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Kadıköy Belediye Başkanvekili, Armutlu SHP Belde Başkanının babasını vurdu

Kaza kursunu
IHlArmutlu Beldesinde meydana gelen 
Üzücü olayda, SHP Belde Başkanı. Abdullah 
Gencer'in babası Rüstem Gencer, İstanbul 

İKadıköy Belediye Başkanvekili Fahr ettin 
İKayhan tarafından kaza kurşunu ile 
kalbinden vuruldu. A.rmutlu'ya arkadaşı 
Abdullah Gençer'i ziyarete ve arsa bak
maya geldiği öğr enilen Fahr: ettin 
Kayhan,Gencerlerin konuğu olarak 
Bozburundaki çifliklerine götürülmüştü.

[^jArmutlu'yu üzüntüye boğan kaza kurşunu 
Gencerlerin çiftliğinde ev sahipleriyle birlikte olan 
SHP Kadıköy Belediye Başkanvekili Fahrettin 
Kayhan'ın, boş arazide ruhsatlı silahı ile atış talimi 
yaptığı sırada, silahın tutukluk yapması üzerine 
kontrol sırasında ateş alması sonucu karşısında 
bulunan Rüstem Gencer'in kalbine kurşun isabet 
etmesi sonucu olay meydana geldi. 
Jandarmada gözaltına alınan Kayhan çıkarıldığı 
mahkemece 10 milyon lira kefaletle serbest 
bırakıldı. Haberi sayfa 6'da

HAFTAYA BAKIŞ

• KADRİ GÜLER

çamurlu günler
Gemlik,yağmurlu havalarda bugüne kadar görülmemiş bir 

> çamur batağı içinde kalıyor.
K Evinden temiz pantalon ve ayakkabı ile çıkan vatandaşlar 
' daha birkaç adım atar atmaz, beline kadar çamur içinde kalıyor.

Gemlik'e, bu denli bir çamur yoğunluğuna nereden geldi?
E Belediye Başkanı Nurettin Avcı'ya göre, Rifat Minare 
Çiftliğinden başlıyarak mezarlık altına doğru açılan 40 metre 
genişliğindeki çevre yolunun tamamlanmamış olması ve buradan 
geçen araçların tekerleklerine bulaşan çamurun ilçe içine taşın
masından kaynaklanıyor.

Bunda haklılık payı büyük.
iki yıl önce başlayan birkaç kilometrelik yolun tamamlanama- 

' ması büyük rezalet.
Bu yolun bitirilememesindeki neden 'Tasarruf Tedbirleri"..

■ Yani sizin anlayacağınız, yolun bitirilmesi için gerekli ödenekler 
askıya alındı .Ödeneklerin askıya alınmas.ı bu yolda çalışacak 
müteahide para ödentnemesi veya karayollarına ait araçların 
mazot bulamaması demektir.
1 Bu sıkıntıyı aşmak için BORUSAN Yönetim Kurulu Başkanı 
Aşım Kocabıyık, Kaymakamlığın girişimi ile 200 milyon bir yardım 
da bulundu. Ama iş bitirilemedi. \

1995 yılı bütçesine bir kısım ödeneğin konduğunu DYP İlçe 
Başkanı Yüksel Yıldırım duyurdu.
».■7ödeneğin gelmesi yaz başlarını billur.

Yani Gemlikliler bu kışı çamur içinde geçirmek zorundalar.
İmara açılmış veya açılmamış mahalleli olarak basın men 

suplarına yakınıyorlar "bizi çamurdan kurtarın" diye.
Bazıları da "Belediye Başkanı arka mahallelere görmüyor 

mu?" diye feryat ediyor.
Başkan Nurettin Avcı’ya, "Siz ilçenin arka mahallelerine git

miyor muşsunuz" diye sordum. Şu yanıtı aldım:
"Gemlik'e bugüne kadar gelmiş geçmiş belediye başkan- 

(arından, benim kadar ilçe içini gezen varsa, ben başkanlıktan 
istifa ederim."
' Demek ki Sayın Avcı mahallelerin sorunlarını biliyor.

"Peki bu çamur nedir Sayın Avcı" diye sorduğumda, yukarı
daki gerekçeyi sıralıyor.

Çevre yolunun bir an önce bitirilmesi,Gemlik Belediyesine 
dozer, greyder ve kepçe alınması.

Avcı,bu üçlünün belediyede bulunmamasını, büyük eksiklik 
olarak görüyor ve en küçük İşte bile Karayollarına başvurmak 
zorunda kaldıklarını belirtiyor.

Çamur ve trafik bu yıl Gemlik halkını bezdiren bence iki sorun. 
a Çamuru kış boyunca çekeceğiz, yazın İse tozunu..

Ama trafik, tüm çabalara karşın yine rezalet.
ilgililere yeniden öneriyoruz. İstiklal Caddesenin bir yönüne 

sürekli park yaptırılması hatalı. Ana cadde işyerleri ile dolu. Bu 
bölüme süreli park uygulaması getirilmeli, istiklal Caddesindeki 
sıkışıklık bu yüzden meydana geliyor. Lütfen, Çarşı Meydanı ile 
Orhangazi Caddesi arasında dikilip bir bakın gerçeği göreceksiniz/

Orhan 
Dündar 
kazada öldü

'Alemdarlar Sabun,- 
Fabrikasının Muhasebe 
Müdürü. Orhan Dündar 
geçtiğimiz hafta Küçük 
Kumla'da. öt toplarken 
yoldan geçen bir 
aracın hız- yüzünden . 
zeytinliğe uçması sonu-/ 
cu Orhan Dündar'ın 
üzerine düştü. Belinden 
ve başından yaralanan 
/Dündar kaldırıldığı has
tanede kurtarılanna - 1 
yarak öldü. _______ ı

YDH I 
Genel
Kurula 
gidiyor
İlçemizde yeni örgütle
nen Yeni Demokrasi 
Hareketi birinci olağan 
Genel Kurulu toplantısını 
19 Şubat 1995 Pazar 
günü saat 14.00'de 
yapacak.

Haberi Sayfa 3'de

Belediye ve 
Yardımsevenler
Derneği 'nden 
sıcak aş
Gemlik Yardımsevenler 
Derneği ve Gemlik 
Belediyesi ramazan 
nedbnlyle muhtaçlara 
Belediye Düğün 
Salonu'nda gıda dağıtımı 
yapıyor.
Nurettin Avcı, 
Yardımsevenler Derneği 
ne başarılı hizmetlerinden 
dolayı teşekkür etti, ,
'Haberi sayfa 3'te |

Kısa kısa kışa
BELEDİYE MECLİSİ 
TOPLANIYOR
Gemlik Belediye Meclisi 
şubat ayı olağan toplan-’ 
"tısını bugün yapıyor. 
Bugün saat 14,00'de. 
toplanacak olan Belediye 
Meclisi gündemdeki 
konuları görüşecek.

Haberi sayfa 3'de

Gemlik Orhangazi yolundaki 
Kazada 1 kişi öldü, 
1 kişi yaralandı 
GeÇtiğirpiz hafta 
Perşembe günü 
İstahbul'dan Burşa'ya 
geiçnekte olan özel araç 
aşırı hiz nedeniyle şaram - 
pole yuvarlandı.

Haberi Sayfa 2'de

Umurbey 
yolunda kaza
Umurbey Gemlik yolunda 
dün sabah meydana, 
gelen kazada 16 ZH 968 
plakalı kamyon frenleri 
ttıfmayınca önce duvara 
vurdu sonra takla atarak 
zeytinliklere uçtu kazada 
araç sürücüsü İbrahim 
Soydan ve Hasbi Gökalp 
yaralandı.

Haberi sayfa 4'te

Yardımlaşma 
Vakfından 
150 kişiye gıda 
yardımı
Gemlik Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı 150 
yoksul vatandaşa 600 er 
bin liralık kuru gıda 
yardımı yapıyor

Haberi 6. sayfada

\ "BURSA'DA BİR 
SOSYAL DEMOKRAT 

MANİFESTO''
Yılmaz Akkılıç 

yazdı
2. Sayfada

Nezih Dimili duruşmaya gelmedi

Güler ve Kırgız 
beraat ettiler
■ Eski Belediye Başkanı 
Nezih Dimill'njn gazetemiz 
eski yazarlarından Cemal 
Kırgız ve Sorümlu 
Müaürümüz Kadri Güler 
hakkında "Vay Anasını 
Sayın Okuyucular" adlı 
yazıda kendisine hakaret 
edildiği gerekçesiyle 
Savcılığa suç duyurusun
da bulunmuş. Savcılıkta 
Kırgız.ve Güler hakkında 
A s II y e C e z a.
Mahkemesinde dava: 
açmıştı. Mahkemenin ilk 
celsesinde yazı bilirkişiye 
gönderilmiş, suç unsuru, 
bulunup bulunmadığı spr- 
dulmüştu.

■Araştırma Görevlileri 

Fatih Mahmutoğlu , 
Mahmçıt Kaşıkçı ve Ali 
Kemal Yıldız'dan oluşan 
bilirkişinin 2 Şubat 1995 
günü hazırladıkları rapor 
Gemlik Asliye Ceza 
Mahkemesine gönderildi. 
Raporda ."Yazıda yeralan 
ifadeler basının haber 
verme ve eleştiri yapma 
hakkı sınırları içerisinde 
kalmaktadır ve hakaret 
niteliğini taşımamak
tadır." denilmekte,.'.

Haberi sayfa 2‘de

908 milyon 959 bin lira alacak var

Belediye 47 kişiyi 
icraya verdi
S Belediye Başkanı, 
Nuref’fin'' Avcı'nın direk 
lifleri Üe belediyeye 
borcu bulunan 47 kişi 
icraya verildi.

Borçluların çoğunluğu
nun belediye mülklerinde 
kiracı olduğunu ve uzun 
süreden beri borçlarını 
ödememesi üzerine bu 
kararın alındığını belirten 
Nurettin Avcı, •' "Biz,

belediyenin her türlü ala- 
cağının takipçisiyiz. 
Ancak ödememekte 
ısrarlı olanlar tutumlarını 
sürdürünce bu yola 
başvurmak zorundak 
kaldık" dedi.

Belediyenin alacağı 
bulunan ve icrdya verilen 
47 kişinin İsimlerini yayın
lıyoruz.

Haberi 3. sayfada

Mahmut Akyol 
Özel Kalem 
Müdürü oldu 
Belediye Başkam jMurettin 
Avcı, işlerini kolaylaştırmak, 
amacı ile kendine Özel 
Kalem Müdürü atadı.
Gemlik Belediyesinin ilk 
Özel Kalem Müdürlüğü 
görevine. Mahmut Akyol 
getirildi.
Diğer siyasi partiler tarafın
dan ilgi ile karşılandı.

Haberi Sayfa 3'de

Çöp 
konteynerinde 
bebek cesedi 
bulundu
Hamidiye Mahallesi Tekel 
Sokaktaki çöp konteyne 
rine atılan bebek cesedi 
üzüntü yaratttı.
Yedi buçuk dylık.olduğu 
saptanan kız çocuğunun 
yapılan incelemesinde kan 
kâybından öldüğü bildirildi. 
Polis kalpsiz anne ve 
babayı arıyor.

Haberi Sayfa 2 de

ZENGİNLİK

Türkiye, suç ve cezaevi zengini..11 
Bir de eğitim zengini, hoşgörü 
zengini, sanayi zengin^olabilse...
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KÖŞEMDEN
Yılmaz AKKILIÇ

BURSA DA BİR SOSYAL DEMOKRAT 
MANİFESTO

Bursalı sosyal demokratlardan bir 
bölümü, son olumsuzluklar üzerine bir 
araya gelerek "manifesto" niteliğinde 
bir metin hazırlamışlar, öne sürdükleri 
görüş ve önerilerin tümüne katılırsınız 
veya katılmazsınız. Ne var ki 28 Ocak'ta 
yaşanan "serüven"den sonra, 18 
Şubat'a doğru, sosyal demokrat kanat
ta birtakım çözüm arayışlarının 
başlamış olması anlayışla karşılanmalı 
ve desteklenmelidir.

Bu bakımdan bir grup eski ve 
deneyimli sosyal demokratın hazırla
yarak imzaya açtıkları bu 
"manifesto"nun bazı bölümlerini 
okurlarımın bilgisine sunuyorum.

Ulusal Kurtuluş Savaşını başarmış 
olan, kökleri bu. savaşa kadar, uzanan 
C.H.P'nin 1980 darbesi ile kapatılması 
sonucu ülkede önemli bir boşluk ortaya 
çıkmıştır. Daha sonra Dünya'da ve 
ülkede ekonomik zorbalıkla dayatılmak 
istenen yeni dünya düzeni kapsamında 
özelleştirme tutkusu ve modası ile ülke 
ekonomisi tam olarak kontrola alınmak 
istenmektedir. Medyada görülen 
tekelleşme ve holding hakimiyeti kamu 
oyunun doğru yönlendirilmesini önle
mekte, tüm. 60 milyonun çıkarı değil, 
belki bir azınlığın çıkarları' doğrultusun
da kamu oyu oluşturulmakla, ulusal 
çıkarlar ve ulusal devlet durmadan 
yıpratılmakta, GLOBALLEŞME ADI ALTIN
DA (yeni emperyalizme karşı kamu oyu 
direnci kırılmaya sitemli bir şekilde 
çalışılmaktadır.

U.-- t-.- g: tünmeyen ekonomi goru- 
• .-ni a/’ns '«■t-ıgi ödemeyenlerin cen 
iıelı nalıne, gelmiştir. Bu güne 'kadar 
gelen hükümetlerin uygulaması se VER
GİSİZ EKONOMİYİ VERGİLENDİRMEK ye 
rine ÜCRETLİ-MEMUR-kırsal kesimin ve 
küçük esnafın daha fakirleştirilmesi ile 
beraber iç ve dış borç batağına ülkeyi 
sürüklemek olmuştur. Maalesef bu 
icratın Joelli bir döneminde S.H.P.'nin de 
sorumluluğu vardır.

OsmanlI'nın son dönemlerinde 
devletin tüm gelirlerinin %30 u borçlara 
gittiğinde ünlü MUHARREM KARAR
NAMESİ ilan edilmekle DÜYUN-U UMU
MİYE dönemi başlamış, bu dönem 
C.H.P'nin kökleri olan Ulusal Kurtuluş 
Savaşı ile ve onun fedakar kadroları ile 
testiye edilmiş borçların ödemesi ise 
1960 lan bulmuştur.

Günümüzde ise devletin tüm gelir
lerinin %60 iç borça gitmektedir. Devlet, 
bir kaç holdingin kontrolunda olan 5-10 
bankaya olan borçları ile (bonolar ve 
tahviller) Duyun-u Umumiye gün - 
terinden de zor günlere getirilmiştir. 
İ.M.F. ve Dünya Bankası Uluslar arası 
Finans Kuruluşları OsmanlIdaki bu kuru
mun yerini almıştır.

Böyle.bir dönemde S.H.P'de kodlis 
yon ortağı olduğu hükümette giderek 
sol parti kilmliğinden tavizler vermeye 
bağlamış, kendisine umut bağlayan 
seçmen tabanından da kopmuş seç
meni ve tabanı ile parti yönetim kadro
ları ve hatta üye yapısı arasında gerek 
sınıfsal ve gerekse ideolojik farklar belir
miştir. Partilerde çıkara dayalı kadrolaş - 

ma ön plana çıkmış halkı temsil etmesi 
gereken ve demokrasinin temel, 
unsurları olan bu kurumlar önemli 
ölçüde zaafa uğramış, politika ürete
meyen kavga üreten partiler haline 
gelmiştir.

Sol bir partinin tek adam partisi ola
mayacağı kabul edilmeli, birleşme 
olayındaki yaşanan komik trajidenin bir 
sebebinin de tek adam ve dar 
kadroculuk olduğu kabul edilmelidir.

Siyasi yapılaşmada gerçek kimliğimiz 
olan Bağımsızlık-Halkçılık devrimci 
geleneklerle Evrensel insani ve 
demokratik değerler, bir araya geti. 
{ilmeli yeni bir kadrolaşmaya ve . 
yapılanmaya gidilmelidir.

Devletten ihale almaya çalışan 
veya çıkar bekleyenler siyasi kadrolar
dan uzak tutulmalıdır.

Solun tıkanması veya gerilemesi diye 
bir durum yoktur. Ancak sol partilerin 
seçmenine yabancılaşması vardır. 
Ülkenin Ulusal Kurtuluş Savaşı'ridan bu 
yana gerçek sol düşünceye eh fazla, 
ihtiyaç duyduğu bir döneme gelinmiştir.

Toplum yeni sol yapılanma ve 
kadrolaşma ile silkelenmeli ve yağ
macılığa kadar gidebilecek olan 
özelleştirme ve globalleşme anlayışı 
sağ duyu çizgisine çekilmelidir. Toplum 
holdingci medyanın tek yönlü 
kamuoyu oluşturmasına karşı örgütlü 
hale getirilmeli, bağımsız' ve halktan 
yana görev yapan ve yaşama savaşı 
sürdüren- yayın organları desteklen
melidir.

Solun en kotu gününde dahi %3(J . , 1 
gücü olduğu unutulmamalı, ancal bu 1 
potansiyeli harekete geçirecek pa-ti | 
yapısı derhal oluşturulmalıdır.

DEĞERLİ SOL DÜŞÜNCE SAHİBİ
PARTİLİ VE PARTİSİZ ARKADAŞLARIMIZ,
Ülkenin bu gün. getirildiği karanlık 

noktadan kurtuluşu, bundan böyle 
yapılmış olan hatalardan kurlulara., 
kariyerizmi ve Makyavelizm! bir kenara 
bırakarak, bırakmayanları gerektiğinde 
bıraktırarak, ulusal ve sol, değerlere 
göre yeniden örgütlenerek sahip çık
makla mümkündür.

Bu gün her yurtseverin kendisine 
tarih tarafından yüklenmiş bir görevdir.. 
Eğer bu gün bu sorumluluk gereği üze I 
rine düşeni yapmaktan kaçınırlarsa, I 
sahsı emellerini ülke ve halkın yüksek 
menfaatlerinin üzerinde tutmuş olma 
yacaklar ve belki yarın da1 çok geç 
kalmış olacaklardır.

Yapılacak çalışma ve gönderilecek 
gayret için yer ve örgüt ATATÜRK'ÜN 
KURDUĞÛ PARTİ OLMALIDIR. Özellikle sor 
birleşme kurultayındaki olumsuzluklar
dan etkilenen ve partilerinden ayrıl
mayı düşünen arkadaşlarımız bulun - 
dukları mevzileri terk etmemelidirler. 
Atatürk'ün düşüncelerine layık bir 
biçimde olumsuzlukları kaldırarak yeni 
bir birleşik parti yapısı oluşturulması için 
her türlü çabayı sarf etmeleri bir yurt
severlik görevidir.

Unutmamalıdır ki, kazanmak için 
önce haklı bir zeminde olmak gerek
mektedir. ZEMİNİN HAKLILIĞINI İSE

BİZE TARİH SÖYLEMEKTEDİR

Dimili, mahkemeye gelmedi

Güler ve Kırgız 
beraat ettiler

Gazetemiz Sorumlu Müdürü Kadri 
Güler ve Cemal Kırgız hakkında eski 
Belediye Başkanı Nezih Dimili'nin şikayeti 
üzerine Cumhuriyet Savcılığınca Gemlik 
Asliye Ceza Mahkemesince açılan 
hakaret davası bilirkişi raporunun yazıda 
daha önce siyasetle uğraşmış kişilerin 
eleştirilmesi hakaret sayılmaz gerekçe
siyle savcılığının isteği Yargıcın buna, 
uyması sonucu beraat ile sonuçland-

19 Ağustos günü gazetemizin • 
fasında Cemal Kırgız'ın "Son Nokta 
köşesinde , yazdığı "Vay Anasını Sayın 
Okuyucular" başlıklı yazıdan dola, 
dişine hakaret edildiğini, iddia t- - 
Belediye Başkanı Av. Nezih.Dimili, kena 
sine basın yoluyla hakaret edildiği, halkın 
husumetini üzerine çektirildigi gerekçe! 
siyle Sorumlu. Müdürümüz Kadri Gulet ve 
Cemal Kırgız hakkında' Cumhuriyet 
Başsavcılığına suç duyurusunda bulun
muştu.

Cumhuriyet Savcılığının yazıda 
hakaret, fiilinin işlendiği' gerekçesiyle 
Güler ve Kırgız hakkında Gemlik Asliye 
Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 
birinci duruşmasında Güler ve Kırgız 
yazıda, hakaret söz konusu olmadığını, 
siyasi kişiliği olan Nezih Dimili'nin adı ve 
rilmeden basına yaptığı bir açıklamasın
dan dolayı eleştirildiği, yazının eleştiri 
hudutlarını geçmediğini belirtmişler, 
■■. ıhkemeden beraat etmelerini 
demişlerdi.

Aynı mankemede konuşan davaya 
müdahil olarak katılan eski Belediye 
Başkanı Nezih Dimili ise, yazıda kendi
sine hakaret' edildiğini iddia etmiş ve 
cezalandırmamızı istemişti.

Mahkeme tarafından İstanbul 
Nöbetçi Asliye Ğeza Mahkemesi, 
kanalıyla bilirkişiye gönderilen "Vay 
Anasını Sayın Okuyucular" adlı yazıda 
hakaret olup olmadığını incelenmesi 
istenmişti.' Geçtiğimiz hafta İstanbul- 
Asliye Ceza Mahkemesi'nde Gemlik 
Asliye Ceza Mahkemesi'ne gelen bilirkişi 
raporunda, yazıda siyasi bir kişinin çalış 
malarından dolayı eleştirisi yapıldığı, 
hakaret’unsuru bulunmadığı belirtilerek, 
yargıtay karar örnekleri .eklendi.

Yazıda “Eleştiri, hakkı, açısından 
olaya bakarsak; Anayasanın 26. mad

Gemlik Orhangazi yolundak

Kazada
1 kişi öldü, 
1 kişi 
yaralandı

Geçtiğimiz hafta 
Perşembe günü meydana, 
gelen .kazada 1 kişi öldü, 1 
kişi yaralandı.

İstanbul'dan Bursa'ya 
gelmekte olan Celal Öz 
yönetimindeki araç Gemlik 
girişindeki aşırı hız 
nedeniyle şarampole 
yuvarlandı.

Kazada özel araçta 
bulunan Ender Arslan(42) 
öldü. Araç sürücüsü Celal 
Öz ise yaralanarak Bursa 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı.

desinde yer alan düşünceyi açıklama 
ve yayma hürriyetinde kaynağını bulan, 
eleştiriye haklı esasta haber verme 
hakkının bir çeşitidir. Ancak, bu haberin 
özelliği sadece belirli olayları açıkla
makla yetinmez; olaydaki kişilerin duru
mu ve davranışları hakkında da bir 
değer hükmü ifade eder. Eleştiri normal 
yazılara nazaran daha sert ve normal 
olacaktır. Yargıtayımızda verdiği karar
larda eleştiri hakkının sert olarak kul
lanılabileceğini kabul etmektedir. Hele 
ki bu eleştiri ve yorum siyasi organ ve 
kişi ler hakkında ise eleştiri hakkının 
sınırları daha da geniş olacaktır... Bu 
sebeple basının, siyasal olaylarla haber 
vermek, inceleme yapmak, eleştiri ve 
yorum yapmak hakkı vardır. Bu hakkın 
icrasının sınırları ise genel eleştiri hakkı 
sınırlarına göre daha geniş olacaktır. 
Normal kişiler hakkında yazıldığında ya 
da söylendiğinde hakaret teşkil ede
bilecek olan ifadeler, siyasi kimliğe 
sahip kişiler hakkında yazıldığında ya 
da söylendiğinde hakaret teşkil 
etmeyebilecektir. " denerek sonuç 
olarak şu görüşe yer veriliyor:

"Her ne kadar yazıda madurun kişi 
ligine yönelik ifadeler yer almakta ise 
de , unutulmaması gereken husus bu 
kişinin siyasi kimliğe sahip bir kişi 
olmasıdır. Dolayısıyla basın bu kişi ile 
ilgili haber ve yazılarında eleştiri hakkını 
kullanırken daha geniş sınırlar içersinde 
hareket edecektir. Zira burada basının 
siyasi eleştiri hakkı söz konusudur.

Sonuç olarak yazıda yer alan ifade 
ler basının haber verme ve eleştiri 
yapma hakkı sınılan içersinde kalmak
tadır. Ve hakaret niteliği taşımamak
tadır"

Mahkeme yargıcı Eklem Sabri 
Yılmdz'ın bilirkişi raporunun okunmasın ■ 
dan sonra Sorumlu Müdürümüz Kadri 
Güler ve Cemal Kırgız'ın beraatlerini iste
di. Bilirkişi raporuna uyduklarını belirtti 
ler.Cumhuriyet Başsavcısı Hayrettin 
Uysal'da bilirkişi raporuna uyduklarım, 
sanıkların beraatlerini istemesi u. ■ • >'ı» 
gazetemiz Sorumlu Müdürü Kadri 
ve Cemal Kırgız'ın be.raatlerine kotar 
verildi. Duruşmaya Nezih Dimili katıl
madı.

TAKIM ELBİSELER 
KAZAKLAR 

GÖMLEKLER
BAY ve BAYAN 

GİYSİLERİ 
çArAk dı'İm güLcRYUzlü

, GEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl: 22 SAYI: 1049
Fiyatı :5.000 TL.

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

Tel: 513 17 97 GEMLİK
Basıldığı yer: KÖRFEZ OFSET

Askerîn Cemanı
Emekli Süv.Alb.

Abdülhalim Akkılıç'ın
Savaş ve Barış Anıları
AYAR KİTABEVİ'nde

ITIAgAz-A

Ali Çatak ue Oğulları
Demirsubaşı Mh. Mesudiye Sk. Otel

Umurbey Altı
Tel: 513 20 75 GEMLİK
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908 milyon 959 bin lira alacak var
BİP 47 kişiyi icraya verdi ÇİFTÇİ KÖŞESİ

Belediyeye borcu bulunan 47 kişi 
Belediye Başkanı Nurettin Avcı'ın direk
tifleri ile icraya verildi.

Büyük çoğunluğu belediyenin mülk 
terinde kiracı olan borçluların uzun 
süreden beri borçlarını ödememeleri 
üzerine bu kararın alındığını belirten 
Nurettin Avcı, "Biz, belediyenin her türlü 
alacağının takipçisiyiz. Halk bize bu 
görevi bu nedenle verdi. Bazı hemşe- 
hirlerlmiz belediyeye boçlarını

ödemelerini kendilerinden istedik. 
Ancak ödememekte ısrarlı olanlar 
tutumlarını sürdürünce bizde kanuni 
yola başvurmak zorunda kaldık. 
Amacımız kimsepin canını yakmak 
değil, halkın hakkını korumak" şeklinde 
konuştu.

Belediye Avukatı tarafından Gemlik 
İcra Müdürlüğünde açılan 47 dosya ve 
belediyenin takibe koyduğu alacaklar 
şunlar:

Kemal Deliçam 
Mehmet Avcı 
Kemal Deliçam 
Mehmet Avcı 
Münür Kaya 
Nurettin Yılmaz 
Sevim Koçdemir 
A. Fevzi Kartal 
Burhan Bulut 
Halil Duran 
Hüseyin Seviş 
Durmuş Cücük 
Fahri Doğan 
Hülya Kaya 
Müslüm Elüstü 
Haşan Toksabay 
Arif Yaşa 
Celal Afacan 
Şaban Kamber 
Mehdi Ağrı_ 
Yüksel Gülmez 
Faik Yalçın 
İbrahim Dönmez

Manastır yolları
temizleniyor

Belediye Karayolları 
işbirliğiyle Manastır böl
gesindeki karayolunun 
kenarlarında bulunan 
çamur ve inşaat birikinti
leri temizlendi.

Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, Fen İşleri 
Müdürlüğü'nün elinde 
yeterli aracın olmaması 
nedeniyle Gemlik içi ve 
Gemlik Kumla arasındaki 
yollarda düzenleme ve 
temizleme çalışmalarını 
yapamadıklarını, bu 
nedenle \Karayolları 
Bölge Müdürlüğü'nden 
yardım istediklerini söyle
di.

Geçtiğimiz hafta 
Cumartesi günü 
Karayolları Bölge 
Müdürlüğü'ne ait bir 
dozer ve Gemlik 
Belediyesi Fen İşlerine ait 
kamyonlar yol 
kenarlarındaki inşaat ve 
çamur artıklarını gün 
boyunca temizlediler.

Çalışmalara

Çağlayan Sokak 
çamurlardan dertli

Yolları beton parke 
olmayan Hamidiye 
Mahallesi Çağlayan 
Sokak sakinleri, çamur
dan dertliler.

Mahalle sakinleri 
Orhangazi Caddesinin 
önemli bir noktasında 
olan sokaklarında 
Belediyece açılan yolun 
alt'yapı ve parke taşı 
döşenmemesi nedeniyle 
balçık kuyusu haline

7.206.000 Nihat Ülker 13.272.000
7.206.000 Ömer Çoruh 1.662.000

12.468.000 Sami Üre 1.800.000
26.098.000 Nurettin Ertem 9.010.000
11.340.000 Mehmet Karaçalı 9.945.000
17.450.000 Kemal Turan 6.815.000
34.639.000 Ruhi Sert 6.372.000
44.785.000 Lütfü Ateş 6.120.000
26.870.000 Yahya Uslu 3.517.000
21.984.000 Haşan Özten 13.729.000
11.070.000 A. Refik Yılmaz 4.160.000
23.095.000 Niyazi Üçlertoprağt 4.109.000

4.380.000 Mehmet Kaptan 62.375.000
51.582.000 Erdinç Bora 22.505.000
43.735.000 Recep Aydın 28.500.000
28.202.000 Cemal Turan 20.535.000
54.895.000 Necati Aşkın 34.505.000

929.000 Kemal Çelik 17.255.000
22.705.000 İsmail Topoğlu 34.505.000

8.009.000 Sadettin Kırgız 22.505.000
10.465.000 Feyzulİah Eriş 9.050.000
7.810.000 Mehmet Güleç 51.555.000
5.945.000 , Mustafa Dalgıç . 22.505.000

Gürsel Kaban 19.786.000

Kaymakam Orhan Işın, 
Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı eşlik etti.

ARAÇ ZORUNLU
Belediye Başkanı 

Nurettin Avcı, bu yıl 
Armutlu çevre yolunun 
Gemlik içinden geçen 
bölümünün açılması 
nedeniyle ilçe yollarının 
çamur deryası haline 
gelmesine neden 
olduğu, bu durumun 
çevre yolunun tamam
lanmasına kadar süre
ceğini hatırlatarak şun
ları söyledi.

"Belediye olarak 
vatandaşa etkin hizmet 
verebilmemiz için yeterli 
araç donanımına sahip 
olmamız gerekir. 
Belediyemizin acil 
olarak bir dozer, grader 
ve kepçeye ihtiyacı var. 
Bir dozerimiz bile olsa 
mahalle aralarını çok 
rahat temizleriz. 
Vatandaşların şikayet
leri azalmış olur" 

geldiğini belirterek, 
"Şehlrin göbeğinde 
sayılırız. Ama belediye 
bizi görmüyor. Bizler, 
İmar dışı yerleşim alanın - 
da değiliz. Gemlik'in 
ortasındayız. Ama gelin 
görünkl sağlıklı yürüye
cek yolumuz yok. Çamur 
yüzüden sokağa çıkamı 
yoruz. Evlerimize gireml 
yoruz. İlgi bekli yoruz", 
dediler.

Mahmut 
Akyol 
Özel Kalem 
Müdürü oldu

Belediye Başkanı
Nurettin Avcı, işlerini kolay
laştırmak için kendine Özel 
Kalem Müdürü atadı.

Gemlik Belediyesi'nin ilk 
Özel Kalem Müdürlüğü 
görevine Belediye Otobüs 
işletmesinde uzun yıllardan 
beri gişe memuru olarak 
çalışan Mahmut Akyol 
getirildi.

Önümüzdeki günlerde 
belediye başkanlık odası 
yanındaki bir odanın 
düzenlenerek, Özel Kalem 
Müdürüne ayrılacağı öğre
nildi.

Belediyede sekreterlik 
dışında Özel Kalem 
Müdürlüğü açılması diğer 
siyasi partililerce ilgi ile 
karşılandı.

Belediye 
Meclisi 
toplanıyor 
Gemlik Belediye Meclisi 
şubat ayı olağan toplan
tısını bugün yapıyor.
Bugün saat 14.00'de 
belediye meclisinde 
toplanacak olan belediye 
meclisinin gündeminde 19 
Şubat 1994 tarihli 
olağanüstü meclis toplan
tısında tutulan zabtın okun
ması görüşülmesi ve oylan
ması, belediyede çalışan 
memurların bulundukları 
derecede son kademeye 
gelmeleri nedeniyle 
Bakanlıktan kadro isten
mesi ve imarla ilgili konular 
yer alıyor.

körfez

YDH 
Genel 
kurula 
gidiyor

İlçemizde yeni örgütle
nen Yeni Demokrasi 
Hareketi Partisi birinci genel 
kuruluna gidiyor.

YDH Kurücu ilçe Başkanı 
Hüseyin Yurt, parti genel 
merkezinin olası bir seçime 
gidilmesi düşüncesi ile tüm 
ülkede örgütlenmenin 
tamamlanmasının isten
mesini belirterek, 19 Şubat 
1995 Pazar günü birinci ilçe 
kongresini yapacaklarını 
söyledi.

Geçtiğimiz günlerde 
kurulan YDH İlçe örgütü, 
halen kendine bir ilçe 
merkezi bulamadı.

Eskileri görevden alınmıştı 

DSP'ye 
yönetici 
bulunamıyor

Genel Merkez tarafın
dan. yaklaşık 3 ay önce 
Anavatan Partisi ile iş birliği 
yaptıkları gerekçesi ile 
görevden alınan. 
Demokratik Sol Parti İlçe 
Örgütü yerine yenisi * 
atanamıyor.

Demirsubaşı 
Mahallesindeki yeni parti 
merkezlerine taşındıktan bir 
süre sonra Atamer Turistik 
Tesisleri'nde Dayanışma 
Yemeği düzenleyen DSP 
iiçe örgütü yemek sonunda 
partilerine gelir sağlamak 
için yaptıkları açık artırma - 
da ortaya konan 
armağanın ANAP'lılara çık
masından sonra yemekte 
bulunan il başkanının 
şikayeti üzerine genel 
merkez tarafından ilçe 
yöneticileri görevden alın
mıştı.

Üç aydır kapısı kapalı 
kalan Demokratik Sol Parti 
İlçe Örgütünün yeniden 
açılması için görev alacak 
kişi bulunmaması, ilçede 
siyasi skandal olarak nite
lendiriliyor.

Partili üyeler demokratik 
olmayan şekillerde 
görevden alınma endişesi 
taşıdıkları için kendilerine 
verilecek görevi kabul 
etmeyeceklerini söylüyor
lar.

Belediye ve 
Yardımsevenler 
Derneği’nden 
sıcak aş

Belediye ve Gemlik 
Yardımseverler Derneği 
ramazan nedeniyle muh
taçlara sıcak aş yardımı 
yapıyor.

Belediye Düğün 
Salonu'nda yardımsever 
kadınlar ve belediye 
tarafından sağlanan kuru 
gıda maddeleri muhtarlar 
vasıtasıyla tesbit edilen 
yoksul vatandaşlara 
dağıtımın yapılacağını 
belirten Başkan Nurettin 
Avcı, "İleride kuracağımız 
belediye aş evi için bunlar 
İyi bir örnek teşkil ediyor. 
Gemlik Yardımseverler 
Derneği yıllardır bu tür 
hizmetleri başarılı bir şe 
kilde yürütüyorlar. 
Kendilerine teşekkkür 
ediyorum11 dedi.

ATEŞ YANIKLIĞI HASTALIĞI 
(Ervvinia amylovora)

Yaşar SUDAŞ
Ziraat Teknisyeni

Sevgili Çiftçiler, Ateş yanıklığı hastalığı
Yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarının (armut, 

ayva, elma, muşmula) en tahripkar baktariyel 
hastalıklarındandır.

1-TANIMI VE YAŞAYIŞI:
Bakteri kışı hastalıklı ağaçlardaki kanser yaraların - 

da geçirir. Çiçeklenme döneminde yüksek rutubet 
ve 18-24 Oclik sıcaklık enfeksiyonlar için ideal şart
lardır. Daha sonra ağacın diğer organlarını (sürgün 
yaprak ve dal) hastalandırır ve kurutur. Salgınlar son - 
bahar sonlarında iyice yavaşlar ve patojen kışın 
kanserlerde durgun hale geçer. İlkbaharda tekrar 
aktifleşir.

Hastalık yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarından ' 
armut, elma ayva ve muşmulada görülmektedir. 
Armutlarda ilk belirtiler çiçek demetlerinin solması ve | 
kararması ile başlar.

Daha sonra kararıp yay şeklinde kıvrılır. Genç 
sürgünlerde ve yapraklarda başlayan siyahlaşma 
zamanla bütün yaprakları sarar ve yanmış bir 
görünüm alır. Şartlar uygun giderse genç sürgünlerde 
günde ilerleme hızı 10-20 cm.yi bulur. Bulaşma 
büyüme devresi içinde her ah olabilir. Hastalanmış 
sürgün kabuğu açık kahverengiye dönüşür. Rutubeti 
yağışlı havalarda bakteriyel bir akıntı da görülebilir. 
Hasta dalların kabuk altı kahverengi siyah arası bir i 
renk alır. Hastalıklı dallarda yaprak ve meyveler asılı I 
kalır. Kalın dallarda kama şeklinde yarılmalar ve 
kanser yaraları meydana gelir.

Elma ve ayvanın sürgün dallarında da armutların 
dakine benzer kurumalar ve yanmalar olur. Elmadc 
hastalığın seyri daha yavaş olur.

Hastalık yağmur damlası rüzgar, arılar ve diğe 
böcekler, göçmen kuşlar, budama aletleri ve diğe 
aletlerle temiz bahçelere ulaşır.

2- MÜCADELESİ:
Bulaşık bölgeden yumuşak çekirdekli meyve 

fidanı, çelik, aşı gözü, aşı kalemi, çöğür v.s. alınma 
malıdır. Fidanlıklar kontrol altında tutulmalı ve 
hastalık görülünce fidanlar yakılarak im’ha edilme 
İldir. Gezginci arıcılar, temiz bölgelere sokulma 
malıdır.

Budamaya önem verilmelidir. Hasralıklı ağaçlarır 
bulaşık dalları ve sürgünleri durgun denemde enfek I 
siyon noktasının en az 20 cm altından sağlam kısım 
dan kesilmelidir. Sağlam noktayı bulmak için kabu 
altına yer yer bakılmalı kahverengi siyah kısmın biti 
rhinden itibaren 20 cm. altından kesilmelidir. Hastalıkl 
dal ve sürgünler tamamen temizlenmeli 'toplanıp 
uygun yerde yakılmalıdır. .

Budama aletleri %20 oranında sulandırılmış 
çamaşır suyuna bandırılarak kullanılmalıdır. Yıl içinde 
hastalıklı dallar temizlenip yakılmalıdır.

Çok hasta ağaçlar dipten kesilip yakılmalıdır 
Çevrede hastalığı yayacak ateş dikeni, dağ muşmu 
lası, ak dikeni adi arap kirazı gibi bitkiler kesin olarak 
sökülüp yakılmalıdır.

Meyve sandıkları, küfe v.s %5lik formaldehit ile - 
dezenfekte edilmelidir. 1

Bazı armut çeşitlerinde sonradan oluşan çiçekler 
hastalığı yaymada önemli rol oynadığı için koparıl 
malıdır.

Hastalıklı bahçelerde aşırı azotlu gübre kullanıl 
mamalıdır.

Ağır topraklı drenajı.zayıf bahçeler aşırı sulanma 
malı. Drenajı düzeltilmelidir.

KİMYASAL MÜCADELESİ VE ZAMANI
Birinci İlaçlama : Ağaçlar budandıktan sonra %!

İlk bordo bulamacı (Göztaşı Kireç Karışımı)
İkinci İlaçlanma : Gözler kabardığında %2 lil 

bordo bulamacı
Üçüncü İlaçlanma : İkinci ilaçlamadan 7-8 gür 

sonra HERKÜL ilaçından 100 İt. suya 400 gram konu 
larak ilaçlanacak

Dördüncü İlaçlama : üçüncü ilaçlamadan 7-1 
gün sonra aynı iaç kullanılacaktır.

Beşinci İlaçlama : Hızlı sürgün gelişiminin olduğu 
devrede yaralanmalara yol açan fırtına olursa 2z 
saat içinde ilaçlama yapılmalıdır.
-• Altınca ilaçlama;r_ Yeşil sürgün budaması ve 
meyve seyreltmesi yapıldıktan sonra aynı ilaç kul 
lanılacaktır.

İlaçlamalara gerek görülürse devam edilir. Yağışl 
havalarda Bakırlı ilaçlar yanma yapabilirler, dikka- 
etmek gerekir. Her ilaçlama öncesi ağaçlardan 
hastalıklı kısımlar 20 cm altından kesilip imha edilme 
İldir.
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T.C
GEMLİK

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ 
1993/193-1994/487

KARAR ÖZETİ
HAKİM : EKREM SABRI YILMAZ 23910
C. BAŞSAVCISI: HAYRETTİN UYSAL 22966
KATİP : HALİSE ÇOKYAVUZ
DAVACI : K.H.
MÜDAHİL : HAZİNE- VEKİLİ: Av. TÜRKAN GÜNEY ’
SANIK : 1- MEJDİ NALCI, İsmailoğlu 1958 D.lu, Gemlik

Demlrsubaşı Mah. Şehltmehmetçlk sok. Bayraktar apt. D:5
2- EMİR ALİ BAYRAK,, Ali oğlu 1965 D.lu, Gemlik ; 

Adliye Köyünden
3- RECAYİ NALCI, İsmail oğlu 1963 D.lu, Gemlik 

İstiklal Cad. No:44
SUÇ VE TA. : VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET- 22.4.1991 

ve öncesi
KARAR TARİHİ : 30.11.1994

Sanıklar suç tarihinde ve öncesinde kendilerine 
ait zeytinleri kendi kimliklerini gizleyerek başkaları adına kööpera 
tlfe teslim etmek suretiyle'vergi uSul’ kanununa muhalefet suçunu, 
işledikleri anlaşıldığından eylemlerine-uyan 213.SK.nun 35.8/1 
mad.del.360 CK 59/2, 213 SK.360/2, 647 SK.5 mad. uyarıno'çr 
5.312.500 er lira ağır para cezasıyla cezdlan.ği(ıimalarıha ve JÖ eşit 
taksitlerle alınmasına.

213 sayılı kanunun 360/,T mad. uyarınca masrafa 
sanıktan alınarak karar özetinin mahalli gazetede ilanına

. Sanıklar ve müdahil vekili ile sâbıkldV*yekllinı^ 
yokluklarında C. Başsavcısı huzuru ile verilen karar açıkça okunup. 
anlatıldı. 30.11.1994

Katip Hakim 23910

Basım: 1995/2

KONGRE İLANI
Yeni Demokrasi Hareketi 

İlçe Başkanlığından
YDH'nın birinci1 olağan Genel Kurull 

toplantısı 19 Ş|ubat 1995 Pazar günü saat 
14.00'çle Namık Kemal İlkokulu Salonu'nda 
yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.
YDH İlçe Yönetim 
Kurulu Başkanlığı

GÜNDEM

1 - Açılış ve yoklama
2- Başkanlık divanı seçimi
(Başkan, başkan, Yardımcısı ve yazman)
3- Saygı duruşu
4- Seçim, sayım ve döküm komisyon 

larının seçimi
(Bir başkan, iki üye)

’ 5-Seçimler
a- İlçe Başkanı
b- İlçe Yönetim Kurulu (Asil ve yedek) 
c-İl kongre üyeleri

6- Kapanış. ________________ ■

Umurbey yolundaki 
kazada 2 yaralı var 

Kamyon 
zeytinliğe 
uçtu
Umurbey Gemlik yolunda 
dün meydana gelen 
trafik kazasında 16 ZH 968 
plakalı kamyonun frenleri 
tutmayınca araç takla 
atarak zeytinliğe yuvar
landı
Kazdda araç şoförü ve 
yanında bulunan bir kişi 
yaralandı.
Kaza dün sat löloo 
sıralarında Umurbey'den 
Gemlik'e gelmekte olan 
İbrahim Soydan(30) 
yönetimindeki kamyon 
Hisartepe yakınlarındaki • 
virajda trenlerinin tutma
ması nedeniyle önce 
yolun kenarındaki duvara 
çarptı. Hızını alamayan ’ 
araç daha sonra zeytinlik
lere takla atarak yuvar
landı.. Araçı kullanan 
şoför İbrahim Soydan ağır, 
yaralanarak Bursa Devlet 
Hastanesine, yanındaki \ 
arkadaşı Hasbi 
Gökalp(25) ise Gemlik 
Devlet Hastanesine 
kaldırıldı.

KÖJÎFEZ OTSE-T
Matbaacılık- Yayıncılık- Tanıtım Hizmetleri
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

Çöp konteynerinde 
bebek cesedi bulundu

Hamldiye Mahallesi Tekel Sakakta 
bulunan bir çöp konteynerine atılan 
bebek cesedi çevrede büyük üzüntü 
yarattı.

Teköl Sokaktaki çöp konteynerine 
çöp atan bir mahalleli kadın kedilörin 
parçalamaya çalıştığı cismin bir bebek 
cesedi olduğunu görmesi üzerine üzün
tü verici olay ortaya çıktı.

Yedi buçuk aylık bir kız çocuğuna alt 
olduğu saptanan bebeğin yapılan 
incelemesinde kan kaybından öldüğü

belirlendi.
Çöpe atılan bebek polis tarafından 

Bursa Asliye Tıp Kurumu'na otopsiye 
gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürü Uzeylr Ergüven, 
olayla ilgili araştırma ve soruşturma 
çalışmalarının başladığını, ölmüş de 
olsa bir insanın ramazan gününde 
çöpe atılmasının insanlıkta bağdaş
madığını, suçluların bulanacağını söyle
di.

T.C.
GEMLİK İCRA DAİRESİ
Dosya No. : 994/920

GAYRİ MENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI 
Gemlik İcra Dairesinden

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

Gemlik.tapu sicilinin pafta 26, ada 110' ve parsel 25te. kayıtlı 347.67 
m2 miktarındaki arsa üzerine Inşaa edilen ve kat irtifakı halindeki kar
gır apartmanın 5/80 arsa paylı (15) bağımsız bülüm sıra nolu 
mesKenin bir giriş antresi, .hol, bir salon, arkada iki oda, mutfak, 
banyo WC,ayrı ayrı,küçük bir odunluk mevcut olup elektrik ve suy,u 
olup kesmen olanak .kullanılır. Taşınmaz bilirkişi tarafından 400.000.000 
TL kıymet takdir edilmiştir. Açık artırma" suretiyle satışa çıkarılmıştır

SATIŞ ŞARTLARI
1- Satış 13/3/1995 Pazartesi günü saat 11.00 den 11.20.e kadar 

GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDE açık artma suretiyle yapılacaktır. Bu 
artırmada tahmin edilen kıymetin %75'ni ve rüçhanlı-alacaklar varsa 
alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale 
olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahüdü 
baki kalmak şartı ile 23/3/1995 Perşembe günü aynı yer ve aynı 
saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktöı 
elde edilememişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı 
kalmak üzere artırma ilanında gösterilen.müddet sonunda en çok 
artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin 
edilep kıymetinin %40’ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhdnı 
olan alacakların toplamından fazla, olması ve bundan baŞka; 
paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle 
fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir ’.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20sl nis 
betinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminai 
mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 
20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, 
tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden 
ödenir. ,

3- İpotek sahibi alacaklılarla .diğer ilgililerin (*),■ bu gayrimenku 
üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını 
dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeler 
lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaş
madan hariç bırakılacaklardır.

4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel 
ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca 
temerrüt faizinden müteselsileh mesul olacaklardır. İhale farkı ve 
temerrüt.faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olu
nacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

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

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi gör müş ve münderecatını 
kabul etmiş sayılacakları., başkaca’bilgi almak isteyenlerin 994/920 
sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İc.İfyK. 126)
(t) İlgililer tgblrlne İrtifak hakkı sahipleri de dahildir.

İcra Müdürü
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Alerjileri
t Alerjiler, vücudun normalde zararsız 
olan bazı maddelere karşı tehdit eden 
bir tehlikeymiş gibi davranışını gösterir. 
Bir alerjinin sıkıntı verici belirtileri,, bizi 
sağlığımızı tehdit eden tehlikelerden 
koruyan bağışıklık reaksiyonun yan etk
ileridir. Normal bağışık sistem, zararlı

I maddelere ya da antijenlere karşı 
vücudu savunmak için gerekli olan

I antikorları üretir.
Alerjisi olan bir kişide ise görünür bir 

yararlı neden olmadan antikor üretimi 
olur. Vücut antijenlere karşı olduğu 
gibi, genellikle sadece yabancı pro
teinler olan allergerlere karşı da 
duyarlık geliştirir. Solunan havadaki ya 
da yiyeceklerdeki allergenlere .uzun 
süre temas edilmesi nedeni ile oluşur.

Vücut , otların çiçek tozları gibi 
allergenlerle karşılaştığı zaman alerjik 
antikorlar, bu allergenlerle birleşir ve 
oluşan allergen-antikor reaksiyonu 
sönucu histamin adlı madde açığa 
çıkar. Bu kuvvetli maddö kılcaldamar- 

ApAYOL
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

ların geçitgenljğini artırıp kan plaz
masının çevre dokulara sızmasına yol 
açar. Bu durum, bütün bölgenin iltiha- 
plandrak şişmesine neden’ olur. 
İltihaplanma kaşıntıya neden olur. Deri 
üzerindeyse kırmızı şişkinlikler ya da 
döküntüler belirir. Eğer neden gıda 
alerjisiyse, genel bir rahatsızlık ya da 
mide ağrısı ortaya çıkabilir.

Astım, ağır bir alerjidir. Astım aler
jisinde akciğer hücreleri spazmojen adlı 
maddeler salgılar; kaslı hava kanalları 
duvarlarının ani kasılmalarına neden 
olur. Özellikle kasılmalara çoğu kez 
artan sümük salgısı da eşlik edince, 
soluk alma verme güçleşir.

Astımlı hastaya yumurta, çukulata, 
çilek, portakal, domates, tozlar ve 
çiçektozları , duvarlardaki seten bo 
yalar, rutubetli havallar dokunur.

Duvarlardaki seten boyanın değişti 
rilmesi çoğu kez astımlı hastalara iyi 
geldiği saptanmıştır.

Bakandan
orman 
köylüsüne 
müjde

(BYE) Orman' 
Bakanı Haşan Ekinci, 
orman köylüsüne, 
orman ürünlerinden 
verilen döner ser
maye payının iki katı
na çıkarıldığını açık
ladı.

Bakan Haşan 
Ekinci, orman köy 
koopera fitlerinin 
hakettikleri sanayi 
odunu karşılığında 
yüzde 50'sini peşin 
ödeme zorunluluğu
nun da kaldırıldığını 
bildirdi.

Odun, bir yıl vadeli 
verilmeye başlandı 
ve vade süresindeki 
faizidi tamamen 
kaldırıldı.

BUNLRRI BİLİYOR MUSUNUZ?
'û'Antibiyotikler elektronik 
cihazlardan etkileniyor

(BYE)Elekromanyetık dalgaların 
antibiyotik türü ilaçların duyarlılığını et 
kilediği ve antibiyotik ilaçların elektronik 
cihazların üzerine konulmaması gerek
tiği bildirildi.

7 çeşit antibiyotik türünün incelediği 
ve bu antbiyötiklerin hepsininde elekt- 
nomanyetik kısa dalga veya mikro dal
galardan .olumlu veya olumsuz et 
kilendiği belirtildi.

Bu dalgalardan etkilenen antibiyotik

Lifli gıdalar kalın
bağırsak kanserini önlüyor

(BYE) Kalın bağırsak kanserinde son 
yıllarda önemli ölçüde artış gözlendiği 
ve bunun doğrudan beslenmeyle ilgili 
olduğu bildirildi.

Kalın bağınsak kanserinden korun
manın en iyi yolunun lifli gıdaları bol 
tüketmek olduğunu belirtildi.

Kızartmalarda kullanılan yağların 
tekrar kullanılması kömürde pişirilen 
gıda maddeleri, et ve kuyruk-yağları 
kalın bağırsak kanserine davetiye 
çıkaran etkenler arasında yer alıyor.

Kalın bağrısak kanserinin 60 yaşından 
sonra yoğunluk kazandığı, ancak son yıl
larda gençler arasında da yaygınlık 
gösterdiği öğrenildi:

Ispanak, pırasa, lahana, soğan gibi

Daha temiz bir hava için 
kömür nasıl yakılmalıdır

Kışın, özellikle büyük şehirlerimizde 
yoğun bir şekilde artan hava kirliliği, -ısın
mada kullanılan yakıtları' ve kömürü 
gündeme getirmektedir. Ülkmizde ısın
mada yakıt olarak en çok tüketilen 
kömür linyittir.

Son yıllarda, hava kirliliğinde asıl 
etken olarak ev ısıtmasında kullanılan 
linyitler hedef gösterilmiş ve bunun sonu
cu olarak yüksek kalorili ve hava kirli 
liğine sebep olmayacağı düşünülen ithal 
kömür yaşantımıza girmiştir.

Linyit kömürleri, uçucu oranı yüksek 
olması nedeniyle üstten yakıldıklarında 

ler hastanın tedavisinde olumsuz 
sonuçlara yol açabiliyor.

Vatandaşların antibiyotik ilaçları 
gelişi güzel televizyon, radyo gibi elek
tromanyetik dalga, saçan cihazların 
üzerine bırakma alışkanlığından 
vazgeçilmesi gerektiği bildirildi . Öte 
yandan jeneratör gibi elektrik üreten 
cihazlarında antibiyotik türü ilaçları 
duyarlılığını aynı şekilde etkilediği öğre
nildi.

lifli besinler, mide ve ince bağırsakta 
tam emilmeden kalın bağısağa ulaş
makta, bu da kalın bağırsağın düzenli 
çalışmasını sağlamaktadır. Lifli besinlerin 
yanında mercimek, nohut, fasülye gibi 
tahıllarda kalın bağırsak kanserinden 
koruyucu vitaminleri barındıran gıda 
maddeleri de böl tüketilmelidir.

Bağırsak alışkanlığının değişim göster
mesinin, sık sık kabızlık ve ishal ile karın - 
da aşırı şişkinlik ve bağırsaklardaki tıkan - 
mâların, kalın bağırsak kanseri ihtimalini 
gösterdiği bildirildi.

Bu tür hastalıkları olanların zaman 
geçirmeden bir uzmana muayene 
olmaları gerekiyor.

havayı daha az kirletirler. Bu şekilde, 
uçucularda etkili olarak yakılarak hem 
ısınma amaçlı kullanılmış ve hem de 
etkili yanma nedeniyle bacadan çıkan 
gazların havayı kirletici etkisi en aza 
indirilmiş olacakır.

Yüksek kalorili ve düşük uçucu 
madde ihtiva eden ithal kömürler ise 
özellikle tuğlalı sobalarda alttan 
yakılarak havanın daha temiz kalması 
temin edilebilir.

Daha iyi kömür yakmak için linyiti 
sobada tutuşturken, üstten tutuştur- 
maya'dikkat edin.

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

155
5131044
5131879
5131206

Kaymakamlık
Kaymakamlık 5131051 
Kaymakamlık Ev5131052 
C. Savcılığı 5131053
C. Savcı Yrd. 5132954 
Emniyet M. 5131028

ULAŞIM
Doğan Körfez 5131212
Aydın Turizm 5132077

GEMLİK REHBERİ
Resmi Daireler
TEK Arıza- 5132066
TEK işletme ■5134503
Turizm Der. 5131274
Spor Sah. 5131900
Orm. Böl. Şf. 5131.286
Milli Eğt. Md. 5İ31174
Halk Eğt. Mrk. 5131846
Halk Kutup. 5131353
As. şb. 5131057
Karayolları 5131308
Liman Bşk. 5131133
Mal Md, .5131095
Nüfus Md. 5133742
Özel İd. Md. 5:131507
Tapu SIc. Md. 5,131414
Müftülük 5131364
Gümrük Md. 5132978
Tekel Md. 5131042
Ver. Da. Md. 5132360
İlçe Tar. Md. 5131186
İlçe Seç. Md. 5134994

Belediye

Gemi Saatleri
Yalova -Sirkeci (işgünleri) 

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

Santral 5134521-23.
Sekreter 5134520
Zabıta 5134521-190
Otobüs İşlet. 5134521-122
Su İşletmesi 5134521-115
İtfaiye 5132325-
Muhasebe Md. 5134521-182. 
Yazı İş. Md. '5134521-111 
Su Arıza 5134521-185

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

TAKSİLER
Körfez Taksi 5131821
Çınar Taksi 51.32467
Güven Taksi 5133240
Gemlik Taksi 5132324

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95
Özgaz 514 17 00
Tekgaz 513 1637
Ocakgaz 513 1637
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46

' Likit gaz 513 17 38
Yeni Llkltgaz 513 65 00
Alevgaz 513 40.95

ĞtrV^v fı1 ■“1 //. iVA

7 Şubat 1995 Salı VEZİROĞLU

< 8 Şubat 1995 Çarşamba YİĞİT

9 Şubat 1995 Perşembe SEDA.

10 Şubat 1995 Cuma ÇAMLICA

11 Şubat 1995 Cumartesi DEMİRİZ

12 Şubat 1995 Pazar GEMİÇ

13 Şubat 1995 Pazartesi SERİM
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İnegöl Yenice'yi 3-0 yendi. Karacabey Esnafspor maça çıkmadı

Gemlikspor
Ligde lider

Sosyal
Yardımlaşma 
ve Dayanışma 
Vakfı 150 
kişiye gıda 
yardımı

Armutlu'ya arsa almak İçin giden 
İstanbul Kadıköy Belediye Başkanvekili 
Fahrettin Kayhan Kaza ile Rüstem Gencer*! 
kalbinden vurdu.

Kaza
Bursa birinci amatör kümede şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen 

Gemlikspor, erteleme maçında karşılaştığı grubunun güçlü takımlarından 
İnegöl Yenice'yi 3-0 yenerek liderliğe oturdu.

Maçların bitimine üç hafta kala grubunun İddialı takımlarından Batıtrakya'nıh 
bir puan önünde bulunan Gemlikspor'un İhegöl Yenice karşısında gözdolduran 
bir oyun ortaya koyması taraftarları sevindirdi. Maç geçtiğimiz hafta Çarşamba 
günü Orhangazi sahasında oynandı, Yenice karşısında takımına 3 gol 
kazandıran Recep haftanın yıldızı oldu.

KARACABEY ESNAFSPOR SAHAYA ÇIKMADI
Cumartesi günü Orhangazi sahasında Gemlikspor ile karşılaşacak olan 

Karacabey Esnafspor karşılaşmaya gelmeyince Gemlikspor maçı 3-0 hükmen 
kazanmış oldu.

Gemlikspör'uri bu hafta Çekirgesporla yapacağı maçın hazırlıklarına 
başladığını söyleyen Kulüp Başkanı Mahir Gencer "Şampiyonluğu büyük ölçüde 
belirleyecek olan Batıtrakya İle önümüzdeki hafta Orhangazi sahasında 
karşılaşacağız. Tüm Gemliklileri bu maça bekliyoruz"dedi.

lŞ.S MERKEZ
KOM T VAPI KOOPEKATİrt

TEL: 513 25 82
GÜRLE İŞ MERKEZİ K.4 NO :161 GEMLİK

□120 Konut □ 120 mZ’lik daireler
ö Merkezi Isıtma || □ Merkezi TV .. □ Asansör

O Hidrofor Q Çevre Düzeni □Çocuk oyun olanı O Kapalı otopark

yapıyor
Gemlik Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma V akfı 
tarafından ramazan 
byının başlaması 
üzerine 150 yoksul al 
leye parasal değeri 
600 bin lira olan gıda 
paketi dağıtılıyor.
Yoksullukları mahalle 
muhtarlıklarınca belir- 
lenen ailelerin 
ramazanını, huzur 
içinde geçir meleri 
amacıyla gıda 
desteği yapıldığını 
söyleyen vakıf ilgilileri, 
kış nedeniyle çeşitli 
yardımların 1.995 yılım
da da yapılmasına 
devam edileceğini 
söylediler.
Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma-Vakfı 
gıda, ilaç, yakacak, 
burs, hastane gider
leri,, giyecek, İş 
kurma, sakat arabası,, 
evlendirme gibi çeşitli 
yardımlarda da 
bulunuyor. ;

kurşunu
can aldı

K Cumartesi günü Armutlu'da bulunan 
Gençerlere ait çiflikte meydana gelen 
üzücü olayda SHP Kadıköy Başkanvekili 
Fahrettin Kayhan, ruhsatlı silahıyla atış talimi 
yaparken silahın tutukluk yapması üzerine 
tabanca ile oynanırken ateş alması sonucu 
karşısında bulunan Rüstem Gençer 
kalbinden vurularak tek kurşunla öldü.

GEMLİK'TE EV SAHİBİ OLMAK İSTEYENLERE FIRSAT .. KAYIP
Gemlik'in merkezinde kat karşılığı arsası ahnrnış, proje çalışmaları tamamlan - 
mış, ilk bahardq temeli atılması plânlanan kooperatifimize belli sayıda üye alı 
nacaktır,-
Giriş Ödentisi 55.000.000-
İlk 5 aylık ödenti 5.000.000 x .5 ,.
Daha sonraki ödentiler Genel Kurul karârı ile belirlenecektir.

Adana Osçnaniye 
; ''İlçesinde kayıtlı. 
bulunduğum nüfus 
kimliğimi kaybettim. 
, Hükümsüzdür. .

ÜYE KAYDI VE DAHA GENİŞ BİLGİ İÇİN KOOPERAİF 
MERKEZİNE MÜRACAAT EDİLEBİLİR.

Mustafa Naml 
KURT'.

Armutlu'da Cumartesi 
günü meydana gelen 
üzücü olayda beldenin 
tanınmış kişilerinden 
Rüstem. Gericer(59) 
oğlunun arkadaşı 
Kadıköy SHP Belediye 
Başkanvekili Fahrettin 
Kayhon(39) ın silahın- / 
dan çıkan kâza 
kurşunu ile öldü. 
Cumartesi günü(ârşa 
bakmak için Armutlu'ya 
.gelen Fahrettin 
Kayhan, SHP Belde • 
Başkanı Abdullah 
Gencer ile Bozburun'da 
bulunanGencerlere ait 
çiftliğe gittiler 
Saat 15.OO-16.oo 
arasında ruhsatlı silahıy
la atış talimi yapmağa 
başlayan Fahrettin 
Kayhan'ın bir ara silahı 
tutukluk yaptı. Bu sıra
da Kayhan'ın ** 
çevresinde bulunan 
Abdullah Gençer'in 
babası Rüstem öencer 
silahın ant patlaması 
üzerine kalbine isabet 
eden, tek kurşunla olay 
yerihde can verdi. 
Kaza kurşunu ile 
babasını kaybeden 
Abdullah Gencer şoka 
uğrarken kaza Aımutlu 
Jandarmasına bildirildi.

Jandarma da gözaltı
na alınan SHP Kadıköy 
Belediye Başkanvekili 
Fahrettin Kayhan ve 
olay yerinde bulunan
ların ifadeleri alındı. 
Mahkemeye çıkarılan . 
Fahrettin Kayhan 'ın j 
silahının ruhsatlı olması, 
ölüm olayında kasdın - 
bulunmaması 
nedeniyle kefaleten 
serbest bırakıldı.

ÜZÜNTÜ YARATTI
Rüstem Gençer'in 

kaza Kurşunu ile 
öldürülmesi Armutluda, 
da şok etkisi yaptı. \ 
Birçok Armutlulü. ölüm 
olayına İnanamadı. 
Ancak, gerçek öğreni î 
ünce belde de büyük 
üzüntü yaşandı. 
Rüstem Genber'in S 
cenazesi Pazar günü " 
Armutlu da toprağa ’, 
verildi.
Kaza ile adam 
öldürmeden dolayı. 
hakkında dava açılan 
Kadıköy SHP Belediyle 
Başkanvekili Fahrettin 
Kayhan duruşmalara 
tutuksuz olarak katıla
cak.
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Keçen Türk Dayanışma Komitesi yöneticileri Kaymakam ve Belediye Başkanını ziyaret etti.

vardım istiyor
■h Rusya'nın Çeçenlstanı istila etmesinden 
şonra merkezi Ankara'da bulunan 
ıÇeçenistan Dayanışma Komitesi Bursa 
Şubesi yöneticileri geçtiğimiz hafta 
Kaymakam Orhan Işın ve Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı'yı makamlarında ziyaret ettiler. 
BursalI Çeçenler adına konuşan Mehmet Bi, 
Çeçenistandaki olaylara üzülmenin 
yetmediğini, Çeçen halkının haklı davasında 
yanlarında olmak gerektiğini söyledi.

0 Çeçen heyeti Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı'yı ziyaretinde, Çeçen halkının hiçbir zaman 
Rus hakimiyetine girmediğini, din, dil ve ırk 
bakımından da Ruslarla bir ilişkilerinin bulun
madığını hatırlatarak, işgalin kınanmasını istedil 

I ler. Çeçen Dayanışma Komitesi yöneticileri1 
Gemlik halkından ilaç, para, gıda ve giyecek 
yardımı yapılması için destek istedi. Başkan Avcı, 
Gemliklilerin ellerinden geleni yapacağını söyle
di Haberi Sayfa 2'de

Bugün 
Sevgililer 
Günü
■ Bugün Sevgililer 
Günü.

Milatt'tan 400 yll 
önce yaşayan din 
adamı Aziz Valentin'in 
ölüm yıldönümü olan 14 
Şubat bütün dünyada 
.Sevgililer Günü olarak 
kutlanıyor.

Bugün ufacık da 
olsa bir hediyeyle ya da 
çiçek ..demetiyle 
sevdiğinizin .gönlünü 
almayı unutmayın. Hiç 

. bir şey alamazsanız 
sevdiğinizi söyleyerek 
onu mutlu edebilirsiniz.

Kaymakam 

Halktan 
yardım 
istedi

Gemlik Kaymakamı 
Orhan Işın," suçlularla 
daha iyi mücadele 
edebilmek, halkın 
huzurunu temin ede
bilmek için birbirimizin 
bigisinden istifade 
etmek zorundayız" 
dedi.

. Kaymakam Işın, iş 
yerinize gelen ve 
otonuza binen şüpheli 
kişilerin ve dikkat çeke
cek davranışları plan 
kişileri 155 "Polis İmdat" 
telefonuna bildirmeleri
ni istedi.

Haberi Sayfa 3'de

Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi 
1 milyon 708 bin 20 kilo zeytin aldı 

1994-95 Zeytin alım 
kampanyası sona erdi

72 Nolu Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi 1994-1995 kampanyasında ortakların
dan 1 milyon 708 bin 20 kilo zeytin aldı.
| Kooperatif yetkilileri alınan zeytin ürün bedelinin 
71 milyar 379 milyon 449 bin 110 Hra olduğunu 
söylediler.
E Üreticiler kasım ayı teslimatlarının yüzde 50'si ve 
aralık ayı teslimatlarının yüzde 25'i ödeniyor.
|Haberi Sayfa 4'de

HAFTAYA BAKIŞ
• KADRİ GÜLER

Suçlu basın mı?
L Geçtiğimiz hafta gazetemizde yayınlanan "Belediye 47 kişiyi 
icraya verdi" haberi ses getirdi.

Aslında haberin önemli bir yanı yoktu.
Haberi önemli yapan yanı Belediyenin icraya verdiği kişilerin 

adlarını ve icra takibine konu olan borçların tutarları yayınlamamız 
oldu.Bu yayından önce ve sonra borçların ödendiğini bazılarının 
ise takside bağlandığını öğrendim. Haberin dayanağı Belediyenin 
47 kişi hakkında icra takibi başlatmasıydı.
t Anladığım kadarıyla adları gazetelerde çıkan belediye borçlu - 
lan, haberiı belediye başkanının basına verdiğini sanmışlar.

Yani gazetemizde çıkan haberde Belediyeye 900 milyon lira 
borcu olanların adlarını yazmasaydık, zülfükara dokunmamış ola - 
çaktık. Başkana da kimse telefon edip sitem etmeyecekti.

Haberle ilgili ilgiç yön bununla da bitmiyor, Sayın Avcı 
Cumartesi günü yayınlanan Olay Gazetesindeki haberde 
"devlete milyarlarca lira vergi borcu olan yüzsüzler yayınlan
mazken belediyeye 5-10 milyon Hra borcu olanların adı 
gazetelere sızdırılıyor" diyor.

Ben, Sayın Avcının bu sözlerine bir anlam veremedim.
Bu haberi basına kimse sızdırmadı. Burada bazı görevlileri 

suçlu gibi göstermek çok yanlış. Haberi bir tesadüf sonucu kendim 
buldum. Gazetemde yazdım. Bizim gazetede belediye ye borcu 
olanları yazmamız yanlışmış gibi gösteriliyor, hem de vergi borcu 
olanların yayınlanmaması ile kıyaslanıyor.

t Bence bu yaklaşım abesle iştigal etmek oluyor.
Burada bir konuda anlaşmaya varalım. Bizim yaptığımız haber 

mİ yanlış, belediyeye borcunu ödemeyen kişiler mi, yoksa bunları 
icraya veren Belediye mİ?

Suçu gazetecide aramak alışkanlığından kurtulalım artık.

Televizyon çanağı için 
50 şer bin lira toplanacak 

Belediye 
Meclisi 
toplandı

Belediye Meclisi 
geçtiğimi^. hafta Sah | 
günü yaptığı toplantısın - j 
da imarla ilgili konular 1 1 
gö.rüşüldü ve 
memurların dereceleri 
için Bakanlıktan teklifte 
bulunma kararı alındı. >

ANAP'h üyelerden 
Mehmet Dinç, verdiği ] 
bir önerge ile televizyon i 
yayınlarının net izten-* 
mesi İçin uydu sistemine 
geçilmesi ele alındı.

Haberi Say fa2'de

Yardımsevenler Demeği 
ve Belediye öncülüğünde

Günde 
500 kişilik 
sıcak aş 
dağıtılıyor 
Ramazan nedeniyle 
Gemlik Belediyesi ve 
Yardımsevenler 
Derneğl'nin düzenlediği 
sıcak yemek kampanyası 
devam ediyor. Belediye 
Sarayı mutfağında pişi 
rilen yemekler her gün 
dağıtılıyor.

Haberi Sayfa 3 de

"Çöplüğe Atılan 
Bebek"

Yılmaz Akkılıç 
yazdı

2. Sayfada

kısa kısa kısa
SENDİKADAN 
BELEDİYE
BAŞKAN İN A PLAKET 
DİSK'e bağlı Genel İş 
Sendikası Bursa Şube 
Başkanı Hüseyin 
Yaman, Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı'ya 
toplu sözleşmedeki 
örnek davranışlarından 
dolayı teşekkür plakeit 
verdi.

Haberi Sayfa 3'de

MEHMET DİNÇ 
: HİSARTEPE

MAHALLESİNDEYDİ
Mehmet Dinç ve 
arkadaşları geçtiğimiz 
hafta Hlsârtepe 
Mahallesine giderek, 
halkın sorunlarını dinle 
diler.Dinç, sokak gezileri
ni ramgzan ayında da 
sürdürüyor.

Haberi Sayfa 3'de

VEZİROĞLU 
ECZANESİ SOYULDU 
Demlrsubaşı 
Mahallesl'nde bulunan 
Vezlroğlu Eczanesi geçti 
ğimlz hafta soyuldu.

Haberi Sayfa 3'de

Ticaret ve Sanayi Odası 
İFTAR YEMEĞİ 
DÜZENLEDİ 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayii. Odası'nın 
geleneksel İftar yemeği 
dün aksam Atamer 
Turistik feslslerl'nde 
yapıldı.Yemeğe pro
tokol ve Oda Meclis 
üyeleri katıldı.

Haberi Sayfa 3'de

Nacaklı su havzasında orman yolu bulanıklığın sebebi 

Çeşmelerden 
çamur akıyor 
■ Son günlerde ilçemizdeki çeşmelerden bulanık su 
akması halkı temiz su aramak için çevre köy ve 
ilçelere gitmesine neden oluyor. Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, suların bulanık akmasının nedeninin 
Haydariye Köyünden İlçemize gelen içme suyunun 
birikme havzasının yakınlarına, Orman Bölge 
Müdürlüğü tarafından yol açılmasının neden 
olduğunu söyledi. Avcı, "haberimiz diaydı yolu açtır
mazdık. Yağışlardan sonra yoldan süzülen çamurlu su 
içme suyumuzu bozuyor, arıtmayı da kısa zamanda 
tıkıyor"dedi. Haberi sayfa 6 da

Kalitesiz 
kömürü 
kortrol 
eden yok 
.Isı değeri düşük ve 4x4 
ölçülerden daha küçük 
olan ^ömürlerin İlçemize 
girmesinin yasak olmasına 
karşın,kontrolsüzlük 
nedeniyle isteyen istediği 
kömürü getirlyor.Bazı apart
manlarda prina yakılıyor.

Haberi sayfa 6'da

Kalp ve solunum rahat 
sizliği olanlara uyan 

Sise 
dikkat! 
Pazar gününden beri 
Madara Bölgesinde 
görülen yoğun sis nedeniyle 
kalp, üst sosulunum yolları 
rahatsızlığı olanların 
eklerinden dışarıya çıkma - 
ması istenirken, karayol
larında ve denizlerde 
seyreden araçların görüş 
mesafelerinin 20 metreyi 
aşmaması tehlike yaratı 
yor.

Haberi sayfa 6 da

Anahtarı Yengede
DSP Gemlik İlçe Merkezi iki ayı 
aşkın süredir kapalı.
Anahtarı Yengede
Kim açabilir kil...
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ÇÖPLÜĞE ATILAN BEBEK

7 Şubat günü gazetemizin dördüncü 
sayfasında "Çöp konteynerlnde bebek 
cesedi bulundu" başlıklı bir haber vardı. 
Bir çöp konteynerinln İçinde, yedi 
buçuk aylık doğduğu tahmin edilen bir 
kız çocuğu bulunmuştu.

Dikkatinizi çekti mi bilmem, son 
zamanlarda bu tür haberlere gazete 
lerde daha sık rastlanmaya başlandı. 
Karakol kapılarına, cami avlularına 
bırakılan, ya da hastanelerde terk 
edilen bebek sayısında hayli artış 
olduğu bir gerçek. Bu, sadece 
toplumun bir "ahlak erezyonuna"na 
uğramakta oluşuyla açıklanamaz. Çok 
daha ciddi ve üzerinde özenle durul
ması gereken nedenleri var bunun.

Ve kuşkusuz nedenlerin başında 
"ekonomik çöküş" geliyor. Yıllık enflas 
yonun "yüzde 150"leri bulduğu bir 
ülkede, aç insanların yasadışı yollara- 
başvurması, bu arada kendi bedenini 
“mefa"laştırarak piyasaya sürenlerin 
çoğalması hiç de şaşırtıcı değildir. 
Yoksulluk, bireyin sahip olduğu "erdem"! 
aşındırır. Yaşama güdüsü , toplumun 
ortak değer yargılarını ezer geçer. Bunu 
böylece kabul etmek gerekir.

Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden 
aldığım bilgilere göre, Bursa'da 1993 
yılında terk edilen bebek sayısı 15 iken, 
bu sayı 1994'te 4‘e düşmüş. Ne var ki, 
içinde bulunduğumuz 1995 yılının ocak 
ayında sayı 6'yı bulmuş. Yorumu şu:

"5 Nisan kararlan'ndan sonra işsiz 
kalanlar aldıkları 'tazminat' vb. paralar
la bir süre rahatladılar; ancak enflas 
yonun yüzde 150 dolayına çıkması ve 
maddi olanakların tükenmesiyle, 
bebek terkleri de hızla artmaya 
başladı."

Yani "alarm" veriyor ilgililer. Türkiye, 
önümüzdeki günlerde -ve eğer durum 
düzeltilemezse yıllarda- evlilikdışı 
çocuk sayının giderek artacağı, bunun 
da ötesinde ana-babaların çocukları 
üzerinden "kazanç" sağlamayı içlerine 
sindirebilecekleri bir sürece doğru sürük
lenmekte.

Nitekim son zamanlarda hastane 
lerde "bebek satışları"nın organize 
edilebildiği iddiaları dolaşıyor ortalarda. 
Bazi ailelelerin, dünyaya gelen 
dördüncü çocuklarını 350 milyon liraya 
varan bedellerle "evlatlık" verdikleri, - 
daha doğrusu- sattıklarına ilişkin söy
lentiler hayli yaygın. Böyle bir alışveriş 
alışkanlığının, toplumca sahip olunan 
"ortak değer yargıları"nın sarsılmasına 
ve "yozlaşma'lara yol açması kaçınıl
mazdır.

Ve de, yalnızca hayır kurumlarıyla 
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veya hayırsever yurttaşların övülesi 
yardımlarıyla bu toplumsal, çöküşün 
önüne geçilebilmesinin olanaksızlığı 
apaçık ortadadır.

İlgililerin, "bebek terk ediş nedenleri" 
üzerine yaptıkları araştırmalar, anneleri 
veya genç ana-babaları bu tür 
davranışa zorlayıcı dört durum 
olduğunu gösteriyor.

"Birincisi , 18 yaş altı gençlerin anlık 
birliktelikleri sonucu doğan, çoğu kez 
babası bile bilinmeyen bebekler. Bu 
durumdaki genz kızlar, genellikle 
ahlakdışı davranışlarını alışkanlık 
haline getirmekte ve fahişeliğe sürük
lenmektedirler.

İkincisi, evlilik önerisiyle başlayan ve 
bir süre devam eden, ardından meslek, 
görev veya çevre değiştirme neden
leriyle sona eren birlikteliklerden olan 
bebekler. Bu gibilerin kimileri, durum
larını ailelerinden de saklıyor ve güve
nilir bir arkadaş yanında doğum yap
tıktan sonra ortaya çıkıyorlar.

Üçüncüsü, zihinsel özürlü, boşanmış 
veya dul kalmış kadınların evlilik dışı 
ilişkilerinden olan bebekleri.

Dördüncüsü ise, ekonomik olanak 
sızlıklar kıskacında bulunan ana- 
babaların da çaresizlik içinde terk 
etmek zorunda kaldıkları bebekler."

Bu sıralananlar, bebek terkedişlerinin 
sadece nedenlerini ortaya koyuyor. 
Yani bir tür durum saptaması.

Ancak evlilikdışı ilişki ürünü olması, 
ya da ekonomik yetersizlik nedeniyle, 
yaşamaya henüz başlamış bir canlıyı 
"ölüm"e terk etmeyi bile göze alarak bir 
köşede bırakıp savuşmak, sanırım 
bağışlanmaz bir "insanlık suçu"dur. 

Hem terkeden veya edenler için, hem 
de toplum için, ilgililer, böyle bir "insan
lık suçu"nun işlenmesini önleyebilmek 
amacıyla, ilkin "hoşgörü", sonra da iki 
yöntem öneriyorlar.'Şöyle:

1-18 yaş altı genç kızlarda evlilikdışı 
bebeğin istenmemesi durumunda kür
taj uygulanmalıdır -yinelemeliyim, ben 
ana karnında bile olsa, yaşamaya 
başlamış canlının yok edilmesine 
karşıyım-. Bu dürümdakiler Sosyal 
Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurabilirler.

2- İstenmeyen gebeliklerde de 
Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine 
başvurulmalıdır. Böylece hem "doğum" 
hem de "evlat edindirme" aşamaların
da yardım sağlanabilir.

Terk edilen, satışa sunulan veya 
yaşama hakkı minik ellerinden alınan 
bebekler "suçlu" değildir. Suçlu, onları 
ve ana-babalarını öteleyen, yalnız ve 
umarsız bırakan "toplum"dur.

Şu kutsal Ramazan ayında 
"toplumun çocuklarına sahip çıkalım.

Askerin 
Cemanı

Emekli Süv.Alb.
Abdülhallm Akkılıç'ın

Savaş ve Barış Anıları

AYAR 
KİTABEVİ'nde

Çeçenler ' 
yardım istiyor

Çeçen Dayanışma Komitesine bağlı 
bir heyet geçtiğimiz hafta ilçemize ge 
lerek, Kaymakam Orhan Işın ve Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı ile görüşmeler 
yaptı.

Genel Merkezi Ankara'da olan 
yardım toplama konusundan 
Bakanlıktan karar alan Çeçen 
Dayanışma Komitesi üyesi dördü erkek 
bir bayan üye geçtiğimiz hafta Cuma 
günd ilçemize gelerek, temaslara 
başladı.

Önce Kaymakam Orhan Işın'ı 
makamında ziyaret eden Çeçen 
Dayanışma Komitesi üyeleri Rusya'nın 
Çeçenistam'jn işgali ile dünya kamuoyu 
karşısında bir vahşetin yaşandığını, 
Çeçenistan'ın özgürlüğüne kavuşması 
için Türk kardeşlerinden yardım bek
lediklerini söylediler.

Kaymakam ile görüşmelerini tamam; 
layan Çeçen Dayanışma Komitesi 
üyeleri daha sonra Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı'yı makamında ziyaret etti 
ler.

Başkan Avcı'ya Çeçenistan'ın ta 
rihçesi ve bugünkü durumunu içeren bir 
dosya sunan Çeçen Dayanışma 
Komitesi yöneticileri burada da Rus 
işgalini kınayarak gelişmeler hakkında 
Başkan Avcı'ya bilgi verdiler.

Sovyçtler Birliği'nin dağılmasından 
sonra Çeçenistan'ın da diğer devletler 
gibi bağımsızlığını ilan ettiğini, ancak 14 
Aralık 1994 günü Rusların işgaline 
uğrayan vatanlarının insanlığın gözü 
önünde yerle bir edildiğini, bu olayların 
ise hür dünyanın gözü önünde ceyran 
ettiğini söyledi.

Tüm insanlığı Çeçenistan'daki olay
lara dur demeye çağıran Çeçen 
Dayanışma Komitesi üyeleri 
karşı 
yapmak 
bulunmamızı
Gemlik 
neler ya

Belediye Başkanı Nurettin Avcı'dan 
Çeçenistan için yardım kampanyası 
başlatılmasını isteyen Çeçen 
Dayanışma Komitesi üyeleri, bir 
amaçlarının da Rusya'nın haksız işgal - 
lerini Dünya kamuoyunun ufuk platfor

Televizyon çanağı için 
50 şer bin lira toplanacak 

Belediye
Meclisi 
toplandı

Belediye Meclisi 
geçtiğimiz hafta Salı günü 
yaptığı toplantısında imarla 
ilgili olarak belediyeye 
yapılan başvuruları imar 
komisyonuna havale 
ederken, kadrolarında üst 
dereceye çıkan 
memurların durumlarının 
düzeltilmesi için Bakanlığa 
teklifte bulunma kararı aldı.

Öte yandan ÂNAP'lı 
üyelerden Mehmet Dinç, 
verdiği bir önerge ile 
ilçedeki televizyon yayın
larının net izlenmesi için 
uydu sistemine geçilmesi 
ele alındı.

Refah Partili iki üyenin 
olumlu, iki üyenin çekimser, 
İki üyenin olumsuz oy kul
landığı Belediye Meclis 
Toplantısında diğer partili 
üyelere mensup üyeler 
çanak için olumlu oy kul
landılar.

Toplatıda televizyon 
çanağının yapılması için su 
abone faturalarına İkişer 
taksitte 50 bin Hra alınması 
kararlaştırıldı.

muna götürmek olduğunu söylediler.. I 
Rusyanın Çeçenistanı işgalinin bir iç ' I 
sorunun demesinin kandırmaca ’ 
olduğunu iddia eden, dayanışma " 
komitesi üyeleri, "Çeçenistan Rusya'nın 
hiçbir zaman egemenliği altında 
kalmadı. Rusya Çeçenistan üstünde I 
hakimiyet kuramadı. Rusya'nın önder-, I 
liğinide kurulan birleşik milletler fe I 
derasyonuna da imza koymadı. Din, ırk 1 
ve yaşam tarzı Ruslardan ayrı olan I 
Çeçen halkı bağımız yaşamak istiyor. I 
Rusya'nın Çeçenistan'ı işgali Rusya'da 
da iç sorunlara neden olmuştur.
Rusya'da anayasal düzen tehlike altın
dadır." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Rusya'nın Çeçenistan 
işgalinde sessiz kalmasının işgali onayla
mak anlamına geldiği, Rusya'nın iç 
meselesi olarak görmesinin ise yanlış ; 
olduğunu söyleyen Çeçen Dayanışma 
Komitesi üyeleri, .işgal altındaki Çeçen 
halkının ilaç, para, gıda ve yiyeceğe 
ihtiyacı’ bulunduğunu hatırlatarak, 1 
Gemlik halkından kendilerine’yardım 
edilmesini istedi.

AVCI NIN KONUŞMASI
Belediye Başkanı Nurettin Avcı, . 

Türkiye'nin Kafkaslarda ve Balkanlarda 
bir dış politikasının olmadığını, bölgenin 
en kalabalık ve- en büyük ülkesinin 
Türkiye olmasına karşın çevresindeki 
olaylara karşı bir tavır koyamamasının 
üzücü olduğunu belirterek, "Sovyetler 
Birliği'nin dağılması sırasında bir birlik 
içinde bulunan Türk devletlerinin 
Türkiye'den beklentileri vardı. Ancak 
bugünkü hükümet tarafsızlık adı altında 
politika izlemesi bu devletlerin umudunu 
kırdı. Türkiye'nin ve Türklerin güçlen
mesini istemeyen Türkler sanırım bunu 
engelliyor" dedi.
" CBbŞkan Avcı’, Gemlik halkının 
Çeçenistan halkına yardım yapabile
ceğini, bunun için gerekli temasların 
başlatılacağını Ticaret Odası ve Ticaret 
Borsası Başkanlar) ile görüşeceğini, 
belediye oparlöründen açılacak yardım 
kampanyası için duyurular yapılacağını, 
ve gönüllü kuruluşlara da durumun ilete
ceğini söyledi.

Çeçen Dayanışma Komitesi üyeleri 
yarın ilçemize tekrar gelerek, temaslarını 
sürdürecekler.

GİYİMTH?
TAKIM ELBİSELER 

KAZAKLAR’ 
GÖMLEKLER 

BAY ve BAYAN
, GİYSİLERİ
çArAlc dvîm diLcR/İrzLÜ 

nıAĞAxA

Ali Çatak ue Oğulları
Demirsubaşı Mh. Mesudiye Sk. Otel 

Umurbey Altı
Tel: 513 20 75 GEMLİK
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TEKEL ürünlerinin dağıtımı özelleştirildi.

Kıran kırana ihale
Hükümetin özelleştirme kapsamında 

TEKEL'in ürünlerinin pazarlaması işi 
geçtiğimiz hafta Bursa Tekel Baş 
feriüdürlüğü'nde kıran kırana geçen bir 
indirim ile Bandırmak bir iş adamında 
kaldı.
? Bursa il ve ilçelerinin TEKEL 
Pazarlama ihalesi geçtiğimiz hafta 
Perşembe günü Bursa Tekel. Müdürlüğü 
ilçe binasında saat 09.00'dd başladı.
K Gemlikli Tekel bayilerinin 1993 ve 
1994 yılı ortalarına kadar sattıkları Tekel 
ürünlerinin karının yüzde 40'ndan 
başlayan açık eksiltmeyle indirime 
Gemlikten Güzel Nakliyat Ltd. Ada

İnşaat, Solaksubaşı Otomotiv, Mustafa 
Sertkaya. Uluooakldr Gazete Dağıtım 
ve Gıda , Selçuk Kaner Elmakçılık, 
Zafer Yavuz yanında Orhangazi, Bursa, 
çevre ilçelerinden .yaklaşık 15 firma 
katıldı.

TEKEL'in-115 milyon lira teminatla 
açtığı açık eksiltme tekel ürünleri 
dağıtım pazarlama işi büyük ilgi 
görürken, eksiltmede büyük kırımlar 
yapıldı. Gemlik Tekel Dağıtım ihalesi % 
0.98 ile Bandırmalı bir iş adamında 
kaldı. Zafer Yavuz, % 0.99 ile ikinci sıra
da Selçuk Kaner ise üçüncü sırada yer 
alıyor.

Ağabey Avukat Ekrem Atamay 2 yıl önce YAYÇEP'den traktör kazanmıştı

Öner Atamay'a 13 milyon ödül
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığınca 1991 

yılında başlatılan televizyonla yaygın 
çiftçi eğitimi projesi (YAYÇEP)'in 
sınavlarında başarı gösteren Öner 
■Atamay 13 milyon lira para ödülü 
hazandı.

Tarla bitkHeri, meyvecilik, bağcılık, 
sebzecilik ve süs bitkileri konularında 
televizyon yayınlarını izleyerek, Tarım ve 
Köy İşleri Bakanlığınca 27 Ekim 1994 
günü açılan sınavı kazanan Gemlikli 33 
çiftçi arasında 60 puanın üzerinde not 
alan Öner Atamay 13 milyon lira para 
ödülü kazandı.

Atamay, 12 Nisan 1995 günü Ankara 
Karayollara Toplantı Salonunda .yapıla
cak ödül töreninde armağanını ve 
başarı sertifikasını alacak. ' ' . !

Öner Atamay'ın ağabeyi Avukat 
Ekrem Atamay 2 yıl , önce yine 
YAYÇEP'in açmış olduğu sınava katılmış 
ve birincilik elde ederek, armağan 
olarak traktör, kazanmıştı.

YAYÇEP önümüzdeki dönem 
"Kooperatifçilik" konusunda Tv'de 
çiftçiye yönelik, eğitim yayınları 
yapacak.

Kaymakam Orhan Işın

Vatandaşlardan
yardım istedi
[ Gemlik Kaymakamı 
Orhan İşın, suçluluarla 
etkili bir şekilde 
mücadele edebilmek 
için vatandaşlardan 
yardım istedi.
’ Vatandaşları bazı 
konularda uyaran 
Kaymakam Orhan Işın, 
suçlar karşısında 
devletin etkili mücadele 
edebilmesi için vatan
daşın bilgi ve istibaratı- 
ha ihtiyaç olduğunu 
söyledi. Bunun için her 
türlü şüpheli durumlarda 
halkın 155 Polis İmdat ya 
da 156 Jandarma İmdat 
telefonlarına durdumu 
iletmeleri gerektiğini 
söyledi.

Kaymakam Işın, 
"Suçlularla daha iyi 
mücadele edebilmek, 
sîzlerin rahaf ve huzu
runu temin edebilmek

Sendikadan Belediye
Başkanına plaket

F DİSK'e bağlı Genel İş 
Sendikası Bursa Şube 
Başkanı Hüseyin Yaman, 
Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı'ya toplu sözleşme 
görüşmelerinde göster
diği uzlaşmacı tavırların
dan dolayı geçtiğimiz 
hafta Çarşamba günü 
saat 13.00'de Belediye 
Başkanı Nurettin Aycı'yı 
makamında ziyaret eden 
Genel iş Sendikası Bursa 
Şube Başkanı Hüseyin 
Yaman ve arkadaşları 
hazırladıkları teşekkür 
plaketini verirken, yaptığı 

için birbirimizin bilgisin
den istifade etmek 
zorundayız. İşyerinize 
gelen, otonuza binen 
şüpheli kişileri, geliri ile 
mütenasip olmayacak 
şekilde para harcayan
ları, kendisini gizlemeye 
çalışanları, taksi ve 
kamyonet sürücüleri 
taşıdıkları şüpheli yük
leri, çalıntı olması 
muhtemel altın ve ben 
zeri mücevherat bozdu
ranları, adres soranları, 
dilencilik yapanları, 
küçük yaştaki çocuklar
la yakınlık ve ilişik! kur
mak İsteyenleri, gördüğü 
olayları , kaçan sanık
ları, sanıklann ieşkalleri- 
ni, kaçış yönlerini, oto 
plakalarını bu ve buna 
benzer durumları polis 
imdat telefonuna 
bildirmelerini" istedi.

konuşmada Gemlik 
belediyesinde çalışan 
216 İşçi adına İmzalanan 
2 yıllık sözleşmede yüzde 
200 oranında zam 
yapıldığını, ayrıca sosyal 
yardımlarda örnek 
davranışları nedeniyle 
Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı'ya teşekkür etti ve 
plaketini verdi. Avcı'da 
konuşmasında en İyi 
olanı değil, belediye 
İmkanlarının el verdiği 
kadarını verebildiklerini 
söyledi.

Başkan Avcı 
"isimleri 
ben 
vermedim II

Geçtiğimiz hafta 
gazetemizde yayınlanan • 
"Belediye 47 kişiyi icraya 
verdi" başlıklı haber üzerine, 
bir açıklama yapan 
Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı, belediyenin vatan
daşlardan alacaklara 
nedeniyle icra takip 
başlatıldığını, takibe alınan 
vatandaşların bdzılarınıı 
borçlarını ödediklerini, 
bazılarının da taksite 
bağladıklarını belirterek, 
"Benim belediye alçak
larını almak görevim, 
ancak haberin çıktığı 
gazeteye borçların isimleri
ni ben vermedim. Gazeteci 
haberi kendi araştırması ile 
yapmıştır. Devletin mil
yarlarca lira vergi yüzsüz
lerini açıklamazken benim 
5-10 milyon lira borcu 
olanları açıklamam 
düşünülemez. Haber 
nedeni İle tepkiler aldım" 
şeklinde konuştu.

Mehmet Dinç 
Hisartepe 
Mahallesindeydi
Mehmet Dinç ve 
arkadaşları geçtiğimiz 
hafta Hisartepe Mahallesi 
ne giderek, halkın sorun
larını dinlediler.
İftar yemeğinden sonra 
Hisartepe Mahallesl'ndeki 
bazı evleri ziyaret eden 
Mehmet Dinç ve 
arkadaşları npahallede 
yapılması istenen sorunların 
Belediye Başkanına İletile
ceğini, acil çözüm 
bekleyen sorunların çözüle
ceği sözünü verdi.

Ticaret ve Sanayi
Odası

İftar
ÇİFTÇİ KÖŞESİ

yemeği 
düzenledi

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odasi'nın gelenek
sel iftar yemeği dün akşam 
Atamer Turistik Tesisleri 'nde 
yapıldı.

Yemeğe Kaymakam 
Orhan Işın, Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı, 
Garnizon-Komutanı, Kıdemli 
Albay Bilgi Gühkent, Ticaret 
Odası Başkanı Kemal Akıt, 
Ticaret Sanayi Odası 
Başkanı Osman Sarışen, 
daire amirleri, oda yöneti
cileri katıldı.

Yardımsevenler Derneği ve 
Belediye öncülüğünde 

Günde 
500 kişiye 
sıcak aş 
veriliyor
Ramazan nedeniyle 

Gemlik Belediyesi ve 
Yardımsevenler Derneği'nin 
organizasyonu, iş adamla 
r.ının ve halkın desteği ile 
başlatılan sıcak yemek 
kampanyası devam edi 
yor.

Belediye Sarayı mut
fağında gönüllü hanımlar 
tarafından pişirilen yemek
ler her gün saat 14.00'den 
başlayarak muhtaç olan
lara dağıtılıyor.

Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, günlük 
dağıtılan sıcak aşdan yak
laşık 500 kişinin yarar - 
landığını belirterek, 
halkımızdan gelecek her 
türlü gıda yardımının 
değerlendirip, yoksul 
vatandaşlara sıcak aş 
olarak veriyoruz dedi.
• Öte yandan Gemlik 
Yardımsevenler Derneği 
yüz aileye çeşitli erzak 
bulunan ramazan, paketi 
dağıttı.

Veziroğlu
Eczanesi
soyuldu

İlçemizin Demlrsubaşı 
Mahallesinde bulunan 
Veziroğlu Eczanesi 
geçtiğimiz hafta soyuldu.

. Eczaneye giren hırsızlar 
eczanenin kasasını 
soyarak, televizyonu?alıp 
•kaçtılar.

Eczanesinin soyul - 
duğunu sabahleyin gören 
Eczacı Mualla Lostar, duru
mu polise bildirdi. .

Polis, eczane hırsızlarını 
aramaya başladı.

Öte yandan son gün
lerde bütün apartmanlar
da kapı önlerinde bulunan 
ayakkabıların ve bisiklet
lerin'çalındığı polisin yaptığı 
aramalarda bisiklet hır 
sızjarının yakalanarak, 
Adllye'ye sevk edildiği öğre 
nlldl.

İlgililer, şüphelilerin 155 
polis İmdat telefonuna 
mutlaka bildirilmesini İstedi.

TOPRAK EREZYONU NEDİR VE 
ALINACAK ÖNLEMLER NELERDİR?

Kazım ALTINDİŞ 
Ziraat Mühendisi

Sayın çitçllerimiz, insanlar dahil bütün can
lıların yaşamaları için mutlaka gerek olan ! 
topraklarımız, bilinçsizlik ve tedbirszük yüzünden, 
rüzgar, yağmur ve kar sularıyla taşınarak geriye I 
verimsiz araziler bırakılmasının ilerideki nesiller j 
için büyük bir tehlike yarattığını ve bu tehlikenin 

' bir dış düşmandan daha korkunç, daha aman - I 
sız olduğunu belirtmek isterim. Toprak tabiatın ] 
insana bahsettiği dört lüzumlu olan (güneş, I 
hava, su) unsurlarından biridir, ancak sınırlıdır ve i 
istediğimiz kadar topraklarımızı artıramayız. Bize | 
düşen göTev topraklarımızı erozyondan koru- 1 
mak ve verimliliğini artırmak. Yapılan araştır
malara göre 5 cm. toprak tabakasının oluşması 
1000-2000 yıl sürmekte, o ise yalnız bir yıl içinde 
yurdumuzda yitirilen toprağın organik madde 
değeri iki trilyonu aşmaktadır. Türkiye toprak
larının yüzde 80'ninde erezyon görülmektedir. Bu 
rakamlar ilçemiz olan Gemlik içinde geçerlidir. 
Yurdumuz topraklarından erezyon nedeniyle her 
sene Kıbrıs adası kadar toprak kaybetmekteyiz.

Son yıllarda zeytin fiyatlarının artmasıyla 
erezyonda da bir artış görülüyor, nedeni, meyil! 
fazla olan yerlerde de bahçeler tesis ediliyor. 
Birçok zeytin bahçelerinin üst verimli toprağı 
gözümüzün önünde derelere, denizlere akıp 
giderken kıymetli çiftçilerimiz bu olaya seyirci 
kalmayıp erezyonu önlemek tedbirler almalıdır
lar.

EREZYONA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER
1- Topraktaki organik maddeyi artırarak 

toprağı erezyona karşı daha' dirençli, daha 
dayanıklı bir hale getirmek, bu da toprağa, 
dönem başına 3-4 ton hayvan gübresi, torf ve 
kompost vererek yapılır.

2- Meyili fazla olan yerlerde yeşil gübreleme 
uygulanmalıdır.

3- Zeytinliklerin başına mutla ta baş arkları 
yapılmalı ve serbest akan sula :n bu arklara 
toplanmasını sağlamalı. Sürümden sonra saban 
veya pullukla 15- m. arayla meylin perpendikün- 
ler(afkldr) çiziler yapılmalı.

4- İlkbahar ve sonbahar sürümleri, şiddetli ve 
süreklilik arzeden yağışlardan sonra yapılmalı ve 
■sürüm sayısı minimuma indirilmelidir.

5- Sistemli ve kuvvetli esen rüzgarların kuvveti- 
■ ni önlemek için yapraklarını dökmeyen orman 

ağaçlarından rüzgar kiran orman kuşakları 
yetiştirilmeli.

6- Meyili %25 fazla olan yerlerde zeytin, .veya 
meyve bahçeleri tesis edilecekse mu^dka 
teraslar yapılarak, teraslara dikilmeli.

7- Hububat ekilen yerlerde hasattan sonra 
anızların yakılmamasını sağlamak.

8- Derelere barajlar yapmak ve der e 
kenarlarını ağaçlandırmak.

9- Çayı? ve meraların düzenli ve kontrollü 
olarak kullanımı sağlamak, verimsiz meraları İslah 
etmek ve meyili fazla olan mera ve çayırları 
zeytinlik için sökmemek.

Sayın çiftçilerimiz yukarıda sayılan önlemleri 
zamanında ve kaliteli olarak yerine getirirsek bir 
taraftan ürününüz artar, diğer taraftan da gele
cek nesilleri için büyük yatırımı yapmış olursunuz.

Ürününüz bol olsun. ■

Havuzlu
Satılık 50 m 

Tel: 513

daire
2 dükkan
17 97
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Marmarablrllk Zeytin Tarım Satış Kooperatifi 1 milyon 708 bin 20 kilo zeytin aldı 

1994-95 Zeytin alım 
kampanyası sona erdi 

72 Nolu Marmarablrllk Zeytin Tarım kho Bedel

0

Satış Kooperatifi zeytin alımlarını bu yıl 
1 milyon 708 bin 20 kilo zeytin alarak 
kapattı.

Kooperatif yetkililerinden aldığımız 
bilgilere göre, 10 Şubat 1995 gününe 
kadar alınan zeytin ürünün bedeli 71 
milyar 379 milyon 449 bin 110 lira 
olduğu öğrenildi.

Kooperatife zeytin veren üreticilere 
alacakları bedeller karşılığında zirai 
ilaç veriliyor.

Marmarabirllk'e zeytin veren üreti
cilere kasım ayı teslimatlarının yüzde’ 
50'si ve aralik ayı teslimatlarının yüzde 
25'1 ödeniyor.

72 Nolu Marmarablrllk Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifinin 1994-1995 yılı 
içersinde aldığı zeytin ürününün mer 
kezlere göre dağılımı ise şöyle :

Merkez 499106 21.191.982.370
Adliye 7346 339.350.250
Armutlu 35782 1.619.089.700
Clhatlı 31291 1.192.622.750
Dürdane 39844 1.455.721.910
Engürü 80001 3.393.740.120
Fıstıklı 63560 2.787.385.160
B. Kumla 30650 1.213.857.810
Gencalli 109887 • 3.949.778.490
K. Kumla , 109986 4.670.901.790
Karacaali 52234' 2.263.188.450
Kapaklı 13587 726.464.550
Kurtul 90355 3.545.026.710
Kurşunlu 58314 2.İ32J01.250
Narlı 37076 1.620.222.950
Ovaakça 42009 2.065.434.200
Şahinyurdu 42830 t814.326.690
Umurbey 133032 5.024.915.770
Muratoba 10351 378.570.950
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FATİH SULTAN MEHMET İn

ÇEVRE KORUMASI VE SAĞLIĞI VASİYETİ
"Ben ki İstanbul Fatihi Abdü Aciz Fatih Sultan Mehmet Bizatihini alunte 

rimle kazanmış olduğum akçelerimle satun aldığım İstanbul'un Taşlık 
mevkiinde kain ve maul, ul hudud olan(136) bab dükkanımı aşağıdaki 
şartlar mavacenesinde vakfı sahih eylerim. Şöyle ki: Bu gayrimenku- 
lafımdan elde olunacak nemalarla, İstanbul'un her sokağına ikişer kişi 
tayin eyledim. Bunlar ki ellerinde bir kap içerisinde kireç tozu ve kömür 
külü olduğu halde gtünün belirli saatlerinde bu sokakları gezerler. Bu 
sokaklarda tükürenlerin, tükrükleri üzerine bu tozu dökerler ki, yevmiye 
20'şer akçe olsunlar. Aynca 10 cerrah, 10 tabib ve 53'de yarasana tayin 
ve nasbeyledim. Bunlar ki ayın belli günlerinde İstanbul'a çıkalar bilais- 
tesna her kapıyı vuralar ve evde hasta olup olmadığını soralar. Var ise 
şifası orada mümkün ise şifayap olalar, değil ise kendilerinden hiçbir 
karşılık beklemeksizin Darül-acezeye kaldırarak orada salah bulduralar.

Maaz- Allah herhangi bir gıda maddesi buhrani da vaki olabilir. Böyle 
bir hal karşısında bırakmış olduğum 100 silah, ehli erbaba verile, bunlar 
ki hayvanatı vahşiyenin yumurtada olamadığı sıralarda Balkanlarda 
çıkıp avlanalar ki zinhar hastalarımızı gıdalar bırakmayalar.

I*
M

1^
•*

■;
& 
de?

Ayrıca külliyemde bina ve inşa eylediğim imarethaneden şehide i 
şühedanın xaile fertlari ve Medine1! İstanbul fukarası yemek yiyeler. I 
Ancak yemek yemeye veya almaya bizatihi kendüleri gelmeyenlerin | 
yemekleri güneşin loş ve karanlığında ve kimse görmeden kapaklı I 
kablar içerisinde evlerine götürüle."
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KONGRE ÎLANI
KURTUL KÖYÜ VE 

KUR AN KURSU YAŞATMA» 
DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimizin yıllık Olağan Kurul 
Toplantısı 10 Mart 1995 günü Kurtul Köyü 
Düğün Salonu'nda saat 20.00'de yapıla-' 
caktiL;f
, Çoğunluk sağlanamadığı* ..takdirde 
toplantı bir hafta sonra aynı yer ve saatte 
tekrarlanacaktır.

Yönetim Kurulu

GÜNDEM :
1 -s. Açılış ve yoklama
2- Saygı duruşu
3- Yönetim ve Denetleme kurullarının 

çalışma raporlarının okunması ve İbra 
edilmesi

4- Y eni Yönetim ve denetleme 
kurullarının seçilmesi

5- Dilek ve temenniler
6- Kapanış

Küçük 
Kumla'da 
sohben 
patlaması 
korku 
yarattı 
Geçtiğimiz hafta 
Küçük Kumla da mey
dana gelen sohben 
patlamasında 
yaralanan ve ölen 
olmadı.
Geçtiğimiz hafta 
Küçük Kumla Memi 
Reis Mahallesinde 
bulunan Sarışen İkizler 
sitesinde boş bir 
dairede bulunan 
Söhbenin açık bırakıl
ması sonucu saat 
O3.oo dolaylarında 
suyu biten ve fazla ısı
nan sohben büyük 
gürültü ile patladı. 
Patlama sonucu 
Sarışen İkizler sitesinin 
banyo bölümünde 
hasar meydana geldi. 
Dairenin boş olması 
nedeniyle can kaybı
na neden olmadı,

KÖJVTZ OFSET
Matbaacılık- Yayıncılık- Tanıtım Hizmetleri

ratura-Gider Makbuzu-
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

Çocuklar 
yanıcı 
maddelerden 
uzak 
tutulmalı

(BYE) Yanıcı mad
delerin özellikle çocuk
larda tehlikeli sonuçlar 
yarattığı, anne ve 
babaların, çocuklarını 
yanıcı maddelerle mut- 

' faktan uzak tutmaları 
gerektiği bildirildi.

Çocuklarda yanığın , 
gerek hasta ve hasta 
yakınları, gerekse hekim 

. için takip ve tedavisinin 
son derece zor olduğu 
öğrenildi.

Yanık olgularının 
yüzde 60-70'inin 0-3 yaş 
grubunda ve sıcak su 
/anığı şeklinde görülü 

’ yoı. 7 ocukların sıvı-elek- 
'•nlicl dengesi kolayca 

,r - öo/uldıfundan, en.fek- “u ul31“a UÇlK CJIUUK- 
,aıı, bu nedenle geniş 

' olmayan yanıklar bile 
I ölumıe sonuçlanabiliyor.

.İyileşen olgularda ise 
I ciddi boyutlarda deri 

hasarları oluşabiliyor. Bu 
| hasarlar, çocukta 
1 büyüdüğünde hem 
. estetik açıdan olumsuz 
I psikolojik etkiler yarat- 
• makta hem de 
ı iyileşirken sertleşen 
। yanık alanlarıda ge 
j rilmeler, eklemlerde 

hareket kısıtlanmaları, 
gelişim kusurları ortaya 
çıkabilir.

Anne ve babaların 
ı İhmalinin faturasını, 

. çocuğun ölerek veya 
„ ..omürboyu kusurlu yaşa- 
*, yarak.ödediği bildirildi.

0-3 yaş grubu ağırlıklı 
ı olmak üzere, küçük 

..çocukları olan aileler 
’■ {Çocukların ulaşabile- 
, ceği mesafede ve orta 

yerde ocak yakmamalı, 
yemek pişirmeme!!, su 
ve süt kaynatma- 

1 malıdırlar.
Bebek ve çocuklar, 

ateş veya ocak yanan 
ortamlardan kesinlikle 
uzak tutulmalı. 
Mutfaklarda ocaklar, 
kapı girişlerine veya 

1 çocukların kolayca girip 
çıkabilecekleri konuma, 
ulaşabilecekleri yerlere 
değil, mümkün olan en 
kuytu, en girinti kısımlara

I konulmalıdır.

Gemlik’te suç
Sanında *
azalma var

İlçe Emniyet Müdürü Üzeyir Ergüven, vatan- j 
aaşların polise yardımlarından ve etkili 

MM mücadele sonucu ilçemizdeki üç yıl içinde 1 
birçok suçlarda büyük azalmaların 

IJIİM görüldüğünü söyledi.
Emniyet Müdürü Ergüven 1992 yılında 

llllllll Gemlik'te 15 gasp suçunun işlendiğini, bu 
durumun 1993 yılında 4'e indiğini, 1994 yılın-1 
da ise gasp suçu işlenmediğini söyledi.
Gemlikin nüfusunun çoğalmasına karşın, I 

su9 oranlarında birçok yere göre büyük 
azalma görüldüğünü hatırlatan Emniyet 
Müdürü Ergüven, bunda Gemlik halkının 
polise olan güveni, suçluları zamanında I 
bildirmelerinin de büyük önemi olduğunu 

BSİOB belirterek, tüm suçlarda yüzde 30 inen bir .i 
—— sfşiffira »at,
" Çökti.
. ’.J:' S : İlçe Emniyet Müdürü Üzeyir Ergüven, halkın 1 

polise yardımlarının devam etmesini, şüpheli, 
kişileri 155 Polis İmdat telefonuna bildirilmesi-1 

il1UHi ni istedi.

KONGRE İLANI
S.S. AZOT MENSUPLARI TÜKETİM 

KOOPERATİFİ
BAŞKANLIĞINDAN

Kooperatifimizin, (17) onyedinel olağan! 
genel kurul toplantısı 25 Şubat 1995 ' 
Cumartesi günü saat 14.00'de Gazi j 
İlkokulu'nda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 
11 Mart 1995 Cumartesi günü aynı yer ve! 
saatte tekrarlanacaktır.

Yönetim Kurulu!

GÜNDEM :
1 - Açılış ve saygı duruşu
2- Divan teşkili
3- Yönetim ve denetleme kurullarının 

raporlarının okunması
4- Yönetim ve denetleme kurullarının 

aklanması
5-1995 yılı bütçesinin görüşülüp karara 

bağlanması
6- Dilek ve temenniler
7- Kapanış.
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J SAĞLIKLI BİR VÜCUDUN TBMBL MADDELERİ
id ıl Sağlıklı bir vücudun temel maddeleri 

üç grupta toplanır. Bunlar proteinler, 
M karbonhidratlar ve yağlar.

Ayrıca vücudumuzun bunların dışın - 
da vitaminlere, minerallere ve suya da 

t M ihtiyacı vardır. Vücudun yüzde 60'dan 
Hm fazlasını oluşturan su, sürekli olarak kay- 

bolur ve kaybolan bu suyun tamamlan-

f ite

ıl®.

ması gerekir.
Aldığımız maddelerden çoğunluğu 

vücudumuz tarafından hemen kul
lanılabilir. Fakat vücudun en önemli
yapı gereci olan protein, vücuda çok

No
değişik oluşumlarda girer.

ıide

erin 
akh

5?s I

PROTEİNLER
Proteinler azot, karbon, hidrojen ve 

oksijenden oluşur. Proteinlerin hepsi 
aminoasitler adı verilen temel birimler
den yapılmış karmaşık bileşiklerdir. 
Hücre tarafından serbest bırakıldığında 
proteinler vücut tarafından çeşitli 
birçok görevlerde kullanılır. Proteinler 
ayrıca tırnakları ve saç kıllarını da oluş - 
turur.

Proteinlerden bir başka önemli grup 
küçük küresel moleküller halinde
’yumaklaşarak başka maddelere 
parçalanabilen enzimleri ve hastalıkla 
savaşan antikorları oluşturur.

KARBONHİDRATLAR
Çoğunluğunu bitkilerden sağladığımız 

karbonhidratlar temel besin maddeler- 
imizdir. En çok alınan karbonhidratlar, 
şekerler ve özellikle tahıl ürünlerinde bol 
miktarda bulunan nişastalardır. 
Karbonhidratlar vücutta enerji kay
nakları olarak kullanılır. Bunlar sindirim 
sisteminde çok çabuk ve kolayca 
emilebilir ve glikojen adı verilen bir 
madde olarak karaciğerde depolanır. 
Vücut acele olarak enerjiye gereksinme 
duyduğu zaman, glikojen kan dolaşımı
na glikoz olarak verilir ve kaslar tarafın
dan hemen kullanılır. Yalnızca küçük bir 
miktar karbonhidrat depolanabilir. 
İçinde karbonhidrat bulunan son yiye
ceğin alınmasından sonraki 13 saat 
içinde, vücut gereksinme duyduğu 
enerjiyi depolanmış yağı parçalayarak 
sağlamaya başlar.

YAĞLAR
Yağların yapısında karbon, hidrojen 

ve oksijen bulunur. Bunlar, bitkilerden ya 
da hayvanlardan sağlanan, enerji 
yönünden zengin bileşimlerdir, temel 
olarak yağ asitlerinden ve gliserinden 
oluşur. Deri altında depolanan yağ deri 
yoluyla .ısı kaybının azaltılmasına 
yardımcı olur. En önemlisi ise enerji 
deposu görevini yapmasıdır.

'iYSigara içen anne adayı, 
çocuğun büyümesini engelliyor lV

(BYE) Sigara içen ideal yaşta doğum 
yapmayan, sık doğum yapan ve yeterli 
beslenemeyen anne adayının 
çocuğunda, büyüme geriliği görülme 
riskinin yüksek olduğu bildirildi.

Çocukta büyüme geriliğinin, anne 
karnında, doğumdan buluğ çağng ve 
buluğ çağı olmak üzere üç aşamada 
gözleniyor.

Çocukta büyüme geriliğinin en 
önemli nedeninin anne karnındaki 
olumsuzluklar olduğu belirtiliyor.

Anrne karnındaki çocukta büyüme 
geriliğinin olmasının birinci nedenini 
anne adayının sigara içmesidir. Sigara 
içen anne çocuğun büyümesini 
engeller. İkinci etken ideal yaşta 
doğum yapmamaktır. Genç yaşlarda 
doğum yapan kadınlar kendi büyümesi 
ni tamamlayamadıkları için aldığı 
gıdaları çocuğuyla paylaşır, 35 yaştan 
sonra ise anne adayının plazentası 
yetersiz kalır. Üçüncü etken anne 
adayının yetersiz beslenmesidir.

Görülen tümörlerin
yüzde 3'ü doğuştan

in
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I lOp A Y OL
İNŞAAT ORTAKLIĞI

MANASTIR MEVKİİNDE
Deniz manzaralı

Kaloriferli
Hidroforlu

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 HOLÜ ARALIK
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Kurulu!
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Apandisit 

kangrenine 

dikkat
(BYE) Toplumda çok 

sık görülen apandisit 
hastalığının ihmal 
edilmesi halinde kangre 
dönüşerek, hastayı 
ölüme götürebileceği 
bildirildi.

Apandisit hastalığı, 
önce göbek etrafında 
ağrı ile kendini göster
diği, bu ağrının yaklaşık 
6 saat sonra karının sağ 
alt bölgesine yerleştiği 
ve iştahsızlığın da 
beraberinde getirdiği 
öğrenildi.

Apandisit hastalığın
dan kurtulmanın tek 
çaresi ameliyattır. İlaçla 
tedavi mümkün 
değildir.

Apandisit çocuklar
da çok nadir görülür. 
Fakat yine de tehlike 
taşımaktadır.

(BYE) Çocukluk çağında görülen 
kanserlerin bir kısmının kalıtsal olduğu 
belirtilerek, çocuklarda teşhis ‘edilen 
tümörlerin yüzde 3'ünün doğumla birlikte 
ortaya çıktığı ve akraba evliliğinin bu 
açıdan sakıncaları bulunduğu bildirildi.

Dünyada her yıl 5 bin çocuk kansere 
yakalanıyor.

Kanserin bir toplum sorunu olduğunu 
ve bu açıdan ele alınması gerektiğini 
belirten yetkililer, çocukluk çağı kanser
lerin bu sorun içinde önemli bir yeri 
bulunduğunu, Türkiye'de 5 yaşa kadar 
meydana gelen her 100 ölümden 
ikisinin, 5-15 yaş arasında ise her 20

ölümden birinin kanserden kay -. 
naklandığını bildirdiler.

Çocuklarda iştahsızlık, halsizlik ve 
vücutta mor lekelerin kanser belirtisi ola
bileceği belirtiliyor.

Ayrıca koltuk altı, boyun ve kasıkta. . 
bezeler, karında şişlik, idrar yapmada 
zorluk, havale geçirme, yüTÛrhe ve 
konuşma zorluğu, gözbebeğinde be’ 
yazlık, vücudun çeşitli yerlerinde yumru
lar, sebebi belli olmayan ateş ve...- 
iyileşmeyen enfeksiyonlar da kanser 
belirtisi olabiliyor. Mutlaka hekime 
başvurulmalıdır.

• •

Öksürüğü önemseyin
(BYE) Öksürüğün başta soğuk algınlığı 

olmak üzere, pek çok hastalığın haber
cisidir.

Öksürük, solunum sisteminin savunma 
mekanizmalarından biri olduğu, so 
lunum yollarına toz ve mikrop gibi 
yabancı cisimlerin girmesinin girmişse 
birikmesini önlediği ve dışarıya attığı 
bildirildi.

Öksürüğün bu yönü ile yararlı olduğu 
için tedavisi gerekmiyor.

Astım krizinde hastaya öksürük kesici 
ilaç vermek sakıncalıdır. Öksürük 
refleksinin ortadan kaldırılması ile so 
lunum yollarında biriken balgam 
dışarıya atılamaz. Bu da hastanın nefes 
darlığının artmasına yol açar.

Sigara tiryakilerinin tamamı özellikle 
sabah kalkınca çoğunlukla balgamlı 
öksürür. Bu öksürük mutlaka önemsen

men ve dikkate alınmalıdır. Özellikle 
sigara içenlerde yoğun öksürük ve bal
gam, kronik bronşit belirtisi olabilir.

Bir süre sonra nefes darlığına yol aça
bilir, akciğer kanserinin ilk belirtisi olarak 
da değerlendirilebiliyor.

Öksürük astım, verem, boğmaca ve 
kalp hastalıklarının belirtisidir.

Astım bazı hastalarda sadece 
nöbetler şeklinde gelen öksürük krizi ile 
başlar. Bu hastalar, tedavi edilmezse 
hırıltı ve nefes darlığı başlar. Uzun süre 
antibiyotik tedavisine yanıt vermeyen 
öksürükler, veremin erken belirtisi olabilir.

Öksürüğün gögüs ve karın kaslarında 
ağrılara, şiddetli öksürük krizinin ise 
nadiren de olsa hastanın kaburgalarının 
kırılmasına ve bayılmasına neden ola - 
biliyor.

GEMLİK REHBERİ
Gerekil Telefonlar Re t mi. Daireler
Polis İmdat 155 TEK Arıza 5132066 ' Gemi Saatleri
Jandarma K. 5131044 TEK işletme 5134503 Yalova -Sirkeci (Işgünlerl) TAkSİl FP
Polis Karakolu 
Gar. kom.

5131879
5131206

Turizm Der.
SporSah.
Orm. Böl. Şf.

5131274
5131900 
513İ286

05.50-13.05-17.00.
Tatil Günleri 06,30-13.00- 17.00

j Körfez Taksi 
Çınar Taksi

5131821
5132467 •

Kaymakamlık
Kaymakamlık 5131051

Milli Eğt. Md. 
Halk EğÇIvfrk. 
Halk Kütüp. 
As. Şb. 
Karayolları

5131174
5131846
5131353
5131057
51,31308

Belediye
Santral 5134521-23
Sekreter 5134520

(.Güven Taksi 
(Gemlik Taksi

5133240
5132324

Kaymakamlık EV5131O52 Zabıta 5134521-190 TÜP DAĞITICILARIv. ^avcıııgı 0)31003 Uman Bşk. 5131133 Otobüs İşlet. 5134521-122
C. Savcı Yrd.
Emniyet M.

5132954
5131028

Mal Md.
Nüfus Md.

5131095
5133742

Su İşletmesi 5134521 -115
İtfaiye 5132325

, Aygaz
• Özgaz

513 12 95
514 17 00

Özel İd. Md. 5131507 , Muhasebe Md. 5134521-182 ı Tekgaz 5| 3 16 3/
Tapu’SIc. Md. 5131414 Yazı iş. Md. 5134521-111 f” Ocakgaz 513 16 37
Müftülük 5131364 Su Arıza 5134521-185 i Ergaz 513 88 43

513 22 59Gümrük Md. 5132978 | Ipragaz
Tekel Md, 5131042 Habaşgaz 513 45 46

ULAŞIM Ver, Da. Md, 5132360 Hastaneler [ Likit gaz 5,13 1/38
Doğan Körfez 5131-212 İlçe Tar, Md. 5131186 Devlet Has. ' 5139200 1 Yeni Llkitgaz 513 65 00
Aydın Turizm 5132077 İlçe Seç. Md. 5134994 SSK Hastanesi 5132329 Alevğaz 513 40 95

_ *
Mer. Sağ. Ocağı 5131068

14 Şubat 1995 Sah ÖZER

15 Şubat 1995 Çarşamba GEMLİK

16 Şubat 1995 Perşembe ONUR

1.7 Şubat 1995 Cuma MERKEZ

18 Şubat- 1995 Cumartesi S. SARAL

19 Şubat 1995 Pazar SERİM

20 Şubat 1995 Pazartesi ÇAĞLAR
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Gemlikspor'a
soğuk duş !

Grubunda şampiyonluk mücadelesi yapmakta olan Gemllkspor 
bu hafta hiç beklemediği bir yenilgi aldı.

Geçtiğimiz hafta Pazar günü Çekirge ile karşılaşan Gemllkspor,. 
maçın birinci dakikasında yediği tesadüfü bir golle şoka girdi. Tüm 
maç boyunca Çekirge ceza sahasında gol arayan Gemllkspor, 
rakibin yaptığı üç atakta 3 gol yedi.

Bu hafta rakibi Batıtrakya İle Orhangazi'de karşılaşacak oldn 
Gemlikspor'un rakibinden 2 puanı eksik ve pazar günkü maçta- 
rakibini mutlaka yenmek zorunda olan Gemllkspor, bu maç ile’ilgili 
hazırlıklara başladı.

TARAFTARA ÇAĞRI
Gemllkspor Kulübü Başkanı Mahir Gencer, bu hafta yapılacak : 

Batıtrakya maçının mutlaka alınacağını, bu konuda spor severlerin 
karşılaşmaya geler ek, takımlarını desteklemelerini İstedi. * 
Karşılaşmalar da yapılan kötü tezaruatın takımın oyununu ve 
hakemin yönetimini de etkilediğini hatırlatan Gencer, taraftarlar
dan sportmence desteklemelerini istedi.

MERKlfe
KONUT YAPI KOOPERATİFİ

TEL: 513 25 82
GÜRLE İŞ MERKEZİ K.4 NO :161 GEMLİK

i O HidroforÖ -fc&m ~ oyun atom □ Kopal? otopark

GEMLİK'TE EV SAHİBİ OLMAK İSTEYENLERE FIRSAT ....

Gemllk'in merkezinde kat karşılığı arsası alınmış, proje çalışmaları tamamlan - 
mış, ilk baharda temeli atılması.planlanan kooperatifimize belli sayıda üye’olı.' - 
nacaktır.
Giriş Ödentisi 55.000.000-
İlk 5 aylık ödenti 5.000.000 x 5 >
Daha sonraki ödentiler Genel Kurul kararı He belirlenecektir.

ÜYE KAYDI VE DAHA GENİŞ BİLGİ İÇİN KOOPERATİF 

MERKEZİNE MÜRACAAT EDİLEBİLİR.

Kalp ve solunum 
rahatsızlıkları 
olanlara uyarı 

Sise
dikkat!
Pazar gününden beri 
Marmara Bölgesini 
etkisi altına alan sis 
nedeniyle kalp ve so 
lunum yolu rahatsızlığı 
bulunan hastaların 
evlerinden dışarıya • 
çıkmaması isteniyor. 
Sis nedeniyle r* 
metreküp havada 
yüzde yüze yakın nem 
bulunduğuna dikkat 
çeken İlgililer, 
yaşlıların, kalp ra 
ha tsızlığı bulunanların 
kuru havanın bulun
duğu yerleri teıcih 
etmelerini, bu gibi 
durumlarda 
evlerinden dışarıya 
çıkmamalarını istiyor
lar.
Öte yandan Pazar 
gününden beri ilçe 
mizde de etkili olan sis 
nedeniyle karayol
larında ve-denizlerde 
görüş ufkunun 20 
metreyi aşmadığı, 
sürücülerin çok dikkatli 
davranmaları,' 
araçlarında ve 
teknelerinde ışık yak- 
mçlarını hatırlatıyorlar. 
Sis nedeniyle Gemlik 
Bursa ve İstanbul 
karayolunda ve deniz
lerimizde herhangi pır 
kazânilYblmarrıUMrır. 
sevindirici olduğu 
belirtiliyor.
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Tel: 513 17 97

Kaçak 
kömürü
kontrol eden
yok

1 Ocak 1995 tarihin
den başlayarak İlçemize 
düşük kalorili ve 4x4 
ölçülerden daha küçük 
ölçülerde kömürlerin 
getirilmesi, satılması ve 
kullanılması yasaklan - 
mıştı.

Yasakldra karşın kon
trollerin yapılmaması 
nedeniyle bilhassa apart
man yöneticileri ucuz1 fi 
yatlı Orhaneli, Keleş * 
kömürlerini kamyon 
kamyon ilçemize geti 
rerek kalorifer kazanların
da yakıyorlar.

Son yıllarda büyük 
şehirlerde başlayan haya 
kirlenmesinin Gemlik'! de 
tehdit etmeğe başlaması 
üzerine İlçezSağlık Kurulu 
kalorisi düşük, kükürt

oranı yüksek kömürlerin 
ilçeye getirilmesini yasak
lamış,belediye başkan
lığından yapılan duyuru
larla da halk uyarılmıştı. 
Tüm bunlara karşın ilçeye 
yoğun miktarda yasak 
kömür girdiği görülüyor. 
Vatandaşlar Belediyenin 
kontrolleri sıklaştırmasını 
istiyor.

Öte yandan zeytin 
mevsiminde bulunmamızı 
nedeniyle çalışmaların 
sürdüren yağ fabrikaların
dan elde edilen piri
naların da bazı apart
manlarda kalorifer yakıtı 
öl.ardk kullanıldığı | 
görülüyor. Prinanın yağlı 
olması çevreye çok pis 
kokuların çıkmasına i 
neden oluyor.

Çeşmelerden
çamur akıyor
Son günlerde yağan yağ 
mutlardan sonra 
çeşmelerimizden akan 
şüların bulanık olmasının 
İlçemize Haydariye 
Köyünden gelen içme 
suyunun yakınlarına 
Orman Bölge Müdürlüğü. 
tarafından açtırılan yol
ların neden olduğu,açık
landı.
Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı, son zamanlarda 
yağmurlaıdan sonra 
sularımızın bulanık 
akmasının, ana borulgrın 
delinmesinden kay
naklandığının sanıldığını 
ancak yapılan İnceleme 
lerde bunun Haydariye 
Köyü Nacaklı mevkilinde 
bulunan su tçplama . 
havzasının yakınlarına 
Orman Bölge Müdürlüğü 
tarafından açılan 2 
örman yolundan süzülen 
suların kaynağı bozmasın
dan kaynaklandığını sap
tadıklarını söyledi.

Nurettin Avcı, Haydariye 
Arıtma Tesislerindeki sis- I 
temin de çamurlu su 1 
nedeniyle çok kısa 
zamanda etkisiz hale | 
geldiğini ve süzgeç görevi 
yapan kumların kil ile 1 
tıkandığını ve suyun kay
naktan geldiği gibi şehir 
şebekesine aktığını 
belirterek şunları söyledi: 
" Bu durumun önüne 
ancak 5 bin tonluk 
■Askerlik Şubesi üzerindeki 
deponun tamamlan- I 
masıyla başa çıkabiliriz. 1 
Bilindiği gibi depoyu J 
yapan müteahlt işi yanm s 
bıraktı. Depoyu kendi i 
imkanlarımızla tamamla
maya çalışacağız. En j 
önemli sorun İse Izelasyoı 
durumu. Şimdi bu konu J 
üzerinde çalışı yoruz.
Depoyu kısa zamanda , 
bitirirsek halkımıza sağlıklı 
su içirebileceğiz.
Gemlikliler şimdilik 
sularını kaynatarak içsin
ler."

Orhangazi Caddesi No :30'da 
bulunan işyerimizi

Yeni Küçük Sanayii Sitesi 
C Blok No: 22'ye taşıdık 
Dos ve müşterilerimize 

önemle duyurulur

DAĞ ttADDEŞLFD 
NEKESTE AMBALAJ 
SANAYİ ve LTD.ŞTİ. 
Tel: 524 80 31-524 80 29



Körfez
'Düğün, ^işan, günnet davetiyeleriniz için 

zengin çeşitlerimizi
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pyEajjfegesi ve eski belediye başkan adayı Ali Hikmet Mercan'ın öldüren katilin iddiası Gemlik KÖRFEZ'den İki Yenilik
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Göç kiraladı”

Gazeteci
Gonca YERLİYURT aramızda

Haftalık yazı ve yorumlarını
3. sayfamızda bu haftadan

itibaren zevkle okuyacaksınız

İl İstanbul polisinin adam öldürmek suçundan] 
yakaladığı “Çek Sabo” lakaplı Selahattin Zorlu! 
gdh katil, poliste verdiği ifadesinde,!993 yılır 
Armutlu Keçikayalar Mevkiinde kurşunlanö: 
öldürülen DYP eski belediye başkan adayların-j

İstanbul polisi iki genelev kadının kiraladığı] 
katili Armutlu'ya getirerek tatbikat yaptırdı,

__ dan, marangoz Ali Hikmet Mercan'ı da kendisınır

n öldürdüğünü, bunun için eski ANAP Belediye 
|aşkanı Celal Göç'ün kendisini kiraladığını açık-j 
laması şok etkisi yaptı.Olayı haber yapan ı 
lazeteler ilçemizde yok sattı.i

Katil, Ali Hikmet Mercan'ın öldürüldüğü yeri 
gösterdi. Bu arada ifade için aranan Armutlu 
leski Belediye Başkanı Celal Göç bulunamadı. 
İGöç'ün öğretmen olan eşinin de yakınının 
öldüğünü bahane ederek rapor aldığı sap
landı. Göç'ün eşi dün gör evine döndü. 
Armutlu ve Gemlik'te büyük ilgi uyandıran I 
(iddianın Celal Göç'ün jandarmaya vereceği ( 
i ifade ile aydınlığa kavuşacak.

Haberi Sayfa 2‘tde

SERBEST KÜRSÜ
Önümüzdeki haftadan başlayarak Gemliklilerin 

düşünce ve görüşlerini kendi kalemlerinden ikinci say - 
famızda okuyacaksınız.

Serbest Kürsüde kalemine güvenen herkes yaza
cak. Düşünce ve görüşlerinizi Gemlik halkına iletmek 
için şimdiden hazırlanın.

Serbest Kürsü önümüzdeki hafta başlıyor.

)I

Eğitim emekçilerin sendikasının yeni adı EGITIM-SEN

Eğit-Sen ile 
Eğitim-İş Birleşti
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Adliye ve Güvenli köyleri arasındaki su sorununu 
hrahkeme çözdü.

Karapınar Suyunu 
Adliye Köyü kullanacak 
■ Adliye ve Güvenli köyleri arasında süren su çe 
ilişmesi Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kararı ile 
sona erdi.

Uzun yıllardan beri Karapınar Suyunu kullanan 
Adliye köyü ve bu suyun köy tüzel kişiliği tapusu 
bulunduğunu ve kendi sınırları içersinde olduğunu 
iddia eden Güvenli Köyü mahkemelik olmuşlardı.

Sekiz yıldır süren mahkeme, geçtiğimiz hafta 
Adliye Köyünün lehine sona erdi.

Haberi Sayfa 3'de

HAFTAYA BAKIŞ
• KADRİ GÜLER
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Bütünleşen sol
I SHP ve CHP nihayet yaşanan maskaralıklardan sonra patırdısız 

gürültüsüz birleşmeyi gerçekleştirdiler.
| Keşke bunu daha önce yapabilmiş olsalardı.

Geçte olsa, SHP ve CHP'nin bütünleşmesi tabanda sevinç yarat- 
tı.Çûnkü, SHP çatısı altından CHP'nin ikinci bir parti olarak kurulmasını 
taban istemedi. Ancak, kısır koltuk kavgaları ve hizipçilik, yıllarca aynı 

ı davaya hizmet eden insanları birbirlerine düşman eder duruma getirdi. 
I Sonuçta eski-Cumhuriyet Halk Partisinin mirasına konan Sayın 
İBaykal ve arkadaşları "Gübür gümbür geleceğiz" dedikleri kitlelerden 
uzaklaştılar, kamuoyu yoklamalarına göre tabanlarını erittiler.
■ İktidarın olanakların yararlanan parti görünümünden kurtulamayan 
SHP, başta sosyal demokratların umudunu yok edince, ülkede sol, 12 

;Eylül darbesinden sonra bir de halkın darbesini yedi.
E Sayın Hikmet Çetin başkanlığında bütünleşen sol, sosyal 
demokratların dağıtılan umutlarını toparlamalı.
| Bütünleşen sol,İktidarı yalnız koltukta kalmak, bazılarına çıkar 
sağlamak için değil, bir uzlaşma olan koalisyonun protokolüne koyduk- 

! larını yaşama geçirtmen için kullanmalı.
| Geçmiş dönemde SHP, iktidar dersinde sol tabandan kırık not 
aklı CHP bu notu düzeltemezse sınıfta çakar.
I,. Bütünleşen sofun eski CHP ilçe örgütü aylar önce kapılarını kilit- 

• teyip anahtarını İl Başkanı Hakan Aşlar'a verdi.
I SHP'nin ise varlığı ile yokluğu arasında bir fark görülmüyor, 
ptpütte çalışacak insan yok denecek kadar az. Parti bir iki kişiyle temsil 
ediliyor. İktidar partisi olmanın ağırlığı yok. Hizmet açısından topluma 
Wr mesaj veremiyorlar.
| Gün derlenme toparlanma günü.

Bölünmüşlüğe kuşen birçok kişi yeniden umutlandı. Bunu iyi değer
lendirmeli.

' Solun eski hastalıklarını bir kenara bırakarak, partinin kurucusu 
büyük Atatürk'ün çağdaş Türkiye düşüncelerini, demokrasi hamuru ile 
yoğurup, evrensel sol düşünceyle özümseyerek, kitlelerin umudu 
yeniden kazanılabilir.

Bunun için koşullar uygun, Daha ne bekliyorsunuz.

Şahinyurdu İlkokulu'nda 
34 öğrenci kontrolden 
geçli.

Rotary 
Kulübünden 
sağlık 
taraması

Gemlik Rotary 
Kulübü Şahinyurdu Köyü 
ilkokulunda sağlık tara
ması yaptı.

Bir Diş Hekimi ile bir 
Dahiliye Mütehassıs 
Şahinyurdu Köyüne 
giderek, 34 öğrenciyi 
sağlık taramasından 
geçirdi. Okula ansiklo- 
pedi'armağan edildi.

Haberi Sayfa 3'de

çukurları 
tehlike 
yaratıyor 
PTT'nin ihale ettiği ve 
müteahit firma.tarafından 
ilçenin belirli kesimlerinde 
açılan ve kazım çalış - 
maları sırasında acık 
bırakılan çukurlar tehlike 
yaratıyor.
Osmaniye ve Hamidiye 
Mahallerinde açılan 
çukurların çevresinde- 
hiçbir işaretin bulunma
ması halkın tepkisine yol 
açıyor.

Haberi Sayfa 3'de

'Asıl Görev Şimdi 
Başlıyor"

Yılmaz Akkılıç 'ın 
yazısı

2. Sayfamızda

Kısa kısa kısa
İNEGÖLLÜLER 
DERNEĞİ ERZAK 
DAĞITTI
İnegölllüler Derneği, ■ 
ramazan nedeniyle 
başlatılan erzak dağıtım 
kampanyasına 
katılarak, yardımlarda 
bulundu. 25 aileye gıda 
yardımı yapan 
İnegöllüler Derneği 
yetkilileri gelecek yıl da 
yardımda bulunacak
larını söylediler.
TÜRKCELL BAZ 
İSTASYON KURUYOR
Türkcell cep telefonların 
yaygın ve etkin 
kulanımın sağlanması 
amacıyla ilçemize baz 
istasyon kuruyor.

Haberi Sayfa 2'de 
NOKTA 
TİYATROSUNUN 
OYUNLARI ERTELENDİ 
Eğit-Sen tarafından 
organize edilen 
Abdullah Şahin Nokta 
Tiyatrosu'nun sahneye 
koyduğu "Ne Yazık ki 
Namuslu" ve çocuklar 
için "Bizimle Oynar 
mısınız" adlı oyunlar 
ertelendi. Nokta 
Tiyatrosu sahibi ve baş 
oyuncusu Abdullah 
Şahin Gemliklilerden 
özür diledi.

Haberi Sayfa 3'de 
TÜGSAŞ İFTAR 
YEMEĞİ DÜZENLEDİ 
Gemlik Gübre Sanayii 
(TÜGSAŞ) geleneksel 
iftar yemeğini 23 Şubat 
1995 Perşembe günü 
akşamı TÜGSAŞ 
gazinosunda yapacak. 
Yemeğe protokol davet 
edildi.

| Eğitim emekçilerinin 
sendikaları Eğit-Sen ve 
Eğitim-İş birleşti1. İki 
Sendikanın üst düzeyde 
birleşmesi üzerine 
geçtiğimiz hafta 
Gemlikte de iki 
sendikanın temsilcileri 
biraraya gelerek 3 ay 
sonra yapılacak 
olağanüstü genel kurula 
kadar geçici yönetimi 
oluşturdular.

Belediye 
memurlarına 
öğle yemeği 
veriyor
Gemlik Belediyesi'nde 
çalışan memurlara, öğle 
yemeği ve itfaiye erlerine 
ise öğle ve akşam yemeği 
verilecek.
Belediye-İş Sendikasının 
istemi üzerine ele alınan 
yemek konusu encümence 
ihaleye çıkarıldı.

Haberi Sayfe 3'de

S Eğitim-Sen adıyla bir 
çatı altında toplanan 
eğitim emekçilerinin 
Gemlik Şube Başkanlığına 
Eğit-Sen'in Şube Başkanı 
Abdullah Çelik getirildi. 
Yönetim Kurulunda ise 
Hidayettin , Fidan 
(örgütlenme) Zeki lşık(Mali 
lşler)Ümran Akyavaş 
(Sayman)Dilvin Serriizer 
(Sekreter) c Idu.

Haberi sayfa 3'te

YDH birinci Genel 
kurulu yapıldı 

Hüseyin Yurt 
yeniden İlçe 
Başkanı seçildi 
Yeni Demokrasi Hareketi 
Partisinin birinci olağan 
genel kurul toplantısı pazar 
günü Namık Kemal 
İlkokulunda yapıldı. 
Genel kurulda yapılan 
seçimlerde yönetim kurulu 
yeniden belirlenirken ilçe 
başkanlığı için de seçim 
yapıldı. Hüseyin Yurt 
yeniden ilçe başkani oldu.

Haberi sayfa 3'te

TABAN...

Çatı, CHP...
Taban?
Tabana kuvvet...
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KÖŞEMDEN
Yılmaz AKKIUÇ

ASIL GÖREV ŞİMDİ BAŞLIYOR

Sosyal demokratların "Bütünleşme 
Kurultayı" cumartesi günü yapıldı. 
Toplam 1819 delegenin 1600'den 
fazlası oy kullandığı kurultayda, ilkin 
genel başkanlığa Hikmet Çetin seçildi. 
Sonra da çatı olarak hayli büyük farklı 
"Cumhuriyet Halk Partisi" tercih edildi.

Ben, örgütünün daha büyük ve etkili 
c masına karşın, CHP çatısı altında bir - 
Ij.menin daha etkili olacağını düşün
mekteydim. Bazı kamuoyu yoklamaları 
d d, bu yönde sonuçlar vermişti. Her iki 
cartinin delege çoğunluğu bu genel eğ 
lime uydu. Atatürk'ün önderliğinde kuru
larak "ümmeften "millet" e dönüşümün 
öncülüğünü yapan CHP'de birleşip 
bütünleşmeyi uygun buldu.

Önce şunu belirtmeliyim: Sosyalist 
Blok'un çökmesi üzerine tek seçenek 
olarak dayatılmaya çalışılan "Yeni 
Dünya Düzeni"nin karşıtı politikalar 
üretilmesi bir zorunluluktu. Şimdilerde 
gelişme yolundaki bazı Doğu Avrupa 
ülkelerinde, bir düşten uyanmanın 
işaretleri görülüyor. Eski kominist -veya 
sosyalist- partilerin yeni baştan iktidara 
tırmandıkları gözleniyor. Türkiye, 
geçmişinde yeterli deneyim ve birikimi 
olmadığı için, sosyalist partilerin 
gelişemediği bir ülke. Türkiye'de, bir türlü 
kitle desteği sağlayamayan sosyalist 
partilerin işlevinin, sosyal demokrat - 
veya demokratik sol- partiler tarafın
dan üstlenilmesi gerekiyor. Bunun yanı 
sıra Türkiye, Batı'nın "pazar" olarak 
gördüğü, kendi dışında tutarak "yeni 
emperyalist yöntemler"le sömürmeyi 
çıkarlarına daha uygun bulduğu bir 
ülke.

Yani Türkiye bugün, bir bakıma 1919 
koşullarından farklı konumda değil. 
Gerçi gelişmekte olan sanayisi vardır, 
ticaret hacmi hayli genişlemiş, özellikle 
yüklenicilik sektöründe dışa açılmayı 
başarabilmiştir. Bir zamanların "eşraf-ı 
beldesinin,‘ yetmiş yıldan bu yana "bur- 
juvalaşma" yolunda büyük mesafe 
aldığı doğrüdur.

Ne var ki bu olumlu işaretler, Batı 
gözünde Türkiye'nin 60 milyonluk ve re 
kabet olanakları son derece sınırlı bir 
"pazar" olduğu gerçeğini değiştirmek 
için yeterli değildir. Yani Türkiye, Batı'yla 
eşit koşullarda birleşme ve bütünleşme 
olanaklarından henüz yoksun bulun
maktadır.

Bütün bunların da ötesinde bu 
ülkenin emekçileri, "yüzde 156"hk 
enflasyon ve "sıfır zam" açmazında 
bocalamakta ve kurtuluş çaresini 
“metafizik çözüm" önerilerinde aramak
tadırlar.

İşte böyle bir Türkiye'de, Batı'nın 
açgözlülüğünü kabartan "pazar" 
niteliğindeki bu köprü-ülkede, Atatürkçü 
gelenekten kopmamış, ama bilimsel

anlamda sosyal demokrat çizgiye 
gelebilmiş veya gelme çabası içindeki 
siyasal partilere ihtiyaç vardır.

Bu partinin, çağrıştırdığı bağım 
sızlıkçı, çağdaş uluşçu, halkçı, laik, 
insan hakları savunucusu ve 
demokratik ilkeleri dolayısıyla CHP. 
olması gerektiğine inanıyordum.

“Bütünleşme Kurultayı" bunu 
başardı...

Ne var ki olay bununla bitmiyor,. 
"bütünleşme"nin varılan "duygusal 
uzlaşmalarda sağlanamayacağı 
unutulmamalıdır. Asıl zor dönem şimdi 
başlıyor.

CHP üst yöneticileri, özellikle de il ve 
ilçe örgütleri, tepede sağlanan "bir- 
leşme"yi gerçek anlamda "bütün- 
leşme"ye dönüştürebilme gayreti içine 
girmeyecek, bu gayreti esirgeyecek 
olurlarsa, yeni bir "düşkırıklığı" kapıda 
bekliyor demektir.

Sayın Karayalçın'ın elinde yeterli 
kozu kalmadı, ama Sayın Baykal 
önümüzdeki süreçte yine bildiğini oku 
yacağa benziyor. CHP örgütleri, 
“yeniden yapılanma" aşamasında, 
kurultayda sergiledikleri "kurşun asker" 
kimliklerinden sıyrılamazlarsa, -hiç 
kuşku olmasın- sağlıklı ve gerçekçi bir 
"bütünleşme" olmaz.

Genel Başkan Hikmet Çetin kurultay 
konuşmasının sonunda; "umudunu 
kırdığımız halkımızı yeniden kazan
malıyız" diyordu.

Doğrudur, özelikle 1989'dan soı'ııu, 
önce SHP ve sonra SHP ile CHP, bitmez 
tükenmez bir boğuşmanın arenası 
olarak "halkımızın umudü'nu kırmıştır. 
Sosyal demokrat, Atatürk geleneğiyle 
zenginleşmiş politikalar üretecekleri 
yerde, 1989 sonrasında SHP ve sonra 
SHP ile CHP, verimsiz "hizip 
tartışmalan"yla seçmenden uzak - 
taşmışlardır.

Hele Karayalçın önderliğindeki SHP, 
iktidar ortaklığı ile payandalığı ayrımını 
görmezden gelerek kitlelerin sosyal 
demokrasiye otan güvenini önemli 
ölçüde aşındırmıştır.

Onun için önümüzdeki süreçte, bir
leşik sol partinin, eski hastalıklarından 
arınması kaçınılmaz bir zorunluluktur. 
Genel merkez, özellikle de il ve ilçe 
örgütleri yeni baştan yapılanırken kişi 
veya grup çıkarlarının bir kenara 
bırakılması önkoşul olmalıdır.

Çünkü son fırsat bu, CHP ya olacak, 
ya da tarihsel misyonunu tamamlamış 
bir parti olarak Türkiye'nin "siyaset 
tarlhr'ndeki yerini.alacak.

Hiç kimsenin, emperyalizme karşı 
verdiği onurlu savaşımla dünyaya örnek 
olan ve ülkeyi bağımsızlığın kavuşturan
ların mirasına "hıyanet" etmeye hakkı 
yoktur...

DYP delegesi Ali Hikmet Mercan'ı öldüren katil poliste konuştu:

" Beni Celal Göç 
kiraladı"

Jandarma Armutlu eski Belediye Başkanı Celal Göç'ü arıyor.
I lİstanbul polisi tarafından iki kişiyi öldürmek suçundan yakalanan "Çek Sabo" 

lakaplı Selahattin Zorlu'nun ifadesi sırasında 1993 yılında Armutlu Keçlkayalar 
Mevkiinde kurşunlanarak öldürülen DYP delegesi ve eski belediye başkan adayı 
Ali Hikmet Mercan'ı da öldürdüğünü İddia etmesi, cinayeti eski Belediye Başkanı 
Celal Göç'ün İsteğiyle işlediğini söylemesi ortalığı karıştırdı.

Armutlu eski Bediye Başkanı Celal 
Göç, 1993 yılıpın nisan ayında beldenin 
Keçikaya Mevkiinde kurşunlanarak 
öldürülmüş bulunan DYP delgesi ve eski 
belediye başkan adayı Ali Hikmet 
Mercan'ın öldürülmesinde azmetmekten 
aranıyor.

İstanbul polisinin "Çek Sabo" lakaplı 
Selahattin Zorlu'yu iki kişinin katili olarak 
yakalamasından sonra polise verdiği 
ifadesinde 1993 yılında- Armutlu 
Keçikaya Mevkiinde marangoz Ali 
Hikmet Mercan'ı da öldürdüğünü açık
ladı.

Zorlu'nun İstanbul polisine yaptığı 
açıklamada cinayeti Armutlu Belediyesi 
eski Başkanı ve şimdiki ANAP Belde 
Başkanı Celal Göç'ün Gemlik'te uyuştu
rucu ticareti ile uğraşan bir ailenin 
tetikçisi olduğu gerekçesiyle işlettiğini 
iddia etti.

TATBİKAT YAPILDI
Kiralık katil "Çek Sabo" geçtiğimiz 

hafta Armutlu'ya getirilerek, cinayeti 
işlediği olay yerini polise gösterdi.

Yapılan araştırmalarda, Ali Hikmet 
Mercan'ın öldürüldüğü gün kendisinin 16 
ZE 266 plâkalı bir otomobilin marangoz 
dükkanından aldığı belirlendi. O aracın 
Cemal Göç'ün yeğeni Ahmet Göç'e ait 
olduğu anlaşıldı. Polis,-Ahmet Göç'ün de 
ifadesine başvurdu.

CELAL GÖÇ ARANIYOR
Ali Hikmet Mercan'ın öldürülmesine 

adı karışan Armutlu Belediyesi eski 
Başkanı. Celal Göç, jandarma tarafın
dan aranmaya başlandı.

Geçtiğimiz hafta Celal Göç,

Armutlu'da bulunamadı. Göç'ün oğlu 
Nurettin Göç, babasının amcası ile birlik -1 
te Ankara'ya gittiğini söyledi.

Celal Göç'ün. öğretmen olan eşi 
Sema Göç'ün de bir yakının öldüğünü 
belirterek, bir hafta rapor aldığı öğrenildi.

Celal Göç'ün Armutlu'da siyasi kimliği 
olan bir dönemde belediye başkanlığı
na aday olan Ali Hikmet Mercan'ı 
öldürmesi olayına karışması beldede 
bomba etkisi yaptı.

. Celal Göğ'ün olayla ilgili karanlık nok
talarını açığa kavuşması için jandar- I 
maya teslim olarak , ifade vermesi bek- ; 
leniyor.

GÖÇ VE İZMİTLİLERİN KAN DAVASI
Armutlu'da 20 yılı aşkın bir süredir 

Göç ve İzmitli ailesi arasında süren kan 
davası nedeniyle iki taraftanda bir çok 
insan ölmüş, geçtiğimiz yılda Bursa 
Teyyareci Mehmet Ali Caddesinde • 
uğradığı silahlı saldırı sonucu Ahmet İzmit 
öldürülmüştü.

Keçikayalar Mevkiinde Selahattin 
Zorlu'nun öldürdüğü itiraf ettiği Ali Hikmet 
Mercan'ın. ise Ahmet İzmit'in yakın 
arkadaşı olduğu söyleniyor.

Mercan ailesi ise. Göçlerle aralarında 
hiçbir husumetin olmadığını, Celal ı 
Göç'ün Ali Hikmet Mercan'ı öldürmesinin 
bir nedeni olamayacağını ifade ettiler.

Biri Edirne diğeri İstanbul genelevinde 
çalışan iki hayat- kadınının kiralık katil 
olarak tuttukları "Çek- Sabo" lakaplı 
Selahattin Zorlu'nun polise yakalan
masından sonra yaptığı şok açıklamalar 
ile suçlanan Armutlu eski Belediye 
Başkanı Celal Göç'ün bir an önce jan
darmaya giderek, ifade vermesinden 

•sonra aydınlığa çıkması bekleniyor.
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Cemanı

Emekli Süv.Alb.
Abdülhalim Akkıhç'ın

Savaş ve Barış Anıları

AYAR
KİTABEVİ'nde

Türkcell
Gemlik'e 
baz 
istasyon 
kuruyor

Cep telefonlarını yaygın 
ve etkin kullanımının 
sağlanması amacıyla 
Türkcell ilçemizde de baz 
istasyonu kurma kararı aldı.

Türkcell firmasının Bursa 
Temsilcisi firmasından alı
nan bilgilere göre, ek is 
tasyon şubat ayında İznik, 
Gündoğdu ve 
Orhangazi'de , Gemlik ile 
Mudanya'da da Mart ayın
da gelecek.

Böylece Mart ayından 
itibaren Gemlik'te bir cep 
telefonu sahipleri de yarar
lanabilecek.
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YDH ilçe kongresi yapıldı

Hüseyin Yurt
B Yeni Demokrasi Hareketi 
birinci İlçe kongresinde 
Hüseyin Yurt yeniden İlçe 
başkanlığına getirildi.

Geçtiğimiz hafta pazar 
günü Namık Kemal 
İlkokulu'nda yapılan YDH bl 
rinci olağan genel kurul 
toplantısına İl Başkanı 
Serdar Yavuz, kurucu II- 
yöneticileri İle Osmangazl, 
Yıldırım, Nilüfer İlçe başkan 
ve yöneticileri katıldılar.
" 29 üyesi bulunan YDH'nin 
genel kurulunda açılış 
konuşması yapan kurucu 
İlçe Başkanı Hüseyin Yurt, 
genel idare kurulunun almış 
olduğu kararla olası bir erken 
seçime hazırlanmak için 
kuruluş formalitelerini 
tamamlamadan kısa bir 
süre sonra birinci genel kuru
lun toplamak zorunda 
kaldıklarını, II ve İlçelerin 
üçte birinde YDH'nin 
örgütlendiğini,. İlçe 
kongrelerinden sonra 12 
Mart tarihinde II merkez 
kongrelerinin toplanacağını

ı yakını

atarında 
■ Celab 
irmesinin 
j ettiler, i 
ıslevindej 
alık katil 
* lakaplı 
yakalan- 
klamala 
Jelediye! 
ince jan- 
nesinde 
iyor. |

Adliye ve Güvenli Köyleri arasındaki su 
sorununu mahkeme çözdü.

Karapınar Suyunu 
Adliye Köyü kullanacak

Adliye Köyü ile 
Güvenli Köyü arasında 
yıllardır çekişmeye 
neden olan Karapınar 
Suyu Gemlik Sulh Hukuk 
Mahkemeşi'nin kararı ile 
sona erdi.

Uzun yıllardan beri 
Adliye Köyü tarafından 
kullanılan ve köy tüzel 
kişiliği adına tapusu bulu
nan Karapınar Suyünun 
kendi sınırları içersinde 
kaldığı için kendilerine 
ait olduğunu iddia eden 
■Güvenli Köyü halkıyla 
1987 yılında başlayan 
çekişme iki köy arasında 
kanlı olaylara neden 
olmuştu.
H İk] köy arasında 
başlayan, su kavgası 
sonunda mahkemelik 
olmuş ancak, Adliye ve 

Bjvenll Köyü arasındaki 
gerginlik sonuçlan -

PTT çukurları 
tehlike yaratıyor

PTT'nin ihale ettiği ve 
müteahit firma tarafın
dan ilçenin belirli kesim
le n|d e devgm eden 
IcİKim çalışmalarında 
açık bırakılan çukurlar ve 
bacalar tehlike yaratıyor.

İâmldlye ve 
^Knlye Mahallesinde 
gafa) PTT çukurlarına ve 
bağlantı bacalarına 

işaretin konma - 
man bilhassa gün 
batımından sonra 
aadL ve yayaların bu 
çukurlara düşerek 

। MHftmalarına neden 
oluyor. 

hatırlatarak Gemlik'te on 
gün gibi kısa bir sürede 
yasal başvurular üye yazım
lan ve onaylar alınmış ardın
dan Gemlik siyasetinde 
hukuken yerimizi almış 
bulunuyoruz" dedi.

Asil İş Hanı'nda parti 
merkezi İçin bir yer bulduk
larını da söyleyen Yurt, kuru
cu yöneticileri üyeler tanıt
tıktan sonra şunları söyledi:

" Bugünden itibaren YDH 
siyasi parti olarak Gemlik'te 
çok farklı bir çizgide siyaset 
yapacaktır. Mevcut 
hukukun içinde ülkenin 
sorunlarını süzgeçlerden 
geçirecek, çözüm anterna 
fitlerini ortaya koyarak, 
toplum bilincinin yükselme
sine yardımcı olacaktır. 
YDH'ye gönül veren insanlar 
arabesk siyasetin bıkkınlık 
veren pişkinlerine, siyaset 
adına yapılan ucuz ve 
seviyesiz polimlklere, koltuk 
kavgalarına, milliyetçiliğin, 
ırkçılığın, Atatürkçülüğün, dil 
ve dinin bu seviyesiz siyaset

mamıştı.
Sekiz yıldır süren 

mahkeme geçtiğimiz 
hafta sona erdi. 
Mahkemenin verdiği 
kararda Karapınar 
Suyunun Güvenli Köyü 
hudutlarında olmasına 
karşın Güvenil Köyü 
kurulmadan daha önce 
bu suyun Adliye Köyü 
tarafından kullanıldığı, 
Güvenil Kpyü'nün su 
sıkıntısının bulunmaması 
nedeniyle suyun kul - 
lanım hakkının Adliye 
Köyü'ne bırakıldığı bildiril
di.

Mahkemenin 
sonuçlanmasından 
sonra Güvenli Köylüleri 
İle Adliye Köylüleri 
arasında yeniden tartış
malar yaşandı. Bu 
arada hafif yaralan - 
malar oldu.

H a m I d I y e 
Mahallesi'nin Armutlu 
çevre yolu bölgesinde 
açılan PTT çkurlarına 
geçtiğimiz hafta düşen 
küçük bir çocuğun 
yaralanması mahalle 
halkının tepkilerine 
neden olurken, mahal
leliler "PTT yetkilileri ve 
belediye bu çukurlan 
görmüyorlar mı? 
Çukurların etrafında 
hiçbir uyarıcı levha 
olmadığı gibi ağızlarının 
da açık olması ölümle 
sonuçlanabilecek daha 
büyük kazalara neden 
olabilir" şeklinde konuştu

Gemlik

oyunlarında kullanılmasına 
karşı bir harekettir.

Türkiye'de yapılan 
siyaset, ülke bütünlüğüne 
zarar verdiğini anlamayan, 
menfaatleri, küçük çıkarları 
uğruna buna göz yumanlar 
veya olan bitenlerden hiç 
haberi olmayan sözde 
siyasilerin arenası olmuştur. 
Bu anlamsız siyasi tutum ve 
çekişmelerden dolayı ülke 
ekonomisi batağa saplan
mıştır. İşte Yeni Demokrasi 
Hareketi bu oyunları bozan 
halka doğrulan söyleyerek, 
siyaset dışına getirmiş 
dürüst insanları yeni yüz ve 
düşünceleri bünyesinde 
toplamaktadır" şeklinde 
konuştu.

Yapılan seçimlerde 
Hüseyin Yurt yeniden İlçe 
Başkanlığına seçilirken, 
yönetlm kurulu' üyeliklerine 
de Mehmet Başaran, 
Osman Düşmez, Osman 
Işıklı, Ali Karsaklı .Engin 
Özengen, Ahmet Kömürcü, 
Ali Başer, Serdar Akçelebl 
seçildiler.

Belediye taraması 
v _ Gemlik Rotary Kulübümemurlarına.ilçemi?,in Şahinyurdu

Köyü'ndö sağlık taraması 
yaptı.

Kulüp Sekreteri Diş 
Hekimi Doğan Alkaya ile 
Dahiliye Mütehassısı ve

öğle yemeği 
veriyor

Gemlik Belediyesi'nde 
çalışan memur ve itfaiye 
erlerine yemek verilecek.

Belediye-İş Sendikası 
temsilcileri bir süre önce 
belediyede çalışan 
memurlara önetmelikler 
gereği yemek verilmesi 
gerektiğini belirterek, 
Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı'ya başvurmuşlar, 
Avcu yaptığı araştırma 
sonucu istemeplumlu yak
laşmıştı.

Belediye encümeni 
belediyede çalışan per
sonele öğle, itfaiyede 
çalışan erlere de öğle ve 
akşam yemeği verilmesi 
konusunda geçtiğimiz 
hafta karar aldı, Ve yemek 
İşini İhaleye çıkardı.

Nokta 
Tiyatrosu'nun 
oyunları 
ertelendi
Eğit-Sen tarafından orga
nize edilen Abdullah Şahin 
Nokta Tiyatrosu'hun 
geçtiğimiz hafta Cuma 
günü Gemlik Lisesi 
Salonu'nda sahneye koya
cağı "Ne Yazık kİ Namuslu" 
ve çocuklar İçin "Bizimle 
Oynar mısınız* adlı oyunları 
bir anlaşmazlık nedeniyle 
24 Şubat 1995 Cuma 
gününe ertelendi.
Eğit-Sen Şube Başkanı 
Abdullah Çelik, bilet alan
lardan özür dileyerek, 
önümüzdeki hafta oyunun 
oynanacağını belirtti.
Nokta Tiyatrosundan kay
naklanan hata nedeniyle 
Eğlt-Sen'ln zor durumda 
kalması üzerine İlçemize 
gelen Tiyatro oyuncusu ve 
sahibi Abdullah Şahin özel 
bir radyoda yaptığı-konuş
masında Gemlik halkından 
özür diledi.

KÖRFEZ

Genç 
sekreter 
kazada 
öldü

İstanbul'ca geçirdiği 
trafik kazasında 'yaralanan 
Fatma Şengöz(l‘9) hayatını 
kaybetti.

Savaş Karaca adlı 
gençle sözlenen genç kız, 
birlikte gezmeye çıktıkları 
sırada sözlüsünün kullandığı 
otomobil ile kamyonun altı
na girdiler. Kazada ağır 
yaralanan Fatmq Şengöz 
kaldırıldığı Cerrahpaşa 
Hastanesinde bir hafta 
süresince verdiği yaşam 
mücadelesinde yenlkr 
düştü* '

ilçemizde bulunan Tün 
İnşaat Firmasında 4 yıldır 
sekreterlik yapan Fatma 
Şengöz'ün ölürn^ı. ilçede 
üzüntü yaratth >

Şahinyurdu İlkokulu'nda 
34 öğrenci kontrolden geçti.

Rotary 
Kulübünden 
sağlık

Kulüp Dönem Başkanı Ali 
Mutrrian geçtiğimiz hafta 
Perşembe günü 
Şahinyurdu Köyü ilkokuluna 
giderek; 34 öğrenciyi-sağlık 
kontrolünden geçirdiler, 
okul kitaplıklarına ansiklo
pedi arrrıağan ettiler.

' Öğrencilerin çoğun
luğunda gripal enfeksiyon 
ve diş bozuklukları sap
tayan doktorlar yanlarına 
getirdikleri vitamin şurubu, 
diş fırçası, diş macunu ve 
değişik ilaçlar dağıttılar. 
Gemlik Rotary kulübü 
Başkanı Âli Mutman, 
önümüzdeki günlerde de 
değişik'.köylere gidilerek, 
sağlık taramalarının süre
ceğini söyledi.

Pidede 
encümen 
kararına 
uyulmuyor

Ramazan nedeniyle 
ilçemiz fırınlarında çıkarılan 
tek tip pide standartlarına 
uyulmuyor.

Belediye encümenince 
alınan karar gereği 
ramazan süresince ilçemiz 
fırınlarında çıkarılacak olan 
400 gramı 10 bin liradan 
satılacak olan tek tip 
pidelerin yerine ikili pide' 
çıkarma uygulaması 
devam ediyor.

Fırınlarda İkili pide yanın - 
da yumurtalı pide de 
satıldığı ancak fiyatlarda 
değişik uygulamalar 
yapıldığı gözleniyor.

Eğitimcilerin yeni ismi Eğitim-Sen

Eğit-Sen ile 
Eğitim-Iş birleşti

MERHABA
Yazı yazmak zor İş... Hele bu yazı, o yayın kuru -! 

luşundaki ilk yazı ise bu zorluk daha da artıyor. Ama 
okuyucu ile yazı boyunca kurulan bir kaç dakikalık 
sıcaklık ’bu zor işi aynı zamanda çok da keyifli hale 
getiriyor. •

İşte bu keyifle artık Gemlik Körfez Gazetesi'nde bir
likte Alacağız. Bu llk yazıda sizinle çok hoş bir öyküyü 
paylaşmak istiyorum

Aynı İşte çalışan Paul, Jony ve Michael hergün 
öğle paydosunda evlerinden getirdikleri yiyecekleri 
yerler. Bir gün Michael paketi açar ve "Hayallph 
bugün de salamlı sandviç" der ve memnuniyetsiz bir 
İfade ile yemeğini yer. Ertesi gün yine aynı şahne 
yaşanır. Michael yine paketi açar ve yine "Ûff bugün 
de aynı salamlı sandviç" diye söylenir. Üçüncü gün 
de Michael aynı şeyleri söyleyince Paul dayanamaz 
ve “Karına söyle başka blrşeyler hazırlasın" der. 
Michael bunun üzerine sinirli bir şeşle şunları söyler. 
"Karımı bl İşe kanştırma sandviçleri ben hazırlıyorum”

Bu küçük öyküde de altı çizildiği gibi elinizde içinde 
bulunduğunuz ortamı değiştirmeye yetecek olanaklar 
varsa bunları kullanmaktan çekinmeyin. Ve İşe yakın 
çevrenizden başlayın. Yeni tadlar, yeni lezzetler bula
bileceğiniz değişik sandviçler hazırlayın kendinize. 
Yaşamın size hazırlamasını beklemeden siz kendiniz 
uzaklaşmamızı sağlayacak blrşeyler yapın. Ne bileyim 
kendinizi bir kitapla ödüllendirin ya da -gösterimde 
çok güzel filmler var-’- sinemaya gidin. Onlara fırsat 
bulamıyorsanız deniz kenarında şöyle bir dolaşın.

'Ama herşeyen önce olumlu düşünmeye çalışın. 
Çünkü herşey düşüncede başlıyor .Kendiniz için, 
çevreniz için, ülkeniz İçin olumlu düşünün.' Hani hep 
söylenir ya, her söyleriz ya “Yok canım biz adan 
olmayız" diye. Kimi zaman acaba diyorum bu 
düşünce tarzı mı şu anda içinde bulunduğumuz duru
mu oluşturuyor. Rekor, enflasyon, işsizlik, terör, bütçe 
açığı, hükümet bunalımı beklentisi belki de her biri 
mizin teker teker düşündüğü ve sonunda gerçekleşen 
felaketler zinciri gibi... Hep bir olumsuz beklentisi ve 
sonunda gerçekleşen bir olumsuzluk diyorum ki biraz 
olumlu düşünelim ve bu düşünceli gerçekleştirmek 
adına birey olarak blrşeyler yapalım. Çünkü herkesin 
her zaman yapabileceği blrşeyler var. Ve bunu 
yapacak olan neden biz ve şu an olfrıası....

Genel merkez bazın
da ocak ayında tek çatı 
altında birleşen Eğit-Sen 
ile Eğitim-iş sendikaları 
Eğitim-Seh adı altında bir
leşirken, Gemlik'te de iki 
sendika yöneticileri bir 
araya gelerek, kongreye 
kadar sendikayı yönete
cek geçici yönetimi 
belirlediler. •

Eğit-Sen binasında 
yapılan toplantıda 
Eğitim-Sen sendikası 
başkanlığına Abdullah 
Çelik getirilirken, 
Hüdayettin Fidan 
örgütlenmeden sorumlu 
üyeliğe ,Zekl Işık Mali işler

MtMİA' 4*
Satılık Havuzlu daire 

50 m2 dükkan.
Tel: 513 17 97

Sayfa: 3

den sorumlu temsilciliğe 
Ümran Akyavaş özlük 
işlerinden sorumlu temsil
ciliğe , sekreterliğe ise 
Dilvin Semizer getirildi.

Örgüt sorumlusu yap
tığı açıklamada, 
demokratik, laik ve bilim
sel bir eğitim anlayışını 
savunan sendikamız, 
bugün yaşadığımız ağır 
yaşama ve çalışma 
koşullarına çözüm ürete
cek tek sendika olduk
larını, amaçlarının Gem 
lik'te çalışan 750 civarın
daki eğitim çalışanın tek 
çatı altında toplamak 
olduğunu söyledi.

Un
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Söyleşi: Kadri GÜLER

Serdar Yavuz : ”YDH ihtiyaçtan doğdu"

SerdarYa vuz
Serdar Yavuz, 1959 yılında Orhangazi'de doğdu. İlkokulu Gemlik Şehit Cemal 
İlkokulu’nda, ortaokulu Bilecik Maarif Koleji'nde bitirdi. Liseyi İstanbul Robert 
Koleji'nde tamamlayan„¥avuz, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Makine Bölümünü 
1981 yılında bitirdi, 1 Yıl Ünlever firmasında çalıştı, 1983 yılında Gemlik'te Döküm 
Makina adlı firmayı ağabeyi İle birlikte kurdu. 4 yıl Almanya'da kalarak, burada 
kurduğu firmayı yönetti. Türkiye'deki firmasıyla bağlantılı İşler yaptı. 1989'dan 
beri Türkiye'deki firmasının başında olan Serdar Yavuz bir süre önce kurulan 
Yeni Demokrasi Hareketi Paftisi'nin kurucu il başkanlığı görevi nl yönetiyor evli 
ye İki çocuk babası» | | | \ |İ s '

j - Sayın Yavuz, sizi bugüne kadar siyaset 
| sahnesinde hiç görmemiştik. Siyasete gi 

rişiniz nasıl oldu?
- Bende her yurtaş gibi televizyondan 

yurt ve dünya olaylarını yakından izliyor
dum. Bu olayları dışarıdan izlemek yerine 
içine g irerek, izlemeyi uygun buldum. 
Kendime göre mevcut partiler içinde 3 yıl 
öncesine değin girebileceğim bir parti yoktu. 
Yeni Demokrasi Hareketi partileşmeden 
önce yaptığı toplantılarını ilgiyle izliyordum. 
Daha sonra bir arkadaş grubu ile bu toplan
tılara katılmaya başladık. Böylece YDH par
tileşince de bu hareketin içersinde yer 
aldım.

- Yeni Demokrasi Hareketini diğer siyasi 
l partilerden ayıran nedir?

- YDH popilizm yapmayan bir parti 
Türkiye'de değişimin kaçınılmaz olduğu öne 
süren bir parti.

Türkiye'de iç barışın ve sosyal barışın 
sağlanması gerektiğini gören bir parti.

Herşeyden önce toplumla konuşan, dia - 
log kuran bir parti.

- Diğer partiler toplumla konuşmuyor 
mu?

- Bu partilerle halk arasında bir kopukluk 
var. Halk, siyasetçiyi 2 yılı aşmış durumda.

- Yani sizin ifadenize göre siyasetçiler, 
toplumun gerisinde kalmış öyle mi?

- Evet.
- Neden ?
- Türkiye'nin süratle evrensel dünyanın 

değerlerine göre kendini yenileme gerekir.
YDH'nin dışında kalan tüm partiler 

statükocu partiler durumunda. Topluma 
kopuklar. Aralarında iletişim yok. Toplum 
siyasi partilerden ilerde.

- YDH'nin hızlı bir şekilde örgütlendiğini 
görüyoruz. Bu neden? Bursa'da örgütlen 
menizi tamamladıpız mı?

- İsterseniz işin başından ele alalım. Biz 
partileşme öncesi sekiz dokuz arkadaş 
YDH'nin İstanbul toplantılarını önceleri 
medyadan, daha sonra içlerine katılarak 
izlemeye başladık. Bu partileşme öncesi 
dönem idi. Sayın Boyner'in Bursa'ya gelerek, 
genç iş adamları derneğinin organize ettiği 
bir toplantıda konuşmasında yoğun bir 
talep oldu. YDH harketi Bursa'da böylece 
başladı. Bu toplantıyı izleyenler arasında 
kurduğumuz iletişim ile sayımız sekiz dokuz 
kişiden 120 -130 kişiye yükseldi. Böylece 
hareket tabandan kendiliğinden doğdu.

Partileşme aşamasına gelindiğinde yap
tığımız bir toplantıda 140 kişi arasından 14 
kişiyi seçimle Girişim Kurulu oluşturduk. Ben 
bu kurulun sözcülüğünü yapıyordum. Daha 
sonra Girişim Kurulu YDH'nin Bursa kurucu 
heyetini oluşturdu. Arkdaşlarda beni bu 
heyetin başına getirdiler. Kurucu İl Başkanı 
oldum.

Osmangazi, Nilüfer, Keleş, Gemlik, 
Mudanya, Orhaneli ilçelerinde örgütlendik. 
Hızlı bir şekilde örgütlenmemizin nedeni oiasl 
bir erken seçime hazırlıktır. Yapılacak İlk 
seçime ülke çapında katılmaya hazırız.

Diğer ilçelerde örgütlenme çalış - 
malarımız sürüyor. 2 ay içersinde bu 
örgütlenme çalışmalarını tamamlayacağız.

- İl bazında siyasete devam edecek 
I misiniz?

- Ben, YDH'nin Girişim Kurulu daha son- 
( rada kurucu heyetinde bulundum. Şimdi İse 
i İl Başkanlığı görevimi yönetiyorum. Bu göre- 
ı vlmi il kongresine kadar götüreceğim. 3 yıl 
f görev İstemiyorum. YDH'nin diğer partilerden 
. bir farkı da koltuğa fazla sarılmış bir tavır 
I sergilememesi, Biz onlar gibi olmayacağız. 
[Arkadaşlarıma İki ay önceden II kongresine 

aday olmayacağımı açıkladım.
- Bursa uzun yıllardan beri merkez sağ 

,ıyasetinln kalesi görünümünde olan bir ilim
iz., 1970'11 yıllarda bir dönem sosyal 

, demokratlar öne çıkmışsa da, 1980'den 
sonra bu durum yeniden değişti.

I - YDH bu tablo içinde Bursa'dan bekle
nen İlgiyi görecek mİ?

| - YDH Bûrsa'da etkin durumda. Bugün
I bine yakın üyemiz var. Üye sayımız hız 

dağıtıyor. Bursa’nın çok dinamik, toplumsal 
bir yapısı var. Bir yandan endüstrisi gelenek
sel motifleri ölan bir şehir. Sürekli göçleri 
kabul eden bir şehir. Bu durum YDH açısın - 
dan önemli. Bursa kamuoyu Yeni YDH'ye 
olumlu bakıyor. Bursa partimiz yönünde pat
lama yapacak,

Önümüzde 12 Mart'a kadar İlçe 
kongreleri, 31 Mart'ta büyük kongre var,

Kongrelerden sonra dengeler oluşacak.
Büyük medya kuruluşları Cem 

Boyner'e yoğun ilgi gösteriyor. Sizce bunun 
nedeni nedir?

- Basın ilgisini çekmeyen bir konuyu 
manşet yapmaz. Basın,YDH ve bunun Genel 
Başkanı Sayın Boyner, toplumun ilgisini çeki 
yor. Bu İlginin yansımasını basında görüy
oruz.

- YDH bünyesine baktığımızda çok 
homojen bir yapı sergiliyor. Örneğin eski 
marksisler, milliyetçiler, İslamcılar..... tam bir 
düşünsel karmaşa. 1984'de kurulan ANAP'ta 
da buna benzer bir tablo görmüştük. Sayın 
Özal'ın ölümünden sonra ANAP büyümedi 
küçüldü ve bölündü. Sizin partinizdeki bu 
değişik düşüncedeki insanlar gelecekte 
hizipleşmelere, bölünmelere, iç çatışmalara 
neden olmayacak mı? Toplum bu görüntü
den kuşku duyuyor.

- Dünyada klasik sağ ve solun anlamı 
değişti. Eski tanımlamalara göre en sağ ve 
en sol parti bugün bakıyoruz aynı görüşü 
bildiri yorlar. Özelleşmede Mümtaz Hoca ile 
Erbakan aynı görüşte. Ekonomik konularda 
sol liberallerle aynı şeyi tanımlıyor. Biz, buna 
yeni merkez diyoruz . Bize göre önemli olan 
şeyler insan haklarına saygı, bireyin öne 
çıkarılması, bireyin haklarını savunan aynı 
zamanda geleneksel değerlere saygı duyan 
düşüncede olan insanların geçmişleri, 
önemli değil. Bu ilkelere inanıyorlar ve bun
ları savunuyorlarsa orada birlik doğar.

- Geleneksel değerleri savunmakla 
değişim birlikte yürüyebilir mi?

- Tutuculukla geleneksel değerlere 
saygıyı birbirinden ayırmak gerekir. Biz, kut
sal devlet yerine, kutsal insanı öne çıkaran 
bir anlayışı temsil ediyoruz. Bu yeni oluşan 
merkeze eski soldan da sağdan da akın 
var. Buraya gelen arkadaşlar eski görüşlerini 
getirmiyorlar. Öz eleştirilerini yapıp, değişim
le birlikte geliyorlar. Biz hepsine açığız. 
Belirleyici olan şey, insan haklarını savun - 
mak, bireyin haklarını savunmak, geleneksel 
değerlere saygı göstermek. Bu alt payda 
paylaşıldığı sürece parti içinde bölünme ve 
hizipçiliğe yol açılmaz.

- YDH'nin Bursa'daki şansı nedir?
- YDH Bursa'da birinci Veya ikinci parti 

olacaktır.
- Partinizin mevcut kadrolarında tanın

mayan birçok insan var. Oysa Bursa bazın
da siyaset arenasında uğraşan kişileri yıl
lardır kamuoyu tanıyor. Bu sizin için bir 
şanssızlık değil mi?

- Doğru. Toplum o kişileri tanıyor. Biz bu 
şe kilde politikacı istemiyoruz. Halk, bu tip 
politikacıdan bıkmış, usanmış vaziyette. 
YDH'nin tüzüğüne göre üyeler kamu görevi
ni üstlendiklerinde İşlerini yedi emine devre
deceklerdir. Biz, bilinen politikacı tavrını 
değiştireceğiz.

- Bu değişikliği yapabilecek misiniz?
- Toplumun desteğine bağlı. Toplum 

YDH'ye iyi İmaj verdi. Kamuoyu yokla
malarında kuruluşu 2 ayı geçmeyen yeni bir 
partinin yüzde 8 oy alması büyük bir 
başarıcjır.

YDH'nin önü çok parlak. Çünkü YDH 
ihtiyaçdan doğdu. Miras olarak gelmedi.

-YDH bir fikir partisi mi?
- Partimiz bir süreçten geçiyor.Bu süreç 

İçersinde belli olacak.- Kemikleşmiş bir fikir 
demetini sunuyoruz.,

- YDH hareketini Gemlik'te nasıl görüyor
sunuz? Beklentiniz nedir?

- Gemlik, bir endüstri şehri 70 bin nüfusu 
var. Semllk, ticari hayatıyla olsun, zeytinden 
gelen tarım yaşamıyla olsun, İstanbul ve 
Bursa gibi İki çekim merkezinin arasında bir 
şehir olarak geleceği çok parlak. Her vatan
daş gibi Gemlikliler de değişim İstiyor.

Bugünkü siyasi yapıyı naketmedlklerlnl 
onlarda Diliyor, Gemlik'te YDH İçin önemli 
potansiyel olduğunu bunun,kısa zamanda 
ortaya çıkacağına Inanıyorurh.

- Partiniz hangi kesimlerden destek ala
cak?

- Toplumun geniş kesimlerinden destek 
alacağız, Esnaf ve sânayi kesiminden, tarım 
kesiminden destek alacağız. Biz, daha 
gerçekçiyiz, hdlkın uzun vadeli çıkarlarını 
savunuyoruz ve savunacağız.

Toplumu kandırmak İstemiyoruz. Her ke 
simden destek alacağız.

- Teşekkür ederim Sayın Yavuz.
- Ben teşekkür ederim.

ÇİFTÇİ KÖŞESİ
KORUNGA

Kemal ÖZTÜRK
Yüksek Ziraat Müh.

Önemi : Kısa ömürlü çok yıllık bir yem bitkisi olan korunga memleke- 
1 timizde kültürel yapılan değerli bir yem bitkisidir. Yurdumuzda özellikle Doğu 
Anadolu bölgesinde fazla yetiştirilir. Görüngen diyede’ bilinir. Sulanmayan 
fakir, kireç topraklarda iyi sonuç vermektedir. Otu hayvanlar için yarayışlı bir 
yem bitkisidir. Çayır mera yemini tek başına karşılayacak kadar mükemmel I 
bir yem bitkisidir. Ot veremi toprak ve iklim şartlarına ve bitkinin yaşına göre 
değişiklik gösterir. Ekildiği sene ot verimi az 2 ve 3. seneler artar 4. sene ise 
azalır.

İklim ve Toprak İstekleri: Kurağa ve soğuğa çok iyi dayanır Ilıman iklimde 
iyi yetişir. Toprak yönünden ise fazla seçici değildir. Fakir kireç ve kireç! 
topraklarda başarı ile yetişir. Yurdumuzun her bölgesinde yetiştirilir. Toprakta^ 
Co miktarı arttıkça ot verimi de artar. Derin yapılı direnaj'iyi, kireçli topraklaş 
da çok iyi gelişir. Sulu topraklarda yonca kadar başarılı değildir. Bunun için 
kireçte yetiştirilmesi önerilir.

Ekim ve Bakımı : Korunga tohumları iri olduğu için çok iyi hazırlanmışı 
tohum yatağına ihtiyaç göstermez. Ekim yatağı kesiksiz düz ve baştırılmış 
olmalıdır. Tahıl ekme makindları ile başarılı ekilebilir. En iyi ekim zamanı erken 
ilkbahardır. Korunga fideler! yavaş geliştiği için tohum yatağı yabancı otlar-' 
dan temizlenmiş olmalıdır. 1. yıl yabancı otlar bastırabilir. Daha sonraki yıl
larda yabancı otlar korunga ile rekabet edemez. Fideler yavaş geliştiğinden 
sonbaharda yapılan ekimde fidelerin çoğu kıştan zarar görebilir. Kışı sert 
olmayan ılıman bölgelerde sonbaharda ekilebilir. Erken ilkbaharda yapılan 
ekimden fideler kuraktan daha az zarar görebilirler. Ekilen tohum miktarı, 
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tohumun kabuklu veya kabuksuz olmasına gö.re değişir. Tohum mikan! 
kabuklu ise 8-10 kg kabuksuz ise 5-8 kg sıra arası 50-60 cm ekim derinliği ise] 
2,5-7,5 cm civarında değişir. Kabuksuz ekimde tohumlar hemen çimlenir 
ayrıca çıkışlar üniför m olmasına rağmen en ufak soğuktan daha çok zarar 
görürler ayrıca tohumun kabuklarını ayırmak masraf gerektirmektedir.
Kabuklu ekim daha uygundur. 1 |

Hasat ve Harman : Korunganın ot için biçimi iyi ayarlanmalıdır. Biçim r 
zamanı geçiktirilirse gövde çarçabuk kalınlaşır ve ot verimi ile besleyici j w 
değeri düşer. Ot için en uygun zamanı çiçeklenme başlangıcıdır.. İL

Tohum için hasat ise oldukça zordur. Meyvelerin tümünün olgunlaşması^ 
beklenmeden alt meyveler olğunlaştığında biçilmeli daha sonra kurutularak! [ 
harman yapılmalıdır. Hasat geçikirse tane kayıbı çok olur. Tohum verimi del L 
80 kg ot verimi ise 200-300 kg 1 de kuru ot veya 1000 kg 1 de yaş ottur.

Korunganın biçim zamanına göre kuru otun yem olarak değeri % 1

Devre : Hem Hem Hem N'suz 11
% 10 Çiçeklenme Protein Yağ

1.1
Selüloz Özmod ■ 1

% 50 Çiçeklenme 14.9 22.0 49.4
%100 Çiçeklenme 12.1 1.2 37.6 47.5

10.6 1.1 32.0 46.0

Korunga uzun ömürlü yem bitkisi olmasına rağmen yurdumuzda
Sphenoptera cercieli böceğinin lorveları köke girerek özü tahrip ederler bu 
yüzden 3. yıldan sonra korunga tarlalarında bitkilprin çoğu ölmektedir.

KÖRFEZ OFSEtf

Fatura- İrsaliye- Gider Makbuzu-

Perakende Satış Fişi- Bilet-Müstahsil

Makbuzu- Serbest Meslek Makbuzu

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

MATBAA İŞLERİNİZDE TEK İSİM 11

TEL : 513 17 97

ADRES : Gazhane Cadde Oto Elektrik Fikret yanı

Beceren Apt. altı 51/A
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VİTAMİNLERİ BİLİNÇLİ KULLANIN
özellikle D(J
Sulanmayjj Vücudumuzun ihtiyacı olan vitamin
in yarayıp bazı hastalıkların tedavisinde kul- 
rmükefnn-.an|l|r ancak; bilinçsiz ve aşırı alımda ise 
yaşına o •■a9İ|ğimızl tehdit eder. Bilinçsiz kullanılan 
rr4 ° Etamin ilaçları böbrek, karaciğer, cilt

6 'hastalıkları ve hatta kansere yakalan-
ma riskini arttırıyor.

manikİM "Kendimi bugün çok halsiz ve bitkin 
■Ç ve kireçk|$sediyorum acaba vitamin alsam

Toprakını?" gibi sorular günlük yaşamımızın bir 
li toprakiobarçası haline geldi. Şunu hiç bir zaman 
Bunun iç-pklımızdan çıkarmamalıyız. Bilinçsiz ve 

aşırı tüketilen vitamin ilaçları bazen 
azrr/annıwec*av's*zor °'an hastalıklara neden öla-, 
)aştınlnışPi,iv°r'
□n/ erke- Özellikle A vitamini çok külanıldığın- 
nC) ofl' da kanser riskini arttırıyor ve kemiklerde 
)nra^. dayanıksızlık, iştah azalması ile dalak, 
* . '/ jkaraciğerde büyümeye neden olabili 
îtigındenror;

Kışı serti Doğal besinlerle almamız gereken 
3 Yapılar vitamin ihtiyacımızı kolaylık ve pratiklik 
n miktaır o|ma açısından ilaçlarla temini yoluna 
m mikan gideriz. Her yaşta sağlığın korunması
srinliğiise 

çimler» 
çok zara 
tektedir

lir. Biçim 
»esleyici

ılaşmosj 
utularak 
erimi de
ir.

uz 
od

dengeli beslenme ile olur .Vücudumuz 
daki vitamin eksikliğini gıdalarla 
almamız gerekir. .

Bunun yanında İyi beslenememe 
sonucunda meydana gelen vitamin 
yetersizliklerinde ise kişilerin bir. hekime 
başvurmaları gerekir;

Vitamin kullanmadan doğal yollarla 
istediğimiz vitamini alabileceğimiz 
gıdalar:

A Vitamini : Karaciğer, balık, süt 
ürünleri, havuç, yeşil sebzeler

B Vitamini: İşlenmiş tahıl ürünleri, un, 
patates, et, süt, fasülye, bezelye, bug- 
aay, maya özü

B(2) vitamini: Süt, sakatat, yumurta, 
yeşil sebze •’

B(6) vitamini: Bir çok besinde özellik
le karaciğer, maya tahıl ürünleri, ekmek, 
süt, yumurta

B(12) vitamini : Süt ürünleri ve hay
vansal besinler

C Vitamini: Taze meyve, sebze ve 
patates

D Vitamini: Balık yağı, yumurta sarısı, 
tereyağı, margarin. Ancak en iyi kay
nağı güneştir.

E Vitamini : . Bir çok besinde bulunur. 
Özellikle tahıllarda, buğdayözü, yumur
ta, kabuklu yemiş. •

K Vitamini : Koyu yeşil renkli sebze 
lerde, karaciğerde, bağırsaklarda bak- 
terilerce yapılır.

Yukarıda saydığımız vitaminlerin çok 
yetersiz durumda doğurabileceği 
hastalıklar':

A Vitamini eksekliğinde gece körlüğü, 
büyüme geriliği, akciğer hastalıklarına 
yatkınlık, deride kuruma

B(l) vitamini eksikliğinde «iştahsızlık,• 
sindirim bozuklukları, sinirlilik, halsizlik,

B(2) vitamini eksikliğinde ağız 
kenarında çatlak, baş dönmesi, ışığa 
duyarlılık,, göz yorgunluğu, sindirim 
bozukluğu,.büyüme geriliği

B(6) vitamini eksikliğinde halsizlik, 
depresyon

B (12) vitamini eksikliğinde yorgunluk, 
bellek zayıflığı,.sinir hücreleride yozlaş
ma i

C Vitamini eksikliğinde kansızlık,, dişeti 
kanaması

D vitamini eksikliğinde kemikte, biçim 
bozukluğu

; E vitamini eksikliğinde erken doğan 
•bebeklerde kansızlık

K vitamini eksikliğinde ise kanın 
pıhtılaşması gecikir.

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

’&Aşırı kilolular hastalıklara 
daha kolay yakalanıyor ☆
(BYE) Aşırı kiloluların hastalıklara 

daha kolay yakalandıkları ve tedavi
lerinin uzun sürdüğü'belirtilerek, sağlık 
İçin şişmanlamaktan kaçınılması gerek - 
tiği bildirildi.

Şişmanlığın sağlığa etkisi küçüm
senemeyecek boyutlardadır. .

Hipertahsuyön görülme oranı, şiş
manlarda, zayıflara göre 3 kat daha 
fazladır. Kilo vermenin, hipertansuyonu 
ve etkilerini azalttığını gösteren kesin 
kanıtlar elde edilmiştir. Kilo veren hasta - 
larda hipertansiyona bağlı kalp 
hastalıklarının ve ölümlerinin azaldığı 
gözlenmiştir. ;

Şişmanlarda ,. ayrıca damar 
sertliği, safra kesesi, diabet, eklem 
sorunlgrı, so lunum güçlüğü gibi

hastalıkların ve bazı kanser türlerinin 
daha sık görüldüğü öğrenildi.

Kolon, rektum ve prostata kanser
leri kilolu erkeklerde daha fazla 
görülüyor. Şişman kadınlarda ise 
meme, rahim ve safra kesesi kanserleri 
görülüyor.

Kalıtım ve çevresel etkenlerin yanı 
sıra psikolojik etkenlerin de şişmanlığın 
gelişmesinde önemli rol oynadığı, şiş - 
manlığın aşırı yeme alışkanlığıyla yakın 
ilgisi olduğu da bildirildi.

Ülkemizde giderek yaygınlaşan 
ayaküstü beslenme alışkanlığının şiş - 
manlığı körüklediği, sağlıklı bünye ve 
ideal kiloya kavuşmada dengeli 
beslenmenin önemi büyüktür

Eski bir tapınak duvarındaki yazı
. Gürültü patırtının ortasında sükunetli dolaş. Sessizliğin içinde huzur bulunduğunu 

unutrrlb.
Başka türlü davranmak açıkça gerekmedikçe herkesle dost olmaya çalış. Ama 

kimseye teslim-olma. Telaşsız açık seçik konuş. Başkalarına da kulak ver.
’ Aptal've cahil olduklarında bile dinle onları. Çünkü dünyada herkesin bir hikayesi 

vardır. Yalnız planlarının değil başarılarının da tadını çıkarmaya çalış. İşinle, ne 
kadar küçük olursa olsun ilgilen, hayattaki dayanağın odur. Olduğun gibi görün, 
sevmediğin zaman sever gibi yapma. Aşka burun kıvırma sakın. O, çöl ortasında 
çimenli bir yerdir.

Yılların geçmesine öfkelenme. Gençliğe yakışan şeyleri gülümseyerek teslim et 
geçmişe. Ara sıra isyana yönelecek olsa bile, hatırla ki, evreni yargılamak imkan - 
sızdır. Onun için kavgalarını sürdürürken bile, kendi kendinle barış içinde ol.

Görhneye çalışkj, bütün pisliğine ve kalleşliğine rağmen dünya yine de güzeldir.

muzda 
eder bu

İNŞAAT ORTAKLIĞI
MANASTIR MEVKİİNDE

Deniz manzaralı

Dengeli beslenmenin 
en ucuz yolu süt içmek

Kaloriferli
Hidroforlu

Parkeli 
; Asansörlü

Süper Lux daire satışlarına 
başladığımızı müjdeleriz

Tel: 513 46 37- 5136446 GEMLİK

FİKRET 
OTO 

ELEKTRİK
YEDEK PARÇA- 
AKSESUAR-AKÜ 

Otomotiv Sanayiinin 
tercih ettiği .

JötS ■
24 AY 

GERÇEK 
GARANTİ

TEL&FAX; 513 10 01
İSTİKLAL CD.' 1 NOLU 

. . ARALIK

(BYE) Dengeli beslenmenin en ucuz 
yolu süt içmek.

Sütün en ucuz ve en iyj besin kbynağı 
olduğu, beslenme sorununun toplumlar- 
da her dönemde tartışma konusu 
olduğu, ancak konunun bugün değişik 
açılardan gündemde bulunduğu bildiril
di. •

Süt ve süt ürünlerinin komple gıdalar 
içermesi açısından,- insan gereksiniminin 
birçok öğelerini kapsadığını dikkat çeki 
lerek, sütün süt olarak tüketilmesinin 
daha yararlı olduğu öğrenildi.

Sütün yoğurt ve peynir şekline . 
dönüşümünde, hormonlar, protein 
yapısındaki bazı maddeler, vitaminler 

ve kalsiyumlar kaybedilir. Bu nedenle, 
süt esnasına, sütteki bazı yararlı mad
deler bozulabilir. Bunun için de sütün 
pastörize tüketilmesi gerekir.

Alım gücünün çok düşük olduğu 
günümüzde özellikle protein ve mine 
railer açısından önemli bir besin kaynağı 
olan sütün, halen en ucuz temel gıda 
maddeleri arasında yer aldığı belirtil
erek, bunun de dengeli beslenmede süt 
tüketim alışkanlığının kazandırılmasında 
önemli bir faktördür.

Orta yaş ve ilerisinde süt ve süt ürün
leri alınırken, yağsız formların tercih 
edilmesi gerekiyor,

GEMLİK REHBERİ
erekli Telefonlar Resmi Daireler
Us imdat 155 TEK Arıza
ndarma K. 5131044 TEK İşletme
Us Karakolu 5131879 Turizm Der.
jr. kom. 5131206 Spor Sah. 

Orm. Böl. Şf, 
MIHI Eğt. Md.

Kaymakamlık 
ymakamlık 5131051 
lymakamlık Ev5i 31052 
Savcılığı 5131053 
Savcı Yrd, 5132954

Halk Eğt. Mrk, 
Halk Kütüp. 
As. Şb.
Karayolları

. Liman Bşk. 
Mal Md. 
Nüfus Md.ınlyet M. 5131028
Özel id; Md. 
Tapu SIc. Md. 
Müftülük 
Gümrük Md,

ULAŞIM Tekel Md.
Ver. Da. Md.

ğan Körfez 5131212 İlçe Tar. Md,
din Turizm 5132077 İlçe Seç. Md.

Mer. Sağ. Ocağı 5131068

5132066 Gemi Saatleri
5134503 Yalova -Sirkeci (İşgünlerl)
5131274 05.50-13.05-17.00.
5131900 Tatil Günleri 06.30-13.00-17.00
5.131286'
5131174 Belediye
5131846 Santral 5134521-23
5131353 Sekreter 5134520
5131057
5131308 Zabıta 5134521-190
5131133 Otobüs İşlet. 5134521-122
5131095 Su İşletmesi 5134521 -115
5133742 İtfaiye 5132325
5131507 Muhasebe Md. 5134521-182
5131414 Yazı iş. Md. 5134521-111
5131364
5132978
5131042

Su Arıza '5134521-185

5132360. Hastaneler
5131186 , Devlet Has. 5139200
5134994 SSK Hastanesi 5132329

Körfez Taksi 
Çınar Taksi
Güven Taksi 
Gemlik Taksi

TAKSİLER
5131821
5132467

I 5133240
İ 5132324

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 
özgaz 
Tekgaz 
Ocakgaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz 
Llkltgaz 
Yeni Llkltgaz 
Alevgaz

513 12 95
514 1700
513 1637
513 1637
513 88 43
513 22 59
513 45 46
513 17 38
513 65 00
513 40 95

22 Şubat 1995 Çarşamba İNCİ

24 Şubat 1995 Cuma MURAT

26 Şubat 1995 Pazar BAYER
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Gemlikspor Batı Trakya'ya 1-0 yenildi

Şampiyonluk
SIRASI GELDİKÇE

LÜTFEN İNSAF

başka bahara
Bursa birincîamatör küme üçüncü

grupta bu yılda şampiyonluk mücade
lesi için mücadele eden Gemlikspor, 
rakibi Batı Trakya'ya 1-0 yenilince bir 
kez daha şampiyonluk bir başka 
bahara kaldı.

Geçtiğimiz hafta Pazar günü 
Orhangazi sahasında yaklaşık 2 bin 
Gemlikli seyircinin desteğiyle sahaya 
çıkan Gemlikspor'un onbiri karşılaş - 
manın ilk onbeş dakikasında Batı 
Trakya karşısında baskılı bir oyun 
sergiledi.

Daha sonra oyunun stresline kendini 
kaptıran Gemlikspor'lular,hakimiyeti 
rakiplerine bıraktı. Şenol'un 35. dakika
da onsekiz içinde yakaladığı topu 
ağlara gönderememesinden iki dakika 
sonra Gemlikspor kalesi önündeki bir 
karambolü iyi değerlendiren Büyük 
Hüseyin Batı Trakya'yı 1 -0 öne geçirdi.

İlk devrenin kalan dakikalarını da 
değerlendiremeyen Gemlikspor, Batı 
Trakya karşısında hakimiyeti kaptırdı-. 
Bol bol sarı kartın gösterildiği oyunun 
ikinci devresinde Batı Trakya gali
biyetin etkisi ile oyunun hakimiyeti eline 
aldı.

İkinci 'devrede oyuna giren Emin 
kale önünde ele geçirdiği bir fırsatı 
değerlendiremeyince Gemlikspor tüm 
çabalarına karsın sonucu değiştireme - 
di. Bu arada tribünlerden atılan bir cis.-'
min yan hakem Kadir Kamaİı'nın başı
na isabet ederek yere' düşmesi sonucu 
oyunu yöneten hakem Karşılaşma' 
durdurdu.

Karşılaşmanın iptal edileceği bek
lenirken, hakemler sahaya erkti ve 
oyuna kaldığı yerden devam edildi.

Maça asılan Gemlikspor beraberli 
yakalamak istediyse de bir sonuç elde 
edemedi.

Karşılaşmanın bitiminde son 
dakikalarında Batı Trakya'dan Hüseyin 
Gemlikspor kalecisi Vahap'.la, karşı 
karşıya kaldı. Ancak topu kalecinin 
ellerine yollayınca Gemlikspor kalesi 
ikinci büyük tehlikeyi atlattı.

Gemlikspor Kulübü Başkam M Ah 
Gencer,takımlarının pazar g-u1 
maçta iyi bir oyun sergileyemediklerini 
ve ellerine gelen şampiyonluk fırsatının 
bir kez daha kaçırıldığından ı.rüntü 
duyduğunu söyledi.

Kuyruk.. Kuyruk ki ne kuyruk... Böylesi 
kuyruğu ben ilk defa gördüm PTT'de.

PTT abonman: servisinden, İbrahim 
Akıt Caddeslne-Bahkhaneye kadar uza
yan üç sıralı kuyruk..

Telgraf çekmek, mektup-tebrik 
atmak, havale vermek için kuyrukları 
yararak bir girebilirseniz. PTT binasına. Ne 
mümkün.

Vatandaş, elinde parası, oruç ağız, 
para yatırmak için saatlerce ayakta 
dikiliyor, sıra gelsin diye bekliyor.

Bekleşenler, iş adamı, esnaf, ev 
hanımı, emekli,'işçi, memur, işe gidecek 
emekçi, çalışan, dedeler, nineler...

Çoğu bayan. Çoluğunu çocuğunu 
hemen dönerim ümidi ile komşuya 
bırakmış, İşi gücü yüz üstü bırakmış, PTT 
ye para vermek-için sırasını bekliyor. 
Esnaf dükkanını kapamış ya da çırağını I 
kalfasını göndermiş işler yüzüstü,-bek- 
lemede.

KONGRE İLANI
Sosyal Sigortalar Kurumu Gemlik 

Hastanesi Geliştirme Dayanışma ve
Yardım Derneği Başkanlığından

Derneğimizin Genel Kurul Toplantısı 18 
Mart 1995 Cumartesi günü Saat 11.00'de 
hastanemiz doktor odasında yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdide ikinci 
toplantı 25 Mart 1995 Cumartesi günü aynı 
yer ve saatte tekrarlanacaktır.

Yönetim Kurulu

GÜNDEM :
1-Açılış /
2- Dernek organlarını seçmek

. 3-Dernek tüzüğünü de :. diımek
4- Yönetim Kurulunun h<nçdığı 

bütçenin görülüşüp aynen veya değiştiri 
lerek kabulü.

5- Dilek ve temenniler
6- Kapanış ,

Darcıuçcı
Orhangazi Caddesi No :30’da 

bulunan işyerimizi
Yeni Küçük Sanayii Sitesi
C Blok No: 22’ye taşıdık 

Dos ve müşterilerimize 
önemle duyurulur

CAĞ KACCEŞITC 
hrcrSTE AMBALAJ 
SANAYİ ve LTC.ŞTİ.
Tel524 80 31 - 524 80 29

TEL :513 25 82
GÜRLE İŞ MERKEZİ K.4 NO :161 GEMLİK

'.A  ..................—]
.□120 Konut □ 9 İşyeri □ 1'z'ûm2'Hk daireler

Merkezi Isıtma ' □ Merkezi TV s Q Asansör

GEMLİK'TE EV SAHİBİ OLMAK İSTEYENLERE FIRSAT ....

I Gemlik'in merkezinde kat karşılığı arsası alınmış, proje Çalışmaları tamamlan - 
mış, ilk baharda temeli atılması planlanan kooperatifti mlze belli sayıda üye alı - 
nacaktır.
Giriş Ödentisi 55,000,000-
İlk 5 aylık ödenti 5.000.000 x 5

I Daha sonraki ödentiler Genel Kurul kararı ile belirlenecektir.

ÜYE KAYDI VE DAHA GENİŞ BİLGİ İÇİN KOOPERATİF 

MERKEZİNE MÜRACAAT EDİLEBİLİR.

İnan
Yazıktır, günahtır
Bu uygulama, zulümdür...
Aboneye, son üç rakamına aynı güm

yerine her ayın 20'slnden başlayarak 
telefon numaralarının son rakamına] 
göre birer gün tahsis olunsa; ne kayrıl 
oluşur ne saatlerce bekleyiş ne itiş, ne | «ajiî 
kakış ve de şamata, tahsilatta sağlıktır®-^ 
olur. Memurlarda yorulmaz, açık veri 
mez. Diğer hizmetler aksamaz.

Ama, birşeyler olur. Bir taksim iki] 
oranında bir seferlik para dah'a geç 
düşer kasaya.

Olurmu ya... Para bu... İki gün, lld^ 
gündür. Kar kardır. Bu kadar bir »F 
fedakarlığa ne yazıkki katlanamıyor PTT;

Oysa PTT kimin emrinde?
Vatandaşın emrinde değil mi, ona 

saygılı olalım. İyi hizmet verelim, anlayış 
gösterelim.

Lütfen insaflı olalım.

KONGRE İLANI
Gencalli Köyü Camii Yaptırma ve 
Kur’an Kursu Yaşatma Derneği 

Başkanlığından
Derneğimizin yıllık Olağan Genel Kurul i 

Toplantısı 25 Mart 1995 Cumartesi günü . 
Saat 20.00'de köy kahvesinde yapılacak
tır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdide ikinci 
toplantı 1 Nisan 1995'Cumartesi günü aynı 
yer ve saatte tekrarlanacaktır.

Yönetim Kurulu
GÜNDEM :
1 - Açılış ve yoklama
2- Saygı duruşu
3- Yönetim ve Denetleme kurullarının 

çalışma raporlarının okunması ve ibra 
edilmesi

4- Yeni yönetim ve denetleme 
kurullarının seçimi

5-Dilek ve temenniler .
6- Kapanış. |

KONGRE İLANI
S.S. İLKOP TÜKETİM 

KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN

ANAPGençlik 
Komisyonu üyelerinden 

İftar 
yemeği

ANAP Gençlik 
Komisyonu, üyeleri * 
geçtiğimiz hafta 
perşembe günü Fatih 
Talebe Yurdu'ndd bulu
nan B5 öğrenciye iftar 
yemeği verdiler.

KAYIP

Y. T. Ü. Mimarlık 
Fakültesi Mimarlık 

bölümünden almış 
olduğum 94-95 

yılına alt 192908 
noiu pasamu 

kaybettim.
Hükümsüzdür.

Arzu ŞEN

Kooperatifimizin yıllık Olağan Genel Kurul
Toplantısı 2 Nisan 1995 Pazar günü Saat 1 
13.00'de Gemlik Atatürk İlkokulu Salonu'nda 
yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdide toplan
tı bir hafta sonra aynı yer ve saatte tekrar- ] 
lanacaktır.

Yönetim Kurulu

GÜNDEM:
1- Açılış ve saygı duruşu
2- Divan heyetinin oluşumu
3- Yönetim faaliyet raporunun okunması ı 

ve bilançolar üzerinde açıklamalar
4- Denetleme kurulu faaliyet raporunun 1 

okunması
5- Raporlar üzerinde konuşmalar
6- Yönetimde denetim kurulu faaliyet 

raporlarının ayrı ayrı aklanması
7- Yönetim ve Denetim kurullarının 2 yıl 

görevde kalacak şekilde genel kurulca seçi
mi

8- Tahmini bütçenin görüşülüp onaylan- 
maşı

9- Hisse paylarının arttırımı ve ristur n 
dağıtımının genel kurulda görüşülüp karara 
bağlanması

10- Dilek ve temenniler
11- Kapanış,

İl
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Bv Gemliklilerin televizyon yayınlarını net izle- 
meyebilmeleri için gazetemezin öncülüğünde, 
Gemlik PTT Müdürü Recep.Özfidan'ın. girişim
leriyle, ilçemize kablolu Tv yayınların getirilmesi 
çalışmaları ramazan bayramı sonrası başlıyor.
f Gemlik PTT Müdürü Recep Özfidan, PTT ile 

anlaşması bulunan' 29 kanalın izlendiği kablolu Tv. 
yayınları için 400 kişinin başvuruda bulunduğunu 
belirterek, sayının her gün arttığını söyledi.
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<J)ü0ün, O^jşan, günnet davetiyeferlnİE için 
zengin çeşitlerimizi 

ve p^atiarımızı görmeden karar vermediniz.
BİZİ MUTLAKA A KAYIN İZ.
^FKorfez OFSET :

MATBAACILIK-YAYI NÇIÜK-TAN İTİM’ "

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

Serbest Kürsü
Gemliklilerin düşünce ve görüşlerini kendi kalem
lerinden özgürce yazabilmeleri için Serbest Kürsü 
kurduk.
Eli kalem tutan Gemliklilerin Serbest Kürsü'ye 
yazmalarını bekliyoruz.
Serbest Kürsü'de kalemine güvenen herkes 
yazabilecek;

Gemlik ve Küçük Kumla'nın da kablolu Tv. 
yayınlarından yararlanabileceğini söyleyen 
Özfidan, başvuru sırasında 625 bin lira avans 
alındığını, kalan tesis ücretinin 4 taksitle 
ödeneceğini hatırlatarak, "Evinizde sorunsuz Tv 
yayınlan izlemek istiyorsanız, mutlaka kablolu 
Tv yayınlarından yararlanmanız gerekir." dedi.

Ramazan Bayramından sonra PTT'nin kendi 
olanaklarıyla tesis .çalışmalarına başlatacağını 
söyleyen Recep Özfidan, 1000 abone ile en 
kısa zamanda yayınları başlatacaklarını sözle 
rine ekledi.

Marmara Birlik eski Genel Müdürü görevinden alınmıştı

Bekir Seymen yargı 
kararıyla görevde

Gemlik Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezlerinin bombalanmasını kınadı

"Demokratik laik cumhuriyete 
karşı saldırılar sürüyor"

■ Atatürkçü Düşünce Derneği Gemlik ■ Atatürkçü Düşünce Derneği İkinci 
Şube ikinci Başkanı Diş Hekimi Doğan r —•----- ..... . ..
Alkaya, dün Ankara'da bulunan Genel 
Merkezlerinin bir fanatik tarafından bom
balı saldırıya uğramasını kınadı. Alkaya 
İçişleri Bakanlığına ve.Atatürkçü Düşünce 
Derneği Genşl Merkezine gönderdiği tel
grafta "Laik, demokratik cumhuriyete 
karşı saldırılar içten ve dıştan artan bir 
şekilde sürüyor"dedi.

Başkanı Alkaya, olayın faili meçhuller 
gibi kalmamasını,kaynağının bulun
masını isterken, Eğitim-Sen Gemlik
Temsilcisi Abdullah Çelik te yaptığı 
açıklamada, laik cumhuriyet ve Atatürk 
düşmanlarının her geçen gün gerici 
saldırılarını sürdürdüğünü, ancak bun
ların Atatürkçü Düşünceyi yok ede
meyeceğini söyledi.

Haberi sayfa 3'te

Kısa kısa kısa

HAFTAYA BAKIŞ
• KADRİ GÜLER

Toz toprak
I . Son yıllarda havalar da ne yapacağını şaşırdı.
| Baksanıza iki yıldır Şubat ayında baharı yaşıyoruz.
I Kışa nüsbet, bahar erken geliyor bölgemize.Oysa yurdun birçok 

■erinde kara kış, tüm egemenliğini göstererek hükmünü sürüyor.
H Dileğimiz Mart ayında kışın geri gelerek, çiçek açan meyve ağaçlarını 
yakmaması.

iklimlerde başgösteren bu değişim, insanlarda da değişimlere neden 
oluyor. Doğa erken uyandığı için sonradan gelen değişikliklere uyum 
gösteremiyor.
H Baksanıza sokaklar yaz sıcaklarında olduğu gibi toz duman.Sanki 
yazın kavurucu sıcağı caddelerdeki tozları savuruyor.işyerleri, yollardan 
geçen vatandaşlar boğuluyor tozdan.
■ Nedenini düşünüyorum sonra, acaba diyorum kendi kendime vatandaş 
'buna müstehak mı?
■ Yoksa cadde ve spkaklardan sorumlu Belediye üzerine düşeni 
yapamıyor mu?

Bu çile her zaman aynı şekilde sürüp gidiyor.
K Ramazan ayında oruçlu oruçlu tozlanmak olmuyor ama..
■' Buna bir çare bulunmalı. Gittikçe artan trafik sıkışıklığına bir de tozun 
eklenmesi hoş olmuyor.

Tozun yoğun olduğu cadde ve sokakların yıkanarak temizlenmesi 
mümkündür sanırım.

iki gün sonra ramazan ayını bitirip Bayram yapacağız.
K Çocukluğumuzun bayramları burunlarımızda tütüyor hep. 
Balıkpazarında kurulan bayram yerleri yok. Şimdiki çocuklar atari salon
larında bayramlarını geçireceklerde rahmetli Zeynel Amcamın dönme 
dolabına binecekler, ne de rahmetli motorbisikletçi Isa'nın bisikletlerinin 
peşinden koşacabilecekler.
K Ne ip cambazlarını izleyip, ne hokkabazları görebilecekler, ne de has
tane bahçesinde çıkıyor çıkıyor satan satıcılardan şanslarını, talihlerini 
deneyecekler.
jl, Zaman değişti dostlar. Eskinin güzellikleri artık yok.O günleri anmak da 
bir nostalji,
^Tümünüzün Ramazan bayramınrkutluyorum.

72 Notu Marmarabirlik 
Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi

Ortaklarına
44 milyar 
ödeme
yaptı

72 Nolu 
Marmarabirlik Zeytin 
Tarım Satış Kooperatifi 
ortaklarına bugüne 
kadar 44 milyar ödeme 
yaptı.

Yetkililer, kasım ayı 
teslimatlarının 
tamamının ve aralık ayı 
teslimatlarının yüzde 
50'sinin ödendiğini ve 
geriye kalan toplam 22 
milyar liranınönümüzde- 
ki günlerde ödeneceği
ni bildirdiler.

Bayrama Doğru1 
"Yılmaz Akkılıç 'ın 

yazısı
2. Sayfamızda

Gemlik Lions 
öncülüğünde 
Kumla yolu 
ağaçlandı 
Gemlik Lions Kulübü 
öncülüğünde, Belediye 

ve Karayolları tarafın
dan Gemlik Kumla yolu
na 500 adet çam fidanı 
dikildi.

Haberi Sayfa 2'de 
YDH'DE GÖREV 
BÖLÜMÜ YAPILDI 
Geçtiğimiz hafta genel 
kurul kongresini yapan 
ve yeni yöneticileri belir
lenen Yeni Demokrasi 
Hareketi partisinde İlçe 

Başkanı Hüseyin Yurt, \ 
başkanlığında görev 
dağılımı yapıldı.

Haberi Sayfa 3’de 
363 KİŞİ KITALARINA 
TESLİM OLACAK 
Şubat ayı içersinde 75/1 
tertip olarak kıtalarına 
tesilm olmaları gereken 
363 erin bayramı, 
aileleri ile geçirmeleri 
için bu süre uzatıldı.

Haberi sayfa 3'de 
HALK EĞİTİM 
FOLKLORCÜLERİ 
BİRİNCİ OLDU 
İl MIHI Eğitim Müdürlüğü 

tarafından İlk, orta, İlse 
ve dengi okullar arasın
da yapılan "Halk 
Dansları" yarışmasında 
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi birinci oldu.

Haberi savfa 3 de..

■ Marmara Birlik eski 
Genel Müdürlüğü sırasın
da görevinden alınan 
hemşehrimiz Bekir 
Seymen, Danıştaya açtığı 
"yürütmeyi Durdurma" 
kararıyla görevine 
döndü.

Seymen'In.SHP İl 
Yönetimiyle ters düşmesi 
sonucu Ticaret ve Sanayi 
Bakanınca görevden 
alınmış Malatya Kayısı 
Birliğine gönderilmişti.

■ Basına yazılı açıkla
ma yapan Bekir 
Seymen,"Bu sorunu onur 
meselesi yaptım.Yanlış 
hesap Bağdat'tan döner. 
Yokluğumda bazı koltuk
lara insanlar haketmedik- 
lefi halde yerleşmişti. 
Şimdi döndüm. İnsanlar 
geldikleri yerlere gitti 
ier.'dedi.
Bekir Seymen kendisine 
haksızlık yapıldığını da 
iddia etti.

Rotary 
Kulüp 
hizmet 
camekan 
sergisi 
düzenledi.
Rotary 90. kuruluş dönümü 

nedeniyle, Gemlik Rotary 
Kulübü camekan düzen
lemesi yaptı.
Ahmet Dural Meydanı 
Erçek Eczanesi'nin 
camekanında bir hafta 
süreyle Gemliklilerin göste 
rime sunulan sergide 
Gemlik Rotary'nin hizmet
leri fotoğraf, küpür, şilt 
olarak sunuldu.
Gemlik Rotary Kulübü 
Dönem Başkanı Ali 
Mutman, dünyada 27 bin 
rotaryenin toplumlanna 
hizmet için çalıştıklarını 
söyledi.

Tozdan 
bunaldık
Şubat ayında hdvaların 
günlük güneşlik gitmesi bu 
.kez de toz torununu gün
deme getirdi.
Yağmurlu havalarda 
çamurdan kurtulmayan • 
ilçemizde, kuru havalarda 
da tozdan geçilmiyor.
Son günlerde başta İstiklal 
Caddesi olmak üzere 
ilçenin sokak ve caddeleri 
tozdan görünmüyordu. 
Çarşı esnafı, cadde ve 
sokaklardaki tozdan çok 
rahatsız olduklarını belir
tirken, Gemlik halkıda toz
dan boğuluyoruz diye 
yakınıyor.
Vatandaşlar, ana cad
delerin bayrama kadar 
itfaiye tarafından tazyikli su 
İle yıkanması halinde toz 
derdinden bir parçada 
olsa kurtulabileceklerini 
söylüyorlar.

TAŞI GEDİĞİNE

HAVAŞ...
HAVAŞ..
YAVAŞ YAVAŞ.
FAŞŞ...
FAŞŞŞŞI...
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BAYRAMA DOĞRU

•Cuma g u n . t j y ı a m . 
Çocukluğumda bayramın bir başka 
"tad"ı olurdu sanki. Şimdilerde eski tad 
yok, damağımda geçmişe özlemin 
"kekremsi" tortusu var yalnızca.

Doğru, bayramların benim çocuk
luğumdaki ve gençlik yıllarımdaki 
coşkusu kalmadı. O zamanlar "sanayii 
toplumu"nun çelik çarkları öğüte- 
memişti henüz geleneklerimizi, ortak 
değerlerimizi. Bayramlar, varsılların "çil 
yavrusu" gibi dağılıp kaçıştıkları "firar" 
günleri değil; herkesin birbiriyle bayram
laşmak için yollara düştüğü şenlikli, 
mutlu günlerdi o zamanlar.

Yerindiğim sanılmasın. 1950'den 
sonra, özellikle 1960'h yıllardan bu yana, 
hızla -ama çapaculca- gelişen 
toplumun değer yargılarına 
yabancılaşması kaçınılmazdı. Kırlar 
akın akın boşalıp da kentler azman- 
laştıkça, insanlarımızın yaşam kav - 
gasını koşularak birtakım alışkanlıklarını 
ıskalamaya başlaması gelip dayata
caktı, nitekim öyle oldu.

Benim çocukluğumda evler iki katlıy
dı. Evlerin bahçeleri olurdu. Mahallenin 
çocukları boş sokaklarda, yangın yer
lerinde çelik-çomak oynarlardı. Komşu 
mahallelere "yemiş çalma" seferleri 
düzenlenirdi. Yani anlayacağınız, 
mahallenin çocukları birlikte büyürlerdi 
o zamanlar, birbirlerini sevecek denli 
"yakın" tanırlardı. Hangi mahallede kim 
aç, kim tok bilinildi de vuze vurulmaz, 
gizli gizli yardımlaştırdı. Kuşkusuz o 

.zamanlar da kapı aralarında, eşiklerde

KÖŞEMDEN
Yılmaz AKKILIÇ

Sivil Savunma Günü 
bugün kutlanıyor

di ama, kimse "marifef'miş gibi sabah
tan akşama, yerli yersiz Gazi'ye hakaret 
etmeyi müslümanlığın altıncı şartı ye 
rine koymazdı. Kendini "ilerici" sanan 
da, "daha ilerici" desinler, için O'nu 
küçümsemeye kalkışmazdı.

"Ezan-ı Muhammedi'yi türkçe dinle
menin zevkine, 19.50'den sonra doğan
lar eremediler, yazık!...

Önümüzdeki Cuma, "Ramazan 
Bayramını"nın ilk günü. Doğrusu çocuk
luğumdaki gibi sabahın erken saatinde, 
tüm aile birlikte. ' bayramlaşma"yı öyle 
özlemişim kil...

Katı yıllar beni yordu, insanlarımızı 
yordu. Sanayi topıumunun çelik çarkları 
uzlaşmazlıklarımız! keskinleştirip karşıt - 
larımızı bileyledi, inançlarımızraşındırdı.

Buna karşılık suskularımızı besledi, 
kaygılarımız: deıirleştirdi. Birbirimizle 
bayramlaşıua geleneğini unuttuk, 
bayramlar -tam tersine-, birbirimizden 
kaçışlarımızın "vesile"si oldu. Kendimize 
bile yabancılaştık.

Bırakın insanları, birbirimizi, 
kendimizi... Evlerimizde kedi 
besleyemiyoruz ar’ık, pencerelerimizin 
pervazlarına serçeler konmuyor, kumru
lar yanık aşk türk ileri söylemez oldular 
balkonlarımızda, bahçelerimizde yeşil
liklerin yeri ' b ?!on yığınları aldı. 
Kapkara dumanlar abanıyot kentleri 
mizin üstüne: poyraz küs, lodos 
dargın!...

Evet dost okullarım, bu ncıftanın

Sivil Savunma Günü bugün tüm yurt
ta kutlanıyor.

Saat 09.45'de tüm daire amirlerinin 
katılımıyla ve Kaymakam Orhan Işın'ın 
Atatürk Anıtına çelenk koymasıyla 
başlayacak. Atatürk'ün ve silah 
arkadaşlarıyla aziz şehitlerimizin manevi 
huzurunda saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı'nın okunmasından sonra şanlı 

En iyi dileklerimizle üyelerimizin 
ve dostlarımızın mübarek 

ramazan bayramlarını kutlar, 
sağlık ve ese ilikler dileriz.

EN İYİ DİLEKLERİMLE DOSTVE MÜŞTERİLERİMİN 
ŞEKER BAYRAMLARINI KUTLAR.
DAHA NİCE SAĞLIKLI BAYRAMLAR
GEÇİRMELERİNİ DİLERİM.

EMİR DOĞRU
DOĞRU NAKLİYAT

bayrağımız göndere çekilecek. J .
Saat 14.00'de Kız Meslek Lisesi | 

Salonu'nda ilçe Sivil Savunma Müdürü ı
Osman. Erciyes tarafından halka ve 
öğrencilere sivil savunma ile ilgil konfe '■

I rans verecek, konferanstan sonra ise sivil 0‘ 
I savunma ile ilgili video çekimleri göste ||! 

rilecek.

Saygılarmızla
GEMLİK ŞOFÖRLER VE 
OTOMOBİLCİLER ODASI 

YÖNETİM KURULU

"hanek" (dedikodu) eksik olmazdı.'Ama 
düğünde dernekte, hastalıkta 
cenazede herkes tek yürek gibi atardı 
galiba. Oysa şimdi, bana oturduğum 
apartmandan birini soruyorlar da; 
tanıyamıyorum!..

Bayram sabahları babam camiye 
götürürdü beni. Hocaalizade'nin imamı, 
uygar ve sevimli bir ihtiyarcıktı. 
Korkutmazdı, dünyada açılan 
pencerelerimi kapatmaya kalkışmaz, 
aydınlık ufkuma "kara stor"lar çekmeye 
.yeltenmezdi. Namaz öncesi söyleşi
lerinde "kin" değil, "dostluk" teması ege
men olurdu. Bize özgürlüğümüzü 
kazandıranlardan "saygi'yla söz edilirdi, 
"sövgü"yle değil. Tazeydi o sıralar 
belleklerde anılar, o anıları yaşayanlar 
sağdı henüz!

Mustafa Kemal'e karşıtlık, belki o 
zamanlar da kimilerinin aklından geçer-

sonunda "bayram"a kavuşacağız. Her 
bayram dostluğa, sevgiye, kardeşliğe 
adanmış şiir gibi olmalıdır. Dizelerinde 
düşmanlığa, sevgisizliğe, küfre, silaha, 
bombaya yeı yoktur!

Bayram, elimizi atınca tutacak denli 
yakınlaştı. Ne oluı birbirimizi anlamaya 
çalışarak yaşayalım cumayı, cumarte - 
siyi, pazarı. Siyasal inançlarımız, görüş - 
lerimizi ne denli birbiriyle çelişse de; 
etnik kökenlerimiz, dillerimiz ve gelenek
lerimiz ne denli farklı olsa da; bu toprak 
birlikte yaşamak, üretmet, paylaşmak 
zorunda olduğumuzu tüm bilincimizle 
içimizde hissedelim.

Kutlasak da, kaçış vesilesi saysak da 
bugün "bayram" bizim değerli 
okurlarım, "sevgi" "dostluk" ve "kardeş
lik" günleri var önümüzde. O günleri 
heder etmeyelim, sevelim, dost olalım, 
kardeşliğimizin tadına varalım..

Hepinize kutlu olsun, mutluluklar 
getirsin!...
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Savaş ve Barış Anıları

AYAR 
KİTABEVİ'nde

Gemlik Lions öncülüğünde 

Kumla 
yolu 
ağaçlandı

Gemlik Lions Kulübü 
öncülüğünde ve belediye 
karayolları yardımlarıyla 
Gemlik Küçük Kumla yolu 
arası ağaçlandırıldı.

Geçtiğimiz hafta Cuma 
günü kaymakam Orhan 
Işın, Belediye Başkanı 
•Nurettin Avcı, Gemlik Lions 
Kulübü Başkanı Doç. Dr. 
Müfit Parlak ve kulüp 
üyelerinin katıldığı ağaç 
dikme gününde daha 
önce yerleri belirlenen ve 
karayollarınca hazırlanan 
alanlara 500 adet fıstık, 
sahil ve karaçam dikildi.'

Ayrıca Gemlik 
Cumhuriyet İlköğretim 
Okulu'nun ağaçlandırılması 
İçin 500 adet çam fidanı 
verildi.

Gemlik Kumla arasında 
Borusan İnşaat çevresi ile 
Hasanağa koyu çevresinde 
karayolları tarafından 
açılan alanlarda toplu 
ağaçlandırma yapıldı.

Lions Kulübü Başkanı 
Müfit Parlak, amacımız 
geleceğe yaşanılacak bir 
dünya bırakmak olduğunu 
söyledi

TAKIM ELBİSELER
KAZAKLAR GÖMLEKLER

BAY ve BAYAN 
GİYSİLERİ 

çArAk eİYİm gUlerYItzlü 
aAğAtA

Dost ve müşterilerimizin 

Ramazan Bayramını kutlar, 

sağlık ve mutluluklar diteriz.

fili Çatak ue Oğulları 
Demirsubaşı Mh. Mesudiye Sk. Otel Umurbey Altı 

Tel : 513 20 75 GEMLİK
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Gemlik Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezlerinin bombalanmasını kınadı 

"Demokratik Laik Cumhuriyete 
karşı saldırılar sürüyor"

ne çekilecek.
' Meslek J 

ivil Savunma |u 
aralından hoj 
vunma ile üg| J 

'ronstansoniou 
deo cekrnleıiJ

YDH’de görev 
bölümü yapıldı

m izin

Geçtiğimiz hafta genel 
kurulu yapılan ve yeni 
Yöneticileri belirlenen Yeni 
Demokrasi Hareketi pol
isinde görev bölümü 
yapıldı.

İlçe Başkanı Hüseyin Yurt 
başkanlığında toplanan 
YDH yönetim kurulunda 
Başkan Yardımcılığına 
Osman Düşmez, sekreterliğe 
Osman Işıklı, saymanı .ı 
Mehmet Başaran, üyelikleıe 
İşe; Ali Karsaktı, Engin

C zergen,. Ahmet Kömürcü, 
Ali Bcışer .Serdar Akçelebi 
getirildi.

Hüseyin Yurt, önümüzdeki 
günlerde yapılacak İl 
Kongresi için hazırlıkların 
başiur.ıJığinı, Gemlikten İl 
delegesi olan 
arkadaşlarının kongreye 
katılacaklarını söyledi. Yurt,- 
a,ûaç: ...ır.ın üye kayıilaıını 
hızldnuırnıak olduğunu da 
s >. I erine ekledi.
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Üç çocuk annesi komşusu balıkçıya kaç.ı

Koca dayağı
evden kaçırdı

Yeni Mahallede otu
ran Nurten Türkgeldi adlı 
evli üç çocuk annesi 
kocasının dayağına 
dayanamayarak aynı 
mahallede oturan ve 
balıkçılıkla uğraşan 
Çoşkun Kayın'a kaçtı.

Balıktan dönünce 
karısını evde bulamayan 
dertli koca Sedat 
Türkgeldi, eşini aramaya 
başladı.

Komşularından 
karısının balıkçılıkla 
uğraşan Çoşkun Kayın'ın 
evinde olduğunu ve bir
likte yaşadığını öğrenen 
Türkgeldi, soluğu savcılık
ta aldı.

Karısının başka erkek
lerle zina yaptığını iddia 
eden Sedat Türkgeldi, 
suç duyurusunda bulun-, 
du. P.olis, Nurten 
Türkgeldi'yi Çoşkun 
Kayın'ın evinde buldu.

Evli kadının alakoy- 
maktan suçlanan genç 
balıkçı iddiaları kabul 
etmeyerek, "Ben, 
Nurten'! kocası evden 
kovduğu için yanıma 
aldım. Ona yardım

ettim. Evimde misafir 
ettim" dedi.

Nurten Türkgelc, ise 
eşinden sık sık d y ık 
yediğini buna dayuıia-
madiği için kcrr. 
Çoşkun K.ıyı.ı‘,.1 
sığındığını söyled.'

Mahkemeye s 
edilen Çorkun 
Nurten Türkgei.., .' 
suz yargıL.rıîna.< 
serbest bırakıldı.

Atatürkçü Düşünce 
Derneğinin Ankara da 
bulunan Genel Merkezinde 
dün meydana gelen bam* 
balı saldırı, Gemlik 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği'nce kınandı;
Atatürkçü Düşünce 
Derneği ikinci Başkanı diş 
Hekimi Doğan Alkaya 
tarafından içişleri 
Bakanlığına ve Dernek 
Genel Merkezine çekilen 
telgrafta olay kınandı. 
Alkaya telgrafından şun
ları söyledi: 
"Devletin bölünmez bütün
lüğüne, laik demokratik 
cumhuriyete karşı saldırılar 
içeriden ve dışarıdan artan 
bir biçimde devam ediyor. 
Son günlerde 
Üniversitelerimizde sağ ve 
sol düşünce mensupları 
öğrencilerin çatışmaları, 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği Genel Merkezinin 
Devletimizin başkenti 
Ankara'da bombalanması 
genel kışkırtma ve 
provokasyonların 
sonuçlarıdır.
Devletin Derneğimizin 
genel merkezine yapılan 
~>u saldırının kaynağını bul
ması, diğer faili meçhuller 
gibi kalmamasını diliyoruz, 
kamuoyumuzu ve vatan
daşlarımızın olayları has
sasiyetle izlemelerini dili 
yor, olayı kınıyoruz."

363 kişi 
kıtaların
teslim
olacak
Gemlik AskeflHdr Şubesi 

Başkanlığından aldığımız 
bilgilere göre 75/ ] tertip 
363 er şubat ayı! i-’ğde 
kıtalarına teslim Liıtıası 
gerekirken, araydı Şeker 
Bayramının g Hm es i 
nedeniyle bu sürie mart 
ayına uzatıldı.

İlgililer, 75/1 tertip erlerin 
bayram sonrası kıtalarında 
teslim olacaklarını söyledi 
ler.Çocuklarını 7 atan 
hizmetine gönderecek 
aileler , hazır qck^r 
oğullarıyla mutlu !, ?;n
geçirecekler.

■ .... ......................... ■- .......W

Halk
Eğitim
Folklorcüle
birinci oldu

>vk

DERTLİ KOCA
Öte yandan kdıisını 

ve aşığını dava >.-d ?n 
dertli koca Sec. 
Türkgeldi ise şunları
söyledi : "Nui..:-i 
zamanlarda çö;< < 
Ev ile ilgilenmez 
Birinci kocasınca 
iki çocuğunu... 
süre önce 
Orhangazi'deki i 
eye evlatlık verdi, 
ise bizimle yaşıyo:

son 
, -ğişti. 
oldu.
□:an

iftar 
yemekleri 
ard arda 
verildi

il 'Milli Eğitim
Müdürlü' ü'n". ilk, orta lise 

' ' ve dengi oküllar ile Herin

Ramazan ayı nedeniyle 
kurum ve kuruluşların iftar 
yemekleri ard arda sıra
landı.

Geçtiğimiz hafta 
perşembe günü Anavatan 
Partisi Bayraktar-2 Düğün 
Salönu'nda 400 kişiye iftar

Eğitimi Merkezleri arasırtla 
düzenlediği Halk Danştm 
Yarışmasında Gemlik Etik 
Eğitim Merkezi kategj ■ 
terinde birinci oldu:

Geçtiğimiz hafta Atatık 
Spor Sarayı'nda ilk, orta, I < 
ve dengi okullar arasında 
Halk Eğitim Merkezleri 
arasında düzenlenmen ya ■ - 
malara katılan Gemlik H.- 
Eğitim Merkezi kendi kaı 
gorilerinde Keleş oyunla' 
la 7 ekip arasında birinci 
kazandı.

Gemlikli folklörlülerin 
rincilik elde etmesi- ilçe

RENKLER 
Gonca yERdyuRsr

gün eve geldim. Nurten 
gitmiş. Oğredim ki 
balıkçı Çoşkun ile birlik
te yaşıyormuş. İkisinden 
de davcıyım. Beni rezil

yemeği verirken, TÜĞSAŞ
Genel Müdürlüğü de pro- sevinç yarattı.

Önce küçük bir haber olarak gazetelerde yer aldı. I 
"28 yaşındaki Bahar ötanazl istiyor"

Ötanazi, yani ölüm hakkı... Henüz 28 yaşındaki biri I 
nasıl böyle blrşey ister diye düşünürken televizyon I 
kanallarında Bahar ile tanıştım. Ekranda Bahar'ın eri I 
miş vücudunu izledim. Kımıldayamaksızın 
yatıyordu...Sadece yüzünü açıkta bırakan örtüler I 
üzerinde, yeşil gözleriyle adeta yalvarırcasına bakıyor - I 
du. Cılız ama kararlı bir sesle dudaklarından sadece I 
tek bir cümle dökülüyordu. "Ölmek istiyorum"

Geçen süre içinde Bahar'ın kısa serüvenini izledim. I 
Antalya'daki evinden özel bakıcılarla alınıp özel uçak- I 
lorla İstanbul'a getirilişini, o küçücük kalan vücudunu I 
taşıyan insanları, babasının minnet dolu gözyaşlarını... 
Bahar'ın sigara içmek istediğini, umudu, ama belli geç I 
kalınmışlığı...

Yaklaşık 2 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu I 
boynundan aşağısı tutmayan ve ölüm hakkı isteyerek I 
bir anda Türkiye'nin gündemine gelen Bahar 
geçtiğimiz hafta yeşil gözlerini yaşama yumdu. Hem 
de yaşama sevincine kavuştuğu, yaşama sarıldığı 
andı. Ya da öyle göründüğü anda. Kimi zaman

I düşünüyorum, İstanbul'a geldikten birkaç gün sonra I 
yaşamla barıştığı söylenen ve "bana artık ötanaziyi 
sormayın" diyen Bahar bunları söylerken kendine karşı 
ne kadar dürüsttü? Yoksa etrafında geç ama bir 
anda oluşan sevgi ve ilgi çemberini hayal kırıklığına 
uğratmamak için mi böyle söylüyordu?

Onu bu defa İstanbul'da yaklaşan televizyon kam
eralarına "yaşamak istiyorum" derken izledim. Ama 
bunları söylerken bile o güzel yeşil gözleri sanki 
röylediklerini reddediyordu. Aslında Bahar'ın vücudu 
1 -.samı reddediyordu. Yapılan müdaheleler, göste 
ı.ıen onca özen, ameliyatlar hepsi hepsi yetersiz kaldı. 
Ve Bahar baharı göremeden bu dünyadan uçtu gitti.

Ardından çektiği acıları onunla birlikte yaşayan bir 
baba, çaresizliğe ianet eden bir doktor ordusu ve 
belki de hayatımda ilk kez bir hastası için gözyaşı 
döken bir hekim bıraktı. Ülkemizdeki ölüm hakkı tartış - 
ması ise sanki bir başka bahara kaldı. Üzerinde hiç 
burulmuyor, tartışılmıyor.

Ama umutların tükendiği, yaşamın çile çekmekle 
_■ anlamlı hale geldiği ve yapacak hiçbirşeyin 
Jmadığı inancı ağırlık kazandığı zarr anlarda neden 

- üm hakkı" işlerlik kazanmasın. "İki iyilikten biri" di 
,-rek kimi zaman ölümü kurtuluş olarak gören 
geleneklerimiz "ölüm hakkı" gibi bir kayrama da çok 
geleneklerimiz "ölüm hakkı" gibi bir kavrama da çok 
uzak gözükmezken...

tokole yemek verdi.
Öte yandan MHP İlçe 

Yönetim Kurulu da cuma 
günü Bayraktar Düğün 
Salönu'nda protok’çl ve 
partililerine iftar yemeği 
düzenledi.

Yerlere
Tükürmeyin KÖRFEZ

OPSEtT
Matbaacılık-Yay mahk
1 Tanıtım Hizmetleri

Faîura-İrsaliye-Gider Makbuzu- 
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Müstahsil Makbuzu- 
Serbest Meslek Makbuzu- 
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Söyleşi: Kadri GÜLER

Atilla Mutman, ” Solun çekim gücü DSP’de”
Atilla Mutman kimdir? Atilla Mutman 1952 yılında Gemlik'te doğdu. İlk, orta 
çkulu Gemlik'te okudu. Gemlik Lisesinden mezun olduktan sonra Orta Doğu 
Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünü bitildi.Çalışma yaşamına BP. 
Tesislerinde başladı. 1.5 yıl Kalite Kontrol Mühendisliği yaptı. Bu arada siyasete 
başladı. SODEP'ın Gemlik İlçe kurucuları arasında yer aldı. Halkçı Parti SODEP bir
leşmesinden sonra kurulan SHP'in ilçede kurulmasına katkıları oldu. 1985 yılında 
ise İzmir'e yerleşti. Burada kuyumculuğa başladı. Konak SHP örgütünde çalıştı., 
İlçe Yönetim kurulu üyeliği, İlçe Başkanlığı yaptı. 1991 yılı genel seçimlerinde 
İzmir birinci bölgeden, birinci sıradan önseçimi kazandı. Seçimlerde, İzmir SHP 
Milletvekili seçildi. Dış İşleri Komisyon Başkanlığında bulundu, 1994 yılında bir 
grup SHP'li ile partisinden istifa etti. DSP'ye geçti. Atilİa Mutman evli ve 2 çocuk 
babası, İngilizce biliyor.

ÇİFTÇİ KÖŞESİ

- Sayın Mutman, siz 1991 genel seçim
lerinde İzmir'den Milletvekili olarak parla
mentoya girdiniz. Bildiğim kadarıyla uzun 
bir siyasi geçmişiniz yoktu. İzmir'e gidişiniz
den kısa bir süre sonra ülkenin 3. büyük 
kentinde liste başından paralamentoya gir
diniz, bu işin sırrı nedir?

- 1986 yılında İzmir'e yerleşmeye ailece 
karar verdik. Baba mesleği olan kuyumcu
lukla uğraşmaktaydım. Kemeraltı'nda küçük 
pir dükkanım vardı. Bu esnada parti kaydımı 
İzmir'e aktardı. SHP’ye üyeliğim Konak ilçede 
devam etti. 1988 yılında yapılan ilçe kongre 
seçimlerinde üç ayrı liste yarıştı, bizim liste 
miz kazandı. Böylece Konak ilçe yöneticisi 
oldum. Yönetici olarak özel işlerimi aksatır 
derecede çok çalıştım, diyebilirimki, bizim 
yönetimimiz Konak'ta 1980 öncesi CHP ve 
SHP süresince en başarılı ilçe örgütü olmuş
tur. 1989 yılında yapılmış olan yerel seçim
lerde, ilçe Paşkanımız, Konak Belediye 
Başkanlığına adaylığını koyduğunda 
görevden alındı. ■

Yönetim Kurulu Peni ilçe başkanı seçti.* 
Yerel seçimlerde, İzmir'de olduğu-gibi özel
likle Konak ilçesinde %52'ye varan oyla 
belediye başkanlığını SHP kazandı. SHP'nin 
yerel seçimlerde 1. parti olmasının ardından 
SHP Genel Sekreteri Deniz Baykal hizbi genel 
başkanlığı ve partiyi ele geçirme ihtirasına 
kapılmıştı. Türkiye’nin bir çok ıl başkanları ve 
ilçe başkanları görevden alınıyordu. SHP 
yerel yönetimlerde 1. parti olmasına 
güvenerek, Türkiye genelinde erken seçim 
imza kampanyası başlattı. O sıralarca ilçe 
başkanlığı görevinden alınacağım söylenti
leri yaygındı. Her yeni gün başladığımda 
görevden- alınıp, alınmadığımı gazetelerden 
öğrenmeye çalışıyordum.

Erken seçim imza kampanyası, benim 
particiliğimi, örgütçülüğümü ve çalışkan
lığımı yerel seçim başarımdan sonra tekrar 
göstermem için uygun bir fırsattı. Ancak 
başarı neticesinde görevden alınmam 
engellenebilirdi. İmza kampanyası 15 günlük 
bir süre olarak belirlenmişti. Yönetici 
arkadaşlarla basın açıklaması yaparak 10 
■gün içinde 180 bin imza toplayacağımız 
sözünü ettik. Çünkü 6 ay önceki yerel seçim
lerde Konak'ta 180 bin oy almıştık. SHP'li 
belediyeler yıpranmaya başlamıştık.Biz . 
örgütümüzün kuvvetini gösterme deneme
sine girmiştik.

Benim görevden alınmamı dört gözle 
bekleyen politik rakiplerime bir fırsat doğ
muştu. Atilla Mutman bu imzayı toplayamaz 
ve alınması için sebebte doğmuş olur diye 
düşünüyorlardı.

Ama, inançlı arkadaşlarımızla bunu, 
başardım. 10 günde .gece gündüz 180 bin 
imza topladık. Tüm İstanbul'da bu kadar 
imza toplanmamıştı. Ama yine de ğbrevden 
bu başarının on gün sonrası alındım. O gün
ler madden ve manen bu uğraşlarım hep 
boşa gitmişti diye düşünmüştüm. Bu hak 
sızlığa sağduyulu partililerde Tepki duydu. 
"Böyle özverili, çalışan ve çok başarılı bir 
İçe başkanı nasıl görevden alınır” diyorlardı.

Bu yaşadığım talihsiz olay, milletvekil
liğine soyunmam için beni kamçılamıştı. 
1991 genel seçimlerine kadar partide bir 
nefer gibi çalışmalara, devam ettim. 1991'de 
seçim bölgesi olan İzmir 1. bölgeyi teşkil 
eden Konak'tan Milletvekili aday adayı 
oldum. SHP içinde bu bölgeden ön seçim 
için 54 aday adayı yarışacaktı. Zannederim 
Türkiye genelinde SHP'de en fazla aday 
adayı bu bölgedeydi. Aday adayları arasın
da eski bakanlar milletvekili İzmir sol 
siyasetinde çok tanınmış simalarda bulun
maktaydı. Çok heyecanlı bir ön seçim 
yaşadık. 54 aday adayı arasında önemli bir 
fark ile 1. sıraya oturdum. SHP, Konak böl
gesinden sadece beni milletvekili çıkardı.

- Parlamentoya SHP kimliği ile girdiniz. 
İnönü'ye yakınlığınız ile tanınıyordunuz. 
İsmail Cem'in CHP'ye gitmesiyle Dış İşleri 
Komisyon Başkanlığına getirildiniz. Bu 
görevde bir süre çalıştınız. Daha sonra bu 
göreve Sayın İnönü getirildi.

Siz bir süre sonra partinizden istifa edip, 
DSP saflarına katıldınız. DSP'li olmanızın 
nedeni nedir?

- SHP iktidarda söylevlerine sahip çık
madı. Sîzlere soruyorum? SHP insana en üst 
değeri veren ve insan haklarına, özgürlükle 
rine ve emeğe saygılı davranmış mıdır? 
Sivas olayları, memur joplanması, öğrenci 
tokatlanması, milletvekili dövülmesi SHP, DYP 
ortaklığında oldu.

, Yargısız infazlar, faali meçhul cinayetler, 
köy yakmalar bu dönemde arttı. 
Muhalefetteyken olağanüstü hal duruma 
çekiç güce ve koruculuk sistemine karşı SHP 
iktidarda ortağına destek verdi.

Dar ve sabit gelirliler, emekliler kaderle 
rlne terkedlldl. Memurlara sendika hakkı söz 

verilmesine karşın engellendi. 200 bin TL gibi 
komik ücretler zam olarak verilmeye kalkıldı. 
İşçilere toplu sözleşmede 6 ay için 0 zam 
reva görüldü.

Demokratikleşme paketi yaşama geçiril
di. Üretimsizlik, işsizlik ve eşitsizlik arttı. SHP 
basiretsiz yöneticiler tarafından düzen partisi 
haline dönüştü. Şaibe konusunda İSKİ olayı 
ile ANAP, DYP'den de farklı parti olmadığını 
gösterdi: Bünun ötesinde solun dürüstlük 
nosyonuna. Cumhuriyet tarihinden bu yana 
ilk kez şüphe düştü

Bu uygulamalar esnası sık sık uyarılarda 
bulundum. Gösterdiğim çabalar etkisiz, 
kalınca, yanlışlıklarla mücadele etmem, hiç 
bir şey değiştirmeyecekti. Ben sol anlayışım 
gereği bu hataları yapan insanların solcu 
olamayacağı düşüncesiyle artık SHP'de 
kalmam söz konusu olamazdı. Dürüstlük 
anlayışı ve tutarlı politikalarıyla şahsi sempa
timizin olduğu Sayın Ecevit'in lideri olduğu 
Demokratik Sol Partiye katılmaya karar 
verdim. Solun çekim gücü Demokratik Sol 
Partiden oluşturmanın her yurt severin göre
vi olması gerektiğini düşündüm. Türkiye'nin 
aydınlık geleceği için bu zorunludur.

- Sizce bir parlamenterin seçildiği bu 
partiden istifa edip başka bir partiye katıl
ması normal bir davranış mıdır? 
Seçmeninize karşı bu durumu nasıl açık
larsınız?

- Partilerin genel olarak hedeflen iktidara 
gelmektir. Sebebi programlarını uygulama 
fırsatı bulurlar. İktidarda-halk tarafından 
sınanırlar. Ancak, bir partinin tutarlılığı söyle
nenleri ne ködar hayata geçirebildiğinde 
saklıdır.

Bu sınamada SHP sınıfta kalmıştır. Düzeni 
değiştireceğim diyen fırsat eşitliği ve sosyal 
adaletten bahseden bir sol parti, bu sözünü 
yerine getirememiştir. Düzen partisine 
dönüşmüştür. Şahsıma milletvekili olarak öy 
veren seçmenler, partinin sol kimliğinde 
bana güveç duymuşlardır.

Genel seçimlerde- %20 SHP oyu %8'lere 
düşmüştür. Yani 1991 genel'seçimlerinden 
sonra SHP'ye oy veren yurttaşların 2/3'si par
tiyi yalnış politikalardan dolayı terketmiştir. 
Benim bu yalnışlığı düzeltme şansım 
kalmayınca, bu yalnışlara ortak olmak 
benim güvenilir kişiliğime zede getireceğin
den, ayrılmaktan başka şansım olamazdı.1 
Nitekim benim ne kadar haklı olduğum 
beceriksiz yöneticilerin 18. şubattan SHP'nin 
kapısına kilit vurduklarında meydana çık
mıştır.

- İstifanızın temelinde Dış İşleri Komisyon 
görevinizden ayrılmanız gösteriliyor. Buna 
katılıyor musunuz?

- Dış işler iKomisyon Başkanlığına partirhin 
beni aday göstermişse neticesinde. Dış İşleri 
komisyon üyeleri tarafından seçildim. 1 
seneyi aşkın bir süre başkanlık yaptım. Sayın 
İnönü genel başkanlıktan ayrıldıktan bir süre 
sonra mecliste komisyon.başkanlık seçimleri 
yenilenmekteydi. SHP grubu, beni tekrar Dıs 
İşleri Komisyon başkanlığını önerdi. Sayın 
İnönü görevde kalmamı istemesine rağmen 
kendi isteğimle ayrıldım. Böylece Sayın 
İnönü komisyon başkanı seçildi. Komisyon 
bayşkanlığından ayrıldıktan 7-8 ay sonra 
partiden istifa ettim. Bu sürede, böyle bir. 
mesele olmadığını zaten gösteriyor.

- SHP-CHP birleşmesini nasıl değer
lendiriyor sunuz?

- Kuramsal birleşme gibi görünsede, 
gerçek biçimde birleşme olarak görmüyo
rum. SHP'nin içindeki hizip, CHP'nin siyasi 
yaşama dönmesiyle kendine bir fırsat yarat
mış ve CHP'yi ele geçirmişti. Tekrar yuvaya 
geri dönüyorlardı. Tek fark CHP'nin SHP ye 
rine çatı yapılanmasıdır. Neden ayrıldılar 
neden birleşiyorlar. Bunu anlamak mümkün 
değildir. Hizipse! çatışmalar tekrar 
yaşanacaktır. Parti içinde siyasi karmaşalar 
hiç bir zaman azalmayacak, hızla kendini 
bitirecektir. Oysa büyük kurtarıcı Atatürk'ün 
kurduğu parti bunu hiç haketmemişti.

- İki sol partinin birleşmesi sizce sol seç
meni kucaklayabilecek mi?

- İki boş bir dolu yapmaz. Yurttaşlarımız 
birleşmiş partilere ayrı ayrı güvenlerini yitir
miştir. Teki iktidarda tükenmiştir. Öbürü ise 
muhalefette tıkanmıştır. Tıkanmış ve tüken
miş partiler vatandaşımızdan hiç vize alabilir 
mi? Çekim gücü DSP'dedir. Kitlesel birleşme 
kendini sandıkta gösterecektir. Her iki par
tinin tabanı hızla DSP'ye kaymaktadır.

- Bu birleşmeden veya birleşememeden 
DSP'ye ne gibi sonunç çıkabilir?

- SHP ve CHP'nin gidişatını İyi görmeyen 
pek çok seçmen DSP'ye katılmaya devam 
edecektir. Zaten bir süredir katılımlar devam 
etmektedir. Demek ki birleşme girişimleri sol 
seçmenin DSP'ye katılımını etkilemiyor. Sol 
partiler iddialı partilerdir. Düzen değiştirmek 
isterler. Üretimsizlik, işsizlik ve eşitsizlik düzeni

MULTİMO
Kemal ÖZTÜRK
Yüksek Ziraat Mühendisi

Önemi ; Dar ve'üzun yapraklı olan multimo tüm hayvanların (koyun, keçi, at, I 
inek) çok severek yediği bir yem bitkisidir. Yurdumuza özellikle Kanada bölgesinden I 
çok yetiştirilmesi ile dikkat çekmesinden sonra ital olarak getirilmiştir. 2 yıllık yem bit 
kişidir. Genellikle yeşil olarak yedirilen multimo kuru ot olarak veya silaj yapılarak çok 
nadir olarakta otlatılarak yedirilir.

İklim ve toprak İstekleri : Multimo 6-32 dereceler arasındaki her ısıda gelişebilir. 
En ideal gelişme ısısı 18-24 dereceler arasındadır. Donlara karşı dayanıklıdır. Ekildiği 
alanın yaz aylarında sulanması şartıyla 2 yıl süreyle yetiştirilir. Toprak yönünden çok 
fazla geçici değildir. Ağır killi topraklar hariç tüm yapraklarda yetişir.

Ekim ve Bakımı : Multimo küçük ve hafif oldukları için çok iyi hazırlanmış düz ve 
keseksiz tohum yatağına ihtiyaç ğösterir. Ekim serpme veya 10-17.5 cm sıra aralıklı 
mibzerlerle yapılabilir. Mutlaka ekimden sonra merdane geçirilmelidir. Orta ve Doğu 
Anadolu'da eylül başı veya mart sonu nisan başında Akdeniz ve Karadeniz böl
gesinde ise eylül ekim veya şubat sonu mart başıdır. Bati bölgelerindede en uygun 
ekim zamanı eylül sonu ekim başı, şubat sonu mart başıdır. Dönüme 4-5 kg tohum 
atılmalıdır. Ekim derinliği 1.5- 2 cm olmalıdır.

Ekimden önce veya ekinle beraber mutlaka da 5 kg sof N ile 10 kg saf P uygu
lanmalıdır. İlk çıkıştan 15 gün şpnra ise 5 kgsaf N uygulanması yapılmalıdır. (Orta ve 
Doğu Anadoluda ekim eğer sonbaharda yapılması durumunda bu gübre uygülan- 
mız. Eğer ekim Mart/Nisan .ayında yapılmışsa donların sonunda hemen 7.5 kg Saf N 
uygulanır.

Her biçimden sonra 7.5 Kg Saf N
Her biçimden sonra 3 Kg saf R2Û5
Her biçimden sonra 6 kg 1 de Saf K2O Verilmelidir.
Gübreleme biçiminden hemen sonra otların toplanmasından sonra yapılmalı 

yaprakların kuru olmasına dikkat etmelidir.
Tohumlar ekimden 1 hafta sonra çıkarlar. Çimlenme ilk çıkış ve fide aşamaların

da toprağın üst nem tabakasının korunması için ekimi takip eden 2-3 hafta içinde 
az miktarda ençok sık sık sulama yapılmalıdır.

Bitkinin köklenmesinden sonra buharlaşma oranına bağlı olarak her sulama için 
en uygun su miktarı 30 ton/1 / da dır.

Gerekli hallerde bitkinin 4. yaprak esnasından sonra geniş yapraklı otlara karşı 
ilaçlanma yapılmalıdır.

Hasat ve Harman-; İklim şartlarına ve bakıma bağlı olarak yılda 5-8 biçim alınır, 
biçim bitki boyu yüksekliği 30-40 cm iken yapılmalıdır. 10-16 ton/yıl/da yaş ot alın
abilir. 6 cm biçim yüksekliiği önerilmektedir. Otlatmada ise 8-15 cm arasında 
olmalıdır.Biçim orak veya tırpanla veya biçim makineleri ile yapılmalıdır.

Multimo tek başına yetiştirildiği gibi bazende çayır üçgülü (Trifolivm pratense) 
veya adi fig ((Vicia sative) ile birlikte karışım halinde yetiştirilebilir.

acilen değişmelidir. SHP bu bağlamda ne 
yapmıştır? Halkımız SHP ve CHP'yi gerçek 
yapıları ile tanımıştır. Hele hele 28 Ocak'fa 
yaşanmış trajedi, asla- akıllardan gitmeyecek
tir. Bundan sonra tren kaçmıştır. Birleşselerde 
birleşmeselerde, DSP solun 1. partisidir. Hızla 
iktidara yükselmektedir.

- Sayın Ecevit. 1970'lerdeki sol çizgisini, 
bugün farklı bir noktaya getirdi. "Ulusal Sol" 
kavram üzerinde duruyor. Bu çizgi Sayın 
Ecevit'in sağa kaydığı şeklinde eleştirilmesine 
neden oluyor. Sizinde "Sol" kavramınız bu 
çizgide mi?

.- Sayın Ecevit'in sağa -kaydığı eleştirisine 
katılmıyorum. Eski CHP kendini belli aşamalar
da yenileyen bir partiydi. Çok partili bir yaşa
ma geçirilirken büyük bir bölünme oldu. Sonra 
CHP içerisinde ulusal sol hareket başladığın
da, 12 Mart 1971'de başta ismet İnönü olmak 
üzere geniş kopma daha. oldu. Fakat bütün 
bu bölünmelerden sonra CHP ‘daha çağdaş 
bir yapıya büründü. Ve hızla güçlendi. Yani 
demokratik solun CHP'ye kazandırdığı bir 
dinamizm; bir yenilenme süreci vardı.

Oylar bir hamlede %27'den %33'e hemen 
ardından %42'ye yükseldi, bu Ulusal sol olarak 
tanımlanıyordu. Demokratik sol parti batı 
Avrupa demokrasilerinin sosyal demokrasiden 
esinlenen, ama, Türkiye'nin kendine özgü 
koşullarına göre oluşturulmuş bir ulusal sol 
harekettir. Şqhsımınl980 öncesinde, Atatürk 
millyetçisi, CHP üyesi olduğum göz önüne 
.alınırsa, sol kavramının aynı çizgide olduğu 
anlaşılır.

- Solun geleceğini nasıl görüyorsunuz?
CHP 1977 .yılında oylarını %42'ye 

çıkarırken sağcı partilerdeki sol eğilimlerden 
büyük oy almıştık ki o dönem solla sağın mili
tan güçleri sokaklarda savaşıyorlardı, solun eh 
ılımlısına kominist deniyordu.

Bugün öyle bir soy-sağ çatışması yok. Artık 
demokratik solun kominizmle veya dinsizlikle 
eşanlamlı olduğuz yolunda bir yargıda yok 
toplumda. Onun için DSP bugün o kesimler
den çok daha fazla oy alabilecek durum
dadır. Nitekim son aylarda.yalnız SHP ve CHP 
değil diğer sağ partilerdehde katimlar vardır. 
DSP hızla iktidara yürümektedir. Bu da yapı 
tutarlılığından kaynaklanmaktadır.

- Ecevit'in solu bölen kişi olduğu savını bir 
çok SHP'li savunuyordu. SODEP döneminde 
SHP döneminde sizce bu görüşteydiniz. Şimdi 
solu birleştirecek kişi olarak Ecevit'i görüyor 
musunuz?

- SHP'deyken solun Sayın Ecevit'in lider
liğinde birleşmesini çok arzu ediyordum. 
Ancak iktidarda, SHP'nin tutarsızlık ve iktidar 
sızlığına tınak oldum.

Parti içinde hizip ve fraksiyon kalıntılarının 
azımsanmayacak temiz unsurlarla oluştur
duğu karmaşa yapıyı yaşadım. Ancak, sayın 
Ecevit'e hak verdim. Böyle karmaşa yapı 
içinde bir sol partinin Türkiye'ye yarar getire
ceğinden- kuşku duydum. Zaten hızla geniş 
kitlesel desteğinizi kaybetti. Böylece, dürüst 
çizgisinin hiç bir zdman terketmemiş olan 
Sayın Ecevit’in kervanına katıldım. Sadece 
solun değil sağında geniş kitleleri Sayın 
Ecevit'e katılıyorlar.

- 1970'li yıllarda parlamentoda birinci 
parti sosyal demokratlar veya demokratik 
solcular bugün ana muhalefet partisi bile 
değil. Türk solunun gerilemesinin nedenini 
nasıl açıklarsınız?

- Solun tıkanması veya gerilemesi diye bir 
durum yoktur. Ancak, DSP haricindeki sol par
tilerin seçmenine yabancılaşması vardır. Oysa 
ülkömiz ulusal kurtuluş Şavaşı'ndan bu yana 
gerçek sol düşünceye en fazla ihtiyaç duy
duğu bir döneme gelinmiştir. Ancak ülkem
izde, 1980 sonrası solun gereğinden fazla oy 
yitirmesi, çok adaletsiz seçim sisteminden kay- ■ 
naklanmıştır. Buna bazı kamuoyu yokla
malarının yönlendirici etkiside eklenince bir 
çok seçmen gönlünde yatan partiye değil, 
kazanma şansını daha yüksek gördüğü partil
erden birine oy vermeye yöneldi. Özellikle 
solun önünde en büyük engeldi. DYP 1991 
genel seçiminde, 30-35 bine 1 milletve kili, SHP 
60-70 bine 1 milletvekili, DSP 375 bine 1 mil
letvekili meclise sokabilmiştir. Buda ne kadar 
adaletsiz seçim sisteminin ülkemizde egemen 
olduğunu gösterir.

- Solun iktidar olması için ne yapmalı? 
Nasıl bir yöntem izlenmeli?

- DSP'nin izlediği yol iktidar yoludur. Bu 
umudun 3 nedeni vardı; dürüslük, doğruluk ve 
yapı tutarlılığıdır. Dürüstlük her hususta olması 
gereken erdemdir. Ama, 80'11 ve 9O'lı yıllarda 
üst düzeylerde büyük bir yozlaşma başladı. 
Yalnız siyasi yaşam değil, devlet yönetimide 
bu kadar gölge altında kalmamıştı.

Dürüstlük bu nedenle ender bulunur, 
aranır bir meta haline geldi. Dürüstlük konusu 
da toplumun özlemini en iyi karşılayacak par
tinin DSP olduğu kabul edilmiştir. Yapı tutar
lılığı, doğrultu tutarlılığı açısındanda zorun
ludur.

Hiç kimse yadsıyamaz ki, gerek politikada 
ğerekse dış politikada. Sayın Ecevit çok tutarlı 
politikalar sergilemiştir.

Türkiye'nin çok önemli meselelerinde Sayın 
Ecevit'in uyarılarında çözüm yollarıda bir süre 
sonra ne kadar haklı olduğu hep görülmüştür. 
Bu nedenle ülkesinin sorunlarını bilen, dene 
yimli, demokrasi mücadelesinden gelen 
dürüst lidere, günümüzde her zamankinden 
çok .ihtiyaç vardır.

- Bir erken seçim olsa yeniden aday ola
cak mısınız?

-Erken veya normal süresinde yapılacak 
bir genel seçimde, partimin bana görev ver
mesi halinde, bu görevden kaçınmama; 
doğru olmaz. Böyle bir görevi severek üstlenir
im.

- Nereden aday olacaksınız?
- Siyasi yaşamında beni meydana çıkarmış 

ve yakınen tanınmış olduğum İzmir Konak böl
gesinden aday olurum.

- Kamuoyunda TBMM'nin tıkandığı izlenimi 
yaygın. Buna katılıyor musunuz?

- Kesinlikle katılmıyorum, tıkanan TBMM 
değil, icraatları ile başarısızlığını ispatlamış 
olan, ülkeyi ve halkımızı ağır sıkıntılar içine sok
muş olan mevcut hükümettir.
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GEMLİK ÖZEL SONAY 
SÜRÜCÜ KURSU MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

DUYURU
; Kursumuzda açılacak iş maklnası kullanma yetki-belgesi 
(Operatörlük belgesi) kursu ücret fiyat çizelgesidir.
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’ Belge Sınıfı: Toplam Ders 
. Saati:

1 Ders 
ücreti

1 Mart-31 Mayıs
1995 Toplams 
ücret

| Operatörlük 
Sınıfı: 72 180.000 12.960.000

İlanda belirtilen fiyat tablosu Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim 
Kurumlan Genel Müdürlüğünün genelgesi doğrultusunda hazır
lanmıştır.

Mübarek Ramazan
Bayramınızı kutlar, 

sağlık ve esenlikler dileriz

4 Mart 1995 Cumartesi günü 
parti binamızda Saat :14'de 
bayramlaşma yapılacaktır.

■
Doğru Yol Partisi

S Gemlik İlçe Teşkilatı
.T ; *

“^amazon Bayramınızı tut Car, 
sağCıfcyve mutCuCııtCar diteriz.

DEMİRTAŞ
MADENCİLİK-MERMER5

AKARYAKIT-YAPI TAŞLARI 
İTHALAT VE İHRACAT İŞLETMECİLİĞİ

ALİ OSMAN DEMİRTAŞ
Yalova Yolu 2. Km. GEMLİK TEL : 513 2111- 514 17 71

Çoşkunlar Ticaret 
Esat Çoşkun

Tel: 513 12 63

I 
i ı i

Nokta 
Tiyatrosu 
iki oyun 
sahneye 
koydu..
Eğit-Sen tarafından ilçe 
mize getirtilen Abdullah 
Şahin Nokta Tiyatrosu 
geçtiğimiz hafta ilçemizde 
iki oyunu başarıyla sergile- • 
di. *
Önceki hafta sahne
lenecek olan "Ne Yazıkki 
Namuslu" ve çocuklar için 
"Bizimle oynar mısınız?" adlı 
oyunları bir anlaşmazlık 
nedeniyle sahneye koya
mayan Nokta Tiyatrosu 
sahibi Abdullah Şahin, 
Gemliklilerden özür dilemiş 
ve geçtiğimiz hafta cuma 
günü gündüz ve gece , 
oyunları sahneye koyarak 
izleyicilerden bol alkış 
topladı.
Eğit-lş ile birleşen Eğit-Sen'in 
Başkanı Abdullah Çelik ■ 
oyunları 2 bin 200 kişinin 
izlediğini söyledi. Çelik yok
sul ve sınıf birincisi 600 
öğrenciden ücret alın
madığını, ayrıca okullara ' 
18 milyon lira yoksul öğren
ciler için bırakıldığını 
belirterek şunları söyledi: 
"Gemlik'te düzgün bir ti 
yatro salonunun bulunma
ması tiyatro gibi büyük bir 
külltür hareketinin 
gelişmesini engelemekte- 
dir. Eğitim-Sen olarak çok 
amaçlı bir kültür sitesi 
yapılması için ilçe bazında 
kampanya başlatmayı 
düşünmekteyiz. Bu konuda 
eski belediye başkanınının 
hazırlattığı projenin hayata 
geçirilmesini istiyoruz.
Nokta Tiyatrosunun oyu
nunun izlenmesi için bizlere 
san dalye veren çay 
bahçesi sahiplerine 
teşekkür edi yoruz"

8 H IBIİrI
|| Rejnmtn HıdAer

tttyîıR ne m,udtatuRter dileriz.

EffiKe kUflDÜRA
Fedai EMRE

Pazar cad. No.:l Tel: 513 41 14 GEMLİK

GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İr Belediyemiz Balık Hali yanındaki Kantar yerine 
Yap-İşlet-Devret modeli ile 80 tonluk Kantar yap
tırılacaktır.
2- İhale 8 Mart 1995 günü saat 14.00'de Belediye 
encümeni huzurunda 2886 sayılı yasanın 35-a 
hükümleri dahilinde yapılacaktır.
3- İşin muammen bedeli 700.000.000.-TL olup geçici 
teminatı 21.000.000.-TI dir.
4- Bu işe ait şartnameler mesai saatlerinde Hesap 
İşleri Müdürlüğü'nde görülebilir.

İnş. Müh. Nurettin Avcı 
Belediye Başkanı

Basın: 95/3

Gemliklilerin ve 
müşterilerimizin 

Şeker Bayramınızı tatlar, 
sağlık ve esenlikler dileriz.

Marmosan
g Mermer ve Granit San. A.Ş. |İ

Umurbey Sanayi Bölgesi Yalova yolu 2. Km. GEMLİK
TEL : 513 24.54-513 47 39-513 44 54 FAK i: 513 18 16

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğü
SAYI : B.08.0 ÖÖĞ. 0.19.01.03.-420.5/ 1265
KONU : Öğretime Başlama izni

BURSA VALİLİĞİNE
(Milli Eğitim Müdürlüğüne).

İLGİ: 31/01/95 tarih ve 4300 sayılı yazınız. >

Kurumun kodu

Kurumun Adı

Kurumun Adresi

Kurucusu

Kurucu Temsilcisi

UYGULANACAK PROGRAM

OPERATÖRLÜK PROGRAMI

ANKARA 03/02/95

40688

ÖZEL SONAY MOTORLU
TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU

HAMİDİYE MAH. ORHANGAZİ CAD.
NO. : 3/1-2 GEMLİK/BURSA

MEHDİ KÖSEGİL

ÖĞRETİME
BAŞLAMA TARİHİ

PROGRAM 
KONTENJANI

03/02/95

Ad ve dururYıu yukarıda yazılı özel öğretim kurumuna 625 sayılı Özel Öğretim 
Kurumlan kanunumun 2843 Sayılı kanunla değişik 10 ncu ve 11 ncl maddesine 
göre, yukarıda belirtilen programı uygulamak üzere ÖĞRETİME BAŞLAMA izni ver- 
r'llmlştlr.

öğretime başlama izni verildiğinin, 625 sayılı kanunun 18 ncl maddesine göre 
mahalli gazetede yayımlanması, kurum hakkında tanzim edilecek ruhsatın bir 
örneğinini bakanlığımıza,.bir örneğinin de il Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesi
gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve İlgililere tebliğin] rica ederim.
Mehrhet-EFEOĞLU
Bakân Ad. Genel Müdür
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Gemlikli 
Bamazan 

sağlık ve

AKIT PETROL

tıemşerilerimizin
Bayramını kutlar, 

mutluluklar dileriz 
GÜZEL NAKLİYAT fl 

SANAYİ VE TİCARET ITD. ŞTİ.

FARUK GÜZE£
TEL: 513 67 00 3 Hat .

GEMLİKLİ DOST VE MÜŞTERİLERİMİZİM 
RAMAZAN IAIBALIU KUTLAR, 

SAĞLIK VE MUTLULUKLAR DİLERİZ.

Jiamazan Bayramınızı 

sağlık, mutluluk ve Başarı 

^dileklerimle kuttan m.

jfölurat
Mefruşat T ekstil Sanayii Ticaret 

Toptan& Perakende

HÜSEYİN CAHİT ATAN
Ahmet Dural Meydanı Pak Otel Altı GEMLİK
TEL : 513 23 65 FAX : 513 46 84

W ■■«W,. m
Gemlikli hemşehrilerimizin ;

Ramazan Bayramı nı kutlar, 
sağlık ve mutluluklar dileriz.

ArslAp C u

İsmail ARSLaN
Prelli Bayii Çimento inşaat Malzemem; areti

R^^Rs
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Serap

Besinler
BESİNLERİN VERDİĞİ GÜÇ
Besin, vücudun enerji kaynağıdır. 

Besinsiz kalan bir insan, 6-12 haftada 
açlıktan ölür. Ayrıca, büyüyen ve 
yenilenen vücut kısımlarına hammadde 
sağlar. Vücudumuzun alması gereken, 
uç türlü besin vardır. Protein, yağ, kar
bonhidrat.

Her üç besin de enerji verir. Bu ener
jinin ölçü birimi, büyük kaloridir. Oturan 
bir genç, her saat ortalama 80 büyük 
kalori kullanılr. Ağır bedensel çalışmalar
da, vücut bu enerjinin on mislini kulla 
nabilir. Yaşa ve çalışma durumuna 
göre değişmekle birlikte; ortalama 
günde 100 gr. kadar proteine, 500 gram 
kadar karbonhidrata, 100 gram kadar 
yağa gereksinmemiz vardır.

BÜYÜME
Vücudumuzun her gün milyonlarca 

yeni hücre yapar. Yeni hücre yapımı 
çin gerekli olan protein miktarı büyüme 
hızıyla orantılıdır. Büyüklüğüne oranla, 
yeni doğan bir bebeğin, buluğ çağında 
ki bir gençten üç kat daha fazla pro
teine ihtiyacı vardır.

Vücudun her kısmına gerekli olan vi 
taminler, vücudumuzun düzenli çalış
masını sağlar; hastalıklara karşı 
direncimizi artırır. Su ve sodyum, po 
lasyum, kalsiyum, demir fosfor gibi tuzlar 
da yaşamamazı için gerekli olan mad
delerdir.

Çeşitli besinlerdeki yağ, protein ve 
karbonhidrat oranları ise şöyle:

Bir haşlanmış mısırda 2.7 gram pro - 
tein, 0.7 gram, yağ, 20 gram karbon
hidrat, bir tabak haslanmış pirinçte 4.3 
gram protein, 0.7 gram yağ, 61 gram 
karbonhidrat, b.ı tabak makarna 7 
gram protein, 0.7 gram yağ, 59 gram 
karbonhidrat bir haşlanmış patateste 2 
gram protein, 0.1 gram yağ, 19ı gram 
karbonhidrat, bir dilim ekmek 2.3 gram 
protein, 15 gram karbonhidrat, bir çay 
kaşığı balda 0.3 gram protein, biraz 
yağ, .6.1 gram karbonhidrat, bir çay 
kaşığı tereyağda 0.2 gram protein, 4 
gram yağ, bir çorba kaşığı zeytinyağda 
14 gram yağ, karbonhidrat yok, bir 
sardalya balığında 2.9 gram protein, 3.2 
gram yağ, 5/8 fincan soyulmuş 
karideste 22.3 pıotein, 2.4 gram yag," 
karbonhidrat: yok bir büyük ızgara bon
filede 56.5 gram porotein, 48.5 gram 
yağ, karbonhidratı yok, bir haşlanmış 
yumurtada 6.1 gıam protein, 5.5 gram 
yağ, 0.3 gram ka.bonhidrat, bir elmada 
0.2 gram protein,’ 0.1 gram yağ, 12 
gram karbonhidrat, bir orta boy çiğ 
havuçda 0.5 gram protein, 3.8 gram 
karbonhidrat, bir orta boy marulda 1.5 
gram protein, 2.5 gram karbonhidrat; 
bir bardak sütte 7 gram protein, 9 gram 
yağ, 9.6 gram karbonhidrat, bir bardak 
portakal suyunda ise 1 gram protein, 16 
gram karbonhidrat bulunuyor.

BUNLBRI BİLİYOR MUSUNUZ?

1Y Saman nezlesi müzmin 
hastalıkların habercisi ’û'

(BYE) Günümüzde öldukça- 
yaygın olan-<ve halk arasında saman 
nezlesi olarak nitelendirilen, özellikle 
kulak, burun, boğaz bölgesinde akıntı, 
kaşıntı ve sızı ile kendini gösteren alerji - 
lerin, genellikle ciddiye alınmadığı, 
bunun sonucunda da tedavisi güç 
önemli hastalıklar ortaya çıktığı bildirildi.

Tıp dilinde alerjik rinit olarak 
tanımlanan bu hastalığın, nefes darlığı, * 
müzmin bronşit ve astım gibi hastalık
lara davetiye çıkardığı, alerjik rinitler ileri’ 
ve son aşamada da bazen ölümle 
sonuçlanabileceği öğrenildi.

Alerjik rinitlerin, dünyada üzerinde 
en fazla araştırma yapılan hastalık gru - 
plarından birini oluşturuyor.

Alerjik nezle, boğazda gıcık ve 
kesik kesik öksürme, burunda sürekli 
akıntı, sık sık hapşurma, kulaklarda şid - 
detli uğultu, genizde, boğazda ve iç 
kulakta tahammülü zor kaşıntı ile kendi
ni gösterir. Aniden ortaya çıktığı gibi, 
alerjik yapan ortamlarda da kişiyi etkile
mektedir. Tedavisi uzun zaman alan 
ancak olumlu cevap verebilen bir 
hastalıktır.

Geç kalındığı takdirde ya da 
ileride yaşlarda tedavinin giderek 
güçleştiğini, 45 yaşından sonra aşının 
yarar sağlamadığını bildiren yetkililer, 
alerjik rinit solunum yollarını olumsuz 
yönde etkilediğini ve akciğerde şişme 
ve hasar meydana getirdiğini bildirdiler.

Kooperatif ortaklarımızın ve 
Değerli Gemliklilerin 
Ramazan Bayramım kutlar, 
sağlık ve mutluluklar dilerim.

ApAYoL
İNŞAAT ORTAKLIĞI

Hayırlı 
bayramlar

FİKRET

S.S. Gemlik Küçük Sanayi Sitesi 
Yapı Kooperatifi Yönetim 

Kurulu Adına Başkan
Süreyya

MANASTIR MEVKİİNDE
Deniz manzaralı

Kaloriferli
Hidroforla

Parkeli
Asansörlü

Süper Lux daire satışlarına 
başladığımızı müjdeleriz

Tel: 513 46 37- 5136446 GEMLİK

OTO 
ELEKTRİK

YEDEK PARÇA- 
AKSESUAR- AKÜ 

Otomotiv Sanayiinin 
tercih ettiği

24 AY
GERÇEK 
GARANTİ

TEL&FAX; 513 10 Öl 
İSTİKLAL CD. 1 NOLU 

ARALIK

Gemi Saatleri
Yalova -Sirkeci (işgünleıll 

05.50 - 13.05,- 17.00. 
tatil Günleri 06.30- 13.00- 1 7.00

ULAŞIM
Doğan Körfez 5131212
Aydın Turizm 5132077

Kaymakamlık
Kaymakamlık 5131051
Kaymakamlık Evöl 31052 
C. Savcılığı 5131053 
C. Savcı Yrd. 5132954 
Emniyet M. 5131028

GEMLİK
Resmi DairelerGerekil Telefonlar

Polis İmdat 1 55
Jandarma K. 5131044
Polis Karakolu 5131879
Gar. kom. 5131206

TEK Arıza 5132066
TEK İşletme 5134503
Turizm Der. / 5131274
Spor Sah. 5131.900
Orm. Böl. Şf. , 5131286
MIHI Eğt. Md. 5131174
Halk Eğt. Mrk. / 5131846
Halk Kütüp. 5131353
As. Şb. 5131057
Karayolları 5131308
Liman Bşk. 5131133
Mal Md. 5131095
Nüfus Md. 5133742
Özel İd. Md. 5131507
Tapu SIc. Md, 5131414
Müftülük 5131364
Gümrük Md. 5132978
Tekel Md. 5131042
Yer. Da, Md. 5132360
İlçe Tar. Md, 5131186
İlçe Seç. Md. 5134994

Belediye
Santral 
Sekreter
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su İşletmesi 
İtfaiye

5134521 23
5134520 
5134521-19,0
5134521 122
5134521-115
5.132325

Muhasebe Md. 5134521-182 
Yazı İş. Md. 5134521-Tl I 
Su Arıza .5134521-185

Hastaneler
Devlet Has. 5139200
SSK Hastaneni 513232'.'
M'?r .ağ. O<.ıı>.n 5131()6h

Aspirinle ülsere davet
Piyasada çok sayıda ağrı kesici ve 

ateş düşürücü ilaçlar vardır. Bunların en 
çok kullanılanı ise aspirindir. Ama insan
lar hangi ağrıda hangi ilacı içeceklerini 
bilemezler. Günümüzde kullanılan ağrı 
kesici ilaçların kimi hafif etkili, kim; ise 
çok etkilidir. Hatta bu ilaçların bir kısım 
reçetesiz verilmez.

Uzmanlar, ağrı kesici ilaçların bir 
bölümünün özel bir ağrıya bölgesel etki 
gösteren ile merkezi etkileyip, tüm sinir 
sistemine etki edenler olpnak üzere iki 
grupta toplarlar.

Aspirin yalnızca ağrı dindirmekle 
kalmayıp, ateşi de düşürür. Ayrıca 
eklem iltihaplarında da kullanılır. İltihabı 
önleyici özellikleri nedeniyle, romatizma
da da uzun süre verilir. Bunların yanında 
zararları ise şöyle sıralanıyor:.

Tahriş edici olduğundan bulantı, 
kusma ile birlikte mide ağrısı, mide kana
malarına, midede ülserlere ve burunda 
kan kaybı ile kansızlığa yol açabiliyor.

Yeterli besin, alamayan yaşlılarda 
aspirin tehlikelidir.

TAKSİLER
Körfez Taksi 5131821
Çınar Taksi
Güven Taksi
Gemlik Taksi

5132467
5133240
5132324

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 
Özgaz 
■Tekgaz 
Ocakgaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz 
Likit gaz 
Yeni Llk|tgaz 
Alevgaz

513 12 95
514 17 00
513 16 37
513 1637
513 88 43
513 22 59
513 45 46
513 1 7 38
513 65 00
513 40 95

NÖBHFÇJ BCZAXE£ER
28 Şubat 1995 Sah SAĞLlO

1 Mart 1995 Çarşamba ERÇEK

3 Mail' -1995 Cuma YİĞİT

5 Mart 1995 Pazar SEDA

O Maıi 1975
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DAĞ KARDEŞLER 
KERESTE AMBALAJ 
SANAYİ VE LTD. ŞTİ.
Küçük Sanayi Sitesi C Blok No: 22
GEMLİK Tel: 524 80 31 - 524 80.29

bayramını kutlar,- sagffl
'4uÖtîiuklar dileri

‘ ^^W5ÖZîWXİ
fe SÖZÜ9&$t ^(imarlıKİıaaağLtd.^ti.

İbrahim Akıt cad. Akıt İş hanı Kat.:3 GEMLİK
Tel: 513 42 32-513 13 46

IilüdAğ 
sÜTHAnesı
İSMAİL OSMAN EMEÇ
Post ve müşteriferimizin Ramazan 

Bay rantınızı fcutfar, 

saglifc ve mutfufukfar diteriz.
Her zaman taze süt ürünleri-Sucuk-Pastırma- 

Yumurta-Bal-Reçel ve helva çeşitleri bulunur. 
Demirsubaşı Mah. No. :31 
Tel: 513 11 51 GEMLİK

r
l MM MM MM IB1MI MM MMM MM

Ramazan Bayramınızı kutlar, 
[ sağlık ve mutluluklar dileriz.
| AYDINLAR AYDINLAR
■ MADENCİLİK TAŞ - ' İNŞAAT-TURİZM VE

SAN.VE TİC.A.Ş. SANAYİİ LTD. ŞTİ.

_ Emin Dalkıran Kordonu Kumsal Sok. No. 47 GEMLİK
F Tel: 513 12 78-513 17 31 Fax: 513 55 59

MM MM MM MM MM MM MM MM MM

Ramazan Bayramınızı ı 
kutlar, 

sağlık ve esenlikler | 
dileriz '•

Orkan Petrol
Gemlik Girişi 

Dörtyol Mevkii 
Tel: 513 10 79 İstasyon 

513 18 50 Büro 
513 17 50 Büro
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