 
İlkokulu'na diş taraması 
yaptı. 70 öğrenci diş 
taramasından 
geçerken, diş sağlığı 
bozuk olan öğrencilerin 
tesbiti yapılırken, öğren
ciler arasında diş sağlığı 
konusunda anket 
yapıldı. Öğrencilere 
ücretsiz diş macunu 
dağıtıldı.

Haberi Sayfa 2'de

Geçtiğimiz hafta ilçe 
mize gelen Azerbaycan 
Halk Dansları Topluluğu 
ilgil görmedi. Çarşamba 
akşamı yapılan gös
teride izleyici bula
mayan topluluk gösteri
lerini perşembe günü 
akşamına erteledi..
Ancak, bu kez de gös
terileri yüze yakın kişi 
izledi.

Haberi Sayfa 3‘de

MHP Kadınlar 
Komisyonu oluşturuldu. 
Kadın Komisyonu 
Başkanlığına Atamer 
Tesisleri'nin sahibi mer
hum Ahmet Atamer'in 
eşi Nadide Atamer 
getirildi;

Haberi Sayfa 3'de

Gemlik Anadolu Lisesi 
Okul ve öğrenci 
Koruma Derneği 
geçtiğimiz hafta 
Cumartesi günü Atamer 
Teslslerl'nde veli ve 
öğretmenler neşeli bir 
gece geçirdi.

Okullarda 
yarı yıl 
tatili 
başladı

İlk ve orfadereceli 
okullarda 1994-1995 
öğrenim yılı yarı yd tatili 
geçtiğimiz hafta Cuma 
günü başladı.

İlçemizde öğrenim 
gören 15 bin 869 öğrenci 
karnelerini alarak, birinci 
dönemi sona erdirdiler. 
İlk ve orfadereceli 
oküllârda ikinci yarı yıl 
eğitim ve öğretim çalış
malarına 6 Şubat 1995 
Pazartesi günü 
başlanacak.

İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nden aldığımız 
bilgilere göre ilçe 
merkezinde 13 bin 866 
öğrenci, Küçük kumla, 
Armutlu, Umurbey 
beldelerinde bin 180 
öğrenci, köylerde ise 823 
öğrenci öğrenim görüyor. 
Öte yandan 15 bin 869 
öğrenciye 590 öğretmen 
eğitim ve öğretim veriyor. 
Bu yıl süper lise olan 
Gemlik Llsesl'nde kredili 
sistem ile öğrenim gören 
öğrencilerden bir bölümü 
kredilerini tamamlayarak, 
okullarını bitirdi. Bu 
öğrenciler üniversite 
sınavlarına 
hazırlanacaklar. 
İlçemizde eğitim ye 
öğrenim düzeyinde 
başarının yüksek olduğu 
öğrenildi.

"İki Yıl Oldu" 
Yılmaz Akkılıç 

yazdı
2. Sayfada

B Sınırlı Sorumlu Gemlik 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Kredi ve Kefalet 
Kooperatifi'nin mali 
kongresi geçtiğimiz hafta 
cumartesi günü yapıldı.

Giresunlular Derneği 
Lokali'nde yapılan genel 
kurul toplantısına Merkez 
Birliği Başkanı Kazım 
Önadım, Marmara Bölge 
Müdürü Ali Osman 
Kantar ve kooperatif 
ortakları katıldı.

Çağdaş 
Gazeteciler 
Derneği Uğur 
Mumcu’yu 
anıyor
İki yıl önce öldürülen 
Cumhuriyet Gazetesi 
yazarı Uğur Mumcu 
Çağdaş Gazeteciler 
Derneği Güney 
Marmara Şubesi tarafın
dan yarın akşam 
Atatürk Spor-Sarayında 
düzenlenen etkinliklerle 
anılacak.

"Eskiden düdükle toplanan çöpün 
müzikle toplanması atılımdır."
Peki... Parasının toplanması ?
Düdüklenmeye katılımdır... 
Düdüklenilecek ki; düdük ötsün. 
Düdük olmassa düdük nasıl ötsün

Genel Kurulda koope 
rafitlerin kuruluş tarihçesi 
ahlatıldıktan sonra Kazım 
Önadım yaptığı konuş
masında Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarına Halk Bankası 
aracılığıyla 19,94 yılında 9 
trilyon 9 milyar lira flans- 
man kullandırıldığını, 
1995 yılında bu rakamın 
20 trilyon liraya çıkması 
beklendiğini söyledi.

Haberi Sayfa 3'de

ANAP Gençlik 
Komisyonu Alt 
Komisyonları 
oluşturdu
Anavatan Partisi Gençlik 
Komisyonu içinde görev 
yapacak turizm, sağlık, 
eğitim alt komisyonları oluş 
turuldu.
ANAP Gençlik Komisyonu 
Başkanı Osman Mete, par
tili gençlere siyasette aktif 
olabilmeleri için alt korniş 
yohlarda görev vereceğini 
söyledi. Haberi Sayfa 3'de
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ho g afl
İKİ YIL OLDU

Evet, iki yıl oldu.
Tam iki yıl önce bugün. 24 Ocak 

1993 saat 13.30 sularında, "aydınlan- 
ma"nın korkusuz savaşımcısı Uğur 
Mumcu otomobiline binerken -veya 
bindikten sonra- patlatılan bomba ile 
yaşamını yitirmişti.

Türkiye'ye o kıratla bir savaşımcı- 
gazeteci kuşkusuz kolay gelmeyecektir. 
Gerçekleri araştırma azmi ye okurlarına 
karşı hiç eksilmeyen sorumluluk duy
gusuyla dopdolu, gözünü budaktan 
esirgemeyen, çağdaş, laik ve 
demokrat Uğur Mumcu'ya özlemimiz 
her geçen gün biraz daha artıyor. 
Yalnızca özlemim1", artmakla kalmıyor, 
aradan İki yıl gr jmesine karşın, katil 
veya katillerini belirlenememiş ve 
cinayet neder . ıln henüz aydııılatıla- 
mamış olması da kahrediyor bizleri. 
Evet, aşağı yukarı biliyoruz O'nun 
ölümünden hangi çevrelerin, hangi 
güçlerin çıkarı olduğunu. Ne var ki 
yeterli değil bu bombayı veya bom
baları patlatan. O'nun yaşamının sona 
erdirilmesi buyruğunu veren "güç"ün 
bütün çıplaklığıyla ortaya çıkarılmasını 
umutla bekledik, beklemekteyiz.

Ama günler, aylar,- yıllar geçtikçe 
olay alacakaranlık bir sis perdesinin 
arkasında giderek belirsizleşmeye 
başladıkça umutlar tükeniyor. Yerini, 
umutsuzluğun yol açtığı bir "umarsızlık" 
kaplıyor. Sonunda Devletin, Uğur 
Mumcu cinayetini aydınlatmaya pek 
de istekli olmadığı izlenimi doğuyor, 
güçleniyor ve yavaş yavaş kamu vic
danında yerleşiyor.

Eşi Güldal Mumcu, "Devlet istese 
Mumcu cinayetini aydınlatır" diyor. Bu 
görüşünün kanıtı olarak DGM Savcısı 
Ülkü Çoşkun'un "Bu olayı devlet yap
mıştır" iddiasını ve Cumhurbaşkanı 
Demirel'in “Bu olayı aydınlatamadık, 
mahcubuz" diye adeta "özür diler" tavır 
içinde bocalayışını gösteriyor;.;..

Evet, Türkiye en değerli evlâtlarını 
"faili meçhul cinayetlerde jyitirirken, 
Devlet yalnızca el ovuşturup "özür dile- 
mek"le yetinmekle yetiniyor sanki. Hani 
nerede Bahriye Üçok'un, Çetin Emeç'in, 
Muammer Aksoy'un, Turan Dursun'un 
Musa Anter'in ve daha nicelerinin katil
leri? Ülkenin en aydınlık, en İğikfye en 
demokrat insanları "dizi cinayetlere 
kurban gidiyor, hemen heipşinin 
katlediliş gerekçeledi "belli1; ancak 
Devlet yıllardır "Bir arpa boyu yol 
alamıyor". O kadar da değil. - Devletin 
veya yerel yönetimlerin siyasal kiracıları 
bir yandan da, bu gibilerin adlarını 
kazıyorlar caddelerden, alanlardan, 
öylesine çirkin ve İkiyüzlü bir tavır

sergileniyor.
Bu arada kimileri de,s anki "avını yut

maya çabalayan timsah" misali "zevk" 
ve "iştah" ile gözyaşları döküyor.

Uğur, Türkiye'de öldürülen 42. 
gazeteciydi. İki yıl içinde bu sayı çığ 
gibi büyüdü, -Şu "şanlı Sivas 
kıyamı"nda yakılan canları saymazsak- 
Onat Kutlarla 52.'ye ulaştı.

Yani Türkiye, gazeteciler için, toplum 
yararına düşünenler için sanki "savaş 
alanı" gibi. Gerçekten bir bakıma 
"darül-harb" sanki. Üstelik Devletin bu 
savaşı durdurmaya, ya gücü yetmiyor, 
ya niyeti yok! Bugün TBMM Başkanı 
Hüsamettin Cindoruk'a "bir milyon 
imzalı" bir dilekçe sunuluyor. Güldal 
Mumcu'nun söylemiyle "Uğur'un 
güvendiği Anadolu aydınlan", cinayet
lerin aydınlatılmasını ve artık bu tür 
alçaklıkların engellenmesini istiyorlar.

Bakalım, "varak-ı mihr-i vefa"yı 
okuyup dinleyen çıkacak mı? Yoksa 
yine söylevler verilip, ardından "tarikat" 
ulularıyla "meşveret" meclislerinde hal- 
vat mı olunacak?

Uğur'un bu ikinci ölüm 
yıldönümünde Türkiye daha da zorda\ 
dost okurlarım. Mustafa Kemal'in önder
liğinde yakılan "aydınlanma meş'alesi” 
söndürülmek isteniyor. Siyaset uğruna, 
alacakaranlıktan medet umanlarla 
işbirliğine yöneliniyor. Meş'aleyi yanık 
tutmaya çabalayanlar kurşunlanıyor, 
bombalanıyor, yakılıyor, boğazlanıyor...

Uğur'un öldürülüşünün ardından, o 
sırada ABD'de bir gezide bulunan 
zamanın Cumhurbaşkanı Özal, "Bu 
olayı fazla büyütmemek lazım" demişti.

İki yıl sonra, çok daha iyi anlaşılıyor 
ne demek istediği. Türkiye Cumhuriyeti, 
Atatürk'ü eleştirme adı altında "aydın
lanma devrimi" ni küçümseyen 
"münevveran"ın yardımlarıyla ’ 
Tarakçıların hedef tahtasına çakılmış 
durumda. Adamlar özgürce küfrediyor, 
hayasızca iftiralar savuruyor, kinlerini 
küsüyor ve "pey-a-pey mütezayid" bir 
"zulmet-i beyza"yla kaplamaya çabalı 
yorlar ülkenin ufuklarını.

Ve:de Çankaya'daki 
"Aydınlatamadık, mahçubuz" demekle 
yetiniyor;, "namus sözü" verenler ortalık
ta hiç görülmemeyi yeğliyor I

Dost okurlarım, "aydınlanma"nın 
ateş böcekleril

Gelin,, yarın akşam Bursa Atatürk 
Spor Salöhu'nda Uğur'un sönmeyen 
ışığını bir kez daha yakalım, "zulmet-i 
beyza"yı delelim, aydınlanalım ve 
aydınlatalım...

Belediye Başkanı Nurettin Avcı, basın toplantısı yaptı.

Su yolsuzluğu savcılığa verildi
Belediye Başkanı Nurettinh Avcı, 

yaptığı basın toplantısında 1995 yılında 
yapacağı çalışmalar hakkında bilgi 
verdi. Avcı, bu işletmesinde ortaya 
çıkartılan yolsuzluklarla ilgili savcılığa 
başvurduklarını söyledi.

Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü 
Saat 10.00'da Belediye Başkanlık 
Odasında çalışmaları hakkında basın 
mensuplarına açıklamalarda bulunan 
Belediye Başkanı Nurettin Avcı, 1994 
yılının işçi, memur ve belediyeyi tanıma 
yılı olarak geçtiğini belirterek, "Bu arada 
makamıma yapılan şikayetleri dile 
getirecek olsaydım, belediyede çalışa
cak memur kalmazdı" dedi.

1995 yılının hoş yılı olmayacağını da 
hatırlatan Başkan Avcı, beledeyede 
çalışan memurların görevlerine 
zamanında gidip gelmesinin, kılık ve 
kıyafetlerinin düzenli olmasına dikkat 
edileceğini buna uymayanların ise 
cezalandırılacağı hatırlatarak, 
"Amacımız yalnız ceza vermek değildir, 
başarılı olan personelimizi ödüllendire
ceğiz. Bu güne kadar belediyede 
alışılmış olan başı boşluğun giderilmesi 
gerekiyor. Ay sonuna kadar bütün per
sonele durumu bildirdim. Kurallara 
uymalarını istedim. Uymayan olursa 
gerekeni yapacağım" şeklinde konuştu.

Gemlik Belediyesini devlet dairesi 
kimliğine girmesinin zorunlu olduğunu 
hatırlatan Belediye Başkanı, 1994 yılında 
su işletmesinde tesbit ettikleri yolsuzluk
larla ilgili İç İşleri Bakanhğı'ndan müfettiş 
istediklerini ancak müfettişin gecikmesi 
üzerine konunun savcılığa iletildiğini 
söyledi.

Başkan Avcı, bu konuda şöyle 
konuştu:

“Su İşletmesindeki 8-10 personel 
savcılığa verilmiştir. Fotokopi makbuzu 
ile su tahsil edildiğini tesbit ettik. 
Kaanatimce belediyenin içinden ve 
dışından bazı kişilerin yolsuzluk yaptığı 
ortadadır. Ancak işi kişlere kadar indi- 
remedik. Bundan sonra konu adalete 
intikal etmiştir. Arkadaşlarımız suçsuzsa 
adalet karşısında aklanacaklardır."

Belediye Otobüs İşletmesi yol 
suzluğundan bir sonuç alınamadığını 
hatırlatan Başkan Avcı, eski başkan 
Nezih Dimili döneminde 36 rpilyön liraya 
bastırılan otobüs biletlerinin kendilerinin 
16 milyon liraya bastırdıklarını söyledi.

1995 ÇALIŞMALARI
Belediye Başkanı Nurettin Avcı, 1995 

yılı içersinde yapılacak işler olduğu 
kadar sorunlarında bulunduğunu 
belirterek, belediyenin alt yapı problem
lerinin bitirilmesi için kepçe, grayner, 
dozer almayı düşündüklerini, bu aletler 
alınmadığı takdirde ilçenin alt yapı soru
nunun bitmeyeceğini hatırlatarak, çalış

Lions
Kulübü'nden 
diş taraması

Gemlik Lions Kulübü Ata 
İlkokulu'nda diş taraması 
yaptı.

Geçtiğimiz hafta 
Çarşamba günü Ata 
İlkokulu'na giden Lions 
Kulübü yöneticileri ve Diş 
Hekimi Ali Asım Peker, 70 
öğrencinin diş sağlığı kon
trolünü yaptı ve öğrencilere 
dişmacunu dağıtıldı.

Taramada dişlerinde 
tedavi zorunluluğu olan 
öğrencilerin tesbiti yapıldı.

malar konusunda şu bilgileri verdi:
"Kamulaştırılan kamyon garajını 1995 

yılında tamamlayarak hizmete 
acaçağız. Ilıcaksu'da bulunan 15 
dönümlük araziye belediyenin fen işleri, 
temizlik, itfaiye, bayındırlık, beton 
parke, yıkama yağlama birimlerini 
toplayacağız. Bütün işçilerde burada 
işe başlayacak, buradan işi bitirecek - 
ler. Böylece hizmetler kontrol altına alı 
nabilecek.

Hisartepe Mahallesi ve Manastır böl
gesindeki tüm imar yollarını açacağız. 
Manastırın kanalizasyon projesini bitire
ceğiz. Su ve kanalizasyon işi çalış
malarına başlayacağız."

Son zamanlarda İller Bankası'ndan 
alınan basınca dayanamayıp pat
ladığını hatırlatan Başkan Avcı, . 
konunun İller Bankası'na götürüldüğünü, 
1995 yılında yenileri ile değiştirileceğini 
söyledi.

Başkan Avcı, şehir içinde yol soru
nunun bulunduğunu İstiklal Caddesi ve 
İskele Meydanı'ndan sorumlu olan 
Karayolları'ndan ümidi kestiklerini, 
Mudanya Belediyesi'nden havaların 
düzelmesi ile 5-6 kamyon sıcak asfalt alı
narak, bozuk yolların onarılacağını bildir
di.

Armutlu İl yolunun şehir içinden 
geçen yolunun tamamlanması için 
genel bütçeden 5 milyar. Karayolları 
bütçesinden de 5 milyar ödenek 
ayrıldığını söyleyen Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı,’ boşaltılacak olan eski 
Zeytin Hali'nde yapılacak katlı otoparkı 
300 milyarın üzerinde bir maliyet gerek
tirdiğini, bunun ise mevcut bütçe ile 
olançıksız olduğunu söyledi.. "Katlı 
otoparkın yap işte devren modeli ile 
istekliler varsa verebiliriz” dedi.

Atatürk Kordonu'nun yeniden düzen
lenmesi gerektiğini, İskele Meydanı'nda 
düzenlemeler yapılacağını. Çarşı 
Deresi'nin iki tarafındaki yolun yeni 
açılacak olan Armutlu yoluna kadar 
parke taşı döşeneceğini. Devlet 
Hastanesi'nin karşısına açtıkları yolun da 
tamamlanacağını hatırlatarak "Asıl 
düşüncem Çarşı Meydanı'nda bulunan 
Pak Otel adasının kamulaştırılmasını 
gerçekleştimek, ancak bu bugün için 
çok zor bir olay1' şeklinde konuştu

.Gemlik Liman Depolama m.o. ser
maye arttırım istemine olumlu cevar 
verdiklerini ve 4 milyar 500 milvç’ 1 
ödeyerek, şirkette bulunan J o. 
belediye payının korunduğu A/ley 
Avcı, "Belediye şirket bulundu^ 'Han 
bu yana ilk defa sermaye artını: -t 
katıldı. GEMPORT Limanı'nın g-lecegın. 
çok iyi görüyorum. Burada o "lik 
halkının payının azalmasını istemiy». 
rum" dedi.
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İlçe Meclisi toplandı
İlçe sorunları masaya yatırıldı

İlçe Meclisi Kaymakam Orhan Işın'ın 
başkanlığında toplandı.

İlçe Mecllsl'nde Gemllk'in sorunları 
tek tek ele alındı. Yapılan çalışmalar 
daire amirlerince anlatıldı.

Geçtiğimiz hafta Salı günü Kız 
Meslek Lisesi Salonu'nda toplanan İlçe 
Meclisi Kaymakam Orhan Işın, Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı, Küçük Kumla, 

fArmutlu, Umurbey ve Kurşunlu Belediye 
Başkanları ile İl Genel Meclis üyeleri, 

rYüksel Yıldırım, Erol Keskin, köy ve 
mahalle muhtarları, dernek başkanlar!

katıldılar.
Toplantımı} açılış konuşmasını 

yapan Kaymakam Orhan Işın, İlçe 
meclisinin bir danışma niteliği taşıdığını, 
yaptırım gücü olmadığını, yapılan ve 
yapılacak çalışmaların gözden geç 
irildiğini söyledi.

Daha sonra daire amirleri birimleri ile 
İlgili 1994 yılında yapılan çalışmaları ele 
alarak tek tek anlattılar.

Gemlik İşçi Efnekliler.l Derneği 
Başkanı Faik Yumru, belediye çalış- 
malarını sert bir şekilde eleştirdi.

Esnaf Kefalet Kooperatifi
Genel Kurulu yapıldı
F Sınırlı SorUmlu Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi ye Kefalet 
Kooperatifinin mali kongresi yapıldı.

Geçtiğimiz hafta Cumartesi günü 
saat 11.00'de Giresunlular Derneği 
Lpkalin'de yapılan genel kurul toplan
tısına Merkez Birliği Başkanı Kazım 
Önadım, Marmara Kooperatifler Bölge 
Müdürü Ali Osman Kantar, kooperatif 
ortakları katıldı*.
J Genel Kurulda konuşan Merkez Birliği 
Başkanı Kazım Önadım, kooperatiflerin 
Kurüluş tarihçesini anlattıktan sonra 
lürkiye Esnaf ve Sanatkarlarına Halk 
Bankası aracılığıyla 1994 yılında 9 tril 
yön 9 milyar lira fılansman kul - 
fadırıldığını, 1995 yılında bu rakamın 20 
trilyon liraya çıkması beklendiğini söyle
di.
. Önadım, "Bugünkü banka kredileri 
yüzde yüz 50'leri bulurken, biz Halk 
Bankası aracılığıyla yüzde 45-55 arasın
da esnaf ve sanatkarımıza bedava 
para veriyoruz. Türkiye'deki para 
hareketleri içinde bu faiz oranı en 
düşüğüdür. Şoförlere tamir kredilerini 50

milyon liradan 100 milyon liraya ' 
çıkardık. Şoförün ölümünde kesilen 
kredilerin ailesi tarafından ödenme 
düzenini getirdik" şeklinde konuştu.

Esnaf Kefalet Kopperatifi'nin geçmiş 
dönem çalışma raporunda koopera 
tifln 39 ydşıriı bitirmek üzere 
olduğu, 1955'den 1993 yılına geçen 38 
yılda alınan 3 milyar 697 milyon flans- 
mana karşılık 1994 yılında ortaklara 8 
milyar 175 milyon lira dağıtıldığı belirtildi.

1994 yılında 30 milyon lira olan kredi 
limitlerinin 50 milyon liraya, bugün ise 
100 milyon liraya çıkartıldığı belirtildi.

Çalışma raporunda 1994 yılı sonun;' 
da takipte 70 milyon |35Q bin lira alacak 
bulunduğu, kullanılan flansmanın ise 11 
milyar 872 milyon lira olduğu açıklandı.

Genel kurulda daha sonra çalışma 
raporu ve hesap raporu aklandı.1995 
yılı bütçesi 2 milyar 123 milyon lira 
olarak kabul edildi. Anasözleşmenin 11. 
maddesinde değişiklik yapıldı.Süresi 
dolan 2 denetleme kurulu üyesi için 3 
asil, 3 yedek üye seçimi yapıldı. ■:

Ortaklara Aralık ayı teslimatlarının yüzde 12'si ödeniyor.
j: ^|- 
cevar

'in Zeytin
Alım Kampanyası devam ediyor
E 72 Nolu Marmarabirlik Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi zeytin alımlarına 
Levam ediyor. Üreticilerden 20 Ocak 

1995 gününe kadar 1 milyon 697 bin 
356 kilo zeytin alındı.I Kooperatif yetkililerinden aldığımız 
bilgilere göre alınan zeytinlerin tutarının 
170 milyar 968 milyon 783 bin 710 lira 
olduğu öğrenildi.

11 Yetkililer, üreticilerden kasım ayında 
□İman zeytin tutarlarının yüzde 50'sinin, 
Aralık ayı sonuna kadar alınan zeytin 
bedellerinin ise yüzde 12'sinin ödendiği- 
pi söylediler.
! 72 Nolu Marmarabirlik Zeytin Tarım 
Batış Kooperatlfl'nln 20 Ocak .1995 
gününe kadar aldığı ürünlerin mer 
kezlere göre dağılımı ve bedelleri şöyle

Kilo Bedeli
Merkez 490.088 20.845.615.630
Adliye . 7.346 ■ 339.350.250
Armutlu .35.782 1.619.089.700
Cihatlı 31.291 1.192.622.750
Dürdane s 39.844 ; 1.455.721.910
Engürü ' . 80.001 3.393.740.120
Fıstıklı 63.560 2.787.385.160
B. Kumla 30.650 ' 1.21.3.857.810
Gencalli . 108.396 3.890,636.620
K. Kumla, 109.841 4.666.218.000
Karacalli 52.234 2.263.188.450
Kapaklı 13.587 - 726.464.550
Kurtul 90.345 3.544.553.71,0
Kurşunlu 58.314 2.132.701.250
Narlı 37.076 1.620.222.950
Ovaakça 42.009 2.065.434.200
Şahlnyürdp 42.830 1.814.326.690
Umurbey 133.032 5.024.915.770
Muratoba • 10.351 . 378.570.950
Selçukgazi 62.109 2.959.137.510

ANAP Gençlik Komisyonu 
Alt Komisyonları oluşturuyor t Anavatan Partisi Gençlik Komisyonu içinde görev yapacak turizm, sağlık, eğitim 
□İt komisyonları oluşturuluyor.
I ANAP Gençlik Komisyonu Başkanı Osman Mete, partili gençlerin siyasette aktif 
Alabilmesi için komisyonumuzca oluşturduğumuz turizm, sağlık ve eğitim alt korniş 
sonlarında görev vereceklerini, böllrterek şunları söyledi:
I "Partimize kayıtlı genç arkadaşlarımıza gençlik komisyonu dışında oluştur - 
Huğumuz alt hizmet komisyonlarında görev vermeyi düşünüyoruz. Bunun için par
emize başvurarak, görevli arkadaşlarımızla temaslarda bulunmalarını İstiyoruz. 
Benç arkadaşlarımızdan alt komisyonlarda görev alacak gönüllü kişilerin bulun - 
hnası bizleri daha çok sevindirecek. Başvuruların tümünü değerlendireceğiz'1

MHP
Kadınlar 
Komisyonu 
oluşturuldu

Gemlik MHP, Kadın 
komisyonu oluşturuldu.

Geçtiğimiz günlerde İlçe 
parti binasında yapılan 
toplantıda Kadın Korniş 
’yonu Başkanlığına Nadide 
Atamer getirildi.

Yapılan, toplantıda 
konuşma yapan Nadide 
Atamer, Genel başkanımız 
Alparslan Türkeş'in yolunda 
MHP'nln özüne ve ruhuna 
sadık kalarak çalışacak
larını belirterek, "Gemlik'te 
partimizi en İyi yere getire
ceğiz" dedi.

MHP Kadın Komisyonu 
şu isimlerden oluşturuldu.

Başkan Yardımcılığına 
.Naciye Arslan, Sekreterliğe 
ipek Kaya, Sekreter 
Yardımcılığına Nihal Özsop, 
Saymanlığa Gülşen Terzi, 
Sayman yardımcılığına ise 
Alanur Karsak seçildiler.

> Kadın Komisyonunda 
Leyla Ankara, Güngör 
Demir, Beyhan Soyarslan, 
Zeliha Ka.raboğa, Leyla 
Altay, Şeyda Saral ve Yıldız 
Kardaş'a çeşitli branşlarda 
görev dağılımı yapıldı.

Azerbaycan 
Halk Dansları 
Topluluğu ilgi 
görmedi

Azerbaycan Devlet Halk 
Dansları Toplüluğu'nun 
Gemlik gösterisi fiyasko ile 
karşılandı.

Geçtiğimiz hafta 
Çarşamba günü Endüstri 
Meslek Lisesi Salonu'nda 
kamu görevlilerine gösteri 
yapmak üzere ilçemize 
gelen Azerbaycan Halk 
Dansları Topluluğu izleyici 
bulamama nedeniyle gös
terilerini perşembe akşamı - 

, na erteledi.
.Gösteri yaptıkları il; ve 

ilçelerde büyük beğeni 
toplayan Azerbaycan halk 
Dansları Topluluğu'nun 
perşembe günkü gösterisi 
de ancak yüze yakın izleyi
ci tarafından izlendi.',

Azeri Topluluğunun gös
terilerinin ilgi görmemesi, 
gösterilere yalnız kamu 

, görevlilerinin çağırılması ye 
duyurunun iyi yapılmaması 
neden oldu.

Gemlik'te aradığını 
bulamayan Azeri dansçılar, 
ilçemizden grup olarak 
ayrıldılar.

Şubat 
ayında 
tiyatro 
şöleni 
İlçemizde aralık ayında ard 
arda sahneye konan oyun
lardan sonra şubat ayında 
da Eğit-Sen tarafından 
organize edilen Abdullah 
Şahin Nokta Tlyatrosu'nüh 
sahneye koyduğu "Ne 
Yazık ki Namuslu" ve 
çocuklar İçin "Bizimle 
Oynar mısınız1' adlı oyunları 
izleyeceğiz.
17 Şubat günü Gemlik 
Lisesi salonu'nda büyüklere 
gece, gündüz İse yoksul 
öğrenciler yararına İki oyun 
sahnelenecek.

ZEYTİN AĞACININ GERÇEK GÜBRE 
İ HTİYACI NASIL TESBİT EDİLİR?

Meftun MUMCU 
Ziraat Teknisyeni

• Etkili ve ekonomik bir gübreleme yapmak için: < 
- Toprağın fiziksel özelliklerini ve besin mad

deleri bakımından beslenme gücünü,
- Ağacın bulunduğu şartlar içersinde besin, 

maddelerinden yararlanma durumunu yeni 
beslenme durumunu bilmek gerekir.

Bu bilgiler için ancak toprağın ve bitkinin ana 
lizl sonucu elde edilebilir.

, 1- Toprak Analizi:
Analiz edilmek üzere toprak örneği şu şekilde • 

alınır:
- Toprak örneği alınacak yer-önce renk, meyil, - 

yükseklik; toprak tipi ve drenaj durumuna göre 
kısımlara ayrılır. Her ayrı kısımdan analiz edilmek 
Üzere ayrı örneğin alınması gerekir. Böyle farklılık
lar yoksa ayrım yapılmaz.

- Toprak örneği alınacak zeytinlikte zikzaklı 
yürünerek en az üç ayrı yer işaretlenir. Araziyi tam 
anlamışla temsil edebilmek için- 20 dekarlık bir . 
zeytinliğin en az altı yerinden örnek alınmalıdır,

- Ancak toprak örneği alınacak yerlerin yok 
kenarı olmamasında gübre yığınları, çalı çırpının * 
yakıldığı yerlere yakın bulunmamasına, tümsek ve 
çukurlara rastlanmamasına dikkat edilmelidir.

- Örnek almada kullanılan kova, kürek, bel v.s 
nin özellikle gübre ve kimyasal maddelerle 
bulaşık olmamasına özen gösterilmelidir. Aksi 
durumda analiz sonuçları yanıltıcı olur.

- Bunlara dikkat edilerek işaretlenen yerlerin 
, herblrinde önce bel küreği ile 50 cm. derinlikte 
çukur açılır. Bu çukurun bir kenarından bel küreği 
ile 3-4 cm. kalınlıkta ve 20 cm. derinlikte bir toprak 
dikimi alınır bir k vaya konur. Sonra bel küreği'ile 
20-40’cm. derinlikten, yine 3-4 cm. kalınlıkta bir 
toprak dilimi alınır ve ayrı kovaya konur. Bu işlem 
diğer çukurlarda da tekrarlanarak aynı derinlikten 
alınan örnekler.aynı kaplarda toplanır. Her iki 
kovada toplanan toprakların içindeki'bitki ve taş 
parçaları atılır. İyice .karıştırılarak yaklaşık 1 er 
kg.Iık toprak örnekleri naylon torbalara konur. 
Böylece bir bahçeyi temsil edecek şekilde ve iki 
derinlikten toprak örneği alınmış olur.

Bir kağıda kurşun kalemle :,
Örneğin alındığı yet
Bahçe sahibinin adı, 
Alındığı tarih,
Örneğin alındığı toprak derinliği yazılarak nay- 

lon torba içerisine konur. Torbanın ağzı bağla
narak analiz edilmek üzere, en yakın ilgili labo- 
ratuvpra gönderilir.

2- Yarka Analizi:
Analiz edilmek üzere yaprak örnekleri şu şe 

kilde alınır:
- Zeytinde yaprak örnekleri, besin mad

delerinin değişim göstermediği, kış dinlenme 
,döneminde (Kasım-Ocak) alınır.

- Tüm bahçeyi temsil eden bir örnek almak 
için,- bahçenin kenar sıraları hariç bırakılmak 

. suretiyle (U) şeklinde veya karşılıklı köşeler hizasın - 
da yürünür. Zeytinlik küçükse her ağaçtan, 
büyükse iki ağaçtan bir örnek alınmalıdır.

-Örnek almak üzere bir insan boyu yüksekliğin
den ve çapaçevre ağacın dört yönünden birer 
yıllık sürgünler kesilir. Sürgünlerin Uç yaprakları çok 
genç,alt yaprakları yaşlı olduğu için orta kısımda
ki karşılıklı iki yaprak (yaprak çifti) saplı olarak 
koparılır ve nayldn torbaya konur.

- Bu şekilde bir bahçedeki aynı çeşitten kar ma 
olarak anman yaklaşık 200 adet yaprak, analiz 
edilmek üzere bir bahçe örneğini meydana getir
miş olur.

- Bahçede farklı çeşitler bulunduğu takdirde, 
her çeşitten aynı şekilde, ayrı ayrı ör nek alma 
gerekir.

Bu şekilde alınan yaprak ve toprak örneklerinin 
analiz sonuçlarına dayanarak ağacın gerçek 
besin madde ihtiyacı tesbit edilmiş ve önerilecek 

. ekonomik gübre dozu belirlenmiş olur.

n

Havuzlu daire
Satılık 50 m 2 dükkan.

Tel: 513 17 97
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GAYRİ MENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI
GEMLİK SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞUNDAN

DOSYA NO : 1994/1

Suyun izalesine Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesinin 12/11/1982 tarih ve 
974/384 sayılı karar gereğince satılmasına karar verilen aşağıda belirtilen 
gayri menkul açık artırma ile satışa çıkarılmıştır .

Gemlik Tapu sicilinde kayıtlı tapunun
1- Hamidiye Mah. Pafta 33 Ada 130 parsel 22 de kayıtlı 981 m2 imar 

durumuna göre spor tesis alanı yer 49.050.000.-TL
2- Halitpaşa Mah. Pafta 4, 311 ada, 14 parselde kayıtlı 51.21 m2 yer 

altı kat inşaata müsait 199.537.500.-TL
3- Orhaniye Mah. 13 pafta, 356 ada 5 parselde kayıtlı 1861 m2 zeytinlik 

imar planı dışında 46.525.000.-TL bedel ile satışa çıkarılmıştır .

SATIŞ ŞARTLARI
1- Satış 17/3/1995 Cuma günü saat 14.00 dan 14.45 e kadar ADLİYE 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE açık artma suretiyle yapılacaktır. Bu artırma
da tahmin edilen kıymetin %75'ni ve rüçhanlı alacaklar varsa alacakları 
mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale ölünür. Böyle bir 
bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahüdü baki kalmak şartı ile 
27/3/1995 Pazartesi günü saat 14.00 den saat 14.45 e kadar ikinci artır
maya çıkarılacaktır.

Bu artırmada rüçhanlı alacakların alacağını ve satış masraflarını 
geçmesi şartıyla %40 nisbetinde artırana ihale olunacaktır.

Artırmaya iştirak edeceklerin kıymetin %10 nisbetinde pay akçesi 
veya bu miktar kadar Milli Bankanın teminat mektubunu vermeleri 
lazımdır. Satış peşin para ile yapılır, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek 
üzere mehil vcerilir, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin irtifa hakkı 
sahiplerinin bu gayri menkul üzerindeki haklarının hüsusiyle faiz ve mas
raflara dair olan iddiala- m belgeleriyle birlikte onbeş gün içinde daire 
mize bildirmeleri lazımdır. Aksı takdirde hakları tapu sicili ile sabit ile sabit 
olmadıkça paylaşmada hariç bırakılacaktır.

Satış bedeli hemen veya veriylen mühlet içersinde ödenmezse. 
İ.İ.K'nun 133 ncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki 
farktan ve %30 faizden alıcı ve kefillerin mesul tutularak hiçbir hükme 
hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği bir yere 
dairede asılı olup, masrafı verildiğinde isteyen alıcıya bir örneğinin gön
derileceği, satışa iştirak edenler şartnameyi görmüş ve münderecatını 
kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1994/1 sayılı 
satış dosyamıza başvur maları, dellaliye, damga resmi, tapu harç ve 
masraflarının ile ihale bedeli üzerinden %15 K.D.V. alıcıya aittir, ilan 
olunur.

İc.İF.K., 126
zîı :ı-ı + l-.'• • *•« ı u ı ı । • _ı ı_ ı_ı-\ Mehmet Sadık Şafak(İlgililer tabirine irtifak hakkı sahip eri dahi dır) „ s. . -v ö 1 ' Yazı ş en Muduru

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

Kartvizit- El İlanı- Davetiye- Broşür-Cilt-Kaşe-

MATBAA İŞLERİNİZDE TEK ISIM

TEL : 513 17 97
ADRES : Gazhane Cadde Oto Elektrik

Fikret yanı Beceren Apt. altı 51/A 
GEMLİK

Lider yumruğunu 
masaya vurabiimeli |

Kadri GÜLER P '

Mehmet PARLAK: Sosyal Halkçı Parti İlçe Başkanı Mehmet Parlak, 1953 
yılında Küçük Kumla'da doğdu. İlkokulu Küçük Kumla'da, Ortaokul ve liseyi 
Gemlik'te bitirdi. İstanbul İktisadi Bilimler Fakültesi'nden 1978 yılında mezun olan 
Mehmet Parlak, 1992 yılında Erkan Mutman'ın görevden ayrılması üzerine SHP 
İlçe Başkanı oldu. Parlak, zeytin üreticiliği ve serbest ticaretle uğraşıyor. Evli ve 
ik çocuk babasıdır.

- Bu haftaki konuğumuz Sosyal 
Demokrat Halkçı Parti İlçe Başkanı 
Mehmet Parlak.

28 Ocak günü yapılacak olan SHP ve 
CHP • kurultayı ile soldaki dağınıklığın 
giderilmesi için ilk adım atılacak ve bir
leşik solun kurultayı gerçekleştirilecek. Bu 
haftaki söyleşimizde Sayın Mehmet 
Parlak ile solun durumunu konuştuk.

-Sayın Parlak, 28 Ocak'ta SHP ve CHP 
neden birleşmeye ihtiyaç duydu?

-1993 yılında CHP büyük umutlarla 
açıldı. Ancak, halk nezlinde gerekli ilgiyi 
görmedi. Oy oranı yüzde 1-2 lerde kaldı. 
SHP ise 98 kişi ile girdiği meclisteki san 
dalye sayısını koruyamadı. Bu sayı 48 
kişiye düştü. Bu düşüşte bir kısım mil. - 
letvekilleri CHP'ye, bir kısmı da HEP'e 
kaydı. İktidarda olmamız yıpranmamıza 
neden oldu. SHP bundan, nasibini aldı. 
Yüzde 23'lerdeki oy oranı yüzde 13'lere 
düştü.

Türkiye'nin 1977 yıllarında sol potan
siyeli yüzde 45'lere çıkmıştı. 12 Eylül 
1980'den sonra tabanımız çeşitli yerlere 
kaydı. Solda SHP, CHP ve DSP gibi 
geçmişi aynı olan , ilkeleri aynı olan üç 
siyasi partinin bulunması tabanda huzur
suzluk yaratıyor. Taban,- solun birleşmesi
ni istiyor. 28 Ocakta işte bu gerçekleşe
cek. Gönül isterdi ki bu birleşme içinde 
DSP'de olsun. Ama bugün için bu imkan
sız.
• - SHP'nin içinden çıkan CHP ile görüş 
farklılığı varmıydı?

- Temelde görüş ayrılığı yoktu. 
Biliyorsunuz CHP'.nin kurulması 12 Eylül 
siyasi partiler yasasının değişmesi ile 
gerçekleşti. Buna SHP'nin büyük katkıları 
oldu. CHP kurulurken, SHP içinde yıllarca 
genel sekreterlik yapmış olan Sayın 
Deniz Baykal, parti içersindeki üç kez 
soyunduğu genel başkanlık yarısını 
kaybedince bu kez eski CHP delegeleri 
İle toplanan kurultayda başkanlığı elde 
ederek, lider oldu. O güne kadar aynı 
çatı altında bulunduğu SHP'yi bu kez ikti
darda olmasından, iktidar uygula - 
malarından dolayı sert bir şekilde eleştir - 
di. SHP iktidarda kendine umut 
bağlayan' kitlelere istediğini veremedi. 
İSKİ gibi büyük bir rezalet yaşandı. İşte 
bunlar CHR'nin SHP'yi eleştirmesine 
neden oldu.

- Sizce soldaki ayrılık lider kavgasın
dan mı kaynaklanıyor?

- Olabilir. Sayın Baykal, biraz önce
den söylediğim gibi Sayın İnönü'nün 
karşısında üç kez .başkan adayı oldu. 
CHP önüne çıkan fırsatı yeniden kul
landı. Bu kez başkan oldu. Arkasından 
bir grup SHP'liyi de götürdü. Böylece sol 
üçe bölünmüş oldu. Sayın Baykal, SHP 
içinde genel bgşkan olsaydı, bu bölün
me meydana gelmezdi. Sizin dediğiniz 
gibi liderlik tutkusu bölünmeyi 
beraberinde getiriyor. Sayın Baykal'ın 
CHP genel başkanı olması sol oylarin 
CHP'de toplanmasını sağlamadı.

- Kurultaya Bursa'dah kaç delege 
katılacak? Gemlik'ten kurultaya katıla
cak delege varmı?

- Bursg'nın 22 kurultay delegesi var. 
Gemlik kurultayda eski Belediye 
Başkanımız Nezih Dimili temsil ediyordu. 
Dimili'nin SHP'den istifası ile kurultayda 
bizi temsil edecek kimse bulunmuyor.

- Sizce Bursa delegeleri üç genel 
başkan adayından hangini destekleye
cek?

- Kesin olmamakla beraber bence 
Bursa delegelerinin gönlü Murat 
Karayalçın'da. Ancak, kurultay havası 
içinde 22 delegeden değişik kişilere oy 
kullanacaklar çıkabilir.

- Kurultayın sonucunu yine beğen
meyenler çıkarsa yeni bir bölünme sizce 
olabilir mi?

-■ Kurultaya bir şölen havasında 
gidileceğine inanıyorum. Tüm delege ve 
partililer kurultayın iradesine saygı 
göstermek zorundadırlar. Yoksa neden 
birleşiliyor.

-Siz, kurultayı izleyecek misiniz?
- Evet, ben ve bazı arkadaşlarım 

kurultaya katılacağız. Kurultayın bir lider
ler yarışı değil, uzlaşma, bütünleşme

kurultayı olacağına inanıyorum. Uzlaşma 1 
sağlanamazsa delegelerin iradesine kim- M 
senin ipotek koymaya hakkı yoktur.

Özellikle Sayın Mümtaz Soysal'ın bası- 11 
na yaptığı açıklamalardaki "Ben I 
Karayalçın'la çalışmam. İnönü İle çalış- I 
mam" demesini talihsizlik sayıyorum. I 
Bugün solun hiçbir üyesini dışlamamak I 
gerektiğine inanıyorum. Geçmişte I 
bunun açı örneklerini gördük. Türk solu 11 
geçmişte bu lider yarışlarından, zipler - I 
den çok çekti. Bugünde aynı durum I 
yaşanmasını istiyoruz.

- Kurultayda Solun birleşmesi ilkeli bir I 
birleşme mi olacak? Kamunun önüne I 
sol yeni bir kimlikle mi çıkacak?

- Kurultaydan amaç liderlerin 
değişmesi değil. Liderlerin değişmesi I 
önemli de değil. Bence sol kendini I 
yenilemeli, yeni bir yapılanmaya gitmeli. I 
Yeni bir söylemle ortaya çıkmalı. Çünkü I 1 
solun geleneksel söylemlerini Refah ve I 
DYP'ye kaptırdı. Biz, laikliği savunamadık. I 
Daha doğrusu yalnış tanıtıldık. Bizim I , 
anlayışımızda laiklik, dinsizlik değil, din ve 11 
devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. I 
Laikliği savunanlar, kadınlarımızın 
namusunu da savunur. Şeraat 
düzeninde 4 kadınla evlilik vardı. Iı 
Bugünkü ekonomik durumda 4 kadınla | 
evli olan bir erkeği bekleyen sonuç bel- I 
lidir. Bu nedenle laiklik birçok konuda si [' 
gortadır.

- Birleşmeden sonra "Sol" kendini I 
toparlar mı?

- DSP lideri Sayın Eceyit "Milliyetçi Sol" I 
görüşünü ortaya attı. Bu tartılılacaktır. I 
Bana göre "sol"da evrensellik vardır. I 
Ama hepimiz aynı zamanda ulusumuzu I 
da severiz. Solun birleşmesi toplumda I 
belli bir heyecana getirecek.. Örgüt I 
yapısıyla, söylemleri ile başarılı olacağını I 
sanıyorum. Bugün dağınık olan solun I 
başarılı olacağına inanıyorum. Gönül I 
isterdiki solun tümünün bir çatı altında I 
toplansın.

- Birleşme sonrası sol iktidardan I 
ayrılır mı?

- Buna kurultaydan çıkacak parti I 
meclisi karar verecektir. Bu saatten I 
sonra iktidardan çekilmenin yararı yok. | 
Seçimlere birgün kala-kazanılmış mevzi - I 
leri bırakmak olmaz. Biz, iktidarda I 
olmanın faturasını acı ödedik. Örgütlerin I 
bireysel talebleri bugüne kadar iktidarda I 
kalmamızı gerektirdi. DYP ile protokole I 
konan isteklerimiz, DYP'nin bir kanalı I 
tarafından sürekli engellendi. İstediğimiz I 
yasaları çıkaramadık. Kendi içimizdeki I 
sürtüşme ve çatışmanın ardından 5 I 
Nisan kararları hep iktidara çıktı. ‘ 
Türkiye'yi 5 Nisana getiren sağ partilerdi. I 
Ama öyle bir noktaya gelinildik! SHP bu I 
kararın alınmasının altına imza atmak I 
zorunda kaldı. Bunun faturasının da ağır I 
ödedik. Türkiye'yi yıllarca yemişler, bitir- I 
mişler.

- Birleşmeden sonra ne olur? Sol ken- I 
dini nasıi toplar?

- Bana göre kurultaydan çıkacak 
olan genel başkan hükümet içinde 
yumruğunu masaya vurmalı, ses 
getirmeyi. Sayın Karayalçın hükümet ve 
parti içinde ağırlığını hissettiremedi. Bir 
de parti disiplini şart. Parti disiplini 
olmadan siyaset yapılamaz. Dediğim 
gibi yeni genel başkan masaya yum
ruğunu vuracak, disiplin sağlayacak. 
Sola oy veren, ezilen kesimlerin haklarını 
savunacak. 12 Eylül'ün getirdiği anti
demokratik olan yasalar değiştirilerek, 
sivil örgütlerin, siyasi partilere katılımı 
sağlanacak. Çünkü sola bu kurumlar 
hayat verir. Bu değişiklik sağlanmadan - 
organik bağ kurulmadan başarılı ola-' 
mayız. Bunun dışında gençlerin partiye 
çekilmeleri gerekir. SHP ve CHP 'nin aktif 
kadrolarında 40 yaşından aşağı kimseler 
yok. Genç nüfusu partimize çekemezsek 
birşeyler yapamayız. Ordu ve güvenlik 
güçleri dışında tüm sivil kesimler politika - 
da yer almalı. O zaman sol kitle partisine 
döner.

- Teşekkür ederim.
- Ben teşekkür ederim
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BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?
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Bazı insanların fazla yağlı yemek 
yemiyorum, sebzeye ve meyveye 
gereken önemi veriyorum demeleri 
onların sağlıklı beslenme konusunda 
hata yapmaması anlamına gelmez. 
Sağlıklı beslenmeye önem veren insan
lar bile hatalar yapabilir.

İşte sağlıklı beslenmeye önem veren 
insanların bile düştüğü 7 büyük beslen
ire hatası:

1-KAHVALTIYI ATLAMAK : Bu sağlıklı 
beslenme konusunda hiç de iyi bir yön
tem değildir. Güne iyi bir kahvaltıyla 
başlamak hem metabolizmayı can
landırır hem de iştahı daha az düzeyde 
tutar. Kahvaltı edenler etmeyenlere 
oranla kalorini yüzde 4-5 oranında 
daha çok yakıyorlar.

2- REJİM YAPMAK : Diyetler çoğu 
zaman iyi sonuç vermez-. Çünkü insan
lar diyeti geçici bir olay olarak görür ve 
iyi başladıkları diyeti hüsranla bitirirler. 
Önemli olan kötü yemek alışkanlıklarını 
değiştirmektir.

3-AÇLIĞI SIKINTIYLA KARIŞTIRMAK : 
Kgr-nınız aç olduğu için mi yiyorsunuz 

(yoksa canınız sıkıldığı için mi? 
I Dondurmanın iştahınızı kabartıp, taze 
i meyvenin size'hiç bir şey ifade

etmediği durumlarda sizi yemeğe zor 
layan şeyin açlık olmadığından emin 
olabilirsiniz. Böyle zamanlarda buz
dolabına yönelmek yerine sıkıntınızın 
geçmesi için kendinizi başka şeylerle 
oyalamaksınız.

4-SALATAYI DİYET YEMEĞİ OLARAK 
GÖRMEK : Bol mayonezli ve zeytinyağlı 
bir salata asla diyet yemeği olamaz. 
Salatanızı süslemek istiyorsanız' yeni 
meyve ve sebzelerden yararlan - 
malısınız.

5- YETERLİ KALSİYUM ALMAMAK : 
Kadınların günde 1000 mg kalsiyum 
almaları gerekir. Bu yüzden bol bol süt, 
yoğurt-, taze portakal suyu ve diğer 
kalsiyum kaynaklarını sofralardan eksik 
etmememiz gerekir.

6- VİTAMİNLERİ TAZE YEMEĞİ TERCİH 
ETMEK : Taze bir meyvenin-veya 
sebzenin size vereceği yararları hiç bir 
vitamin hapı veremez.

7- BEYAZ ETİN KIRMIZI ETTEN DAHA 
AZ KALORİ OLDUĞUNA İNANMAK : Bazı 
tavuklarda biftekde olduğundan daha 
fazla yağ olduğu herkesçe bilinmekte
dir. Üstelik tavuk etinde yağsız biftekte 
olduğundan daha fazla kolesterol 
vardır.

m Bağırsak kanseri ailenin diğer 
bireylerinde de ortaya çıkabiliyor ık
(DID) Yaklaşık 120 bin kişi üzerinde 

yapılan bir araştırma doktorların uzun 
süredir endişelendiren bir konuyu 
destekliyor. Bağırsak ya da rektal 
kanserine yakalanmış birinci derece
den yakını olan kişide bu kanser 
türünün ortaya çıkma riski diğer insan
lara göre 1.7 kat daha yüksek olduğu

AkruL -ılar arasında iki ya da daha 
faz., > kişide bağırsak veya- rektal 
t anserırm alması halinde risk 2.75 katı

na çıkıyor. Özelikle genç yaşta bu 
kanser türüne yakalanan akrabaları 
olan 45 yaşının altındaki insanlarda risk 
unsurun daha büyük olduğu bildirildi.

45 yaşının altındaki insanlarda tespit 
edilen tüm bağırsak ve rektal tümör
lerinin yüzde 23'ünün kalıtımsal neden
lerden kaynaklandığı ortaya çıkarıldı.

Tüm yaş gruplarının yüzde yedilik bir 
oranında birinci dereceden bir yakının
da aynı hastalık bulundu.

Birleşmiş Milletler 1995 yılını 
"Hoşgörü Yılı" ilân etti
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Süper Lux daire satışlarına 
başladığımızı müjdeleriz
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Tel: 513 46 37° 5136446 GEMLİK
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FİKRET OTO ELEKTRİK
YEDEK PARÇA-AKSESUAR- AKÜ 
Otomotiv Sanayiinin tercih ettiği

24 AY GERÇEK GARANTİ
TEL&FAX: 513 10 01

İSTİKLAL CD. 1 HOLÜ ARALIK

Kömür 
değil,kalori 
satın almak 
gerekir

Kömür alırken hiçbir 
şekilde düşünülmeyen 
konuların başında birim 
ısı değerinin maliyetinin 
ne olduğu gelmektedir. 
Kömür yoğunlaşmış bir 
yakıttır. Dolayısıyla, cin
sine göre kalori değeri, 
bir başka, deyişle ısıl 
verimi, yakıt olarak kul
lanılmasında önemli bir 
yer tutar. Bu değişim 
kömürün yeraltında 
geçirdiği süreçle doğru 
dan ilgilidir. Yumuşak 
linyitlerin kalori değerleri 
'düşüktür.

Seıt linyitlerin ısıl ve 
rimleri biraz daha yük
sektir. Taş kömürü ve 
antrasitlerde ise en yük
sek değerine ulaşır.

(DID)Birleşmiş Milletler 1995 yılını 
"Hoşgörü Yılı" ilan etti. Birleşmiş Milletler 
genel kurulunun aldığı bir karar doğrul
tusunda yeni yılda öncelikle 
hoşgörünün dünya barışı için temel bir 
unsur olduğu ve dünyanın her yerinde 
bu anlayışa ters düşen gelişmelerin 
meydana geldiği bilinci geliştirilecektir.

Etnik anlaşmazlıkların yeniden körük
lenmesi, azınlıkların aşağılanması, özel - 
likle mültecilere ve iltica etmek isteyen
lere karşı duyulan nefret bu yılın 
hoşgörü yılı ilan edilmesi için girişimlerde 
bulunan Dünya Kültür Kuruluşu'nun sıra 
ladığı olumsuz gelişmelerin başında yer 
aldığı bildirildi.

Irkçı örgütlerle ideolojilerin birçok 
ülkede daha da güçlendiğini ve şiddet 
eylemlerine ismin hazırladıkları 
kaydedildi.

Yapılan açıklamada aşırı dini akım - 
ların farklı düşünenlerin çoğu kez 
aşağılanmasına ve tehdit edilmesine yol 
açtığını belirterek, yazarlara, gazete
cilere ve düşünce Özgürlüğü hakkında 
yararlananlara yönelik şiddet eylemleri 
ve korkutma çabalarının arttığı bildirildi.

Suç olayları ve işsizlik gibi toplumsal 
sorunlardan belirli grupları sorumlu tut
maya çalışan siyasi akımların ortaya 
çıktığı belirtiliyor.

21. yüzyılın arifesinde en büyük 
meydan okuyuşlardan birinin 
hoşgörüsüzlük olduğu, bireyler ve kültür
ler arası farkların reddedilmesi gerektiği, 
şayet hoşgörüsüzlük organize edilir ya 
da kurumlaştırılırsa, demokratik ilkeleri 
tahrip eder ve dünya bar.s. için bit 
tehdit oluşturabileceği belirtildi.

Çocukların para konusunda
eğitilmeleri gerekiyor

Çocuklar genellikle her gördüklerini 
isterler. Siz de onlara çoğu zaman hayır 
diyemezsiniz. Fakat ya karşılayamaya
cağınız birşeyler istemeye başlarsa? Bu 
yüzden onlara parasal gerçekleri 
zamanında öğretmelisiniz. Hiç kimse 
para hakkında konuşmaktan hoşlan
maz fakat çocuklar tam sağlıklı parasal 
alışkanlıklar kazanmaya eğilimliyken 
onlara gerekli bilgileri vermelisiniz. İşte 
bazı öneriler:

Çocuklar sayı sayacak yaşa geldik
lerinde onlara bozuk ve kağıt para verin. 
Ve aralarındaki farkı anlamalarını 
sağlayın.

Onların yanında alışveriş yaparken

yüksek sesle fiyatları karşılaştırın, nelerin 
dana ucuz olduğunu- söyleyin, hesap 
yapın ve bütçenize uygun olup 
olmadığına karar verin.

Mutlaka küçük bir miktar da olsa aylık 
veya haftalık verin ki, o da hesap yap
mayı öğrensin.

Bırakın parasını harcarken kendisi 
karar versin. Kararları iyi de olsa kötü de 
olsa daha sonra onunla tartışın.

Düzenli olarak çocukların da katıla
cağı aile toplantıları yapın ve gelirleri, 
giderleri ve tasarrufları olmak üzere 
ailenin bütün ekonomik planlarını 
tartışın.
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Gerekli Telefonlar
Polis İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu

155
- 5131044 

5131879 
51 3120'6

Kaymakamlık

Kaymakamiır 
‘'•avcılığı 

■ ı /cı Yrd.

513105 i; 
'5 "052 
51 <1053 
5132954
5131028

ULAŞIM
Doğan Körfez 5131212
Aydın Turizm 5] 32077

GEMLİK REHBERİ
Resmi Daireler 
TEK Arıza 
TEK işletme- 
Turizm Der. 
Spor Sah. 
Orm. Böl. Şf. 
Milli Eğt. MdC 
Halk Eğt. Mrk, 
Halk Kutup. 
As. Şb. 
Karayolları 
Liman 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.

5132066 
5134503 
5131274 
5131900
5131286 
5İ31174

5131846 
5131353 
5131057 
5131308 
5131133
5131095 
5133'742
5131507 
5131414
5131364 
5132978 
5131042 
5132360
5131186 
5134994

Gemi Saatleri
Yalova -Sirkeci (işgünleri) 

05.50-13'05-17.00.
Tatil Günleri 06.30-13.00-17.00

UÇAK
SÖNMEZ HAVA YOLLARI

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 -17.30 

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

2465445
Bilet Satış Tel: 

222209'7
TAKSİLER

Muhasebe Md. 5134521-1.82
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 
51'32324

Aygaz
Özgaz

513 12 95 ' 
>514 1700

24 Öcak 1995 Salı S.SARAL

25 Ocak 1995 Çarşamba ÇAĞLAR

26 Ocak 1995 Perşembe BAYER

27 Ocak 1995 Cuma İNCİ

28 Ocak 1995 Cumartesi KAHRAMAN

29 Ocak 1995 Pazar ONUR

30 Ocak 1995 Pazartesi MURAT
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GEMLİK 
S.S MERKEZ 

KONUT YAPI KOOPERATİFİ
TEL: 513 17 81

GÜRLE İŞ MERKEZİ K.4 NO :161 GEMLİK

□120 Konuf □ 9 İşyeri ö 12Û m2’Iik daireler

Slot kez I Isılma □ Merkezi TV □ A sansör
□ Hidrofor □ Çevre Düzeni OÇocuk oyun atam Ö Kapak otopark

GEMLİK'TE EV SAHİBİ OLMAK İSTEYENLERE FIRSAT ....

Gemlik'in merkezinde kat karşılığı arsası alınmış, proje çalışmaları tamamlan - 
mış, ilk baharda temeli atılması planlanan kooperatifimize belli sayıda üye. alı - 
nacaktır.
Giriş Ödentisi 50.000.000-
İlk 6 aylık ödenti 5.000.000 x 6
Daha sonraki ödentiler Genel Kurul kararı ile belirlenecektir.

ÜYE KAYDI VE DAHA GENİŞ BİLGİ İÇİN KOOPERATİF
MERKEZİNE MÜRACAAT EDİLEBİLİR.

SATILIK

Osmaniye Mahallesinde 5. kat İmara 
Müsadeli 423 m3 arsa sahibinden satılıktır.

Müracaat: 524 85 00 -12 84

Dursun TUNA
Gemlik Gübre Sanayii Gemlik

İlçemizde faa1 durumda h . . un bir sanayi ku’ W ısundaçatışacak 
□ ıi ıgnızce ve Almanca bilen

□ Yönetir i bckieterliği yapabilecek.
□ Deneyimli □ Muhasebeden anlayan •

BAY veya BAYAN elemanlar 
aranmaktadır.

İsteklilerin aşağıdaki adresimize bir-adet fotoğraf ve öz geçmişleri ile 
birlikte başvurmaları duyurulur.

P.K94 16600 GEMLİK

GAYRİ MENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞUNDAN

DOSYA NO : 1995/1 SATIŞ

Suyun İzalesine Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesinin 4/11/1993 tarih ye 
993/542 sayılı karar gereğince satılmasına karar verilen aşağıda belirtilen 
gayri menkul açık artırma ile satışa çıkarılmıştır.

Gemlik Tapu sicilinde kayıtlı tapunun
1- Gemlik Kurşunlu Köyü Sunarya Mevkii pafta 8, parsel 1276 da kayıtlı 6875 

m2 zeytinlik 212..300.000.-TL bedelle
2- Gemlik Kurşunlu Köyü köy içi Mevkii pafta 19, parsel 1782 de kayıtlı 610 

m2 dut bahçesi 73.200.000.-TL bedelle
3- Gemlik kurşunlu Köyü Sunarya Mevkii pafta 8, parsel 1243 de kayıtlı 800 

m2 zeytinlik 20.400.000.-TL bedel ile satışa çıkarılmıştır .

SATIŞ ŞARTLARI
1- Satış 28/2/1994 Salı günü saat 14.00 dqn 14.45 e kadar ADLİYE YAZI İŞLERİ 

MÜDÜRLÜĞÜNDE açıl$ a(tma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin 

edilen kıymetin %75'ni ve rüçhanli'alacaklar-varsa alacakları mecmuünu ve 

satış masraflarını geçmek şartı.ile ihale olunur. Böyle bir btedelle alıcı çık- 
.mazsa en çok artıranın taahüdü baki kalmak şartı ile 10/3/1995 Cuma günü 
saat 14.00 deh saat 14.45 e kadar ikinci artırmaya çıkarılacaktır.

Bu artırmada rüçhânlı alacakların alacağını ve satış masraflarını geçmesi | 

şartıyla %40 nisbetinde/artırana ihale olunacaktır.
Artırmaya iştirak edeceklerin kıymetin %10 nisbetihde pay akçesi veya bu 

miktar kadar Milli Bankanın teminat mektubunu vermelerilazımdır. Satış peşin 
para ile yapılır, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilir, ipofek 
sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin irtifa hakkı sahiplerinin bu gayri menkul 
üzerindeki haklarının hususiyle faiz ye masraflara dair olan iddialarını bel- 
jeleriyle birlikte onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi 
takdirde hakları tapu.sicili ile.sabit ile sabit olmadıkça paylaşmada hariç 

bırakılacaktır.
Satış bedeli hemen veya veriylen mühlet içersinde ödenmezse İ.İ.K'nun 133 

ncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve ° 
faizden alıcı ve kefillerin mesul tutularak hiçbir hükme hacet kdlmadan kendi

lerinden ta.hsil edilecektir. .
Şartname ilan'tarihinden itibaren herkesin1 görebileceği.'bir yeıe dairede 

asılı olup,, masrafı verildiğinde isteyen alıcıya bir örneğinin gönderileceği: 

satışa iştirak edenler şartnameyi gör müş ve münderecatını kabul etmiş 
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1995/1 sayılı satış dosyamıza 
başvurmaları, dellaiiye, damga resmi, tapu harç ve masraflarının ile ihale 
: ;edeli üzerinden %15 K.D.V. alıcıya aittir. İlan olunur.

İc.İFİK., 126
fllgiliier tabirine irtifak hakkı sahipleri dahildir)

Mehmet Sadık Şafak 
Yazı İşleri Müdürü

KÖRFEZ OFSET
Matbaacılık- Yayıncılık- Tanıtım Hizmetleri

Ramazan ayi yaklasiyor

TÜRKİYE NİN EN DEĞİŞİK İMSAKİYELERİNİ 

MATBAAMIZDA EN UYGUN FİYATLARLA BASIYORUZ.

3iR TELErOnUAUZ YETERLİ
Fatura-Gider Makbuzu- Perakende Satış Fişi- 

Serbest Meslek Makbuzu- İrsaliyen Fatura-Cilt-I\aşe-
Gazhane Cad. Beceren Apt. Altı No.:51/A GEMLİK

Tel: 513 17 97

Mevlit
Ailemizin büyüğü, ilçemizin 

tanınmış esnaflarından babamız 

Ahmet Mete Balcı ’nın 

ölümünün 40. günü nedeniyle 

29 Ocak 1995 Pazar günü 
öğle namazına müteakip

Çarşı Camii’nde 
mevlit okutulacaktır. 

Eş, dost, akraba ve 

tüm din kardeşlerimiz davetlidir.
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HAFTALIK SİYASİ GAZETE

Eski Belediye Başkanı Nezih Dimili'nin hakar et davasında gelişme 

Bilirkişi raporu lehimize geldi 
Eski Belediye Başkanı Nezih Dimili tarafından gazetemizde yayın
lanan bir yazıdan dolayı kendisine hakaret edildiği iddiası İle 
savcılığı yapılan suç duyurusu üzerine Cumhuriyet Savcılığınca 
hakkımızda açılan davada mahkeme yargıcının yazıda suç unsu
runun bulunup bulunmadığının bilirkişi tarafından incelenmesi için 
İstanbul Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine gönderilen dosyanın 
İncelenmesinde bilirkişi yazıda hakaret unsuruna rastlanmadığını 
bildirdi.

1000 başvuru durumunda yayınlar hemen başlayacak

Kablolu Tv ile
Bu gece sahura kalkacağız 

Yarın
R.ama.za.11

29 kanal izlenecek
■hptemizin başlattığı İlçemize "Kablolu Tv Yayınları" kampanyası ilgi görürken,. 3 bin.abo- 

• • n başvurusu durumunda temmuz ayında'yayına giriş programı değişiklikle öne alındı.

^Kablolu Tv kampanyamızın ses getirmesi 
..zerine Gemlik Kaymakamı Orhan Işın ve PTT 

İMUdürü Recep Özfidanlın girişimleri ile bin 
■kişinin başvurusu durumunda, yayınların en

kısa zamanda başlaması için Genel 
Müdürlükten söz alındığı öğrenildi.
t Bunun için PTT'ye başvuracak kişilerden 

11 milyon 500 bin lira avans alınacak.

Gemlik PTT. Müdürü ÖZfidan, çok net görüntü’ 
veren kablolu Tv yayınlarının 29 kanal ile 
bağlantısı bulunduğunu ve bunun içinde 
maliyeti 20 milyon lirayı geçen Cine 5 İle SAT-L 
S Kanal, RTL, CNN, PRO 7, İtalya 1, Tv 5, TV E gibi 
dünyaca önemli Tv yaba ncı kahç lig fin bulun
duğunu söyledi. Peşin ödemeler s tesis ve bina 
içi döşeme ücreti 3 milyon 947 bin 800 lira 
ödenecek. Haberi Sayfa 2'de

H İslam Dünyasının kutsal 
ayı olan ramazan yarın 
başlıyor.

Müslümanlar, ramazan 
nedeniyle bu akşam ilk 
teravi namazını kılacak, 
gece, ise sahura kalka
caklar.

Ramazan ayının oruç 
ve nefsi sınama ayı 
olduğunu belirten Gemlik

Müftüsü Mustafa Aksoy, 
ramazanın ilçe halkına , 
ülkemize , İslam alemine 
huzur ve sağlık getirmesini 
diledi.

Rarîıazan ayı 2 Mart 
1 995 günü bitecek. 3-4 ve 
5 Mart günleri ise 
Ramazan Bayramı kut
lanacak.

Haberi Sayfa 3‘de

Hüseyin Yurt kyrucu İlçe Başkanı oldu 

YDH ilçe örgütü 
oluşturuldu

Belediye Meclis üyesi
Mehmet Dinç, verdiği sözü tuttu
r ANAP Belediye Meclis üyesi Mehmet Dinç, önceki 

I hafta Yeni Mahalle'de yaptığı ev gezilerinde verdiği 
11sözü Tuttu. Haberi sayfa 3'de

HAFTAYA BAKIŞ

• KADRİ GÜLER

Zoraki nikah
■ SHP ile CHP arasındaki birleşme zoraki nikaha dönüştü.

I ..martesi ve pazar günlen Ankara da yaşanan tabloya kepaze
lik demekten başka ad bulmakta güçlük çekiyorum.
| Tepedeki bir avuç insan, milyonlarca kitlenin umutlarıyla, bekleri- 

duygularıyla rulet oynuyorlar.
bu kadarı da olamaz. Olmamalıydı.

K Cumartesi günü, eski SHP İzmir Milletvekili,(şimdi DSP'li) Atilla 
L.-.r an ile gazetemizin bürosunda Haftanın Konuğu köşesi için 
söyleşi yapacaktık. Öğle haberlerini dinlemiş, Ankara da toplanan 
Birleşme Genel Kurulunun görüntülerini merakla bekliyorduk. Ön 

fc /leşimiz uzadı. Tam konuşmaya başladığımız sırada evden gelen 
Elefonla televizyonlarımızı açınca, toplantının Yapılamayacağı 
haberini aldık.
K Günlerce Tv.'lerden halka onur, namus sözü yerenler toplantıya 
Katılmıyor, imzalanan protokoller son anlarda değiştirilmeğe 
çalışılıyor. ..Bir sürü alavere dalavere...
B Atilla Mutman şimdi DSP'li olduğundan Ankaradaki bu çok hızlı 
gelişmeyi daha iyi -izlemek için ayrılmak zorunda kaldı. Böylece 
söyleşimizde tamamlanamadı.' Ancak, yazılı hazırladığım sorulan 
Ankara ya fakslayarak yanıtlarını alacağım. Bir başka hafta için..

Yıllardır koltuk kavgası nedeniyle ülkenin sol potânsiyeleni şuur
suzca harcayan profesyonel siyasiler, Türk kamuoyunun karşısında 
"Sol" u bu denli yıpratmağa, hakları yoktu.
I Bir başka deyimle "ele güne karşı" sosyal demokrasiyi böyle- 
sinej'alay" konusu yapmamalıydılar.
| . Ülke demokrasisinin güvencesi olan sosyal demokrasi, yetenek
siz liderler ve kadroları nedeniyle toplumun maskarası oldu.
| Dün konuştuklarını bugün unutanlar, getirdikleri önerilerine saat 
ve dakika tutanlar, yatıp, uyandıktan sonra yeni formüller üretenler 

.yarın birleşseler yine bu hizipçi tutumlarını, koltuk kavgalarını 
Sürdürmeyecek mi?
i Türkiyedöki yüzde 45'lere yükselen sol potansiyelin bugün 
■yüzde 18lere inmesine neden olanlar, tüm suçu 12 Eylül rejimine 
yüklemeye kalkmasınlar;
r İktidar koltuğuna payandahk yaparak, sosyal demokrasiyi 
-unutanlar, halkın yoksullaşmasına iktidar ortağıyla ortak oldular.
|> Türkiye deki sol siyasetteki liderler ve etrafındaki kadrolarla bir 
yerlere varmak mümkün değil.
I Umut gibi görünenler de buna dahildir.
I Yapılması gereken, sosyal demokrat kadrolara siyaset 
kepazeliğine bulaşmamış, profesyonel politikacılığı kendine sanat 
edinmemiş yeni adlara, çağdaş yeni insanlara gereksinim var.

Türkiye solunda yeterli potansiyel var. Yeterki bu kaşarlanmışlar
dan bir fırsat bulabilsinler.

Kısa kısa kısa

SALİH ŞANLI ÖLDÜ 
Demirsubaşı 
Mahallesi'nde 40'yıl' 
sürekli mahalle muhtar
lığı yapan Salih Şanlı 97 
yaşında vefat etti.-

Haberi Sayfa 3'de

AHMET AHÇI 
EMEKLİ OLDU 
Gemlik Belediyesi Su 
Teknisyeni Ahmet Ahçı 
kendi isteği ile emekli 
oldu. Küçükkumla 
Küçük Çiftlik Et Mangal 
Restauranf ta personel 
arkadaşları veda 
yemeği düzenledi.

Haberi Sayfa 3'de

BELEDİYE MECLİSİ 
TOPLANIYOR
Belediye Meclisi 7 Şubat 
1995 Salı günü saat 
14.00 de olağan toplantı 
yapacak.

Haberi Sayfa 3‘de

Gemlik Hanımlar 
Kültür ve Dayanışma 
Derneği’nden 

Ramazanda 
yoksullara 
sıcak aş

■Gemlik’ Hanımlar 
Kültür ve Dayanışma 
Derneği ramazan ayı 
süresince Kayhan 

. Mahallesi Terzi Ali 
Ötman bitişiğindeki 
yerinde yoksullara sıcak 
yemek dağıtımı 
yapacak.

Gemlikli hayırseverler 
bu kütsal ayda.dernek 
aracılığıyla yoksullara, 
yardım edebilecekler-, 
Haberi Sayfa 3'de

Çevre 
Temizlik 
Vergisi'nde 
son gün
Çevre Temizlik Vergisi'nin 
1995 yılı birinci.taksit 
ödemesinin bugün’son 
günü.

ı İşyeri ve konut sahipleri 
belediyelere 1994 yılında 
vermiş oldukları beyan
name üzerinden belediye 
meclislerince kabul 
edilen esaslara göre 
vatandaşlar, bugün 
mesai saati bitimine 
kadar belediyelerin ilgili 
bölümlerine 1995 yılı birin
ci taksidini veya , 
tamamını yatıracaklar, 

Haberi Sayfa 3‘de

Karsak
Boğazı'ndaki 
kazada 
2 kişi öldii 
Gemlik-Orhangdzi yo 
lunda meydana gelen 
trafik kazasında 34 PTZ 
25 plakalı özel otomobil 
bilinmeyen nedenle 
takla atarak, karşı yöne 
fırladı. Bu arada karşı 
yönden gelmekte olan 
Rdmiz Şenay yönetimin
deki 39 AS 950 plakalı 
kamyonun altında kalan 
araçta ? kişi öldü

Haberi Sayfa 2 "de

"MASKARALIK" 
Yılmaz Akkılıç 

yazdı 
2» Sayfada

Yeni Demokrasi 
Hareketi Gemlik İlçe 
örgütü oluşturuldu.

Kurucu Başkanlığına 
ANAP Umurbey Belediye 
Başkan aday adayı 
zeytin tüccarı Hüseyin 
Yurt getirildi.

Yurt, 15-20 gün sonra 
ilk genel kurula gidecek
lerini belirterek, parti 
merkezi için yer aradık
larını söyledi.

Armutlu 
tarihi hamamı 
onarılarak 
açıldı
Onanma alınan Armutlu 
beldesi tarihi hamamı 
onarılarak hizmete girdi. 
Armutlu Beldesi Belediye 
Başkanı Osman Elbaş, ta 
rihi hamamın onarıl.- 
mdsının 2 milyar liraya 
malolduğunu bildirdi.

Haberi Sayfa 3'de

BİRLİKMİŞ...
DİRLİKMİŞ...
HEPSİ LAF
LAKLAKA...
VARSA,YOKSA KOLTUK..
KIRMIZI PLAKA...

Tanınmamış isimler
den oluşturulan kurucu 
yönetim kurulunda 
Başkan Hüseyin Yurt'un 
yanında Hakan Doğu 
(Bşk.Yrd),Osman Işıklı 
(S.ekreter), MehTnet 
Başaran (Sayman), 
Osman Düşmez (Sant. 
İkş) Hakan Minare (Üye), 
görev aldı.

Haberi Sayfa 3'de

Limanımıza 
1994 yılında 
1213 gemi 
yanaştı
Gemlik Liman 
Başkanlığından alınan bil
gilere göre 1994 yılında 
1213 gemi limanımıza gelip 
gitmiş.
Yetkililer,,limanımıza gelen 
gemilerin 1 milyon 795 bin 
123 ton yük boşattıklarını 
bildirdiler. Haberi Sayfa 3'de
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MASKARALIK

\ V l\/f T) V
■y>!maz,AKKlUÇ

1000 başvuru durumunda yayınlar hemen başlayacak

Kablolu Tv. ile 
29 kanal izleniyor

SHP-CHP Bütünleşme Kurultayı tam 
bir maskâralıkla sonuçlandı. İki partinin 
genel başkan ve yönetici kadroları, mil
letin gözlerinin içine baka baka olayın 
bir "rezalef'e dönüşmesine çanak tut
tular. Kişisel ya da hizipsel çıkarları 
uğruna, sosyal demokrat kesimin 
güveninin bir kez daha aşındırdılar, 

■inancını sarstılar.
Baykal ve Karayalçın, çevrelerinde 

kenetlenen deneyimli deneyimsiz 
“kurşun askerleriyle, Türkiye'nin "çağ
daş siyaset seçeneği" olan sosyal 
demokrasiyi, "Yeni Dünya Düzeni"ne 
•teslimiyetçilerin "alay" konusu yapmak
tan çekinmediler, utanmadılar.

Gerçi pazar günü öğle saatlerinde, 
kendilerini vazgeçilmez "lider" sanan-iki 
genel başkan kimbilir kaçıncı kez el 
sıkıştılar ve Hikmet Çetin'in bütünleşme 
sürecinin genel başkan adayı olarak 
kabul ettiklerini açıkladılar. Ancak 
sanırım kamuoyunun bu iki politikacıya 
-daha da kötüsü, CHP'yle SHP'nin 
yönetici kadrolarına-, artık güveni 
kalmadı. Şimdi bekleniyor, "Acaba 
bunun altındaki çapanoğlu n'ola ki" 
diye.

Zaman zaman yazıyorum, -bana 
göre- Türkiye'nin gerçek anlamda 
sosyal demokrat politikalara gereksin
mesi var. Oysa ortada görünen 
Ertugrul Günay'ın anlatımıyla şu: SHP, 
belediyelerde ANAP'laşmış, genel 
merkezinde DYP'lileşmiş durumda. CHP 
ise, eski hizip hareketi izlenimini bir türlü 
silemedi.

Dolayısıyla son .kamuoyu yokla - 
malarında SHP “yüzde 8.1 "e, CHP'de 
“yüzde 1.8" inmiş görünüyor. Yani bu iki 
partinin Türkiye seçmeni katındaki 
saygınlığı sadece "yüzde 9.9" 
düzeyinde.

Yani "baraj"ın altında...

“Eğer bu bütünleşme toplantısından 
olumlu bir sonuç çıkmazsa, bundan 
yalnızca sosyal demokrasi değil, 
merkez siyaset çok büyük yara ala- 

- çaktır. Merkez partiler esasen aşınmış 
bulunan saygınlıklarını büsbütün yitire
cek, 'köktenci akımlar' daha da 
güçlenecektir."

Doğru değil mi? 1989'dan .sonra 
sosyal demokrat belediyelerin çok kötü 
sınav vermesi önce "1991 gerileyişl"ni,> 
ardından DYP'nin dümen suyunda 
sosyal demokrat ilkelerden uzaklaşmak- 
da ”1994 bozgunu"nu getirmedi mi?

Nereye gitti eski sosyal demokrat 
seçmenler?

Ve böyle devam edilecek olursa 
"köktenci akımlar"ın daha da güçlen
mesini önleyebilmek olanaklı olur mu? 
Karayalçın'la Baykal'ın kapışması, ayak 
oyunlarından medet umulması, öylelik
le güven ve inancın daha da sarsılması 
neyi getirir?

Gazetemizin başlattığı kablolu Tv 
kampanyasına ilgi devam ederken, bin 
kişinin 1 milyon 500 bin lira avans yatır
maları halinde İlçemize kablolu yayın
ların hemen bağlanacağı bildirildi.

Gemlik PTT Müdürü Recep Özfidan 
yaptığı açıklamada daha önce yapılan 
açıklamalarda 3 bin kişinin başvurması 
durumunda temmuz ayında ilçemize 
kablolu yayınlardan yararlanacağı belir
tilmişti. PTT Genel Müdürlüğü ve Bölge 
Müdürlüğü' ile yapılan girişimlerin hız
landırılması sonucu bin kişinin başvuru 
sırasında 1 milyon 500 bin lira avans ver
mesi durumunda kablolu Tv yayınlarının 
hemen Gemlik'e getirileceği konusunda 
söz alındığı öğrenildi.

Bina içi döşeme tesis ücretinin peşin 
3 milyon 947 bin 800 lira olduğunu 
belirten Gemlik PTT Müdürü Özfidan 
binalardaki abone sayısının çokluğu 
karşısında bu ücretin düşeceğini söyle
di.,

İsteyen vatandaşların kablolu yayın - 
ların tesis ve bina içi döşeme ücretlerini 
taksitle' yatırabileceklerini belirten 
Gemlik PTT Müdürü bu durumda peşinat 
olarak 1 milyon 369 bin 400 lira yatır
maları gerektiğini hatırlatarak, kalan 
bedelin 4 taksitle 900'er bin lira öden
mesi gerektiğini ilave priz ücreti olarak 
da 600 bin lira alındığını bildirdi.

Cine 5 yayınları ile birlikte 29 kanalın 
kablolu yayınlardan net olarak izlendiği
ni söyleyen PTT Müdürü, bu konuda 
Gemlik Belediye Başkanı Nurettin Avcı, 
Kaymakam Orhan Işın'ın da ilgilendiğini 
ilçemize kablolu Tv yayınlarının 
kazandırılması için ilgilenenlerin PTT 
Müdürlüğüne başvurması dilekçe imza
laması ve peşinat yatırması gerekiyor.

PTT'nin kablolu televizyon yayınlarıyla 
izlenebilinen kanallar şunlar:

Yerli 
Kanallar
TRT 1
TRT 2 
TRT 3
TRT 4 
İNTER 
FLASH TV 
SAMANYOLU 
TGRT 
KANAL D 
KANAL 6 
HBB 
ATV

Yabancı 
Kanallar
BBC 
TV E 
İTALYA 5 
ERO NEWS 
D. WELLE 
BRO 
SAB 
CNN 
VİDEO PLEXER 
CİNE 5 
RTL 
SAT-1 
MTV 
PRO 7 
S KANAL 
İTALYA 1 
TV 5

F

Peki bu son derece düşündürücü oy 
oranına karşılık, bu iki partinin genel 
başkanları -bunlar "lider" olamazlar 
çünkü- ne yapıyorlar?

“Ne etsem de 'yüzde 9.9ün üstüne 
ben otursam" hesabı yapıyorlar, akıl 
almaz numaralar çekiyorlar birbirlerine. 
27 dakikanın hesabını sormaya 
kalkışıyorlar birbirlerinden. Utanıp sıkıl - 
madan...

Ya o atv'dekl "Siyaset meydanı"nda 
konuşulanlar?

Tanrı aşkına, Aydın Güven Gürkan'ın 
dışında kalanlar yalnızca “geviş" 
getirmediler mi? Neymiş efendim, senin 
yoğurdun benimkinden tatlı değilmişl 
Oysa Aydın Güven Gürkan, içtenliğin
den kuşku duymadığım ağlamaklı ses 
tonuyla diyordu ki:

SHP'Hleri, CHP'lileri ve DSP'lileri uyarı 
•yorum:

Ülkenin geleceğini eğer alacakaran-' 
lık bulutlar kaplamaktaysa, Atatürk'ün 
kurduğu partiden ayrılanlar, yani sosyal 
demokratlar veya demokratik solcular,' 
sorumluluğu birbirlerinin üzerine atarak 
temize çıkamazlar.

Yeni baştan "Kuva-yi milliye 
ruhu"nun etrafında toplanmanın; yeni 
baştan Mustafa Kemâl'in bağımsızlıkçı, 
laik, çağdaş hukuk düzenini simgeleyen 
ilkelerinin çevresinde bütünleşmenin 
zamanı gelmiştir, başka çare yoktur.

Sosyal demokratlar veya demokratik 
solcular, rejimin güvencesi olma özellik
lerini yeniden kazanmak zorundadırlar. 
Onlar için bu, ertelenmesi ve savsaklan
ması olanaksız bir görevdir.

Eğer partilerin yönetici kadroları, kısır 
siyasal hesaplarla^ Atatürk geleneğine 
sahip bir bütünleşmeyi sağlayamıyor- 
larsa, o partilerin sıradan üyeleri, sosyal 
demokrat veya demokratik sol görüşlü 
vatandaşlar ağırlıklarını koymalıdırlar.

Çünkü başka çare yok. Çünkü 
Türkiye'nin ufuklarında kümelenen kap
kara bulutları dağıtabilr,nenin yolu, 
anlamsız “kavram kargaşaları"nı bir 
yana bırakarak, Atatürk'ün kurduğu 
“Cumhuriyet Halk Partlsi"ni yeniden 
ayağa kaldırmaktan v4 "Yeni Dünya 
Düzenfne seçenek üretmekten geçi 
yor.

Yoksa bugün Fetullah Hoca'yla, 
yarın Kemal Kaçar',la, ertesi gün 
Süleymancıların şeyhiyle el ele..'.

Bir yerlere doğru sürükleneceğiz.
Siz bü "maskaralık"ta devam 

ettikçe...
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Karsak Boğazı’ndaki trafik
kazasında 2 kişi öldü

, Gemlik-Orhangazi karayolunda 
geçtiğimiz hafta Cumartesi günü 
meydana gelen trafik kazasında 2 
kişi hayatını kaybetti.

34 PTZ 25 plakalı özel oto bilin
meyen bir nedenle takla atarak, 
karşı şeride fırlamış.bu sırada karşı 
yönden gelen Ramiz Şenay yöneti
mindeki 39 AS 950 plakalı kamyonun

altında kalarak ölen P. Şükrü Eren 
(27); arkadaşı Ebru Çelik (25) feci 
şekilde öldüler.

Kazadan sonra kamyon sürücüsü 
Ramiz Şenay jandarma tarafından 
göz altına alınırken, kazada yaşam - 
larını yitiren lerin cenazeleri ailelerine 
teslim edildi.

Orhangazi
Caddesi'nde
görünmeyen 
kaza

Orhangazi Caddesi'nde 
geçtiğimiz hafta Cuma 
günü meydana gelen trafik 
kazasında caddenin 
karşısına geçmekte olan 
zeytin tüccarı Nurullah 
Özaydın'a ekmek 
arabasının şiddetli şekilde 
çarpması sonucu komaya 
girdi.

Beyin sarsıntısı geçiren 
Nurulllah Özaydın, Gemlik 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılarak ilk tedavisi 
yapıldı. Daha sonra 
Bursa'.ya sevk edildi. 
Özaydın'ın tehlikeyi atlattığı 
öğrenildi.

GIYIAVIH?
TAKIM ELBİSELER

KAZAKLAR
GÖMLEKLER

BAY ve BAYAN
GİYSİLERİ

ÇATAK CİYIffi eÜLc^YbZLÜ 
mAĞAzA

Askerin Romanı
Emekli Süv.Alb.

‘ Abdülhalihn Akkılıç'ın
Savaş ve Şarış Anıları
AYAR KİTABEVİ nde

Hli Çatak ye Oğulları
Demirsubaşı Mh. Mesudiye Sk. Otel

Umurbey Altı
Tel: 513 20 75 GEMLİK
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Çevre Temizlik Vergisinde son gün
r Geçtiğimiz yıl uygalamdya konan 
çevre temizlik vergisinin 1995 yılı bitine! 
taksit ödemesinin bugün son günü.

Konut ve işyerleri sahiplerini 
belediyelere 1994 yılın da vermiş olduk
ları beyanname üzerinden belediye 
meclislerince kabul edilen esaslara 
göre vatandaşlar, bugün mesai saati 
»bitimine kadar beledeyelerln ilgili 
bölümlerine çevre temizlik vergisi 
beyannamesinin birinci taksitini veya 
tamamını yatırmaları gerekiyor.
I Geçtiğimiz yıl Gemlik merkezinde 
fyaklaşık 12 bin mükelleften 9 milyar lira 
çevre temizlik vergisi toplandı. 1 milyar 
liralık bir tahsilatın ise gerçekleşmediği 
saptandı.Gemlik Belediyesi Çevre 
Jemizlik İşleri Şefliğini önümüzdeki gün
lerde bilgisayar sistemine girmesi ile 
emlak servisi ile karşılıklı yapılacak 
incelemeler sonucu beyanname ver
meyen mükellefler tesbit edilecek. Bu

mükelleflerden 1994 yılı vefgileri cezalı 
olarak alınacağı gibi beyanname ver
meme cezası da alınacak.

25 MİLYAR BEKLENİYOR
Çevre temizlik vergisinin 1995 yılı 

taban ücreti Bakanlar Kurulunca yüzde 
54 oranında zarri yapılması ile 
Gemlik'te en düşük aylık çöp vergisi 
miktarı 38 bin lira oldu. .

Cumhuriyet Mahallesi 1 ve 2. kprdon 
civarında 100 metreden büyük konut
larda oturan vatandaşlar, yıllık ! milyon 
104 bin lira vergi ödeyecekler. Konutları 
91-100 metre arasında olanlar ise yıllık 
910 bin lira ödeyecekler. Kullanım alanı 
91 metreden küçük olan konut ve 
şehrin arka mahallelerinde bulunanlar, 
ise yıllık 456 bin lira vergi ödeyecekler.

İlgililer, 1995 yılında çevre temizlik 
vergisinden belediyeye yaklaşık 25 mil
yarlık bir gelir beklendiğihi söylediler.

Hüseyin Yurt kurucu İlçe Başkanı oldu

YDH İlçe örgütü kuruldu
\ Yeni Demokrasi Hareketi Gemlik'te 
ıkurucu yönetimini belirledi.

Ülke çapında örgütlenme çalış
malarına başlayan YDH Gemlik'te de 
kurucu ilçe örgütünü oluşturdu. ANAP 
Umurbey Belediye başkan aday adayı 
o|an zeytin tüccarı Hüseyin Yurt, YDH 
kurucu ilçe başkanı oldu. .
L Yeni Demokrasi Hareketi Gemlik 
kurucu İlçe Başkanı Hüseyin Yurt, teşki - 
•jatlanmanın birinci aşamasını 7 kurucu 
üye ile gerçekleştirdiklerini belirterek 
şunları söyledi:

" Kurucu yönetimi üst kuruluşlara 
bildirerek ilk aşamayı gerçekleştirdik. 
15-20 gün İçinde genel kurul topla
yarak ilçede hizmet yapacak 
arkadaşlarımızı belirleyecek. Bizler bu

aşamaya kadar ilçe merkezimizi tuta
cağız ve kayıtlara başlayacağız. 
Partimize karşı bilhassa gençler arasın
da büyük ilgi var. Onlardan şimdilik 
özür diliyoruz. Bugüne kadar çalış
malarımızı benim işyerimden yönettik. 
Bundan sonra uygun bir ilçe merkezi 
bulup buradan üye kayıtlarına başla 
yacağız."
’ ’ ; YENİ İSİMLER .

, Yeni Demokrasi Hareketinin kurucu 
yönetim .kurulu şu ilimlerden oluşuyor

Hüseyin Yurt (İlçe Bşk.) Tüccar .
Hakan Doğu(Bşk. Yrd.) Mühendis 

'Osman Işıklı (sekreter)•Ekonomist
Mehmet Başaran (Sayman) Diş Hek, 
Hakan Minare (üye) İş adamı 
Bahattin Çavdar (üye) Müteahhit 
Osman Düşmez- (üye) İktisatçı

Bu gece sahura kalkıyoruz

Yarın 
Ramazan

İslam aleminin kutsal 
ayı olan ramazan bu 
gece kalkılacak sahurla 
başlıyor.
| Ramazan nedeniyle 
ilk teravi namazıda bu 
akşam bütün camiilerde 
kılınacak.

Bir ay sürecek olan 
tamazan boyunca müs- 
Uümanlar oruç tutarak, 
■badette bulunacaklar.

Ramazan ayının 26. 
gecesine rastlayan 
pazar günü Kadir gecesi 
ramazan bayramı İse 3- 
4-5 Mart, günleri kut

Armutlu tarihi hamamı 
onarılarak açıldı

Bir süre, önpe onanma 
alınan Armutlu Beldesl'nln 
tarihi hamamı onarılarak, 
hizmete açıldı.

Geçtiğimiz hafta 
Cumartesi günü tarihi 
hamamın açılışını yapan 
Armutlu Belediye Başkanı 

_Psman Elbaş, onarım

lanacak.
Bayram namazı saat 

.07,17'de kılınacak.;,
İlçe Müftüsü Mustafa 

Aksoy, gazetemize gön
derdiği yazılı açıklama
da bugün- ramazan 
ayının ILk teravi 
namazının kılınacağını 
ve yarın ramazan ayinin 
birinci günü olduğunu 
bildirdi.

Aksoy, ramazan 
ayının ilçemiz halkına, 
memleketimize ve İslam 
ailemlne huzur.ve 
saadet getirmesini diledi.

çalışmalarına 2 -milyar 
liraya yakın para harcan
dığını, beldenin tek 
hamamının Armutlu 
halkının kullanımına 
açıldığını ve tarihi bir 
eserin korunduğunu 
söyledi.

Belediye 
Meclisi 
toplanıyor

Belediye Meclisi 7 Şubat 
1,995 Salı günü toplanıyor.

Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı'nın meclis 
üyelerine gönderdiği çağrı 
yazısında 7 Şubat 1995 Salı 
günü saat 14.00'de 
meclisin gündeminde, bulu
nan 1.9 Aralık 1994 tarihli 
olağanüstü meclis toplan
tısında tutuları zabtın 
okuhmasC görüşülmesi ve 
oylanmasından sonra 
belediyede çalışan görevli 
memurların bulundukları 
derecede, son kademeye 
gelmeleri dolayısıyla 
Bakanlıktan kadro 
isteneceğini duyurdu.

Ayrıca toplantıda imarla 
ilgili konular da görüşüle
cek.

Dinç verdiği 
sözü tuttu 
ANAP Belediye Meclis üyesi 
Mehmet Dinç, önceki 
hafta Yeni Mahalle'de yap
tığı ev gezisinde yoksul 
ailelere verdiği âözü yerine 
getirerek, yardımlarda, 
bulundu.
Mehmet Dinç, üç aileye 
yiyecek, bir aileye ise 
kömür yardımı yaptı.

Demirsubaşı Mahallesi'nin I 
eski muhtarıydı.

Salih 
Şanlı 
öldü 

Demirsubaşı
Mahallesi'nin 40 yıl sürekli 
mahalle muhtarlığını 
ıyapan Salih Şanlı, 97 yaşın
da Öldü.

1946 yılından 1994 yılına 
kadar Demirsubaşı 
Mahallesi'nin muhtarlığını 
kesintisiz olarak sürdüren 
Salih Şanlı, 1994 yılında 
yapılan yerel seçimlerde 
aday olmadı. Yerine oğlu 
Necmettin Şanlı 
Demirsubaşı Mahallesi 
muhtarı seçilmişti.

İlçemizin "Şahsına mün- 
heasır" kişilerinden olan 
Salih Şanlı'nın geçtiğimiz 
haftaki ölümü üzüntü yarat
tı.

Ahmet Ahçı 
emekli oldu

Gemlik Belediyesi Su 
Teknisyeni Ahmet Ahçı-, 

. kendi isteği ile emekli oldu, 
2 4 yıl Gerp.lik 

Belediyesi'ne Su İşletmesi 
Teknisyenliğini yürüten 
Ahmet Ahçı emdkli olması, 
üzerine belediye personeli 
arkadaşları Küçüjkkumla 
Küçük Çiftlik Et Mangal 
Restaurant'ta veda yemeği 
düzenlediler.

Cicililik 1 kiiıınıkıı Kıılluı \c
Dayanışma Derneğı'nden 

Ramazanda 
yoksullara 
sıcak aş
Gemlik Hanımlar Kültür ve 

.. payanışma Derneği 
ramazan ayı süresince 
yoksul ailelere sıcak aş 
dağıtımına başlıyor.
Gemlik Hanımlar Derneği 
Kültür ve Dayanışma 
Derneği 'nin gazetemize 
yaptığı açıklamada 
mahalle muhtarları ve 
belediye tarafından yoksul 
oldukları demeğimize 
bildirilen vatandaşlarımıza 
yarından itibaren Kayhan 
Mahallesi Terzi Ali Otman'ın 
bitişiğindeki yerimizde 
sıcak yemek dağıtımını 
başlatacağız. Gemlik'li 
hayır severlerin bu kutsal 
ayda yoksullara yardım 
elini demeğimiz aracılığıyla 
maddi ve çiğ yiyecek 
yardımı yapabilirler. Bu 
konuda desteklerin bek
lendiği bildirildi.

Limanımıza
1994 yılında 1213 
gemi yanaştı
Gemlik Liman

ZEYTİNDE GÜBRELEME NASIL VE NE 
ZAMAN YAPILMALIDIR?

Fevzi ÖZKAN 
Ziraat Teknisyeni I

Zeytin ağacı en fazla ihtiyaç duyduğu I fl 
dönemde besin maddelerin yakınında bula- I I 
bilmelidir. Zeytin ağacı şu dönemlerde özellikle I | 
besin maddelerine aşırı İhtiyaç duyar:

- Meyve gözlerinin farklılaştığı Şubat-Mdrt I 
ayı,

- Çiçeklenmenin olduğu Mayıs ayı,
- Meyve bağladığı Haziran ayı,
- Çekirdek sertleştiği Temmuz- Ağustos I I 

dönemlerinde.
Çiçeklenme ve meyve bağlama dönem- I 

lerinde azota aşırı istek'duyar. İhtiyacı olan azo- I 
tun yarısını bu dönemlerde harcar. Bu isteğini I | 
karşılamak için yıllık azot ihtiyacını amonyum 
sülfat formunda çiçeklenmeden 3-4 hafta I 
önce Şubat-Martta verilmelidir. Don tehlikesi I 
olan yerlerde azotlu gübreler Nisan- Mayısta I 
verilebilir. Sulanan koşullarda işçilik ücretinden I II 
kaçınılmazsa geri kalan 2/4 azot ihtiyacının I 
1/4'ü Temmuz, Ağustos, 1/44Ü ise geç kalma- I 
mak kaydıyla sonbaharda verilmelidir.

Fosforlu ye potaslı gübreler azotlu gübreler I 
gibi yıkanmalarda kaybolmadıkları için, bu I 
gübreler.kış içinde, geç kalmamak kaydıyla I 
şubat ayı içersinde verilmelidir. Eğer kompoze I 
gübrelerden biri kullanılacaksa boş ürün yılında 11 
sonbaharda verilebilir. Ancak sonbaharda ve I 
rilmesi halinde kış yağışları ile azotun yakınma - I 
ması için önlem olarak geç kalmamak kaydıyla I 
şubat ayı içersinde verilmesi tercih edilir.

Verime yatmamış genç ağaçlar gelişme İl 
dönemlerine göre değil, toprakta nem durumu- I 
ng göre gübrelenmelidir. .Bunun için fosforlu ve I 
potaslı gübreler sonbaharda veya geç kalma- I 
mak kaydıyla şubat ayı içinde verilmelidir. I 
Azotlu gübreler ise yağış ve sulama durumuna I 
göre Mart-Ağustos dönemi içersinde 2-3 defa I 
verilerek yıkanmalarla kayıplar önlenmelidir.

Ağaçlar birbirine yakın yeni kökler sıra I 
aralarını kapatmış ise ıkı ağaç arasında, meyilli I 
durumuna göre ust kısmına gelecek şekilde 3- 
3,5 m, boyunda 40 cm. genişliğinde ve 20-25 II 
cm derinliğinde pulluk veya bel ile hendek 
açılır, hendeklere fosforlu ve potaslı gübreler I 
verilerek üzerleri toprakla kapatılır. Azotlu gübre I 
ise, her zamanki gibi taç alanına serpilerek' | 
toprakla hafifçe karıştırılır.

GENÇ AĞAÇLARA VERİLECEK
GÜBRE MİKTARLARI :
1-3 yaşındaki fidanlara amonyum sülfattan I 

500 gram, süper fosfattan 500 gram, potasyum I 
sülfattan ise 400 gram verilmelidir. 4-6 yaşındaki I 
ağaçlara amonyum sülfattan ve süper fosfat- I 
tan 1 kg. potasyum sülfattan 500 gram verilme- I 
lidir. Ürün vermeye başlayan ağaçlara ise, I 
amonyum sülfat ve süper fosfattan ağaç başı- I 
na 2-2,5 Kg verilir.

ÜRÜNE YATMIŞ AĞAÇLARA VERİLECEK
GÜBRE MİKTARLARI :
Sulanmayan şartlarda 25 kğ ürün veren I 

ağaçlara çiftlik gübresi 40-60 kg amonyum sül- I 
fat ve süper fosfattan ağaç başına 3-3,5 kg I 
verilmeli. Potasyum sülfattan 1-1,5 kg verilme- I 
lidir.
. 50 kg ürün veren ağaçlara çiftlik gübresin- I 
den 60-80 kg amonyum sülfattan ve süper fos
fattan 3,5-4 kg, potasyum sülfattan 1,5-2 kg ve | 
rilmelidir.

Sulanan şartlarda 50kg dan fazla ürün veren I 
ağaçlara/ çiftlik gübresinden 100 kg amonyum ) 
sülfat ve süper fosfattan 4-4,5 kg verilmelidir. I 
Potasyum sülfattan işe 2-2,5 kg verilmelidir.

Ürününüz bol olsun.

Başkanlığından alınan bil
gilere göre 1994 yılında 
Gemlik Umanına 1213 
gemi gelip gitti.
Geçmiş yıllara göre liman 
hareketliliğinde artış 
olduğu bildiren Liman 
Başkanlığı yetkilileri 1994 
yılında limana gelen gemi
lerin 1 milyon 795 bin 123 
ton yük boşa İti klarını 
söylediler.

Havuzlu 
Satılık 50 m 

Tel: 513

daire
2 dükkan
17 97

°n
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Menkulün Açık Artırma 
İLANI

ve borçluya Hanen tebliğ mazbatası
Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve kıymetleri yazılı 

mallar satışa çıkarılmıştır .
Birinci artırma 27/2/995 günü saat 14.00 ile 14.20 de Gemlik minibüs 

garajı no :18 de yapılacak ve o günü kıymetlerinin %75 ine istekli bulun
madığı takdirde 28/2/995 günü aynı yer ve saatte 2. artırma yapılarak 
satılacağı. Şu kadarki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin 
yüzde kırkını bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan ala - 
caklıların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya 
çevirme ve payların paylaştırma masraflarını geçmesinin şart olduğu, 
mahcuzun satış bedeli üzerinden % 23 oranında K.D.V ,'nlri alıcıya ait ola
cağı ve satış şartnamesinin icra dosyasında görülebileceği, masrafı ve 
rildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği, fazla 
bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla Dairemize 
başvurmaları ilan olunur.

27/2/1995 
İcra Müdürü

Muhammen kıymeti
Lira
3.000.000-

10.000.000-
2.000.000-
8.000.000-
1.000.000-

500.000-
1.000.000-
6.000.000-
1.000.000-
7.000.000-
2.000.000-
1.500.000-

500.000-
10.000.000-
2.000.000-

Adedi Cinsi (Mahiyeti ve önemli nitelikleri)

Arçelik marka mini fırın faal
Beko marka 55 ekran faal renkli Tv.

1 8 m2 İlk yeşil renkli halı
1 AEG marka 3 kapılı buzdolabı
1 Filips faat fritöz

Arzum marka meyve sıkacağı
Minilu marka mutfak ropoto

1 AEG marka fırınlı aygaz
1 Roventa marka ekmek kızartıcısı
1 Fort marka jimnastik aleti
1 Tk brosit siyah koltuk takımı

AEG 410 elektirk süpürgesi
1 Abajür
] Al'o.Lk lavamat 2503 lık çam.mak.

Dp^nli rr< ıkina halısı

ORUÇ
İmsak vaktinden, güneş batıncaya kadar yemek, içmek ve cinsi münasebet

ten uzak durmaktır. Oruç ibadeti İslam'da beş temel esastan biridir. Medine'de, 
hicretten 1,5 sene sonra farz kılınmıştır. Bu ibadetin en önemli özelliği insanı 
kötülüklerden alıkoyması, nefsi terbiye etmesi ve insana yaratıcı karşısında ne 
kadar aciz olduğu hatırlatıp, onu şükretmeye sevketmesidir.

ORUCUN ÇEŞİTLERİ
1- Farz Oruç : Ramazan ayı orucu, kazaya kalan ramazan orucunun tutulması 

ve kefaret oruçları farzdır.
2- Vacib Oruç : Nafile olarak tutulan oruç bozulursa bunun kazası vacib olur.
3- Sünnet Oruç : Muharrem ayının 9,10 ve 11. günleri oruç tutmak (Aşure 

orucu) sünnettir.
• 4- Mendub Oruç : Her ayın 13,14 ve 15. günleri oruç tutmak, pazartesi ve 
perşembe günleri oruç tutmak ve şevval ayında 6 gün oruç tutmak mendubtur.

5- Mekruh Oruç : Muharrem ayının sadece onuncu günü sadece cuma veya 
cumartesi günü, bayram günleri de dahil olmak üzere 1 sene devamlı oruç tut
mak tenzihen mekruhtur. Ramazan Bayramının 1. ve Kurban bayramının 1,2,3 
ve 4, günleri oruç tutmak ise tahrimen mekruhtur. Bu ikisine haram diyenler de 
vardır.

6- Nafile Oruç : Yukarıda sayılan vakitler dışında tutulan oruçlardır.
ORUÇ KİMLERE FARZDIR

Oruç, büluga ermiş, aklı başında olan kadın ve erkek her müslümana farzdır. 
Hasta ve yolcu olanlara da farz olmakla beraber onlar daha sonra kaza edebilir
ler. Ramazanda tutmaları mecburi değildir.

ORUCA NE ZAMAN NİYET EDİLİR
Oruca niyet, tutulan oruca göre farklılık arz eder. Ramazan orucuna, zamanı 

tayin edilmiş adak orucuna ve nafile oruçlara akşamdan itibaren ertesi günü 
kuşluk vaktine kadar edilebilir. Ramazan orucunun kazasına vakti belirtilmemiş 
adak orucuna, keffaret orucuna ve nafile olarak başlandığı halde bozulan 
oruçların kazasına ise akşam vaktinden imsak vaktine kadar niyet edilebilir. 
Bütün ibadetlerde niyet şarttır. Niyet, asıl kalben olur. Dil ile söylemek şart olma - 
makla beraber sünnettir. Sahura kalkmak da niyet yerine geçer.

ORUCU BOZUP YALNIZ KAZAYI GEREKTİREN HALLER
Taş, toprak, maden parçaları yutmak, buruna ilaç çekmek, kulağın içine yağ 

damlatmak, boğaza kaçan yağmur, kar veya doluyu istemeyerek yutmak, 
abdest suyunun boğaza veya genlze kaçması, başkasının zorlamasıyla orucu 
bozmak, uyurken boğazına başkasının su dökmesi, unutarak yeyip İçtikten sonra 
orucum bozuldu deyip yeyip İçmeye devam etmek, dişleri arasında kalan nohut 
tanesi büyüklüğünde bir şeyi yutmak, kendi isteğiyle kusmak, sahur vakti geçtiği 
halde yemeye devam etmek, İftar vakti gelmeden yemek yemek,

Kadri GÜLER

Ahmet Savaş Şenol ile Birleşme Kurultayını konuştuk
Ahmet Savaş Şenol t
Gemlik 1958 doğumlu. İlk ve orta okulu Gemlik'te, Liseyi Bursa 
Erkek Lisesi'nde okudu. Kapanan HP'de yönetici olarak, SHP'de 
yönetici olarak kurulduğundan beri görev yapıyor. SHP'nin tüm 
kurultaylarına katıldı. Evli ve 2 çocuk babası. | ™

- Sayın Sava; SHP-CHP Birleşme 
Genel Kuruluna katıldınız. Bu toplantıya 
hangi sıfatla gittiniz?

— Ben, SHP kurulduğundan beri 
yapılan tüm kurultayları izledim, kurulta 
ya da partisini seven biri olarak katıldım.

- Sizi kurultaylara çeken nedir?
- Kurultayı görmeyene ben partili 

diyemem. Kurultayların havası bir başka 
olur. Ona, bir giden bir daha ayrılamaz.

- Birleşme Genel kurulundan önce 
nasıl duygular taşıyordunuz?

- Birleşme Genel Kurulunun mutlaka 
toplanacağını ve iki partinin birleşe
ceğine inanıyordum. Bu inançla 
Ankara'ya gittim.

- Cuma günü Birleşme Genel Kurulu 
öncesi Ankara'da ne yaptınız. Hava 
nasıldı?

- Biz 3 arkadaş izleyici olarak toplan I 
tıya gittik. SHP Genel Merkezinde 
gelişmeleri izliyorduk. Genel durum çok 
güzeldi, Herkes iki partinin birleşeceğine 
kesin olarak inanıyordu; Ağrı'dan 
Edirne'ye kadar her yerden Ankara yg 
delege ve bizim gibi kurultay meraklıları 
dolmuştu. Otellerde yer bulmak çok 
zordu. Belki 10 otel dolaştık, zorla bir yer 
bulduk. Cumartesi günü yapılacak 
düğüne kendimizi hazırlıyorduk. Bir 
genel kurulu büyük coşku ile kutlayacak
tık. Genel Merkez tıklım tıklımdi; dolaş - 
mak, yürümek imkansızdı. Çocukların 
bayram sevincini yaşıyorduk, arifeyi o 
duygularla yaşadık.

- Cumartesi günü ne yaptınız?
- Sabah 09.00'da otelden kalktık. Bir 

taksi ile Genel Kurulun yapıldığı salona 
gittik. Biz, basın kapısından saat 10.00'da 
bir yolunu bulup salona girdik. Salonda 
basın ve Tv ile polis ve üç Gemlikli Vardı.

Saat 13.00'e kadar salonda oturduk. 
Kapılar 13.00'te açıldı. Bu arada dışarı - 
da olup bitenden haberimiz yoktu. CHP 
Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet 
Sevilgen geldi. "SHP genel toplantıya 
gelmiyor" dedi. İnanmadık. Bize, Aydın 
Güven ve Onur Kumbaracıbaşı gelecek 
dediler;

Bu arada bayraklar sökülmeye 
başladı. Ben müdahele ettim. 4 bayrak 
dışında bayrak indirilmedi. Bü sırada 
salonun ışıkları stad görevlilerince kap - 
atıldı. Sandalyeler toplandı.

Mehmet Sevilgen görevlilere müda
hele etti. "İndirin saidalyeleri toplantıyı 
yapacağız" dedi. Oradan Genel 
merkeze telefon ettim. Murat 
Karayalçın'ın sekreteri ile konuştum." Biz 
katılmıyoruz. Tüm SHP'liler toplantıdan 
ayrılsın" dediler. Bu arada kapılar açıldı 
içeride 10 bine yakın insan girdi. Bunların 
arasında SHP'li delegeler, milletvekilleri, il 
ve ilçe başkanları da vardı.

- Siz SHP'nin toplantıya katılmama 
kararını nasıl karşıladınız?

- Ben, genel havadan Murat 
Karayalçın'ın toplantıda genel başkan - 
lığını kaybedeceğini anlayınca, par- 
tininde CHP olarak çıkacağına inanınca 
Birleşme Genel Kuruluna katılmama 
konusunda Parti Meclisine karar aldığını 
düşündüm. Kesin bu böyleydi. İsteğim 
Karayalçın gelsin, demokratik mücade
lesini versin ve birleşme sağlansın. 15 bin 
insanı Ankara'ya toplayıp toplantıyı 
ertelemenin anlamı neydi. Delegenin biri, 
"Ağrı'dan gelen 36 saat yoldan geldim 
nasıl birleşme olmaz" diye bağırıyordu.

- Sizce toplantıda seçim olsaydı, 
genel kurulun havası ne olurdu? 
Birleşmeden ayrılık doğar mıydı?

- Deniz Baykal Genel Başkan olurdu. 
Partinin adı da CHP olarak 
değiştirilirdi.Toplantıdan tek parti olarak 
çıkılırdı. Ayrılık doğmazdı.

— Genel Kurula SHP'nin katılmaması 
CHP'li delegelerin nasıl tepkisine neden 
oldu?

— Herkes şok oldu. Biz, SHP'lerin 
toplantıya katılacaklarını sanıyorduk. 
Ancak gelişmeleri yakınen takip 
edemiyorduk. Toplantı salonunda SHP 
Genel başkanına büyük tepki vardı.

— Bu tepkiyi Sayın Baykal artırdı mı?
— Baykalın sert konuşması salonda 

bulunanların daha sert tepki gösterme
sine neden oldu.

—Siz Birleşik Toplantı Salonundan ne 
zaman ayrıldınız?

- Baykal'ın konuşması bitince biz 
SHP'ljlerin gelmiyeceğini anlayınca 
salondan ayrıldık.

— Nereye gittiniz?
Olayları öğrenmek için doğrudan- 

SHP Genel Merkezine gittik.
— Genel Merkezdeki hava nasıldı?

Genel merkez de herkez parti 
Meclisi üyelerine bağırıyor toplantıya 
gidelim diyordu. Çok büyük bir izdiham 
/a sanıyordu.

— Parti Meclisi toplanırken Genel 
Merkezdeki durumü anlatır mısınız?

— Parti Meclisi Salonunun önünde 
lûı yakın partili "Parti Meclisi sesimizi duy 
Genel Kurulya gidelim” diye bağırıyordu.

Baykal'ın çağrısını değerlendirmek 
için ikinci kez toplanan Parti Meclisi bu 
sesi Jnymadı ve Genel Kurula katılma
ma kararı sürdürdü. Saat T9.oo sıraların
da Aydın Güven Gürkan'ın Genel 
bast an adayı olacağı konusunda 
duyumlar aldık. Bu ara Genel Sekreter 
Mustafa Timisi ve Aydın Güven Gürkan, 
Ercan Karakaş basın toplantısıyapıp 
Gürkan'ın Genel başkanlık için 
adaylığını açıklayacaklardı.

— Genel Başkanlık için Erdal 
İnönü'nün adı geçmiyor muydu?

■ ’.u iiun adı cumartesi günü 
geçiyordu. Ama, kendisi bir açıklama 
yapmarb ş . ,r, kimse buna inanmıyor
du.

— Sonraki gelişmeler nasıl oldu?
— GurKuinn tek adaylığı konusunda 

SHP sobesinde. gelişmeler olurken. 
Sayın limısı • Baykal'ı telefonla aradı. 
Ancak, bize iletilen Baykal'ın "yarışa
cağız1 demesi üzerine Gürkan adaylık
tan çekildi.

— Siz Genel merkezden ne zaman 
ayrıldınız?

—- Cumartesi günü gecesi saat 24 
sıralarında Genel Merkezden ayrıldık.Bu 
arada ATV. televizyonunda "Siyaset 
meydanı" programı başlamıştı. Biz 
ayrılırken herkez Genel merkez de tele
vizyonun başındaydı.

Geceyi otelimizde geçirdikten sonra 
Pazar günü sabahı Genel Merkezi 
arayıp durumu sorduk. Kurultayın 
yapılmıyacağını herkesin memleketler
ine gidebileceğini söylemeleri üzerine biz 
de Gemlik e geri donduk

— Son gelişmeleri nasıl değerlendiriy
orsunuz. Durum pazar gününden sonra 
değişti. Eski Dış İşleri Bakanı Hikmet 
Çetin adında birlesildi Hafta sonunda 
Genel kurul yeniden toplana, ak < 1
demokratlar bu kez gürültüsüz patırtısız 
birleşmeyi gerçekleştirebilecekler mi?
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inanıyorum Çünkü Savın Çetin bir- 
leşmevı sü'gia., i ;
adımı kimliğinde biri. Geçen oiayiaı ._ 
ders oldu Tal i’ ^«den
yana. Bunu partinin üst düzey yönetici
leri engellemeye kalkarlarsa tapanı 
ellerinden kaçırırlar. Sonuçta SHP'de 
CHP'de tabansızbir parti olarak kalırlar. 
Tabela Partisi olurlar.

— Halkın güzü önünde çok çirkin bir 
birleşme örneği yaşandı. Birçok sosyal 
demokrat düşünceli kişi bundan etk
ilendi. Bu kişilerin SHP'ye de CHP.'ye de 
güvenleri kalmadı. Sizce bu kişiler nasıl 
bir arayışa girerler?

— Sosyal Demokrasiye inanan kişi 
hiçbir arayışa düşeceğini sanmıyorum. 
Sayın Çetin'e zor bir görev düşüyor. Bu 
durumu toparlayacağını sanıyorum.

— Küskünlerin DSP'ye veya başka bir 
partiye gitmiyeceğinl mi söylemek istiy
orsunuz?

— Sayın Ecevit, "Sosyal Demokrat 
"değilim diyor.. Sosyal demokratların 
böyle bir partide işi ne?

— Birleşme bunca olaya karşın 
sağlanırsa nasıl bir tablo çıkar sizce?

— Solda birliğin sağlanması partiye 
yeni güç ve hareket katar. Parti dışında 
bunca zamandır kalan sosyal demokrat
lar da aynı çatı altında toplanır.

— Sayın Şenol, size teşekkür ediyo
rum.

— Ben teşekkür ederim.
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Deri, yalnizca bîr örtü değildir
Derinin içi büyüteçle incelendiğinde 

düzgün aralıklarla yerleşmiş, çeşitli 
Boyda kıllarla, yüzeyde her yöne 
uzanan çizgiler görünür. Parmak 
uçlarındaki çizgilerse oto lastiğindeki 
yarıklar gibi tutma gücünü artırır. Bu 
çizgiler her insanda değişik şekillerdedir. 
Derimiz başlıca iki tabakadan oluşur.

Epiderm ve derm.
El ve tabanlar dışında epiderm 

incedir. Yüzeyinden ölü hücreler 
devamlı atılır ve İÇ tabakalardan gelen 
yeni hücreler bunların yerini alır.

masıyla vücut serinler.
DERİ RENGİ
Derimizin rengi de önemlidir.
Deri rengi üç kaynaktan oluşur.
Renk maddesiz, yarı saydam üstderi 

hücreleri, beyaz rengi; kılcal kan 
damarlarındaki hemoglobin boyası, 
pembe rengi; melanosit adlı özel 
hücrelerin yaptığı melanin boyası da 
kahverengi ya da siyah rengi sağlar. 
Melanositler, üstderinin dışa doğru yeni 
hücreler veren ikinci tabakasında ve kıl 
köklerinde bulunur. Bunlar, yaptıkları

SİLİYOR
m Kansızlık sindirim sistemi 
hastalıklarının habercisi mT

(BYE) Kansızlığını sindirim sisteminde 
önemli hastalıkların habercisi olabile
ceği, kansızlık belirtisi olanların en kısa 
zamanda sindirim sistemlerini kontrol 
ettirmeleri gerektiği bildirildi. Yemek, 
borusu, mide, kalın bağırsakta mey
dana gelebilecek kanamaların bir kıs
mını gizli, kanama şeklinde olabileceği- 
blldirildl.

Mide ülseri, mide kanseri, yemek 
borusu iltihabı, kalın bağırsak kanseri, 
kalın bağırsak tümörleri ve fıtıkları ilme

hemoroidin kansızlığa yol açtığını öğre
nildi.

Kansızlık sindirim sistemi hastalık
larının habercisidir.Çünkü bu tür 
hastalıkların bulunduğu dokularda 
damar açılır, kanamalar başlar ve kan - 
sizlik meydana gelir. Halsizlik, çabuk 
yorulma ve çarpıntı gibi kansızlık belirtisi 
olan hastaların, en kısa zamanda 
sindirim sistemini kontrol ettirmeleri 
gerektiği bildirildi.
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Derm çok daha kalındır. Burada sert, 
beyaz ve elastik liflerin yapıldığı bir ağ 
vardır. Bunların arasında çok sayıda 
kan damarı ve dokunma, ağrı, ısı his
teriyi^ ilgili organlara bağlı sinirler 
bulunur.

Derimiz, soğukta ufak kaslar, kılları 
dikleştirip vücut çevresinde ılık durgun 
havanın ince bir tabaka halinde tutul
masını sağlar. Sıcakta ise bu damarlar 
iyice genişler ve daha fazla kanın 
derinin serin yüzeyine erişmesine yol 
açar. Deri pembeleşir ve ter bezlerinin 
saldığı saydam tuzlu sıvının buharlaş-

ufak renkli boya maddesini, parmaksı 
uzantıları aracılığıyla çevrelerindeki 
hücrelere yollarlar.

Beyaz deıide, normalde melanositler 
çok az boya yapar, fakat parlak güneş 
ışığında, bir yapım hızlanıp, yanık ten 
oluşur. Bazı kişilerde belirli yerlerdeki 
melanositler daha çok olduğu için çil 
denilen lekeler oluşur.

Siyan deride, melanositler, çok sayı
da koyu kahverehgi boya tanecikleri 
yapar. Bunlar derinin iç tabakalarını, 
tropik güneşinin morötesi ışınlarında 
korur.

Deterjanlar sağlığımızı
olumsuz yönde etkiliyor
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İNŞAAT ORTAKLIĞI

MANASTIR MEVKİİNDE
Deniz manzaralı

Kaloriferli
Hidroforla

Parkeli
Asansörlü 

Süper Lux daire satışlarına 
başladığımızı müjdeleriz

Tel: 513 46 37- 5136446 GEMLİK
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FİKRET OTO ELEKTRİK
YEDEK PARÇA-AKSESUAR- AKÜ 

Otomotiv Sanayiinin tercih ettiği

24 AY GERÇEK GARANTİ
TEL&FAX: 513 10 01

İSTİKLAL CD. 1 NOLU ARALIK

Çocukları 
yürümeye 
zorlamayın

(BYE) Çocuklar 
gerektiği zaman yürüye
bilecekleri ve zorlama
da bulunulmaması 
gerektiği bildirildi.

Anne, baba ve diğer 
aile büyüklerinin, 
çocuğun bir an. önce, 
yürümesini istedikleri 
için çocuğu yürümeye 
zorlanmamasın gerek
tiği öğrenildi.

Anne ve babaların, 
bu konuda sorun yarat
maktan kaçınması 
gerekiyor.

Çocuğu ayağa 
kaldırmak veya yürüt
mek için yapılan 
çabalara gerek 
olmadığı, önemli olan 2 
yaşına gelen .çocuğun 
hala yürüyememesidir. 
2 yaşına gelmiş olması - 
ha rağmen çocuk hala 
yürümüyorsa, bir rahat
sızlığı olup olmadığı 
araştırmalıdır.

Yürümeye başlayan 
çocukların ilerdi yaşlar
da sorun çıkmaması- 
için doğru ayakkabı 
seçimi yapılmalıdır.

(BYE) Günümüzde hemen hemen 
her evde kullanılan deterjanların, insan 
sağlığını olumsuz yönde etkilediği, temiz 
tikte sabun, arap sabunu ve civit'in ter
cih edilmesi gerektiği bildirildi.

Deterjanların suda homojen 
dağılarak, dibe çökmeyen deterjan, 
suda yaşayan canlıların yapısına da gi 
•rerek zehirlenmelerine yol açtığı öğrenil
di..

Saç temizliğinde kullanılan şampuan
ların deterjanlardan üretildiği, bunlar 
insan sağlığını olumsuz yönde etkiliyor.

Deterjanların içinde cildi tahriş edici 
maddeler bulunduğunu, günümüzde

sabünla temizliğe rastlamak yok 
denecek kadar az olduğu bildiren ilgili 
ler, sabunların temizlikte kullanılmaması 
cilt sağlığı açısından büyük bir kayıp 
olduğunu, son yıllarda özellikle saç te 
mizliğinde ,ilk sıralarda ve yoğun olarak 
tercin edilen şampuanların, deterjanlar
dan üretildiği çoğu kişi tarafından bilin
mediğini, , kullanılan şampuanlar cilt 
hastalıklarına yol açtığını, kepeklenme 
ve saç dökülmelerine de neden 
olduğunu ve vakit kaybetmeden temiz
likte saf sabunlara dönüş yapılması 
gerektiğini söylediler.

Sinüzitin erken tedavi

(BYE) Sinüzit hastalarının zamanında 
tedavi olmaları durumunda, yaygın
laşan iltihaplanmanın vücudun, öteki 
bölgelerindeki organların da sağlığını 
tehdit ettiği, beyin ve beyincik damar
larını tıkadığı, göz ve sinir komplikasyon
larına neden olduğu bildirildi,

Sinüzit hastalığını Ve iltihaplanmasının 
giderilmesinde ve tedavisinde büyük 
ilerlemeler kaydedildiği ve forksiyonel 
endoskopik sinüs yöntemiyle hastaların 3 
kez teleskopik müdühaleyle sinüs 
hastalığının saptanıp cerrahhi müdaha 
leye gerek kalmadan tedavi edildiği 
öğrenildi,

Bu yöntemle hastalara cerrahi müda- 
hele yapmadan, normal dokulara hasar 
vermeden ve hafif bir müdahale ile ilti
haplı bölgenin temizlendiği, endoskopik 
yöntemle, kapalı olan sinüs pencerlerin 
açıldığını, allerjik doku, septum ve

polimler ile burun etleri varsa bunların 
temizlendiği belirtildi.

Sinüzit hastalığı tedavi edilmezse, 
çeşitli hastalıklar ortaya çıkabiliyor ve yıl - 
larca kişiyi rahatsız edebiliyor.

Sinüzit iltihabı kafa içinde beyin, be 
yinçik ve bu bölgeye giden damarları 
tıkar. Göz komplikasyonlaıın, sinir iltihap
lanmalarına, faranjit, astım, mide ve diş 
gibi enfeksiyonlara yolaçar. Son zaman
larda artık sinüslerde tıkanmaya yol 
açan bölgeler saptanmış durumdadır. 
Üst ve orta burun arasındaki bölgenin 
zamanla şişmesi iltihaplanmaya ve 
sinüslerin kapanmasına yolaçtığı bildiril
di.

Bu bölge optik yöntemle temizlendik
ten sonra boğaza giden boşluklar 
genişletilerek, iltihabın düzenli olarak 
akması ve birikmemesi sağlandığı öğre
nildi.
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I Gerekli Telefonlar
I Polis imdat 155
II Jandarma K. 5131044

I Polis Karakolu 5131879
| Gar. kom. 5131206

Kaymakamlık
I Kaymakamlık 5131051
1 Kaymakamlık Evsi 31Û52 
,C. Savcılığı 5131053 
(C. Savcı Yrd. 5132954
Emniyet M. 5131028

arşın | 
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tısında 
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GEMLİK REHBERİ

ULAŞIM
>ğan Körfez 5131212
'dm Turizm 5132077

Resmi Daireler
TEK Arıza '5.132.066 Gemi Saatleri
TEK İşletme 5134503 Yalova -Sirkeci (İşgünleri) TA l/Cİl ED
Turizm Der. 5131274 05.50 -13.05 -1 7.00. Körfez Taksi 

Çınar Taksi
.5131821 
5132467

Spor Sah.
Orm. Böl. Şf.

5131900 .
5131286

Tatil'Günleri 06.30- T3.00-17>00

Milli Eğt. Md. 
Halk Eğt. Mrk.

5131174
5131846

Belediye
Santral 5134521-23

Güven Taksi 
Gemlik Taksi

5133240
5132324

Halk Kutup. 5131353 Sekreter 5134520
As. Şb. 
Karayolları

5131057
5131308 Zabıta 5134521-190 TÜP DAĞITICILARI

Uman Bşk. 5131133 Otobüs İşlet. 5134521-122
Mal Md. 5131095 Su İşletmesi 5134521-115 Aygaz 513 12 95
Nüfus Md. 5133742 İtfaiye 5132325 Özgaz 514 1700
Özel id. Md. 5131507 Muhasebe Md. 5134521-182 Tekgaz 513 16 37
TapuSIc. Md. 5131414 Yazı İş. M d. 5134521-111 Ocakgdz 513 16 37
Müftülük 5131364 Su Arıza 5134521-185 Ergaz 513 88 43
Gümrük Md,- 5132978 İprağaz 513 22 59
Tekel Md. 5131042 ’ Habaşgaz 513 45 46
Ver. Da. Md. 5132360 Hastaneler Llklfgaz 513 17 38
İlçe'Tar. Md. '5131186 Devlet H.as. 5139200 Yeni Llkltgaz। 513 65 00
İlçe Seç. Md. 5134994 SSK Hastanesi 5132329 Alevgaz 513- 40 95

Mer. Sağ. Ocağı 5131068

31 Ocak 1.995 Salı BALIKPAZARI

1 Şubat 1995 Çarşamba GEMİÇ

2 Şubat 1995 Perşembe SAĞLIK

3 Şubat 1995 Cuma ERÇEK

4 Şubat 1995 Cumartesi AKDENİZ

5 Şubat 1995 Pazar ÇAMLICA

6 Şubat 1995 Pazartesi ENGİN
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Gemlikspor 4
Kartalspor 0

Gemlikspor bu haftayı karlı 
Içapadı. Geçtiğimiz hafta Cumartesi 
günü Kartalspor'u 4-0 gibi net bir s 
korla yenerken, rakibi Batıtrakya 
Orhangazi deplasmanında 
Asilçelik'İe 2-2 beraber e kaldı. 
Batıtrakya maç fazlasıyla liderliğini 
sürdürüyor. Çarşamba günü 
oynanacak tehir maçında 
Gemlikspor İnegöl Yenice takımıyla 

Orhangazi'de karşılaşacak. Bu maçı 
kazandığı takdirde Gemlikspor lider 

olacak.
Bu hafta Gemlikspor küme düşme 

mücadelesi veren Kartalspor'u,4-0 
gibi net bir skorla yenerken, oynadığı

futbolla göz doldurdu, Karşılaşmamı 
gollerinin 55.dakikada Recep, 58. 
dakikada Ersin, 63.daklkdda Ufuk, 70.' 
dakikada da Muammer attı.

Gemlikspor'un teknik direktör
lüğüne inegölspor altyapısında 
görev yapmış, tecrübeli antrenör 
Refik Koç getirildi. Hoca değişikliğinin 
takıma olumlu bir. hava getirdiği 
Kartalspor maçında gözlendi. Kulüp 
Başkanı Mahir Gencer "Çarşamba 
günü İnegöl Yenice takımını yenerek 

liderliği ele geçireceğiz ve sezon 
sonunda özlenen şampiyonluğu 
Gemlik halkına hediye edeceğiz" 
dedi.

TEL: 513 17 81
GÜRLE İŞ MERKEZİ K.4 NO :161 GEMLİK

£3120om* -V? ö rnm21lkdereler '
ö Merkezi Isıtma .. O Merkezi TV | Q Asansör

ö Hidrofor O-Çevre Düzeni x öçtocûlt. oyun atanı □Kapah otopark

GEMLİK'TE EV SAHİBİ OLMAK İSTEYENLERE FIRSAT ....

Gemlik'in merkezinde kat karşılığı arsası alınmış, proje çalışmaları tamamlan - 
mış, ilk baharda temeli atılması planlanan kooperatifimize belli sayıda üye alı - 
nacaktır.
Giriş Ödentisi 50.000.000-
İlk 6 aylık ödenti * 5.000.000 x 6
Daha sgnraki ödentiler Genel Kurul kararı ile belirlenecektir. <

ÜYE KAYDI VE DAHA GENİŞ BİLGİ İÇİN KOOPERATİF
MERKEZİNE MÜRACAAT EDİLEBİLİR.

Körfez OFSET
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Mut(u Ramazanlar diter 
1995 YILI RAMAZAN İMSAKİYESİ
RAMAZAN İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

; T 1 Şubat. Çarşamba 5.40 7.06 12.24 15.03 17.28 18.49 .

2 , 2 Şubat Perşembe, 5.39 7.06 12.24 15.04 J 17.29 18.50

3 Ş^Şubat Cuma 5.39 7.05 12.25 İ 5.05 .17.30 18.5f:-

4 4 Şubat Cumartesi 5.38 7.04 12.25 15.06 17.32 18.52 •

5 5 Şubat Pazar 5.37 7.03 ' 1225 15.07 17.33 18.53

6 6 Şubat Pazartesi 5.36 7.01 ' 12.25 15.08 17.34 18.54

7 7 Şubat Sah '5.35 7.00 . 12.25 15.09 17.35 18.55

8 8 Şubat Çarşamba 5.34 6.59 12.25 15.10 17.36 18.56

9 9 Şubat Perşembe 5.33 6.58 12.25 15.11 17.38 18.57

10 10 Şubat Cuma 5.32 6.57 12.2Ş 15.12 17.39 18.59

11 11 Şubat Cumartesi 5,31 6.56 12.25 15.13 17.40 19.00

12 12 Şubat Pazar 5.30' 6.55 12,25 15.14 17.41 19.01
îi

13 Şubat Pazartesi 5.29 ,6.53 12.25' 15.15 17.42 19.02

14 14 Şubat Sâlı 5.28 6152 12,25 15.16 17.44 19.03

15 15 Şubat Çarşamba 5.27 • 6.51 ,12.25 15.17 17.45 19.04

16 16 Şubat Perşembe 5.26 6.50 12.25 15.18 17.46 19.05

17 17 Şubat Cuma 5.24- 6.48 12.25 15.19 17,47 19.06

18 18 Şubat Cumartesi 5.23 6.47 12.25 15.20 . 17;48 19.07

19 19 Şubat Pazar 5.22 6.46 . 12.25 . 15.20 17.50 19.08

20 20 Şubat Pazartesi 5.21 6.44 12.25 15.21 17.51 19.09

21 • 21 ŞubafSdh 5.19 6.43 12.25 15.22 1.7.52 19.10

22 22 Şubat Çarşamba 5.18 6.42 12.24 15.23 17.53
19.1İ

23 23 Şubat. Perşembe 5.17 . 6.40 İ2.24 15.24 17.54 19.12

24 24 ŞUbdt Cuma ' 5.15 6.39 İ 2.24 15.25 17.55 ■ 19.14

25 25 Şubat Cumartesi 5.14 6.37 12.24 15.25 . 17.56 19.15

26 26 Şubat Pazar 5.13 6.36 12.24 15.26 17.58 19.16

27 27 Şubat Pazartesi 5. Tl. 6.35 12.24 15.27 17.59 19.17

28 28 Şubat Salı 5.10 6.33 12.23 İ 5.28 ■18.00 19.18

29 1 Mart Çarşamba 5.08 6.32 12.23 15.29 .18.01 19.19

30 2 Mart Perşembe 5.07 •' 6.3Ö 12^23.- 15.29 18.02 ?19 20

Uygar insan çevresinden sorumludur

KÖRFEZ OFSE
Matbaacılık- Yayıncılık- Tanıtım Hizmetleri

TÜRKİYE NİN EN DEĞİŞİK İMSAKİYELERİNİ 

MATBAAMIZDA EN UYGUN FİYATLARLA BASIYORUZ.

3iR TELEFOnUnUZ YETERLİ
Fatura-Gider Makbuzu- Perakende Satış Tişi- 

Serbest Meslek Makbuzu- İGsaliyeli Tatura-Cilt-Raşe-
Gazhane Cad. Beceren Apt. Altı No.:51/A GEMLİK

Tel : 513 17 97

Ç emdifafiaCfanın 
Müöarefa

Ramazan ayının 
6erefatbi ve 

fıuzurCu geçmesini 
temenni ederiz. '

ANAP Gençlik Kolu Adına 
Başkan Osman METE


	E:\1995\1. Ocak 1995\3 Ocak 1995\3 Ocak 1995 (1).JPG
	E:\1995\1. Ocak 1995\3 Ocak 1995\3 Ocak 1995 (2).JPG
	E:\1995\1. Ocak 1995\3 Ocak 1995\3 Ocak 1995 (3).JPG
	E:\1995\1. Ocak 1995\3 Ocak 1995\3 Ocak 1995 (4).JPG
	E:\1995\1. Ocak 1995\3 Ocak 1995\3 Ocak 1995 (5).JPG
	E:\1995\1. Ocak 1995\3 Ocak 1995\3 Ocak 1995 (6).JPG
	E:\1995\1. Ocak 1995\10 Ocak 1995\10 Ocak 1995 (1).JPG
	E:\1995\1. Ocak 1995\10 Ocak 1995\10 Ocak 1995 (2).JPG
	E:\1995\1. Ocak 1995\10 Ocak 1995\10 Ocak 1995 (3).JPG
	E:\1995\1. Ocak 1995\10 Ocak 1995\10 Ocak 1995 (4).JPG
	E:\1995\1. Ocak 1995\10 Ocak 1995\10 Ocak 1995 (5).JPG
	E:\1995\1. Ocak 1995\10 Ocak 1995\10 Ocak 1995 (6).JPG
	E:\1995\1. Ocak 1995\17 Ocak 1995\17 Ocak 1995 (1).JPG
	E:\1995\1. Ocak 1995\17 Ocak 1995\17 Ocak 1995 (2).JPG
	E:\1995\1. Ocak 1995\17 Ocak 1995\17 Ocak 1995 (3).JPG
	E:\1995\1. Ocak 1995\17 Ocak 1995\17 Ocak 1995 (4).JPG
	E:\1995\1. Ocak 1995\17 Ocak 1995\17 Ocak 1995 (5).JPG
	E:\1995\1. Ocak 1995\17 Ocak 1995\17 Ocak 1995 (6).JPG
	E:\1995\1. Ocak 1995\24 Ocak 1995\24 Ocak 1995 (1).JPG
	E:\1995\1. Ocak 1995\24 Ocak 1995\24 Ocak 1995 (2).JPG
	E:\1995\1. Ocak 1995\24 Ocak 1995\24 Ocak 1995 (3).JPG
	E:\1995\1. Ocak 1995\24 Ocak 1995\24 Ocak 1995 (4).JPG
	E:\1995\1. Ocak 1995\24 Ocak 1995\24 Ocak 1995 (5).JPG
	E:\1995\1. Ocak 1995\24 Ocak 1995\24 Ocak 1995 (6).JPG
	E:\1995\1. Ocak 1995\31 Ocak 1995\31 Ocak 1995 (1).JPG
	E:\1995\1. Ocak 1995\31 Ocak 1995\31 Ocak 1995 (2).JPG
	E:\1995\1. Ocak 1995\31 Ocak 1995\31 Ocak 1995 (3).JPG
	E:\1995\1. Ocak 1995\31 Ocak 1995\31 Ocak 1995 (4).JPG
	E:\1995\1. Ocak 1995\31 Ocak 1995\31 Ocak 1995 (5).JPG
	E:\1995\1. Ocak 1995\31 Ocak 1995\31 Ocak 1995 (6).JPG

