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ffarlhi anlaşma dün Brüksel'de Türkiye ve Avrupa Birliği Dış İşleri Bakanlarınca imzalandı

Avrupa ile gümrük
duvarları kalkıyor
Türkiye'nin önüne yeni bir dönem açacak olan Avrupa Gümrük Birliği Anlaşması, AB üyeleri 15 
devletin parlementolarında da kabul edildikten sonra resmen yürürlüğe girecek.

l OsmanlInın 
Tanzimatla başlattığı 

Ibatılaşma çabalarının, 
cumhuriyet döneminde 
[de devam etmesinin 
‘ardından, dün Türkiye ile 
Avrupa Birliğine üye 15 
pike arasında gümrük 
nçluvarlarını kaldıracak, 
tikenin önüne yeni bir 
klönemin başlayacağı 
[Gümrük Birliği anlaşması 
imzalandı.

Türkiyenm Avrupa Birliğine 
girmek için 35 yıl önce 
başlattığı girişimlerin bir 
halkası olan Gümrük 
Birliğine giriş, siyasi arena
da farklı değer ' - 
lendirmelere neden olu 
yor.

RP Genel Başkanı 
Necmettin Erbakan AB ve 
Gümrük Birliğine, tamamen 
karşı çıkarken, DSP Genel 
Başkanı Bülent Ecevit ise

bir süre daha beklemek-' 
ten yana.'

Hükümet üyeleri DYP 
ile CHP ve YDH Avrupa 
Birliği ile Gümrük Birliğine 
bir an önce girmeyr 
savunurken, ANAP ile MHP 
liderleri ikircikli davranıyor
lar.

Avrupa Birliğine 
girmeden Gümrük Birliğine 
giren |lk^QJke olan * 
Türkiyenin önünde önemli'

bir dönem var. Türkiye 
AvrupalI olabilmek İçin 
demokratikleşmeden, 
'kaliteli üretim üreten, 
tüketicisini koruyan,reka
bet edebilen bir ülke 
olmak zorunda kalacak. 
Önümüzdeki 10 ayda bir
liğe entegre olmak için 
hükümet yasal bir dizi 
kararlar alacak. 1 Ocak 
1996‘da 15 ülke life gümrük 
duvarlarımız sıfırlanacak. .

bayram mesajı yayınladı
Kaymakam Orhan ışın, bayram öncesi yaptığı yazılı 

açıklamada Gemliklilerin bayramım kutladı.
Kaymakam Işın'ın açıklaması şöyle: "Mübarek 

Ramazanı bütün yüce duygularla yaşayarak bir Şeker 
Bayramına daha ulaştık. Bayramın bu güzel yur tta 
yaşayan isanlarımızm birlik ve beraberliğini 
pekiştirmeye vesile olmasını; daha nice bayramları 
sağlık ve mutlulukla kutlamamızı diliyorum"

Öte yandan bayramın birinci günü Ticaret ve . Sanayi 
Odası Lokalinde resmi kutlama yapıldı.

Belediye çanak anten 
çalışmalarını başlattı
| Belediye Meclisi'nde 
alınan karar ile ilçemize 
yapılması kararlaştırılan 
çanak anten için etüt 
çalışmaları başlatıldı.

Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, Aselsan 
tarafından yaptırılması 
planlanan çanaktan 
vazgeçildiğini, bu 
konudaki çalışmaların

Emek Televizyon firması 
tarafından üstlenildiğini 
belirtti.

Tv çanağı yaklaşık 750 
milyon liraya mal olacak.

İlgililer, PTT tarafından 
ilçemize getirilecek olan 
kablolu Tv yayınlarıyla bir 
ilgisi bulunmadığını 
bildirdiler.

Haberi Sayfa 3'de

Havaların açık geçmesi halka güzel bir bayram yaşattı.

Bayram sakin geçti
HM 1 Üç gün suren Ramazan Bayramı 

■Cıvaların da güzel geçmesi nedeniyle 
Bakin ve huzurlu geçti.

Bayramın birinci gunu yakınlarıyla 
[nayramlaşanlar bayramın ikinci ve 

ima- liçüncü günü sahillere ve kırlara doluştu - 
jnur [ar.
I ! Metorolojinin bayramda havaların

■âğışlı gideceğine dair raporlar verme- 
sine karşın havaların günlük güneşlik 

——ylmacı en çök çocukjarır, hoşuna gitti.

İlçe Emniyet Müdürü Ezeyir Ergüven, "üç 
günlük Ramazan Bayramı sırasında 
Gemlik merkezinde hiçbir huzur bozan 
olayın yaşanmadığını belirterek, polis 
halkın huzuru için her gün 24 saat 
hizmette kaldı "dedi.

Jandarma mıntıkasında da Bayram 
süresince önemli olaylar olmadı, içkiyi 
fazla kaçıran bir vatandaş,, geç 
saatlerde tabancasıyla havaya kurşun 
sıkarak kaçtı. Haberi sayfa 3'te

HAFTAYA BAKIŞ 
• KADRİ GÜLER 

Serbest Kürsü
I Sevgili okurlarım,

Gemlik Körfez Gazetesi olarak iki haftadır birinci sayfamızda 
-yerdiğimiz spotlarda "Serbest Kürsü" adı altında Gemlik halkının 
[görüşlerini serbestçe yazmalarına olanak verecek bir köşe aça
cağımızı duyurduk.
E Ancak, ilginçtir,bu hafta da, bu çağrımıza yanıt veren bir tek kişi 
çıkmadı.
E Bu hafta da Serbest Kürsü de yayınlanacak yazı ulaşmadı eli 
bize.
i Bundan 35-40 yıl önce nüfusu 5-6 bin olan bir Gemlik'in yerine 
bugün nüfusu 75 binleri bulan ve gittikçe büyüyen bir Gemlik var.
K Çocukluğumuzda Gemlik’te yüksek okul bitiren çok az sayıda 
büyüğümüz olduğunu bilirdik. 40 kuşağı gençler bu sayıyı arttırdı. 
Şimdi, o gençleri, bir çok kurumun ve kuruluşun başında yönetici 
•veya işsanibi olarak görüyoruz. O kuşak yavaş yavaş yerini 50’li 
kuşağa bırakırken, 60lı kuşaklar da Gemlik’in iş ve sosyal yaşamın - 

Lda yerlerini almağa başladılar.
[ 5-6 binlerden 75 binlere artan nüfusu ile çok hızlı büyüyen 
Gemlik’te kültür ve sanat yaşamı bu hızlı büyüyüşe karşın 

[kaplumbağa hızıyla ilerliyor.
L Birkaç folklor meraklısı, birkaç amatör tiyatrocu, birkaç ressam - 
dan .öte sesini duyuran çıkmıyor koca kentte.
t İşte biz Gemlik körfez olarak okurlarına yazmak istediklerini 
yazacakları bir köşe açıyoruz ve diyoruz ki; arkadaş, sesini yöneti

mcilere duyuramıyorsan bu köşe sizin, yazın düyuralım.
[ Ama ses yok.
[ Konuşan bir toplum olamıyoruz.
1 Bu herhalde gürültü eden bir toplum olduğumuzdan ileri geliyor 
bu.Toz duman arasında her kafadan çıkan sesler içinde kimin ne 
dediğinin anlaşılamadığı bir ortamda, biz, tek tek konuşmayı, birbi 
fimizi dinlemeyi öneriyoruz..

Serbest Kürsü için eli kalem tutacak Gemliklilere telefon ağı ile 
ulaşmağa çalışıyorum. Mutlaka sesin geleceğine İnanıyorum.

Zaten bir başlarsa, niye benimkini bir harta önce yayınlamadınız 
diyecekler. Bunun için bizleri suçlayacaklar. Buna da inanıyorum.

"Serbest Kürsü" konuşan Gemliklinin sesi olsun.

P.T.T'nin 
yol işgali 
kaldırıldı

P T T .M ü d ü r I ügu 
tarafından İbrahim Akıt 
Caddesi hizmet binası. 
önüne yaptırılan oto 
park demirleri belediye 
tarafından kaldırıldı.

İlçe Trafik 
Komisyonu’nca alınan 
karar üzerine İstiklal 
Caddesi, İbrahim Akıt 
Caddesi ve 1 nolu 
aralıkta park etme 
yasağı olan yerler özel 
levhalar konurken, 
PTT’nin önüne ise çakılan 
demir çubuklar arası zin
cirle kapatılarak resmi 
park yeri oluşturulmuştu.

Haberi Sayfa 3'de

“Bayramda
Körfez turu"

Yılmaz Akkılıç ’ın 
yazısı

2. tayfamızda

Kısa Kışa kısa 
ÇEVRE BAKANI RIZA 
AKÇALI BAYRAMI 
GEMLİK'TE GEÇİRDİ 
Çevreden Sorumlu 
Devlet Bakanı Rıza 
Akçalı, bayram 
nedeniyle ilçemize ge 
lerek, kayınpederi 
Adem Uzunlar'ı ziyaret 
etti.

Haberi Sayfa 3'de

COŞKUN KARATAŞ 
KALBİNE YENİK
DÜŞTÜ
Gemlik Halk Dansları 
Folklor Derneği 
çalıştırıcılarından 
Coşkun Karataş, 
babasının kabrini ziyaret 
ettikten sonra kalp krizi 
geçirdi. Devlet 
Hastanesi'ne oradan 
da Bursa Özel Vatan 
Hastanesi'ne kaldırılan 
Karataş, tüm çabalara 
karşın kurtarılamadı.

Haberi Sayfa 3' de

Tevfik Gelembe 
Tiyatrosu'nun
"Başa Gelen çekilir" 
adlı oyunu yarın 
sahnelenecek
Tevfik Gelembe 
Tiyatrosu'nun "Başa 
Gelen çekilir" adlı 
oyunu Endüstri Meslek 
Lisesi Koruma Derneği 
yararına yarın Endüstri 
Meslek Lisesi Salonu'nda 
küçüklere saat 16.00'da, 
büyüklere ise saat 
20.00'de gösterime 
sunulacak.

Haberi sayfa 3'de

Giresunlular 
Derneği 
sakat 
genci 
sevindirdi
Giresunlular Kültür ve 
Yardımlaşma Derneği, 
bayramın birinci günü 
belden aşağısı tut
mayan Osman Karataş 
adlı gence 45 milyon lira 
değerinde sakat arabası 
bağışladı.
Giresunlular Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Süleyman Türkmen, 
amaçlarının Giresun . 
Kültürünü yaşatmak ve 
muhtaç olan insanlara 
ellerinden geldiğince- 
yardım etmek olduğunu 
söyledi.

Haberi Sayfa 3'de 

DARA...

Aslı'na simit, tirit papara... 
Vekiline ha bre para, 
para, para...
Kıyak ki; ne kıyak...

Belediye 
memurları 
39 bin 
liraya 
yemek 
yiyecek 
Gemlik Belediyesi nde 
çalışan memurlara verile
cek öğle yemeği için 
açılan ihaleyi Orhangazi 
Göl Şadırvan Restaurant 
kazandı.
Belediyede çalışan 126 
memurun 86 sının yönet
melik gereği 15 bin lira 
katkıda bulunarak yiye
cekleri üç çeşit yemek için 
Belediye ile Şadırvan 
Restaurant işletmesiyle 
sözleşme yapıldı.

Haberi Sayfa 3'de



7 Mart 1995 Salı Gemlik KÖRFEZ Sayfa: 2

Bayramın ikinci günü Körfez'in kuzey 
kıyısını, üçüncü günü de güney kıyısını 
dolaştım. Çocukluğumu, 194O'lı yıllar 
boyunca belleğimin derinliklerine yer
leşmiş anılarımı yenibaştan yaşamak 
istedim, ama başaramadım. Galiba 
hiçbir şey yerli yerine oturmuyordu. 
Doğrusu, son elli yılda "doğa''nın böyle 
sine hoyratça tahrip edilişine tanıklık 
eden bu denli “çarpıcı" örneklerle 
karşılacağımı ummuyordum.

Düşündüm: Acaba Batı'da da 
"sanayi toplumu"na geçiş-evresinde de 
doğa böyle bilinsiz ve bilisizce katledildi 
mi? Kuşkusuz insanın ve toplumun, 
yabancısı olduğu gelişmişlik düzeyine 
uyum sağlamakta zorlanacağını, uygar
lığı kolayca sindiremeyeceğini kabul 
ediyorum. Ama çapaçulluğa, umur
samazlığa, adamsendeciliğe, şark kur
nazlığına, sinekten yağ çıkarmacılığa 
böylesi tutkuyla bağlanmış ve bunu - 
hala- devam ettirmekte direniş karşısın - 
da karamsarlığa kapılmamak elde 
değili

Ben Gemlik'te, Manastır'a sandalla 
pikniğe gidilen yılları yaşayanlardanım. 
Pırıl pırıl bir denizde serinledikten sonra, 
görkemli çınarların gölgesinde dinlen- 
menii verdiği huzuru bugün bile içimde 
duyumsayabiliyorum. Gözümü kapat- 
sam, geceleri ayışığının Körfez'de kıpır - 
danışını, ya da yakamoz parıltılarını 
görür gibi oluyorum. İki katlı beyaz-mavi 
ahşap yalıların eteğindeki kumsaldan 
kabuklu topladığımı iskeleden denize 
savurduğum oltama kocaman kırlangıç 
balığının takıldığını, Hamidiye'nin dört 
ince-uzun bacasıyla açıkta demirlediği
ni unutmuş değilim.

Ortaokul Müdürü Süreyya 
Noyan'dan üç-beş sözcük fransızca 
öğrenebilmek için çevresinde 
dolaştığımı, genç ölen Hatice ablamı - 
tam da yemek yaparken bunaltıp- 
ladeste yenmenin coşkusunu, şimdi 
lerde büyükelçi olan Süha'yla 
neredeyse profesörlüğe adım atan 
minicik Ebru'nun Park'ta koşmaca 
oynayışlarını anımsayabiliyorum.

Gözlerimi kapayınca anımsayabili 
yorum. Ama gözkapaklarımı hafiften 
aralayıp da o güzelim kumsalı yok 
eden kordonlarda, buluklara dayanmış 
merdivenler gibi yükselen çirkin yüzlü 
apartmanları görünce gerçeği yakalı 
yorum.

Geri dönüşün mümkün olmadığı 
dank ediyor başıma...

Küçükkumla, Büyükkumla çoktan 
bitmiş. Narlı ve ötesi yine de direniyor, 
ama deniz bulanık. Gerçi İstanbul'un 
pisliği kesileliden beri her geçen yıl biraz

GEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl: 22 SAYI: 1053
Fiyatı :5.000 TL.

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

Tel: 513 17 97 GEMLİK
Basıldığı yer: KÖRFEZ OFSET

KÖŞEMDEN
Yılmaz AKKILIÇ

BAYRAMDA KÖRFEZ TURU

Belediye öncülüğünde Yardımseven kadınların emekleriyle pişirildi

Ramazanda 2329 
aileye yemek dağıtıldı

toparlanıyor gibi, ancak canlı soyu 
tükenmiş gibi. İnsanlarımız, kendi 
"necaset1 lerinde kulaç atıyor -bu arada 
Narh'daki "Aydınlar Sitesinde yaptırılan 
"arıtma“ya olumlayarak değinmeliyim-.

Ya güney sahil? Belki poyraza açık 
olduğu için biraz daha şanslı bu kesim. 
Ama örneğin Siği'ye Trilye'ye doğru - 
bunların adlarını da neden değiştirirler, 
anlayamam- zeytinliklerin villalaştığını 
gördükçe içim sızladı. Hem biz, galiba 
görgüsüzlüğümüzü de aşamadık bir 
türlü. Hani şu filmlerdeki gibi görkemli, 
çok milyarlık villalar yapmışız gel gör ki 
çevrelerinde soluk alacak bahçe bırak
mamışız.

Sanki "yanaşık nizam" villalar bunlar. 
Üstelik yapılmış, bitmiş de değil, inşa 
halinde....

Çocukluğumda düşlerimizi süsleyen 
şey, Bursa-Mudanya treninde yolculuk
tu. Sonra ilk gençliğimizde, tren üzüm 
bağlarının arasından rampaya sardığın
da, cemaline vurulduğumuz kızın ilgisini 
çekebilmek umuduyla aşağıya atlayıp 
buğulu salkımlar kopartmaya başladık - 
itiraf etmeliyim, o zamanlar genç kızlar
la delikanlıların arkadaşlığına pek iyi 
gözle bakılmadığın için, çoğunluk eli 
miz böğrümüzde kalırdı-,

O günlerden kalan ender şeylerden 
biri Hotel Montania...

Bir de gözümüz gibi korumak zorun
da olduğumuz, şimdilerdi kimilerinin 
küçümsemeye kalkıştığını bir şanlı . 
başkaldırının zafer anıtı Mütareke Evi...

Bursa nasıl "OsmanlI'nın dibacesi" 
ise, Mudanya da "Cumhuriyete açılan 
kapı"dır. TBMM Orduları'nın kazandığı 
zaferi Mudanya'da yedi düvele kat ul. 
ettirdik biz; OsmanlI'nın değil, Türkiye'nin 
fek söz sahibi olduğuna inandırdık.

Savaşta "Anadolu'nun eşiği"ydi 
Mudanya, kuva-yi milliyeye katılanların 
kçıraya çıkış noktasıydı. Zaferin ardın - 
dan yeni Türkiye devletine, 
"Cumhuriyete açılan kapı" oldu...

Evet, bayramın ikinci günü kuzey 
kıyısını, üçüncü günü de güney kıyısını 
dolaştım Körfez'in. Ne bileyim, belki de 
fazla duygusaldım bu bayram. 
Caddelerde, sokaklarda, yamaçlarda, 
denizde... Her yerde çocukluğumun, ilk 
gençliğimin anılarını aradım. Şurada 
burada ayağıma takılanlar oldu. Ama 
onlar da öylesine yıpranmış, aşınmış, 
eskimişti ki...

Buğulu gözlerle bakındım her yana. 
Salt benim anılarımın yitip gitmesi değil
di önemli olan, baktım da...

Bir Mudanya Mütareke Alam'nda, 
"ağzında zeytin dalı"yla o "şişman 
güvercin" kalmıştı sanki geriye.

İçim ürperdi...

Askerin 
Cemanı

Emekli Süv.Alb.
Abdülhalim Akkıhç'm

Savaş ve Barış Anıları

AYAR
KİTABEVİnde

Ramazan ayı süresince Belediye'nin 
öncülüğünde Yardımsevenler Derneği 
üyesi hanımların katkılarıyla 2329 aileye 
sıcak yemek dağıtıldı.

Belediye Başkanı Nurettin Avcı, gele
cekte kurulacak aş evine öncülük eden 
bir uygulamayı bu yıl başlattıklarından 
memnun olduklarını belirterek, ramazan 
ayı içinde Belediye Düğün Salonu'nda 
Gemlik Yardımsevenler Derneği üyesi 
hanımların pişirdiği yemeklerin 2329 ai 
leye dağıtıldığını belirterek, şunları söyle
di :

" Bu yıl kutsal ramazan ayında muh
taç ailelere yardım sever Gemlikliler ve 
gönüllü hanımların desteği ile sıcak 
yemek dağıtımına başladık ve başarılı 
olduk. 2329 aileye yaklaşık 12 bin 500 
kişiye yemek dağıtımında bulunduk. 
Dağıtılan yemekler için belediyemiz 22 
milyon 500 bin liralık gıda maddesi aldı. 
Vatandaşlardan 10 milyon 200 bin lira 
nakdi para yardımında bulundu. Ayrıca 
yine vatandaşlarımızca belediyemize 
çeşitli miktarlarda yapılan gıda yardım
larıyla ramazan boyunca yardımlarımızı

Açılan ihaleyi Orhangazi Şadırvan Restaurant kazandı

Belediye memurları 39 bin liraya
3 çeşit yemek yiyecek

Gemlik Belediyesi'nde çalışan memurlara verilecek öğle yemeği için açılan ihale 
sonuçlandı.

İhaleyi Orhangazi Şadırvan Restaurant kazandı.
Bayram öncesi belediye encümeni huzurunda yapılan ihaleye 4 firma katıldı.
2 firmanın evraklarının noksan olması nedeniyle ihaleye girmesi iptal edilirken 

Orhangazi Göl kenarında bulunan Şadırvan Restaurdnt'ın verdiği 39 bin lira fiyat teklifi 
uygun bulunarak, kabul edildi.

Belediye'de çalışan 126 kişiden 84 kişi verilecek öğle yemeğine katılacaklarını 
bildirdiler. ‘

Belediyede çalışan personel yönetmelik gereği günde 15 bin lira yemek ücretii 
ödeyecek.

Başkan Avcı 
personele 
iftar
yemeği 
verdi

Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, geçtiğimiz 
hafta ramazan nedeniyle 
belediyede çalışan 
memurlara iftar yemeği 
verdi.

Atamer Turistik 
Tesisleri'nde Başkan Avcı 
tarafından verilen iftar 
yemeğine çok sayıda per
sonel katıldı.

Başkan Avcı, persone
line çorba, tas kebabı, 
pilav ve tatlı ikramında 
bulundu.

KAYIP

Gemlik Nüfus 
Müdürlüğü'nden almış 
olduğumuz nüfus cüz
danımız kaybolmuştur.

Hükümsüzdür.

Fatma AKYÜZ 
Gözde AKYÜZ 

sürdürdük. Yardımda bulunan başta 
Gemlik Yardımsevenler Derneği üyesi 
hanımlara ve maddi ve gıda yardımın
da bulunan Gemlikli hemşerilerlmlze 
teşekkürü bir borç biliyoruz."

VATANDAŞ YARDIMLARI
Gemlik Belediyesi öncülüğünde 

başlatılan sıcak yemek kampanyasına 
vatandaşlarca yapılan gıda yardımları 
ise şöyle:

2377 adet ekmek, 41.5 kg kıyma, 7 
adet koyun, 1 çuval patates, 1 çuval 
soğan, 131.5 kg pirinç, 79 kg makarna, 
121 paket margarin, 30 paket 
Kemalpaşa, 47 kg un, 45 kg mercimek, 
9 kg tuz, 1 çuval ve 53 kg kuru fasülye, 5 
kg limon, 22 kg pırasa, 5 kg havuç, 4 kg 
kereviz, 4 adet karnıbahar, 84 kg ve 3 
teneke zeytinyağı, 50 teneke çiçek yağı, 
45 adet ve 35 kg tavuk, 85 kg şeker, 35 
kg ve 5 milyonluk et yardımı, 8 kg 
şehriye, 11 kg bulgur, 22 kg nohut, 1 kg 
ve 1 koli salça, 10 kg irmik, 17.5 kg 
zeytin, 1 koli yeşil zeytin, 2 paket knor 
çorba, 2 paket çay, 4 teneke turşu, 2 
koli komposto.

ÇATAK 
GİYİMİN?

TAKIM ELBİSELER 
KAZAKLAR 

GÖMLEKLER
BAY ve BAYAN 

GİYSİLERİ

çArAk <İYİm gülerYUtlİj 
mAcAxA

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

Tel :513 20 75 GEMLİK
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an ihale

Belediye çanak anten
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Belediye Meclisinde alınan karar ile 
ilçemize yapılması kararlaştırılan çanak 
anten için etüt çalışmalarının başladığı 
öğrenildi.

Belediye Başkanı Nurettin Avcı, 
Aselsan tarafından yaptırılmasını 
düşündükleri çanaktan vazgeçildiğini, 
bu konudaki çalışmaları Gemlik'teki 
Emek Televizyon Firması tarafından 
üretilmeye başlandığını söyledi.

Avcı, "Aselsan İle Mudanya
Belediyesi'nde bazı problemlerin 
yaşandığını, aynı problemlerin 
Gemlik'te de yaşanmaması için sorunu 
yerinde çözebileceğimizi teknik bir 
heyet İle yaptırmaya karar verdik. 
Bunun için de mevcut yansıtıcının

bakımını üstlenen Emek Televizyon fir- 
masıyla anlaşmaya vardık.
Önümüzdeki günlerde teknik bazda 
firma çahşmaalrını yürüterek, bize bir 
rapor sunacak. Daha sonra İse anten 
çalışmalanna başlayacağız" dedi.

Yaklaşık 750 milyon liraya yapılması 
düşünülen Tv çanağının finansmanı 
karşılamak için Belediye Meclisi şubat 
ayı toplantılarında su abonelerinden iki 
taksitte 50 bin lira alınmasına karar ver-
mişti.

İlgililer, PTT tarafından ilçemize geti 
rilecek olan kablolu Tv yayınlarıyla 
belediye tarafından yaptırılacak olan 
çanak antenin bir ilgisi bulunmadığı 
belirttiler.

Giresunlular Derneği
sakat genci

Giresunlular Derneği bayramın birin
ci günü ayakları tutmayan Osman 
Karataş adlı gence sakat arabası 
bağışladı.

18 yaşında geçirdiği trafik kazasın
dan sonra felç olan ve belden aşağısı 
tutmayan Osman Karataş'a 45 milyon 
değerindeki sakat arabası alan 
Giresunlular Derneği yöneticileri 
ramazan bayramının birinci günü lokal 
önünde düzenledikleri törenle arabayı. 
Karataş'a verdiler.

Üç yıldır evden dışarıya çıkmadığını 
söyleyen Osman Karataş, bayramda 
Çifte muti Jut yasadığını belirterek, ilk

sevindirdi
işinin Gemlik'in her tarafının gezmek 
olacağını söyledi.

Karataş, kendisini eve haps olmasın - 
dan kurtaran arabayı armağan eden 
Giresunlular Derneği yöneticilerini 
teşekkür etti.

Gemlik Giresunlular Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı Süleyman Türkmen, 
derneklerinin amacının Giresun 
kültürünü yaşatmak olduğu kadar muh
taç olanlara da güçleri' oranında 
yardım etmek olduğunu söyledi/

Türkmen, yeni yardımlara dernek 
olarak hazırlandıklarını söyledi.
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PTT’mııjol
işgali kaldırıldı

PTT Müdürlüğü 
tarafından İbrahim Akıt 
Caddesi'ndeki hizmet 
binası önüne yaptırılan 
oto park demirleri 
belediye tarafından 
kaldırıldı.

İlçe Trafik 
Komisyonu'nca alınan 
karar üzerine İstiklal 
Caddesi, İbrahim Akıt 

■Caddesi ve 1 nolu 
aralıkta park etme 
yasağı olan yerlerözel 
levhalarla kapatılırken, 
PTT Müdürlüğü'nün 
İbrahim Akıt Caddesi 
hizmet binası önüde 
resmi araçlar için park 
yeri yapılmış ve yola 
çakılan demir ve zincir-

Ramazan Bayramı 
sakin geçti

Üç gün süren 
Ramazan Bayramı 
ilçemizde sakin geçti.

Havaların güzel 
olması nedeniyle 
bayram ziyaretlerini 
huzur içinde yapan 
vatandaşlar, ziyaretler
den arta kalan 
saatlerde de sahilleri ve 
gazinoları doldurdular.

İlçe, Emniyet Müdürü 

lerle de başka araçların 
giriş çıkışları yasaklan - 
mıştı.

PTT'nin bu uygula
masını Belediye 
Başkanlığına yazılı 
dilekçe ile şikayet eden 
bazı vatandaşların 
isteğini yerinde bulan 
Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, park yeri 
olarak ayrılan yere di 
kilen demirleri ve zincir
leri toplattı.

İlgililer, İlçe Trafik 
Komisyonu kararı 
olmadıkça resmi ve özel 
kuruluşlar trafiğe açık 
olan. alanları keyfi 
biçimde kapatamaya
caklarını belirttiler.

Uzeyir Ergüven, bayram 
süresince halkın huzu
runu bozan hiç bir olayın 
yaşanmadığını belir - 
tirken, İlçe Jandarma 
Bölük Komutanlığı mın
tıkasında da içkiyi fazla 
kaçıran bir vatandaşın 
havaya gelişi güzel ateş 
etmesinden başka hiç 
bir olayın yaşanmadığı 
öğrenildi.

Tcvfik
Gelembe Tiyatrosu nun 

" Başa Gelen 
Çekilir" 
adlı oyunu 
yarın 
sahneleniyor

Gemlik Endüstri Meslek 
Lisesi Koruma Derneği 
yararına yarın Tevfik 
Gelembe Tiyatrosu "Başa 
Gelen çekilir" adlı oyunu 
sahnelenecek.

Endüstri Meslek Lisesi 
Kapalı Salonu'nda sahne
lenecek olan oyun gündüz 
saat 16.00'da öğrencilere 
gece ise saat 20.00'de 
büyüklere gösterime gire
cek.

Öğrencilere 20 bin 
liradan, büyüklere ise 100 
bin liradan bilet satışlarına 
başlandığını belirten 
dernek ilgilileri tiyatrodan 
elde edilecek gelirler ile 
okulun ihtiyaçlarının 
karşılanacağını söylediler.

Bilet bulamayanların 
Endüstri Meslek Lisesi 
Müdürlüğü'nden temin 
edebileceği açıklandı.

ÎTDT'r'Al^an

Çevre 
Bakanı
Rıza
Akçalı 
bayramı 
Gemlik'te 
geçirdi

Çevreden Sorumlu 
Devlet Bakanı Rıza Akçalı, 
bayram nedeniyle ilçemize 
gelerek,kayınpederi Adem 
Uzunlar'ın evinde konuk 
oldu.

Bakan Akçalı, özel 
arabasıyla ilçemize ge 
lerek, eşinin anne babası 
ve yakınlarıyla bayram
laştıktan sonra Doğru Yol 
Partisi'ni de ziyaret ederek, 
partililerle de bayramlaştı.

Akçalı, bayramın 
üçüncü günü ilçemizden 
ayrıldı.

Coşkun 
Karataş 
kalbine 
yenildi

Yükselen Kadınlar

Gemlik Halk Dansları 
Folklor Derneği'nin 
çalıştırıcılarından Coşkun 
Karataş(47), babasının 
kabrini ziyaretten sonra 
geldiği evinde kalp krizi 
geçirerek, yaşama veda 
etti;

Uzun yıllardan beri 
ilçemizde Halk Dansları 
Folklor Derneği'nde kılıç- 
kalkan ekibi çalıştırıcılığını 
yapan Coşkun 
Karataş,ramazan bayra
mının birinci günü Bursa 
Emir Sultan mezarlığındaki 
babasının mezarını ziyaret 
etti. Daha sonra Gemlik'e 
dönen Coşkun, İstiklal 
Caddesi'ndeki evine 
döndü. Burada kalp krizi 
geçiren Karataş Gemlik 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Gemlik Devlet 
Hastanesi'nde yapılan ilk 
tedavisinden sonra Bürsa 
Özel Vatan Hastanesi'ne 
götürülen folklörcü, has
tane girişinde geçirdiği şid
detli kriz sonucu kurtarıla
mayarak öldü.

Coşkun Karataş'ın 
ölümü ilçede üzüntü 
yaratırken, hazin bir törenle 
toprağa verildi:

Bayramda 
bahar sevinci 
yaşandı 
üç gun süren ramazan 
bayramında havaların 
açık ve güneşli geçmesi 
nedeniyle sahiller dolup 
boşaldı.
Meterolojinin bayram 
süresince Marmara 
Bölgesi'nde yağmur yağa 
cağını söylemesine karşın, 
nhavaların güneşli olması 
başta çocukları sevince 
boğarken, bayramlaş
malarını bitiren ailelerde 
arabaları ile kırlara, deniz 
kenarlarına koştular,

Yarın 8 Mart, yani Dünya Kadınlar Günü. Bir başka 
anlatımla Uluslararası Kadın Bayramı'nın 38. yılı. Tüm 
dünyada olduğu gibi ülkemizde de yarın kadın 
dernekleri bu günü çeşitli etkinliklerle kutlayacaklar. 
Ezilen kadınları, kadın hakları savunucularını da 
akşam televizyonlarda, ertesi gün de gazetelerde 
izleyeceğiz. Ve bir Dünya Kadınar Günü de anlam ve 
ehemmiyetine uygun bir şekilde kutlanmış olacak (I) 
Ama ben bugün ezilen kadınlardan değil yükselen 
kadınlardan sözetmek istiyorum. Yeni dünya düzeninin 
kadınından, 2000'li yılların kadınından sözetmek istiyo - 
rum. Geleceği isabetli tahminleri ile bugünden çizen 
ve yazdıkları kitaplarla dünya gündemine yerleşen 
Patricia Aburdene ve John Naisbitt'in kitabı 
"Megatrends For Women"ndan bir bölümü sîzlerle pay
laşmak istiyorum. Çünkü bu kitap bugünün kadınını 
tanımlıyor ve 21. yüzyılın lider kadının etkileyici bir 
portresini sunuyor. Ve artık bizim üstelik de bir kadın 
başbakanımız varken ezilmişlikten değil liderlikten söz 
etmemiz gerektiği inancındayım. Megatrends For 
Women isimli kitabın sonuç bölümünden bir kaç satırı 
dikkatlerinize sunuyorum.

"Kadınlar evrimsel sınırları zorlayıp, bir zamanlar 
sadece erkeklerin elinde olan rolleri almaya 
başladılar. 1964'te erkekler şöyle düşünmezlerdi: 
"İşimizi iyi yapıyoruz, golf oynuyoruz ve askerlik bizim 
elimizde. Ancak tam bir insan değiliz. Çünkü çocuk 
doğurmuyoruz, ilişkilere önem vermiyoruz ve ruhsal 
yanımızı öğrenmek için çok çaba harcamamız gere 
kli"

"Ama kadınlar çok şey başardılar.
Geçen yirmi yıl içinde milyonlarca kadın içinde, bir- 

tanesi şöyle diyebilir: "Ben iyi bir anneyim, iyi bir eş ve 
arkadaşım, İnsanlara yardım ediyorum. İyi giyiniyo
rum ve iyi yemek pişiriyorum. Ancak hayat bunlardan 
fazlasını gerektiriyor. Bir fark olmalı. Kendim için 
birşeyler yapmak istiyorum. Dünya'nın bir parçası 
olmak istiyorum"

Bir tutku kıvılcımı, bütün kadınların içinde alevlendi 
Çocukları yetiştirirken, iş ve evlilikle uğraşırken, bu 
sürecin içinde kalmaya devam etti kadınlar. Bugün ise 
kadınlar avukat, modacı, doktor, öğretmen,sistem 
analisti ve pazarlama müdürü olabilmektedir. Kendileri 
için birşeyler yapabilen kadınlar, hala iyi bir anne, eş 
ve arkadaştırlar.

Şimdi hayatın daha kişisel yanından çok, dışa 
dönük ve dünyevi bölümünde de kadınlar etkindir. 
Dünyayı değiştirirken yetenekler, mantık , sevgi, duygu 
ve zekanın nasıl birlikte kullanılması gerektiğini gös
teriyorlar. Bugünün kadını en az diğer erkekler kadar 
güçlü.

KÖRJ EZ 
0ESE£T

Matbaacılık-Yayıncılık 
Tanıtım Hizmetleri

Fatura-İrsaliye-Gider Makbuzu- 
Perakende Satış Fişi-Bilet- 

Müstahsil Makbuzu- 
Serbest Meslek Makbuzu- 

Kartvizit-EI İlanı-Davetiye-Broşür

Gazhane Cad. Oto Elektrik Fikret yanı 
Beceren Apt. Altı 51/A 

GEMLİK

Tel: 513 17 97
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Tuncelililer Kültür ve Dayanışma Derneği etkinliklerini sunacak

"Halk Gecesi"
■ Cuma akşamı Belediye Salonunda yapılacak olan Halk Gecesi'ne Gemlik 

Tuncelililer Kültür ve Dayanışma Demeği Folklor ekibi ile Sema Heyeti ve halk 
sanatçıları Murat Sankaş ile Şenel Kaya da katılacak.

Tunceliller Kültür ve Dayanışma 
Derneği tarafından düzenlenen 
"Halk Gecesi" cuma günü akşamı 
Belediye Düğün Salonunda yapıla
cak.

Geceyle ilgili tüm çalışmaların 
tamamlandığını bildiren Dernek 
Başkanı Zeynel Bakır, yıl boyunca 
Dernek İçinde verilen saz kurslarında 
yetişen genç sazanların gecede 
konser vereceklerini, yine 
Tuncelililerin oluşturduğu Sema 
Heyetinin de saz eşliğinde göste ri 
lerde bulunacağını belirterek şunları 
söyledi:

"Gemlikte yıllardır yaşayan bin
lerce Tuncelili, öz yurtlarının 
gelenek ve göreneklerini, kültürlerini 
unutmamak İçin kurulan dernek 
çatışı altında kültürel etkinlikler 
düzenliyor. Bu etkinliikleri birlikte 
yaşadıkları Gemlik halkına da 
göstererek barış ve kardeşlik 
duygularını birlikte yaşadıklan 
insanlarla kaynaştırmak istiyor. 
Tuncelililer Anadolu insanının yüzyıl

lar boyu yaşattığı alevi kültürünü 
bugün yurdun dört bir bucağında 
yaşatmağa devam ediyor. Yaşadığı 
çevrenin kültürü İçinde atalarının öz 
kültürünü de unutmayarak Türkiye 
mozayiği İçinde Türk kültürüne 
katkıda bulunuyor. Gecemize tüm 
Gemliklileri davet ediyoruz." dedi. .

HALK SANATÇILARI KATILACAK
10 Mart 1995 cuma günü' saat 

19.30 da Belediye Düğün Salonunda 
yapılacak "Halk GecesPne 
Tuncelililer Kültür ve Dayanışma 
Derneği sanatçılarının yanında, 
halk müziği sanatçıları Murat Sankaş, 
Şenol Kaya da katılacak.

Halk Gecesi nedeniyle Dernek 
/yöneticileri özel afişler bastırarak, 
Tuncelililerin yoğun olarak yaşddiğı . 
Gemlik ve Bursa da görülebilecek 
yerlere astılar.

, Tuncelililer Derheğince.d.üzen-, 
lenecek olan' Halk Gecelerinin her yıl 
tekrarlanacağını söyleyen bilgililer, 1 
cuma gecesi yapılacak gecenin ilgi 
göreceğini söylediler.

Jı -- ----------
T.C.

Gemlik İcra Dairesi
Dosya No: 1992/45 T.

GAYRİMENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI 
Gemlik İcra Müdürlüğü'nden

Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi, evsafı:
Gemlik Tapu Sicilinin pafta 1, parsel i 1, saife 5372 de kayıtlı Gemlik ilçesi 

Küçükkumla Köyü kiremit Ocağı mevkiinde kain 2995 m2 miktarındaki taşınmdz 
üzerine inşa edilen ve tapu sicilinde kat irtifakı halindeki kagir apartmanın (a 
Blok 77 bağımsız bölüm sarı nolü 6. kattaki 12/1239 arsa paylı yazlık meskenin 
denize nazır olup, denize bakan bir balkon ve bir salon bir mutfak bir banyo wc 
bir arada, arka tarafı bir oda, elektrik ye suyühun mevcut olup bilirkişi tarafınca 
300.000.000.-TL kıymet takdir edilmiştir.

Taşınmaz açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.
Satış Şartları
1- Satış 18/4/1995 Salı günü saat 1,1.40- 12.0£ e kadar Gemlik İcra 

Müdürlüğü'nde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen 
kıymetin %75 İni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış 
masraflarım geçmek şartı ile ihaie olunur. Böyle bir bedelle alici çıkmazsa en 
çok artıranın taahüdü baki kalmak şartıyla 28/4/1995 Curria günü aynı yer ve 
saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların, 
alacağı ve satış masraflarını geçmesi şartıyle %40 artırana ihale olunur.

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

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

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

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

6- Şatışa İştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş 
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1992/45 T. sayılı -dosya 
numarasıyla memurluğumuza başvurmaları İlan olunur. • •

(lc.İf,K.126)
(+) İlgililer tabirine İrtifak İcra Müdürü
hakkı sahipleri de dahildik.

ÇİFTÇİ KÖŞESİ
SİLAJ HAZIRLANMASI ve 

HAYVAN BESLENMESİNDEKİ YERİ

Kazim ALTINDİS
'• CEY- Mühendis

Sayın çiftçilerimiz, silgj'ın hazırlanmasına geçmeden önce sîzlere basit bir şekilde 
slajın tanımını yapayım.

Sllaj : Yeşil yem bitkilerinin veya kültür bitkilerinin gövde, sap ye yeşil yaprak-] 
larının konserve edilerek uzun süre bozulmadan ve besleyici değerini kaybetmeden 
hayvanların beslenmesinde kullanılan bir besin maddesidir.

Bilindiği gibi yılın dört mevsimi vardır, bu mevsimlerin dördünde de yeşil yem bitki-1 
lerini yetiştirmek mümkün değildir. Yaz aylarında yetişen yem bitkilerini sulu gıda 
olarak kış aylarında da istifade etmek ve dengeli beslenmeyi sağlamak için silaj 
yapılmaktadır.

İkinci Yerde : Yem bitkilerinin kurutma, esnasında uğradıkları %50 ye yaklaşan 
kayıplar önlenir ve kötü hava şartlanın tesirinden çürümeyle karşı karşıya kalan 
yem bitkilerinin değerlendirilmesinde silaj biz çiftçilerimize yardımcı olur.

Üçüncü Yerde : Sllaj zaman, ambar ve maliyet acısından çiftçilerimize tasarruf 
sağlar ve hayvanlar tarafından zor hazim olan bitkiler, fermantasyon sonrası kolay 
hazım edilir hale gelirler.

Dördüncü Yerde : Silaj yaparak bütün yıl boyunca hayvanlara,/bilhassa süt sığır
larına sulu yem temin etmiş oluruz.

Beşinci Yerde : Yem bitkileriyle.birlikte yetişen bir çok zararlı otların tohumları fer i 
mantasyon esnasında zararsız hale gelirler,

Silaj yapımında dikkat edilecek Şartlar:
1 - Silaj çukurlgrının çok kısa zamanda doldurularak kapanması gerekir.

. 2- Silaj yapılan maddelerin çök iyi'bir şekilde sıkıştırılması, silajın içersindeki sıcak 4 
lığın 25-30 dereceyi, geçmemesi eğer sıcaklık 50-55 dereceye yükselirse, silajdaki 
besin rhadçjeleri %30 azalır.

3- Silaj yapılacak yeşil yemlerde su ordhı %70-75 geçmemeli ve %60 tan aşağıda 
düşmemeli.

Eğer %75 yukarı sulu yem bitkilerini silaj yapmak gerekirse silajın içerisinde kıyık 
kuru saman katılır.

Su miktarı %60 tan aşağı düşerse su ilave edilir.
Yem Bitkilerinin silaj Yapma Zamanı:
- Yonca, üçgülü ve korunga-çiçeklenme başlangıcında
- Fiğ-çiçeklenme sonu
- Mısır donelerinin süt olgunluğu ve bir kaç gün sonrası
- Sudan otu-danelerinin süt olgunluğu dönemi
- Çayır otları-normal biçimden bir hafta önce
Bütün bu yukarıda belirttiğim yem bitkileri mısır hariç kesilmeden silaj çukurunu 

doldururlar. Mısır ise 5-15 cm arası kesilerek çukura doldururlar.
Silaj Ne Kadar Zamanda Olgunlaşır:
Silaj çukurun kapatılmasından 2-3 ay sonra olgunlaşır. Yüksek kaliteli silaj elde 

etmek için 3-4 günde çukur kapatılır, iyi şekilde sıkıştırılır ve riaylo.n ile örtülerek üz 
erine 30-40 cm toprak döşenir.

En kaliteli silaj yukarıda belirttiğim gibi 25-30 deredecede yapılan silajdır. Ve açık 
sıradan yeşilimsi renk arasındadır.

Siiajın Hayvanlara Verilmesi:
*. - Süt ineği günde 15-20 kg.

- Altı aydan büyük danalara 8-10 Kğ.
- Koyunlara günde 3-4 Kğ.

' - Öküz ve atlara günde 8-10 Kğ.
- Tavuklara günde 50-70 gram.
Başlangıçta günlük miktarın 1/5 ile başlanarak bir hafta içinde ön görülen mik

tarlara ulaşılmalı.

Sayın ortaklarımızın ve
Gemlikliler in 

Ramazan Bayramını kutlar, 
sağlık ve mutluluklar dileriz. 

' e

l|naf |
Kefalet Kooperatif Başkanlığı b
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BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

besinlerin vücûttaki değişimi
I Besinlerimiz, vücudun enerji kay-
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endis
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organlarımızın çalışması için enerjiye 
İhtiyacımız vardır. Hücrelerimiz içlerinde
ki besin maddelerini parçalayarak ener
ji elde ederler. Yiyeceklerimizdeki besin
lerin bağırsaklarımızda emilir hale geti 
[ilebilmesi için vücudumuzda fiziksel ve 
kimyasal değişikliklere uğrar. Bu kimyasal 
ve fiziksel değişme sindirim sistemi ile 
gerçekleşir, Sindirim sistemimizin düzenli 
bir şekilde çalışması insanların yedikleri 
besin kaynaklarına bağlıdır.

Ağzımızda parçalanan yiyecekler, 
sindirim kanalında kas kasılmalarıyla iler
lerken çeşitli sıvılarla karışırlar. Bu sıvılar - 
da, sindirimi hızlandıran kimyasal mad
deler olan enzimler bulunur. Tükürükteki 
pityalin adli emzirh, nişastayı bir çeşit 
şekere çevirir. Bir kaç kuru ekmeği, 
ağzınızda bir kaç dakika tuttuğunuz 
zaman şeker oluştukça, tadındaki 
değişikliği fark edebilirsiniz.

Besinler, incebağırsağın sonuna 
geldiği zaman 17 değişik enzimle 
karışmış olur. Bunların onu protein, altısı 
"karbonhidrat, biri de yağ sindirimiyle ilgi
lidir. Tüm proteinler., amino asitlere; kar
bonhidratlar basit şekerlere, yağlar da 
daha ufak damlacıklara ya da yağ asit
leri ve gliserol'e dönüşür. Besinler bağır
sakta emilip vücuda dağılacak hale

gelmiştir.
Saat 13.00'de yenen bir öğle yemeği 

nin sindirilmesi 15-30 saat sürebilir. 
Çiğnenerek ufalanan besinler, sindirim 
sıvıları daha kolay etkiler. Patatesteki bir 
kısım nişasta, şekere dönüşür .20 dakika 
sonra son lokma yutulmuş.ve yemek 
borusundan mideye kasılmalar 
yardımıyla itilmiştir. Yutma 4-10 saniye 
kadar sürer. Besinler üç saat sonra hala 
midede mide suyu ile karışarak 
öğütülmektedir.. Yarı sindirilmiş besinler, 
buradan, yavaş yavaş bağırsağa akıtılır.

Besinler saat 19.00'da çoğu, safra ve 
enzimden zengin sıvılarla karışarak, 
ince bağısakta ilerlemektedir. İlk lok
malar, kana geçmeye başlamıştır.

Sindirim 9 saat sonra sona ermiştir. 
Yaralı besinlerin tümü emilmiş, artıklarsa 
dışkıya dönüşmüştür.

İncö bağırsağın iç yüzeyinde, çok 
sayıda tümür adını alan parmaksı çıkın - 
tılar vardır. Bu çıkıntılar ince bağırsağın 
emme yüzeyini arttırır; Her tümjjrde kıl
cal kan damarları ve ortasında bir lenf 
bulunur.

Karaciğer, yaptığı öd ile sindirime 
yardımcı olur; kandaki şekerden gliko
jen yapar ve gerektiğinde yine şeker 
yapıp kana vermek üzere depo eder; 
amino asitlerin fazlasını sekere ve üre 
denen bir artık maddeye dönüştürür.

☆ Destekleme doğrudan 
çiftçiye yapılacak ☆

(BYE) Gübre destekleme siste
minde yapılan değişiklikle bundan 
böyle destekleme doğrudan çiftçiye 
yapılacak. Buna göre, çiftçilik belgesi ile 
tarımsal kayıtlarda tutulacak.

Tarım ve Köy İşleri Bakanı 
Refaiddin Şahin, yeni uygulamayla 
desteklemenin fatura üzerinden yapıla
cağını, böylece çiftçiye toprağına ve

ürününe uygun gübreyi satın alma 
olanağı sağlanacağını söyledi. Şahin, bu 
uygulama ile tarım sektörüne kayıt dışı 
ekonomi de önemli ölçüde önleneceği
ni belirtti.

Şahin, kimyevi gübre dağıtımını 
yaygınlaştırmak amacıyla ithalat ve 
dağıtımı tamamen serbest bırakarak, 
şartların hafifletildiğini bildirdi.

Çevre Bakanlığından
arıtma tesisine teşvik

(BYE) Çevre Bakanı Rıza Akçalı, 
sanayi kuruluşlarının katı-sıvı atıkları 
veya baca gazlarını arıtmak için, 
kuracakları tesislere teşvik verileceğini 
bildirdi.

Rıza Akçalı, Bursa'da düzenlenen 
bir toplantıda yaptığı konuşmada, 
çevrenin korunmasının ancak gönüllü 
katılımla sağlanacağını belirterek.

sanayi kuruluşlarının artıma tesislerinin 
teşvik edileceğini ve hazırlayacakları 
projenini yüzde 50'si oranında teşvik 
kredisi sağlanacağınrı söyledi.

Akçalı, arıtma tesisi yapan kuru
luşların çevreyi kirletmedikleri için, 
elektriği daha ucuza kullanmasına 
çalıştıklarını da kaydetti.

lukunn

erek uz Ap A Yol
İNŞAAT ORTAKLIĞI

Hayırlı 
bayramlar

FİKRET

KAYIP KAYIP

Gemlik'ten aldığım nüfus 
cüzdanımı 5 Mart 1995 günü 
kaybettim. Hükümsüzdür.

Seyhan ATALAY

Gemlik'ten aldığım 
TEKEL defterimi kaybettim.

Hükümsüzdür.

Mehmet CEYLAN
Karacaalli Köyü

Kasten ormanOTO 
ELEKTRİK

YEDEK PARÇA- 
AKSESUAR-AKÜ 

Otomotiv Sanayiinin 
tercih ettiği

Tel 513 46 37- 5136446 GEMLİK TEL&FAX: 513 10 01
İSTİKLAL CD. 1 NOLU 

ARALIK

Veaçi

Belediye

TÜP DAĞITICILARI

Muhasebe Md. 5134521-182

Hastaneler

C. Savcılığı 
C. Savcı Yrd. 
Emniyet M.

5131053
5132954
5131028

5134521-111
5134521-185

513 12 95
514 1700
513 1637
513 1637
513 88 43
513 22 59
513 45 46
513 1738
513 65 00
513 40 95

Yazı iş. Md. 
Su Arıza

Aygaz 
Özgaz 
Tekgaz 
Ocakgaz 
Ergaz 
ipragaz 
Haböşgaz 
Llkltgaz 
Yeni Llkltgaz 
Alevgaz

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

Kaymakamlık
Kaymakamlık 5131051
Kaymakamlık Evöl 31052

Santral 
Sekreter 
Zabıta 
Otobüs İşlet: 
Su İşletmesi 
itfaiye

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

ULAŞIM
Doğan Kort' -. 5)31212
Aydın Tarizi■ 32077

MANASTIR MEVKİİNDE
Deniz manzaralı

Kaloriferli
Hidroforla

Parkeli 
Asansörlü

Süper Lux daire satışlarına 
başladığımızı müjdeleriz

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

155
5131044
5131879
5131206

24 AY 
GERÇEK 
GARANTİ

GEMLİK REHBERİ
Resmi Daireler
TEK Arıza 
TEK İşletme 
Turizm Der. 
Spor Sah.. 
Orm. Böl. Şf. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Eğt. Mrk. 
Halk Kütüp. 
As. Şb. 
Karayolları 
Uman Bşk. 
Mal Md. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
tapu Sic. Md. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md. 
Ver. Da, Md. 
İlçe Tar, Md, 
İlçe Seç. Md.

5132066 
5134503 
5131274
5131900
5131286
5131174
5131846
5131353
5131057
5131308
5131133
5131095
5133742
5131507
5131414
5131364 
5132978 
5131042
6132360 
5131186 
5134994

Gemi Saatleri
Yalova-Sirkeci (İşgünleri) 

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

yakanlar ağır cezalara 
çarptırılacaklar

(BYE) Ormanların yangınlara karşı 
korunmasını düzenleyen kanun tasarısı 
TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edil
di.

Buna göre, ormanlara 4 Km.den 
daha az mesafede anız ve benzeri bitki 
örtüsünün yakılması ile orman 
idaresince belirlenen konak yerleri

dışında gecelemek yasaklandı.
Kanun tasarısı , orman yangınlarına 

sebebiyet verenlere uygulanacak ceza 
oranlarını artırıyor. Kasten orman yakan - 
lar, 10-15 yıl hapis, 500 milyonu ile 1 mil
yar lira arasında para cezasına çap
tırılacak.

NÖBETÇİ ECZANEfEN

TAKSİLER
Körfez Taksi 
Çınar.Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi

5131821
5132467
5133240
5132324

7 Mart 1995 Salı VEZİROĞLU

8 Mart 1995 Çarşamba YİĞİT

■ Perşembe

10 Mart 1995 Cuma ÇAMLICA

11 Mart 1996Cumqrtesi DEMİRİZ

12 Mart 1995 Pazar
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AYTEPE
AİLE ET MANGAL RESTAURANT

Yeni işletme ve düzenlemesiyle 

hizmetinize açıldı

AYTEPE- UMURBEY

KAYIP
Gemlik Orman İşletme 
Şefliği'nden almış 
olduğumuz 27.12.1994 
tarih ve 72/359432 
numaralı sanayii odun 
mevcut nakliye tez 
keresini, kaybettik.
Yenisi alacağımızdan 
eskisinin hükmü yoktur.

Aslan Bıyıker
Abdullah Bıyıker 

İdris Başak 
İrfan KURT

Marmarabirlik 
ödeme yapamadı

Marmarabirlik Genel 
Müdürü Bekir Seymen, 
bayram öncesi yaptığı 
açıklamada zeytin üreti- 
c işin e bayram 
nedeniyle yapacakları 
50 milyar liralık ödemeyi 
bankgnın krediyi durdur
ması nedeniyle gerçek
leştiremediği söyledi.

SeymeriiŞe ker 
bayramı öncesi basına 
yaptığı açıklamada 
"Zeytinciye bayram 
müjdesi” şeklinde açık
lamalarda bulunmuş ve 
Vakıflar Bankası ile 
yapılan anlaşma gereği 
alınacak 50 milyar liralık 
kredinin üreticiye 
dağıtılacağını söylemişti. 
Ancak, 'bankanın son 
anda krediyi durdurması 
nedeniyle sevinç üretici- ,■ 
lerin gursagında kaldı. 
Birlik ,para dağıtamadı. .

Marmarabirlik Genel 
Müdürü Bekir Seymen, 
yaptığı açıklamada 
üreticiye yalancı çıktık
larını, bankanın verdiği

sö?ü. tutmamasının 
buna neden olduğunu 
söyledi.

Sekmen, birliğin kendi 
olanakları ile üreticiye 
para dağıtacaklarım da 
belirtti.

Marmarabirlik bu yıl 
zeytin üreticisinden 13 
bin ton civarında zeytin 
alarak, üreticiye 620 mil-. 
yar lira borçlandı.

( 620 milyar liranın 370 
milyar liralık bölümü 
bayram önçeşi üreticiye 
ödendi.

Bekir Seymen, ddhâ 
ö n ç e Ziraat 
Bankası'ndan aldıkları 
150 milyar liralık paranın 
faizinin yüzde, yüz 18. lira 
faiz olduğunu, hafif--' 
latarak, "Vakıfbank'tan 
daha uygun kredi 
sağladık. Önümüzdeki 
günlerde bu krediyi kul
lanabilirsek, üreticiye 
olan borcumuzun 
tamamını kapatacağız" 
dedi.

Mutlu 
bir 
doğum

Bel'ediye Başkanı' 
Nurettin AvcTnîn 
sekreteri Sema, Siper ile 
..Gemlik Lisesi Beden 
Eğitimi Öğretmeni 
Yalçın Slper'in bugün bir 
erkek çocukları 
dünyaya geldi. ■ 
Dün Bursa .Tip 'Fakültesi 
Hastanesine kaldırılan 
Sema Siper, bu sabah 
saat 02.oo sıralarında 
55 cm boyunda, 4 kilo 
600 gram' ağırlığında 
sağlıklı bir. erkek çocuğu 
dünyaya getirdi.

KAYIP
Gemlik -Orman İşletme 
Şefliği'nden almış 
öldüğümüz 27.12.1994 
tarihye 117/581 922 
numaralı yakacak - 
odun mevcut J 
nakiiyesini kaybettik. 
Yenisi-alacağımızdan 
eskisinin hükmü yoktur.

Aslan Bıyıker 
Abdullah Bıyıker

Mahmut Pak 
İdris Başak 
İrfan KURT

TEŞEKKÜR ve 
TEMENNİ

P.T.T. binası girişinde yol üzerine P.T.T. 
tarafından çakılan demirleri müracâtımız 
üzerine, kısa sürede gerekli işlemi yapan ‘

Belediye Bşk. Sn. Nurettin AVCI'ya, 
çaba gösteren Belediye çalışanlarına 

teşekkür ederiz.
Cadde kenarlarında seyyar demir 
kazıklarında kaldırılarak, sabit park 

yapılmaz levhası konularak herkesin buna 
uyması gerektiğini ve idarenizin >' 
saygınlığının ortaya çıkacağını 

temenni ederiz.

Hüseyin TURAN Metin; GÜNAY
(S.M.M.M) (Mobilyacı)

İbrahim TOKGÖZ
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Marmarabirlik zeytin 
fiyatlarına zam yaptı

Marmarabirlik Genel 
Müdürlüğü satış 
mağazalarında tüketi
ciye satılan zeytin türle 
rine zam yaptı. /

Bayram öncesi uygu
lamaya konan yeni tari 
feye göre daha 
öncel 17 bin liradan 
satılan süper zeytinin 
kilosu 135 bin liraya, 104 
bin liradan satılan hususi 
zeytin 120 bin liraya 
çıkarıldı. 86.bin liradan

satılan extra extra zeytin 
ise 100 bin lira, 78 bin 
liradan satılan lüks zey
tinin kilosu da 90 bin lira- 
oldu.

İlgililer, duble zeytinin 
kilosunu 68 bin liradan 
78 bin liraya çıkarıldığını 
da söylediler.

Marmarabirlik, daha 
önce 14 Aralık 1994 tari
hinde ürünlerine zam , 
yapmıştı.

8 Mart Dünya Kadınlar
Günü yarın kutlanıyor

Folklörcülere 
armağan

Bursa İl-Milli Eğitim 
•.Müdürlüğü tarafından 
organize edilen folklor,; 
yarışmasında Halk 
Eğitim dalında 7 ekip 
arasında birinci olan ■ 
Gemlik Halk Eğitim 
Müdürlüğü'folklor eki 
bine başarılarından 
dolayı İlçe 
Kaymakamı Orhan 
Işın, kupa verdi.

Kaymakamlıkta 
düzenlenen törene 
İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Celal Yüce, İlçe Halk 
Eğitim Müdürü Kemal 
Çetinoğlu , Müdür • 
Yardımcısı Nevzat 
Velibeyoğlu ve folklor-, 
cüler katıldı.- 

kaymakam Orhan 
Işın, son yıllarda 
Gemlikli folklörcülerin 
başarılarından gurur . 
duyduklarını, bu 
başarılarının devam 
etmesini istedi.

Kaymakam Işın, 
daha sonra İlçe Halk 
Eğitim Müdürü Kemal 
Çetinoğlu'na kupa 
armağan etti, ’

kAy-TEfî
Cam ye Pet Kavanoz Teneke Ambalaj Ticareti
Her çeşit pet ve cam kavanoz-Plastik zeytin selesi, turşu tenekesi

DO/T VE MÜ/TCRİLERİMİZİN GEÇMİ/ RAMAZAN 

BAYRAMINI KUTLAR. /AĞLIK VE BA/ARILAR DİLERİZ.

AHMET ATALAR
TEL : 513 52 22 - 514 21 25 & Faks : 513 70 15 GEMLİK

8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü yarın bütün yurtta 
törenlerle kutlanıyor.

Yarın, siyasi parti kadın 
komisyonları, Gemlik 
Soroptimist Kulübü, 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği tarafından 
Atatürk Anıtına çelenkler 
konularak, saygı 
duruşunda bulunacak,

8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü nedeniyle yarın 
Bursa'da yapılacak etkin
liklere kadınlarda katıla
cak.

KAYIP

Gemlik'ten aldığım 
nüfus cüzdanımı

26 Şubat 1995 
günü kaybettim/ 

Hükümsüzdür.

Raşit ERTUNÇ

KAYIP

Bursa Trafik Şube 
Müdürlüğü'nden 

aldığım ehliyetimi 
askeri kimliğimi 

kaybettim.
Hükümsüzdür.

Hüseyin ARA

ORİCSAfl PETROL
Gemlik Girişi Dör tyol Mevkii 

Tel: 513 10 79 İstasyon
513 18 50 Büro 
513 17 50 Büro



& Çeşme Sokak'ta dün akşam halk korkulu dakikalar yaşadı

Tüp bomba gibi patladı
Dün akşam saat 23.00 sıralarında Demirsubaşı Mahallesi Çeşme 

Sokak'ta bulunan Süleyman Yiğit'e ait çay ocağındaki tüpün patla
ması sokak sakinlerine korkulu dakikalar yaşattı.

Şiddetli patlama sonucu çay ocağının içinde yangın çıkarken, 
karşısında bulunan Kahraman Eczanesi ve apartmanın üst kattaki 
camlar ile çevrede bulunan işyerlerinin, camları kırıldı. Patlamayı 
bomba sanan halk heyecanla sokaklara doluştu. İtfaiye Müdürlüğü 
yetkilileri, ç a ocağının bir gözünün yanık bırakılmış olabileceğini 
belirlere ., ocağı tüpe bağlayan hortumun yanması sonucu olay mey
dana gelmiş olabilir dediler.

■ ......«a.ı».. I I . ...

Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde kahvehanelerin taranmasıyla başlayan olaylarda 17 kişi öldü

İstanbul olayları
İstanbul'da olayların yayıldığı bölgelerde sokağa çıkma yasağı kondu. Olay Gemlik'te de 

Dün Eğitim-Sen sendikasında düzenlenen basın toplantısında alevi halkının laikliğin 
olduğu, provokatörlere fırsat verilmemesi ve olayları başlatanların yakalanması istendi.

Haşan AK Çelik’m
"EskiDostuma Mektup" adli yazısını İkinci 

< < sayfada okuyabilirsiniz. /

Baldızına tecavüz davası sonuçlandı

İstanbul
Gaziosmanpaşa semtinde 
önceki gece Alevi yurt
taşların oturduğu kahve
hanelerin kimliği belirsiz 
kişilerce otomatik silahlarla 
taranması sonrucu 3 

। vatandaşımızın ölmesini 
protesto için gösteri

I ^panlarla polis arasında 
। '|ıkan çatışmada ölenlerin 

sayısı 17-yi bulurken 
yüzlerce kişinin çeşitli has
tanelerde tedavi görmesi 

Hakkari Dağ Komando Tuğayı'nda 
muharebeci olarak vatani görevini yap
makta olan Hüseyin Çatalkaş adlı 
Gemlikli er görev gittiği sırada içinde 
bulunduğu aracın .devrilmesi sonucu 
şehit oldu.

Hakkari Dağ Komando Tuğayı'na 9 ay 
önce katılan Hüseyin Çatalkaş'ın ölümü 
ailesine Askerlik Şubesi tarafından bildiril

di;
.Çatalkaş-, ailesinin ortanca oğulları 

olan Hüseyin Çatalkaş'ın cenazesi pazar 
günü Çarşı Camii'nde kılınana öğle 
namazından sonra askeri bir törenle ilçe 
mezarlığında toprağa verileli.

Hüseyin Çatalkaş'ın ölümü ilçede 
üzüntü yarattı.

Haberi Sayfa 3'de

HAFTAYA BAKIŞ
• KADRİ GÜLER

Ateşle oynamak
Önceki gece İstanbul'da alevi yurttaşların yaşadığı bir 

mahallede, kahvehanelerin otomatik silahlarla taranmasıyla 
başlayan olayları üzüntü ile televizyon kanallarından izledik.

1980 öncesini anımsıyanlar bu tur olayların Kahramanmaraş da 
da yaşandığını anımsarlar.

Türkiyenin birlik ve düzenınmın bozulmasında yararları 
olanlar her yolu deniyorlar.

Senoryalarınına heran bir yenisini .koyabiliyorlar ve ne yazıkki 
bu senoryaların oynanmasına uygun alan da bulunabiliyor

Bilindiği gibi bir süre önce s'a'H'.j un HP'h Buyuk Şehir 
Belediye Başkanı Tayyip Erdoğan ın alevi Cemevini yıkma girişim
leriyle çakılan kıvılcım, buyuk olayların yaşanmasına ramak kala 
sağduyunun egemenliğiyle önlendi.

Alevi yurttaşlar, bu olaydan sonra seslerini yükseltme 
olanağını buldular. Medyanın da olanaklarıyla kamuoyuna ve 
hükümet yetkililerine topluluklarının istemlerini duyurabildiler.

Sonra,Türkiye de yeni bir dönemin kapılarının aralanmağa baş
landığı bir sırada, birileri yeniden sahneye çıkıp yeni senoryalarını 
için alevi yurttaşları kullanmağa kalktı.

Kışkırtıcıların, masum halkın oturduğu kahvehaneleri tarayarak 
üç alevi vatandaşı öldürmesi, mahallede oturan tüm alevilerin 
sokağa taşmasına yetti.

Senoryayı yazanlar başardılar. Ancak, devlet, bu tür olaylar 
karşısında nasıl davranacağını bilemediği için kan döküldü,insanlar 
öldü, işyerleri yağmalandı. Halk devletle karşı karşıya geldi.

Yine dünyaya rezil olduk.
Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu laik cumhuriyeti yıkmak için 

büyük oyunlar oynanıyor. Türkü Kürde, aleviyi sünniye, İslamcıyı 
laike kırdırmak için birileri senoryalar yazıyor ve sahneye koyuyor.

Laik cumhuriyetin devlet kuvvetlerinin görevi, bu oyunları 
ortaya koyanların oyunlarını bozmaktır.

Bu oyunlar bozulmadıkça huzurumuz hep kaçacaktır.
Türkiyenin her zamandan çok huzura ihtiyacı vardır.
Üzgünüz, hemde çok üzgün.

devam ediyor.
Türkiye'nin Avrupa 

Gümrük Birliğine girdiği bir 
dönemde ülkenin birlik ve 
bütünlüğünü bozmak 
isteyen şer güçlerin halkı 
mehzep çatışmasına 
sürüklemek istemesii için 
provokasyonlara girişmesi 
sonucu çıktığı belli olan 
İstanbul olayları bütün 
yurtta derin üzüntü yarattı. 
Başta Cumhurbaşkanı 
Süleyman. Demirel,

Başbakan Tansu Çiller, 
TBMM Başkanı Hüsamettin 
Cindoruk ve siyasi parti lid
erleri, yaşanan üzücü 
olaylardan sonra halkı 
sakin olmağa ve tahriklere 
kapılmarriaya çağırdılar.

Olaylar üzerine 
Bakanlar Kurulu dün 
olağanüstü olarak top
landı. Olaylçırın büyümesi 
üzerine de İstanbul Vaİisi 
sokağa çıkma yasağı 
koydu.. Gece halk yasağa

Başkan. 
Avcı ve
Faruk Güzel 
Singapur'da

Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı ve ANAP 
İlçe Başkanı Faruk 
Güzel, Burfaş Fuarcılık 
Turizm Şirketl'nin düzen
lediği Singapur gezisine 
katıldılar.

40 kişilik grupla 
Singapur'a geçtiğimiz 
hafta hareket eden 
Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı ve Faruk 
Güzel 10 gün sürecek 
olan gezilerinde şehirci
lik konularında gözlem
lerde bulunacaklar.

ANAP'lı iki başkanın 
ilçeye dönmeleri bek
leniyor.

Haberi Sayfa 3'de 

"12 Menfin 
yıldönümü"

Yılmaz Akkılıç'm 
yazısı

2. Sayfamızda
■ ■ ■ ............ ............. - ■■ ■ ...................... ___ .........

kınandı, 
teminatlarından

uyarak olaylar yatıştı.
Dün, Gemlik Eğit-Sen 

Sendikasında bir basın 
toplantısı düzenleyen 
demokratik kuruluşlar, laik
liğin teminatlarından olan 
alevilerin kışkırtılarak 
Türkiye üzerinde oyunlar 
oynamak istiyenlerin yeni 
senoryalar düzenlediklerini 
bildirerek, halkın duyarlı 
olmasını ,provokatörlere 
fırsat vermemelerini istedi 
ler.

Kısa kısa tasa
İSTİKLAL
CADDESİ YENİDEN 
DÜZENLENİYOR 
İlçe trafiğinin! çok sıkışık 
olduğu ve arap saçına 
döndüğü İstiklal- 
Caddesi'nde yeni 
düzenleme yapılıyor. 
Geliş gidiş yolları ikiye 
bölünerek, bu sıkışıklık 
giderildi. Dönüşler alan
lardan yapılacak.

Haberi Sayfa 3'de

BP'DEN HAMİDİYE 
KÖYÜ'NE
2 BİN FİDAN 
BP Dolum tesisleri 
Hamidiye Köyü'nünü 
erezyon bölgesi olması 
nedeniyle bu bölgeye 2 
bin çam fidanı dikme 
kararı aldı.

Haberi Sayfa 3'de

HALI SİLKELERKEN 
BALKONDAN 
DÜŞÜP ÖLDÜ 
Osmaniye Mahallesi 
Irmak Sokak'ta oturan 
16 yaşındaki Semra 
Kiya, evlerinin beşinci 
katındaki terastan halı 
silkelerken dengesini 
kaybetmesi sonucu 
balkondan aşağıya 
düşerek, hayatını kay - 
betti.-

Haberi Sayfa 2‘de 
Tuncelililer 
Dayanışma 
Demeği
Halk Gecesi 
Düzenledi 
Tuncelililer Kültür ve 
Dayanışma Derneği 
geçtiğimiz hafta cuma 
günü akşamı "Halk 
Gecesi" düzenlediler. 
Belediye Düğün 
Salonunda yapılan 
gecede halk 
sanatçılarının yanı sıra 
Dernek bünyesinde 
yetiştirilen saz 
sanatçıları bir konser 
verdi. Gece eğlenceli 
bir şekilde sona erdi.

17 yaşındaki baldızı 
F.S.'ye bir süre önce hap 
içirerek, tecavüz ettiğ 
iddialarıyla tutuklanan ve 
yargılananS İbrahim 
yalazan'a 2 yıl 6 ay hapis 
cezası verildi.

F.S.'nin annesi tarafın
dan mahkemeye verilen 
damat, Bursa 2. Ağır

Gemlik 
Halk Eğitim 
Folklor 
Ekibi bu 
kez bölge 
İkincisi
Gemlik Halk Eğitim Merkezi ı 
Ha|k Oyunları Ekibi 
Eskişehir'de yapılan halk 
Oyunları yarışmasınad bu 
kezde bölge ikincilsi oldu. 
Geçtiğimiz hafta pazar 
günü Zonguldak, Tekirdağ 
Malkara, İzmit, Sakarya, 
Karacabey, Kırklareli, 
Bilecik, Gelibolu Halk Eğitim 
Merkezi Folklörcüleri arasın
da yapılan bölge seçmen
lerinde Gemlik Halk Eğitim 
Folklörcüleri 93.66 puanla 
ikinci oldu. Folklörcülerimiz 
İzmir'de yapılacak Türkiye 
birinciliklerinde Bursa'yı 
temsil edecekler.

Haberi Sayfa 3‘de

İMAM

Hastahanelere imam atanacakmış. 
İmamın kayığına, 
imansız binilmesin diye olsa gerek... 
Ne mutlu...

Ceza Mahkemesi'nde 
yapılan duruşmalarda 
baldızının kendi isteği ile 
beraber olduklarını iddia 
etti.

İbrahim Yalazan 
mahkeme kararını 
duyunca gözyaşlarını 
tutamadı.

Haberi Sayfa 3'de |

94 yılında 
itfaiye 
176 
yangın 
söndürdü
Gemlik Belediyesi 
İtfaiyesinin 1994 yılı 
içersinde 176 yangını 
söndürdüğü bildirildi. 
İtfaiye Müdürlüğü'nden 
aldığımız bilgilere göre, 
1994 yılında 16 ahşap 
bina, 65 betonarme yapı, 
140 oto ve deniz yangını, 
14 işyeri,ve 67 orman 
yangınını genişlemeden 
söndürüldü.
İtfaiye müdürlüğü yetkilileri 
vatandaşların yangınların 
çıkışından itibaren 110 
nolu telefonları aramalarını 
belirttiler.

Haberi sayfa 3'de



Yılmaz AKKILIÇ

12 MART'IN YILDÖNÜMÜ

iki gün önceki pazar "12 Mart'ın 
yıldönümüydü. Bu olumsuzluğu 
yaşayanlardan E. Amiral Sayın Vedii 
Bilget'in yirmidört yılın imbiğinden 
geçirdiği "12 Mart yorumu"nu okurları
ma sunuyorum.

12 Mart, hem gerekli olmadığı halde 
gerekli görülen bir şeyi, hem de olası 
gibi düşünülen ve düşünüldüğünde 
tüm olasılığını yitiren bir şeyi saklar 
içinde. Nedir bu şey?

Bu şey, 12 Mart'a 27 Mayıs 
penceresinden bakana başka, 12 Eylül 
dehlizinden bakana bambaşka şey 
olarak görünür.

Hangi gereksinim, hangi arzu, hangi 
ilke ya da hangi buyruk 12 Mart’ın 
Türkiye'ye biçim vermeye yönlendirmiş 
bunu anımsayan yok. Varsa bile, anım
sadığının gerçekle sınanmışlığına 
aldıran yok. Bu yüzden, daha 27 
Mayıs'tan başlayarak birbirini örte örte 
büyüyen katmanlar üzerinde gelişip 
yayılan ve karmaşan olaylar buhar
laşıyor. Ama tortular hala var.

Hani Calvino'nun Federo kentinin 
merkezinde, her odasında cam bir küre 
bulunan bir bina vardır ya. Her kürenin 
içine bakıldığında başka bir Federo 
modeli olan bir kent gözükür. Şu ya da 
bu nedenle bugün gördüğümüz duru
ma gelmeseydi, kentin alabileceği 
biçimleri gösterir bu modeller. İşte öyle; 
her dönemde birileri, 27 Mayls-12 Mart 
arasındaki sürece bakarak, süreçten 
ideal bir Türkiye yaratmanın yollarını 
düşlemişlerdir. Ancak kurmaya kalktık - 
lan modeli daha tamamlayamadan 
Türkiye eski Türkiye olmaktan çıkmıştır 
bile. Ve aynen Federo'da olduğu gibi, 
düne kadar kentin olabileceği şey nasıl 
ki bir kürede yalnız bir oyuncak oluver
miştir, Türkiye'de de, ülkenin birşeyler 
olması çabaları, ülkenin değişiminde 
çabalayanları ve ülkeyi oyuncak - 
laştırıvermişti bu süreçte.

Üstelik 12 Mart'ı dayatan süreçte 
etken kişilerin hepsi birbirinden farklıdır. 
Ama .yine de hepsi biraradadır. Farklı 
hedeflere varmak için ortak bir amaç 
yaratmaya girişmişlerdir. Ama amaç, 
daha başından, farklı hedeflere varma - 
da araç olunca, bu araç da, sürece 
etken olmayan dışarıdaki dirilerinin 
elinde oyuncaklaşıvermiştir.

27 Mayıs'ta kimse aradığını bula
madı. Ama birbirini buldu. Buluşanlar, 
kendi aralarında gruplaştılar. 
Aradıklarını bulamayanların "bir arpa 
boyu bile ilerleyemedik" kanısında 
olanlarından oluşan "arpacı" grup ile 
halk egemenliğine giden inişli çıkışlı 
yolu kendilerince kolaylamak için 
engelleri boldozer vurarak düzeltmek 
yanlısı "vurgeç"çi grup, 27 Mayıs 
çoşkusunun daha olgun biçimde yine
leneceği düşünde birbirlerine omuz 
verir gibi yaptılar. Oysa hiçbiri, ne uyku

da ne de uyanıkken görmüşlerdi o 
düşü. 12 Mart'a gelindiğinde ise düş 
çoktan unutulmuştu bile. Kimi yorumcu
lar çıkıp düşü "hayra alamet" say
mamışlardı ama onlar da anında 
dışlanmışlardı.

Özde 12 Mart, içinde olan erkesin, 
kendini herkes tarafından aldatılmış his - 
settiği, 27 Mayıs'ta başlamış düşsel bir 
sürecin sonudur. Sürecin sonuçları ise 
kaskatı birer gerçek, birer balyoz!

12 Eylülcüler için ise 12 Mayıs düşü 
bir karabasandır. Bu düşü unutturan 12 
Mart kaosunun yeterli bulmamışlar, 
belleklerden tümden silmek 
istemişlerdir. 12 Marftan daha başka 
boyutta ve önceden tasarlanmış bir 
"buldozer" eylemiyle tüm düşsel ve 
imgesel izleri dümdüz etmeye karar ver
mişlerdir. Sonuçta; devrime, dönüşüme, 
atılma ilişkin düş ve imgelerle birlikte 
ülkeyi ülke kılan, cumhuriyet devletini 
devlet kılan her' türlü olguyu da 
dümdüz etmişlerdir.

27 Mayıs yönünden bakan için 12 
Mart, halk ile birliktelik adıpa halkı, 
kapana sıkıştıran bir hareket noktasıdır.

12 Eylül yönünden bakan., için ise,- 
halkı yoksaymanın ve kapanı içindek 
ilerle birlikte berhava etmenin eğitim 
odağıdır.

Limana inip gelecek gemiyi 
bekleyen, kalenin burcuna çıkıp ufuk
tan geçen bir gemiyi gözleyip avunanı 
anlayamaz. İkincisi de birincisini.

Ama eninde sonunda tüm düş, bek
lenti, arzu ve emelleri “gemi"ye ilişkindir.- 
Bu ortak nokta onları nerede buluşturur 
nerede ayırır bilinmez. Bilinen odur ki, 
düşsel birliktelikler gerçek ayrılıklarla 
sonuçlanır.

12 Mart'ı 27 Mayıs penceresinden 
yaşayanların hepsi ayrı ayrı dünyalar
dadır şimdi. O ayrı ayrı dünyaların 
yepyeni ve gönençli bir Türkiye özle
minde kenetlendiğini varsaysak bile, 
geçmişin kurutulmuş hayat pınarların - 
dan yepyeni ve gürül gürül su diyarları
na akmak; binlerce, onbinlerce, yüzbin- 
lerce kaynaktan fışkırmak, yeni yansı
malar, yeni dirim umutları yaratmak, 
yalnızca engin gönüllerine armağan 
edilmiş bir heyecan dalgalanmasıdır 
onlar için.

Bir şeylerin yarım kaldığından ya da 
yıkıldığından mı beyledir; yoksa bu işin 
altında l'arpacı" ve "vurgeç"ci bir kapris 
ya da bir büyü mü vardır bilinmez.

Gerçek şudur ki, 27 Mayıs'tan 12 
Mart'a uzanan süreç, başı arkaya 
dönük ilerleme çabalarının kaosuydu. 
12 Eylül'den bugüne sarkan süreç ise, 
ileri dönük başla geriye gidiş sürecidir. 
Oysa yarınlar, baş ve ayakları uyumlu 
gidenlerin olacaktır.

O

asan Afi ÇELİK

SERBEST 
KÜRSÜ

eski dostuma
MEKTUP

Mektubuma önce yeni Gemlikli 
olduğumu belirterek başlamak istiyo
rum, Gemlik'e geçen senenin Temmuz 
ayında geldim. Tayinim buraya çıktığın
da şimdiye kadar hiç görmediğim bir 
yeri görme heyecanı içinde idim. Gelir 
gelmez yaz ayları ile, şimdi ise kış 
aylarını ilk kez yaşıyorum Gemlik'in. İlk 
gelişimi hatırlatıyorum, jandarmanın 
bulunduğu tepeden ilk Gemlik'i 
gördüğümde resim olarak mükemmel 
bir yapıya sahip olduğunu düşündüm. 
Gerçektende hala oradan ve 
Umurbey Aytepe'den bakıldığında 
yine aynı mükemmelliğe Ve doğaya 
sahip. Ama bütün sorunlar İstanbul- 
Bursa yolundan Gemlik'in içine girişte 
başlıyor. Hele hele benim gibi sabah
tan akşama kadar İstiklal Caddesi'nde 
işi olanlar için. Ya da isi olup İstiklal 
Caddesi'nden geçenler için. Benim 
işim temiz giyinmeyi ister bilirsin. Gerçi 
kim istemez temiz giyinmeyi, mektup 
olsun diye yazıyorum işte. Ben de istiyo
rum herkes gibi. Ha tabi sen İstiklal 
Caddesini bilmezsin nereden bile
ceksin, Gemlik'in en işlek cad - 
delerinden birisidir İstiklal Caddesi.

Sana Gemlik'in kışından ve bu 
caddeden bahşetmek istiyorum biraz. 
Gemlik kışları bol yağışlı geçiyor, yoksa 
sana bol çamurlumu desem. Yağmur 
yağdığında İstiklâl Caddesi ve çevresi 
çamur deryası, yürümenin imkanı yok; 
kaldırımlar bile aynı. Bizim köyü bilirsin 
yağmur yağdımı Ali Amcanın. evinin 
önü hasıl oluyorsa burasıda aynı. 
Evden tertemiz giyinip çıktığında işye 
rine gelinceye kaçlar pantolunun her

yeri çamur oluyor, hele biraz geç kalıp II 
hızlı yürüdünmü beline kadar çamur» 
sıçrıyor. Onun için yağmurlu günlerde I 
Gemlik'de kenardan ve yavaş ,1 
yürümek gerek.

Biliyorsun çok yer gezdim ama 751 
bin nüfuslu bir ilçenin göbeğinden her i 
gün onlarca TIR'ın ve koca koca kam I 
yanların geçtiğini ilk kez görüyorum.

Sana bu mektubu yazarken yine ' 
yağmur yağıyordu ve çaycım bana biri 
çay getirdi ve yine halımda bana ayakI 
izlerini bırakarak gitti.

Dostum hele bir yazı var kı o yazı1 
cıvıl cıvıldır Gemlik yaz aylarında. 1 
Geleni gideni bol olur. Biliyormusun ilk 
geldiğimde taksiden indiğimde ilk 
kucaklaştığım yanımızdan geçen koca | 
kamyonun havaya kaldırdığı toz oldu.' 
Saçım başım tozlanmış, ağzımın içi 
gıcır gıcır toprak ölmüştü. Yine yaz I 
gelmek üzere aynı olaylarla karşılaşın - 
mıyız bilmiyorum, işyerimizin temizliğini 
yapanlara sordum "Abi burası hep 
böyle olur" dediler. Ama onu yet'kilile 
rimiz ve belediyemiz bilecek, birazda 
esnafımız. Bazı esnafımızın yaptığı gibi 
herkes en azından kendi işyerinin 
önünü yıkayıp temizlese belki yine aynı 
olmaz.

.Biraz daha temizlik ve alınacak 
önlemlerle daha temiz ve yeşil bir 
Gemlik'e ulaşacağımıza inanıyorum.

Seni de buraya mutlaka bekliyorum 
yine de Gemlik çok güzel. Hele 
buradan akşam güneşinin batışını 
mutlaka görmelisin. Zamanım oldukça 
sana mektup yazıp Gemlik'i anlatmaya 
devam edeceğim.

Saygılar ve sevgilerimle.
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Abdülhalim Akkıhç'ın
Savaş ve Barış Anıları 

AYAR 
KİTABEVİnde

Osmaniye Mahallesi nde 
üzücü olay 

Halı 
silkelerken 
balkondan 
düşüp 
öldü

Osmaniye Mahallesi 
Irmak sokakta oturan 
Semra Kiya(lö) adındaki 
genç kız, evlerinin beşinci 
katındaki terasından halı 
silkelerken dengesini 
kaybederek, yere çakılarak 
öldü.

Geçtiğimiz hafta 
Çarşamba günü saat 13,00 
sıralarında Irmak Sokak 
No.24'deki evlerinin üst kat
taki terasa çıkan Semra 
Kiya, elindeki halıyı te 
mizlemek için silkelemeye 
başladı. Bu arada halının 
dengesini kaybettirmesi 
nedeniyle 5. kattan aşağı 
düşerek feci şekilde öldü. 
Genç kızın ölümü 
mahallede ve ilçede üzün
tü yarattı.

S.S. GEMLİK ÖZDOĞRR
KONUT YRPI KOOPERATİFİ

Kooperatifimizin 1995 yılı olağan Geneli 
Kurul toplantısı 9 Nisan 1995 Pazar günü 
saat 14.oo de Kooperatif merkezimizde 
yapılacaktır.

Ortaklarımıza duyurulur.
Yönetim Kurulu

GÜNDEM :
1- Açılış ve yoklama
2- Divan heyeti seçimi ve saygı duruşu
3-,Yönetim kurulu çalışma raporunun okun

ması
4- Denetim Kurulu, gelir-gider raporunun 

okunması
5-Yönetim ve Denetim Kurullarının rapor

larının incelenmesi ve müzakere edilmesi.
6- Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı 

ibra edilmesi
7- 1995 yılı iş programının görüşülmesi ve 
karara bağlanması.
8- Kazanılan daire ve işyerlerinin üye 
kaydedilerek değerlendirilmesi için karar 
alınması
A Blok 11 Nolu işyeri A Blok 12 Nolu daire
B Blok 11 Nolu işyeri B Blok 12 Nolu daire
C Blok 11 Nolu işyeri C Blok 12 Nolu daire
E Blok 11 Nolu işyeri E Blok 12 Nolu daire
F Blok 11 Nolu işyeri F Blok 12 Nolu daire 
9 pafta, 16 ada, 129 nolu artık parsel 
hakkında karar alınması
9- Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi 
10- Fesih karan alınması
11 - Dilek ve temenniler
12 - Kapanış.
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Ha^ari DağKtın^ndoTugayı’nda görevli Hüseyin Çatalkaş'ın aracının 
devrilmesi sonucu iki er şehit oldu < \

Hakkari Dağ Komando Birliği'nde 
muhabereci olarak vatani görevini 
yapan Hüseyin Çatalkaş, adlı er 
göreve gittikleri sırada İçinde bulun
duğu kamyonun uçuruma yuvarlan
ması sonucu şehit oldu.

9 ay önce Hakkari Dağ Komando 
Birliği'ne er olarak katıldn Hüseyin 
Çatalkaş'ın göreve gittiği sırada 

ıdevrilen kamyonda ölmesi haberinin 
Gemlik'e gelmesi yakınları arasında 
büyük üzüntü yarattı.

Çatalkaş ailesine Askerlik Şubesi 
Başkanlığı tarafından acı haberin

1

bildirilmesinden bir gün sonra şehit erin 
cenazesi ilçemize getirildi.

Erzurum'dan Gemlik'e gelerek yer
leşen Çatalkaş ailesinin ortanca 
oğulları Hüseyin Çatalkaş'ın İlçeye 
getirilen cenazesi, pazar günü Çarşı 
Carpli'nde kılinan öğle ndmazından 
sonra askeri bir törenle İlçe mezarlığına 
kaldırıldı.

Şehit er Hüseyin Çatalkaş, askerlik 
öncesi Gemlik'te bir tamirhanede oto 
tamircisi olarak çalışıyordu. Çatalkaş'ın 
ölümü İlçede üzüntü yarattı.

Başkan A vcı ve 
Faruk Güzel 
Singapur'da

F Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı ve ANAP 

dlçe Başkanı Faruk 
[Güzel, Burfaş Fuarcılık 
Turizm Şirketi'nin düzen
lediği Singapur gezisine 
[katıldılar.

40 kişilik grupla 
[Singapur'a geçtiğimiz 
hafta hareket eden 
^Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı ve Ftıruk 
Güzel 10 gün sürecek 
halan gezilerinde 
{Singapur'da şehircilik

konularında gözlem
lerde buluhacaklar.

Kendi olanakları ile 
Uzakdoğu gezisine 
çıkan ANAP'lı iki başkan 
bu hafta sonunda 
ilçemize dönecekler.

Avcı ve Güzelin 
Uzakdoğu gezisi ilçede 
ilgijb ile karşılanırken, 
başkanlar.rn gezi 
dönüşü ilçeye dön - 
meleri büyük bir çevre 
tarafından ilgi ile bek
leniyor.

Belediye 
iki yeni çöp 
kamyonu aldı

Gemlik Belediyesi 
İzmir BMC firmasından 
iki adet sıkıştırmak 

"Çöp kamyonu satın 
’^kaldı.
''' '' Geçtiğimiz hafta 

- içinde birirtcl çöp
| H kamyonu belediyeye 
||||| teslim eden BMC fir- 

ması dün de ikinci
.-$'S>Çöp kamyonunu tes- 
^'plim etti.

'.t Gemlik Belediyesi
• elinde bulunan 5 açık

% kasalı çöp kam 
V^yonuhu devreden 
| »çıkararak, yeni kam 

yonları hizmete soka- 
''>3'tcak. Kamyonların 2 
i::::: milyar 180 milyon 
"'^liraya alındığı öğrenil- 

di. İlgililer, kamyonların 
ilçe temizlik vergisin-

" 5 den toplanan parayla 
M ''alındığını söylediler

6 ay hapis cezası
Bir süre önce 17 

[yaşındaki baldızı F.S. 'ye 
hap içirerek, tecavüz 
ettiği iddiası ile tutuk
lanan ve yargılanan 
İbrahim Yalazan, iki yıl 6 
ay hapis cezasına çarp
ıldı.
i F.S'nin annesi tarafın
dan savcılığa şikayet 
'edilerek, tutuklanan ve 
Bursa 2. Ağır Ceza 
Mahkemesinde yapılan 
gizli duruşmalarda evli 
iki çocuk babası 
İbrahim Yalazan baldızı 
F.S'nin kendi isteği ile bir
likte olduklarını belirtme- 
sine karşın, F.S

mahkemede eniştesinin 
kendisini hapla uyuttuk
tan sonra tecavüz ettiği
ni ilerisürdü.

Savunmaların yapıl
masından sona karar 
için çekilen mahkeme 
İbrahim Yalazan'ı 2 yıl 6 
ay hapis cezasına 
mahkum etti.

İbrahim Yalazan 
mahkemede kararı 
duyunca gözyaşlarını 
tutamadı.

F.S'nin annesi ise 
"adalet yerini buldu. 
Damadım, kızımın ha 
yatını mahfettl, geleceği 
ile oynadı" dedi.

istiklal Caddesi
yeniden düzenleniyor
I ilçe trafiğinin arap 
saçına döndüğü ve sık 
sık şikayetlere neden 
olan istiklal Caddesi 
gidiş geliş olarak 
yeniden düzenleniyor.
. ilçe Trafik 
Komisyonu’nun aldığı 
kararla, Belediye Fen 
İşleri Müdürlüğü'nce 
başlatılan çalışmalar ile 
İstiklal Caddesi'nln 
ortadan ikiye bölünerek, 
gidiş ve geliş ayrılıyor,

Trafik akışını hız- • 
(andıracak bu uygula
ma İle araçların İstiklal 
Caddesi üzerine park 
etmesi yasaklanacak.

Dönüşler İse Ahmet 
Dural Meydanı, 
Orhangazi Caddesi ve 
Dörtyol'dan yapılacak. 
Uygulamanın trafik 
akışını rahatlatması 
nedeniyle halk arasında 
rnemnunlukla karşılandı.

Gemlik
Halk Eğitim 
Folklor Ekibi 
bu kez 
bölge İkincisi 
, g| Gemlik Halk Eğitim

Merkezi Halk 
Oyunları Ekibi, 

ftpfe Eskişehir'de yapılan 
|||||| Halk Oyunları yarış - 

masında bu kez de 
.. ", bölge İkincisi oldu.

Şubat ayı içinde 
Bursa'da yapılan . 
Halk Eğitim Merkezleri 
arası Halk Oyunları 
yarışmasında birinci 

BİİB olan Halk Eğitim 
Merkezi Folklor

< •' Oyuncuları 
İİtliy geçtiğimiz pazar 

günü Eskişehir'de 
igo| yapılan ve .

Zonguldak Tekirdağ 
z" Malkara, İzmit,

Sakarya, Karacabey, 
KIrklareli, Bilecik, 

\ V:, \\ Gelibolu Halk Eğitim 
- V 'Merkezi Folklor ekip- 

|||||| lerlnln arasında 
' • yapılan bölge
/ seçmelerinde 93.66 

puanla ikinci oldu. . 
''' Bursa İl temsil

İ||| | etme hakkını 
■ | kazanan Gemlikli 

folklörcülerln İzmir'de 
yapılacak yarış - 
malara katıla- .

’r.S- bilmeleri İçin 50 mil 
yon lira paraya

H ihtiyaçları olduğu 
■ öğrenildi.

Gemlik Halk Eğitim 
P Folklörcüleri İlçenin 

tanıtımında etkin bir. 
|| rol olan yarışmalara 
B katılmak için Gemlikli 

hayır severlerden 
|| maddi yardım bek- 

ledlklerlnl bildirdiler.

94 yılında 
itfaiye 176 
yangın, 
söndürdü

Gemlik Belediye- 
İtfaiyesi'nin 1994 .yılı 
içersinde toplam 176 
yangın söndürdüğü öğrenil 
di.

İtfaiye Müdürlüğü'nden 
aldığımız bilgilere göre, 
,1994 yılında 16 ahşap bina, 
65 betonarme yapı, 14 oto 
ve deniz, 14 işyeri ve. 67. 
orman ve arazi yangınına 
çıkış yapan ekipler, 
yangınları genişlemeden 
söndürdüler.

Gemlik Belediyesi İtfaiye 
Müdürlüğü ilgilileri, yangın
ların çıkışından itibaren 
vatandaşların 11Ö nolu 
telefonu aramalarını ve 
yangın ihbarında bulun
malarını. ve bu telefonu 
gereksiz yere meşgul 
etmemelerini istediler. ,

İtfaiye M.üdürlüğü. 
ilgilileri, dar cadde ve 
sokaklarda vatandaşların 
yangın ihmalini göz önüne 
alarak araçlarını tek yönlü 
ve düzenli park etmelerini 
istedi. Hatalı park sonucu 
yangın çıkan sokaklara' 
giremediklerini bildiren ilgili 
ler, "bu nedenle yangına 
yetişmekte gecikiyoruz. Bu 
da büyük maddi kayıplara 
neden oluyor. Vatandaşlar, 
dar sokaklarda itfaiyenin 
geçeceği kadar yol bırak
sınlar" dedi.

BP'den 
Hamidiye
Köyü'ne 
2 bin fidan

BP Dolum Tesisleri 
Hamidiye Köyü'nün erez 
yon bölgesi olması 
nedeniyle bu bölgeye 2 
bin çam fidan dikme kararı 
aldı.

BP İdare Müdürü Salih 
Cömert, şirketin doğaya 
çok önem verdiğini, 
Hamidiye Köyü'nün erez 
yon bölgesi olması 
nedeniyle ağaçlandırıp 
yeşillendirecekleri i, bu 
alana ileri ki yıllarda piknik 
sahası haline getirecekleri
ni belirtti.

Cömert, "Ağaçlandırma 
çalışmaların önümüzdeki 
günlerde değişik yerleşim 
merkezlerinde de sürdüre
ceğiz. Amacımız yeşil bir 
doğaya sahip olmaktır" 
dedi.

"NE OLACAK BU 
MEMLEKETİN HALİ"

Türkiye'nin Avrupa kapısında süren 32 yıllık ma 
cerası geçtiğimiz hafta imzalanan Gümrük Birliği 
Anlaşması ile yeni bir ivme kazandı. Aslında Türkiye ile 
Avrupa Birliği arasında yeni bir dönem açacak olan 
■Gümrük Birliği bu 32 yıllık sürecin doğal bir sonucu. 
Kamuoyuna yansıtıldığı gibi 50. hükümetin bir dış poli - 
tika zaferi değil. Sadece dış politik nasıl iç politika 
malzemesi yapılır sörusuna güzel ve çarpıcı bir örnek. 
En cız Başbakan Tansu Çiller kadar güzel ve çarpıcı...

Geçtiğimiz hafta tüm televizyon kanallarında ve 
gazetelerde gümrük birliği enine boyuna tartışıldı. 
"Eurp-Çiller'in maceraları", "Euro-kokoreç" örnekleri 
sütunları, ekranları doldurdu. Birdenbire AvrupalI olduk 
ve yine birdenbire Atatürk'ün adını ağzına almayan
lardan Atatürkçülük dersi almak zorunda kaldık. 
Onlara göre Türk Hükümeti suni bir şekilde gidip güm
rük birliği denen uşaklık anlaşmasını imzaladı. Aslında 
ne olduğunu biz de çok net anlayamadık. Bakın 
geçen hafta kimler gümrük birliği anlaşması ile ilgili 
neler dediler. Mümtaz Soysal:

"Çiller ve Karayalçın sırf gümrük birliğine Türkiye'yi 
biz soktuk diye bilmek için Türkiye'nin sağlayabileceği 
avantajlardan vazgeçtiler"

Alton Öymen : "Şimdi son iki gündür, bu konudaki 
açıklamalar, yazılar, söyleşiler birbirini izliyor. Karşılıklı 
görüşler çarpışıyor. Ama artık gireceğimiz denize 
zaten giriyoruz. Koşullarını tam anlayamadan... İçine 
rahatça yüzebilecek miyiz? Yoksa akıntısı çoktur da 
bizi istemediğimiz yerlere mi sürükler? Bunu girdikten 
sonra öğreneceğiz. Dileriz bari bundan sonrasında iyi 
öğrenelim."

Umur Talu : "Çok zenginleşebilecek potansiyelini 
kendi dinamiği ve iradesiyle oluşabileceği yere 
getiremeyen ülke, geleceğini dış dinamiğe emanet 
ediyor. Belki de bu yüzden, bunu halkın sormaya zah
met etmiyor, boşveriyor. Emanetin teslimiyet olup 
olmayacağı ülkenin topyekün iradesine bağlı."

Mesut Yılmaz : "Gümrük birliğine bayram yapıla
cak, ne de matem tutulacak bir gelişme değildir. 
Ortada bir başarı varsa bu Şayın Çillerin söylediği gibi 
kendi başarısı değildir. Avrupa Birliği'ne tam üye 
olmadan ve üste tavizler verilerek Gümrük Birliği'ne 
girilmesi bir trenin üçüncü sınıf vagonuna binilmesidir 
ki bu Türkiye için başlıbaşına acı birşeydir"

Haşan Pulur : "6 Mart 1995 tarihini asla unutmayın! 
Bu bir bayramdır, bu bir devrimdir, bu erkeklere bıyık 
kestirerek ilk beyaz devrimi yapan Tansu Çillerin ikin
ci devrimidir. Kendisine Fatih-ül ebvap sıfatı takıl 
yeridir, çağ kapayıp çağ açan Fatih Sultan Mehmet 
gibi. Diyeceksiniz ki sen Gümrük Birliği'ne karşı mısın? 
Haşa! Asla! Ama her şeyi de kendi ölçüleri içinde 
değerlendirmekten yanayız. Hiçbir ülke birdenbire 
batmaz, birdenbire kurtulmaz. Türkiye Gümrük 
Birliği'ne girmeseydi de batmazdı, girdi diye birden
bire de kurtarılamayacak. Ya Avrupa Birliği ne ola
cak? AB'nin bir Hıristiyan Kulübü olduğunu hala anla
madınız mı? Peki Gümrük Birliğe niye alıyorlar? Siz 
AvrupalIyı 60 milyonluk, gelecek vaat eden bir pazar 
kaçıracak kadar enayi mi sanıyorsunuz? "

Gonca Yerliyurt: "Gümrük Birliği'nden sonra ne ola
cak bu memleketin hail"

AYTEPE
AİLE ET MANGAL RESTAURANT

Yeni işletme ve düzenlemesiyle hizmetinize açıldı

Doğayla başbaşa kalmayı istersen 
Çamlar altında mangal dilersen 
Ve de semaverde çay düklersen 

Umurbey dedir Aytepe^azihosu

Şark mutfağının en iyi, en leziz örneklerini, servisi sanat kabul eden 
seçkin personelinin hizmetinde tattırmak, size doğa harikası içinde sun - 
mak ilke ve gayemizdir.

Cûmartesi-Pazar günleri Piyanist Şantör Mehmet Can ile hizmetinizdeyiz.
Ay tepe Mevkii -UM URBEY Tel: S25 00 Ü1



Söyleşi: Kgdri GÜLER
ÇİFTÇİ KÖŞESİ Fevzi ÖZKAN

Ziraat Teknisyeni

14 Mart Tıp Bayramı
Cahit YORULMAZ : 1926 yılında Gemlik’te doğdu. İlkokulu 
Gemlik’te Ortaokul ve Liseyi Bursa Erkek Lisesinde bitirdi. 1948 
yılında Ankara Tıp Fakültesine girdi. 1953 yılında mezun ..oldu. 
Almanya da 4 yıl Dahiliye Mütehassısı ihtisasında bulundu. Türkiye 
ye döndükten sonra kamu kurum hastanelerinde Dahiliye 
uzmanlı® yaptı. 1991 yılından ben serbest hekim olarak ilçemizde 
çalışmalarını sürdürüyor. Evli ve 2 çocuk babası.

— Sayın Yorulmaz, bugün 14 Mart Tıp 
Bayramı. Bize kısaca Tıp Bayramının 
tarihçesini anlatır mısınız?

14 Mart tarihine gelene kadar 
evvela sağlık hizmetlerinin hangi aşa
malardan geçtiğine bir göz atmak 
gerekir.

Batı dünyası herşeyi ile türk olan ibni 
Sinanın Tıp Eserlerinini yüzlerce yıl tıbbın 
kanunu olarak okumuş, kedisini de tıp - 
bin sultanı bilerek tahta çıkarmış, birer 
yanına da Hipokrat ve Galineus'u otur
tarak Rönesansın ardından doğan 
modern dünya tıbbının gerçek sahip
lerine gereken değeri vermiştir.

Türk orduları Orta Asyadan Batıya 
akarken, doğunun uygarlıkları yanında 
Tıp ve Felsefesini insanı ile taşımıştır.

Melih Şah dönemi Büyük Selçuklu 
imparatorluğu ordusunda 40 deve ile 
taşınan seyyar hastanelerin 
Osmanoğulları da sürdürmüştür. Bu 
Türklerin tıbba ne kadar değer verildiği 
anlatır.

Tarihi sıralamalarla 1467 de sarayda 
Cerrah Süleyman’ın, Hamza'nın, 
Cafer’in, Hasan'ın hekim olarak bedel
siz çalıştıkları 1953 kışlalarda hekimlerin 
muharebelerde cerrahların meihem ve 
diğer ilaçları rahatlıkla kullandıkları, 
1698 de ilk defa harem kısmı cer
rahlarından Cerrah Mehmet'in 
•İstanbul'da bir muayene açmasına 
müsade edildiği, 1763 de Cerrah 
Yorgioğlu Sokrat'ın fıtık ameliyatı 
yaparak halkı tedavi ettiği ve bunun 
üzerine OsmanlI Hekimbaşı Mehmet 
Refih tarafından kendisine beraat ve 
rildiği bilinir.

1809-1830 arasında ordu da cerrahi 
aletlerin ve sefer sandıklarının tam 
kadro ile ikmal edildiği 1849 tarihinde 
daha modern tıbbın cerrahi yönden 
orduda hekim yetiştirilmek üzere ilk 
defa italyalı Aleksandır'ın İstanbul'a 
getirtildiği ve derslere başlanarak 
Behçet Efendi, Abdullah Molla, Osman 
Sahip Efendi gibi cerrahların yetiştirildiği 
ve bunların 4 yıllık eğitimin tamam
landıktan sonra hastanelerde çalıştırıl - 
masından başlandığı, 1832 de de 
Topkapı Sarayı içinde Yıldız Kapı'ya 
yakın hastanede bir cerrahhane 
açıldığı ve hocasının da Fransadan 
getirilmiş, olan Sıddık Kalirisimli bir cer-, 
rdh olduğunu kayıtlardan öğreniyoruz.

Gerek Tıphane ve gerekse cerrahha- 
henin 4 yıllık eğitimi ve pratikten uzak
tı. 1839 da iki okul' birleştirildi. Bugün 
Galatasaray Lisesinin bulunduğu bina
da Mekteb-i Tıbbiye açıldı.

Sultan ikinci Selim mevcut binayı 
yenileyerek ve Sultan ikinci Mahmut'ta 
binayı tefriş ederek, Viyana'dan 
Profösör Barnart getirtildi.

Okulun Başhekimi Abdullah Molla idi. 
Okula D’arü Ulumul H i kem iyesi 
Osmaniye ve Mektebi Tıbbiyei Adliyeye 
Şahane adı verildi.

14 Mart günü okulun ilk açılışını Sultan 
Mahmut bizzat yaptı.
'Törende okunan fermanda "bu yük

sek binaları tıp okulu şeklinde düzen- 
liyerek adını mektebi Tıbbiyeyi Adliyeyi 
Şahane koydum. Bu binada insan 
sağlığının hizmetine çalışılacağından 
bu okulu diğerlerininden üstün tuttum. 
Başlangıçta Tıp Fenni burada Fransızca 
Öğrenilecektir. Bunun nedeni bugüne 
kadar ne arapçadan, ne de fransız- 
çadan türçe diline çevrilmiş kitapların 
olmâmasındandır. Ve size Bernard'ı 
öğretim üyesi olarak tanıtıyorum. 
Allahın izniyle okulunuzu bitiriniz ve tıp 
ilmine ışık tutacak türkçe yazılmış kİ 
tapları geleceğee kazandırınız "dedi.

Sultan Mahmut'un bu söylevinin 14 
Mart tarihine isabet etmesi, asırlar sonra 
Türk hekimleri bu günü kendilerine Tıp 
bayramı kabul ettiler.
— Anlattıklarınızdan görülüyor ki

Türklerin dünya tıp tarihine katkıları 
büyük olmuş. Türkler bundan yüzyıllar
ca yıl önce tıpta çok ileri bir durum
daymışlar. Türklerin daha sonra bu 
dalda geri kalmaları nedendir?
— OsmanlIlar devamlı olarak seferden 

sefere koşmuşlar ve orduda devamlı 
cerrah ve cerrahı hekim bulundurmak 
mecburiyetinde kalmışlardır. Bu yüzden 
köklü bir tıp bilimini yerleştirmek 
mümkün olamamıştır. Ancak tarihçe - 
dende görüldüğü gibi 1839 yılından 
itibaren insan sağlığının önemini 
anlıyan ve değer veren devlet büyük
lerinin olaya sahip çıkması ve batının 
bu ilimde daha ileri gidişi bizleri onlara 
yaklaştırmış ve onlardan istifade 
yönüne gidilmiştir.

— Bugün dünya tıbbı ile türk hekim
lerini kıyaslarsak durumumuz nedir?
— Bizde hakikaten dünya standartları 

yakalamış, bir hastaneler düzeni, bu 
hastaneleri yönetecek ve her türlü 
ameliyatlara, tıbbi müdaheleleri 
başarıyla yapabilecek hekim, öğretim 
üyesi ve personeli vardı.

Bugün türk hekimi, hiçbir zaman 
dünyanın ilerlemiş ülkelerindeki hekim
lerden daha başarısız değildir. Sadece 
ekonomik sorunlardan kaynaklanan 
imkanlardan yoksundur. O imkanlar 
kendine verildiğinde büyük başarıları 
her zaman göstermişlerdir.

— Türkiye de sağlık sorunları çözüm
lenemeyen en önemli sorunların başın
da geliyor. Sizce bu sorunu nasıl çöze 
riz?

— Bütün dünya ulusları kendi sosyal 
ye ekonomik bünyesine göre bir sağlık 
politikası uygulamaktadır. Türkiye bir 
Avrupa ülkesinden ç'ok farklı olarak 
ekonomik ve sosyal sancıları vardır. Bu 
hükümetin olduğu kadar vatandaşın 
da sorunudur;

Türkiye de bir hekim israfı vardır. Türk 
toplumu sağlık politikası olarak çeşitli 
isimler altında hastanelere mahkum 
edilmiştir. Burada sosyal güvencesi 
olan vatandaşlar işçiler, memurlar, 
emekliler kendileri ve bakmakla 
mükellef oldukları aile fertleri bu sosyal 
kürumlarda muayene olmak zorun
dadırlar. O yüzden meydada 
gördüğümüz gibi hastanelerde büyük 
yığılmalar meydana gelmektedir. 
Bundan hem hekim, hem de hasta çok 
şikayetçidir.

Bir hekimin hastanede baktığı hasta 
sayısı zaman zaman 100'ü geçmekte 
daha doğrusu hastaya bakılamamak- 
tadır. Benim görüşüme göre bazı batı 
ülkelerinde uygulanan aile hekimliği 
kurumunun kurulması en uygun yön
temdir.

Küçük kasabamızda emekli ve serbest 
çalışan her branşta hekim mevcuttur. 
Devlet güvencesi olan hastaların eski
den SSK'nın uyguladığı anlaşmalı hekim 
statüsü ile veya hgstdnelede bu serbest 
hekimlerin belirli saatlerde poliklinik 
yapma görevi verilmesi en uygun 
çözüm olacaktır. Bu hekim israfını önler. 
Ve devlete de fazla bir mali yük 
getirmez.

— Gemlik sağlık hizmetleri açısından 
ne dürümda?

— Gemlik nüfus yoğunluğu bakımın
dan son 4 yılın en yüksek sayısına vardı. 
İki hastane olmasına karşın yüzdü 
halkın 80'inin sosyal güvencesi olması 
nedeniyle-hastanelere kapasite 
üzerinde yığılma olmaktadır. Bundan 
hem hekim, hem: hasta şikayetçidir. 
Gemlikte yeterli sayıda hekim ve tesis 
vardır ama sistemin yanlışlığından 
hastalar poliklinik kapılanda çile çek
mektedir. Bu değiştirilmelidir. Çözümü 
bir önceki sorunuzda verdim.
— Sayın Durmaz verdiğiniz bilgilerden 

dolayı teşekkür ederim. Tüm tıb ca 
mlasının bayramını kutlarım.
— Ben teşekkür ederim.

ZEYTİNDE BUDAMA ve BUDAMA ÇEŞİTLERİ
BUDAMA NEDİR :
Zeytin ağacı kendi haline bırakılırsa gelişi güzel dallanır, budaklanır. Dallar sıklaşır. Bu sıklık 1 

arasından bazı dallar güneşe kavuşmak amacı ile uzayıp giderler. Altta kalanlar cılızlaşır. I 
Bütün ağaç karmakarışık bir biçime girere. Orman ağacına dönüşür. Sonunda çalılaşmaI 
başlar. Tepe dallarda az ve İri tane tutar. Eteklerde hiç tane tutmaz, tutsada cılız ve ufak I 
olur. Tepe dallar güneşi engellediğinden güneş ışınları alt dallara kadar ulaşamaz. Güneş 1 
görmeyen mahsûl dalarından (hele bölgemiz için önemli olan) İri ve kaliteli tane beklene-1 
mez. Daha ağaç fidan İken bu durumu bilerek ona göre ağaç şekli vermek gerekir. Kuvvetli! 
ve sağlıklı bir dallanma, ağacın büyüme gidişine uygun bir taç kurma, ağaç üzerinde çalışa 
maları kolaylaştırma, ağacı besleyen sürgünler ile mahsûl sürgünleri arasında bir denge 1 
kurma bol ve kıt ürün yılını (Alternans perlyodlzlte) kısmen olsada önleme, sofralık zeytinlerde I 
tanenin İriliğini sağlamak amacı İle, bu İsteklerimizi engelleyen dal, dalcık ve sürgünlerini 
kesilmesine budama denir. Kısaca özetlersek, budama değişik zaman ve yaşlarda değişik] 
amaçlarla ağacın bazı sürgün ve dallarının kesilmesidir.

Budama öncelikle tüm kesici ve yarıcı araçların bulunması ve kesime hazırlanması! 
gerekir. Makaslar onarılmalı, bıçkılar dişlenmeli, baltalar bilenmelidir. Budamacı ağacın dİ I 
bine geldiğinde bir süre düşünmelidir. Şekil budaması, mahsûl budaması mı, yoksa] 
gençleştirme budaması mı yapılacağına, karar vermelidir. Ağaç genç olsun, kart olsun I 
budama mahsûl dallarının oduna kaçmasına yukan, ve yanları açılarak odunlaşmasına I 
meydan verilmemelidir. Seyreltme, aralama budaması tacin tepesinden başlanarak etek -1 
lere inilerek yapılmalıdır. Aşağıdan yukan çıkılmaz.

Dalları birbirine bağlayan bilezikler vardır. Kesim bu bileziğin altından yapılırsa ağaç 
beslenmede sıkıntıya düşer. Çok üzerinden yapılırsa tırnak kalır. Bu tırnak İlerde kuruluk getirir, | 
Doğru kesim, bileziğin hemen üstünden yapılmalıdır. İnce dallar makasla, kalın dallar balta 
ve nacakla budanmalıdır. Destere, bıçkı gibi aralarla kesim kolaydır. Kalın dallar bu aletler İle ] 
kesildiğinde kesik yeri tırtıklı kalacaktır. Bu kesik yarası zor kapanır. Destere ile kesilen bu yeri 
serpet, tahra veya nacakla perdahlanmalıdır. Her ağacın bir kesim sistemi vardır. Ağacın! 
yaşına, yorğunluguna, genç veya kart oluşuna göre bu istem başka başkadır. Budayıcı kese 1 
cegi ağacın istemini aşağıda açıklayacağımız kurallara uyarsa kolayca kavrar.

BUDAMA ZAMANI:
Temel olarak budama "erken İlkbaharda" yapılmalıdır. Bu dönemde hasat bitmiş, ancak 

sürgün gelişmesi henüz başlamamıştır. Kışı soğuk geçen yörelerde İse kanser tehlikesini önle 1 
mek için budama daha geç zamanlarda yapılmalıdır. İlkbaharda sürgün gelişmesi! 
başladıktan sonra yapılacak budama zararlıdır. Çünkü: yeni sürgünler büyüme sırasında 
ağacın biriktirdiği depo besinlerini kullanacaklarından meyve gözlerinin oluşumu gecikir. Kışın! 
yapılacak budamalarda yağış ve soğuk nedeni ile iş gücü verimi azalır. Sayılan nedenlere 
göre en uygun budama zamanı ŞUBAT ve MART aylarıdır.

Ağaçlar çok fazla meyve bağlamış ise haziran-temmuz aylarında bazı sürgünler çıkarılır, 
bazılarının uçları alınır. Hem meyve kalitesini iyileştirmek, hem de meyve sürgün dengesini! 
korumak amacıyla yapılan bu İşleme yaz budaması denir.
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BUDAMA TÜRLERİ: Devamı Haftaya

T.C.
Gemlik İcra Dairesi 
Dosya No: 1993/362

GAYRİMENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI 
Gemlik İcra Müdürlüğü'nden

Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi, evsafı:
Gemlik Tapu Sicilinin Narlı Köyü Köy içi mevkiinde kain 10 pafta, 1046 parsel,1 

de kayıtlısı 45 m2 arsa üzerindeki üzerinde herne kadar iki adet ev yazılı ise de 
evin biri yıkılmış vaziyette, diğerinin viran durumda olduğu ve bu durum itibariyle 
taşınmazın tamamı 300.000.000 TL. kıymet takdir edilmiştirTaşınmaz açık artırma
suretiyle satışa çıkarılmıştır.

Satış Şartları
1- Satış 21/4/1995 Cuma günü saat 10.00- 10.20 e kadar Gemlik İcra. 

Müdürlüğü'nde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen 
kıymetin %75 iril ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış mas - 
raflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok 
artıranın taahüdü baki kalmak şartıyla 1/5/1995 Pazartesi günü aynı yer ve 
saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır, Bu artırmada da bu miktar elde edile
memişse gayrimenkul en çok arttıranın taahüdü saklı kalmak üzere arttırma 
ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir.Şu kadar ki; 
arttırma bedelinin malin tahmin edilen kıymetinin % 40 mı bulması ye satış 
isteyenin alacağına rüçhanı olanalacakların toplamından fazla olması ve bun
dan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle 
fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

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

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

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

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

6- Şatışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş 
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1993/362 sayılı dosya numarasıyla 
Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

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

İcra Müdürü
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Karaciğer, hücrelerin dokuları, doku
ların da birbirinden oldukça farklı 
görevleri yerine getirebilen karmaşık 
organları nasıl oluşturduğunu gösteren 
güzel bir örnektir.

Yetişkin bir insanın ağırlığının yüzde 
ikisinden çoğunu oluşturan karaciğer, 
vücuttaki en büyük organdır. 
Karaciğerin temel görevi sindirimle ilişki
lidir. Ama, bunun dışında daha birçok 
görevi vardır. Çeşitli besleyicilerin oluş - 
tutulması, glikoz ve vitaminlerin 
depolanması bu görevlerden 
pazılarıdır. Bu karmaşık görevlerine rağ - 
men, çok büyük ölçüde kendi kendini 
yenileyebilme yeteneğine de ‘sahiptir. 
Karaciğerin yüzde 75'i ameliyatla 
çıkarılmış bile olsa, geri kalan bölümü 
kendi kendini onararak iki buçuk ay 
kadar sonra tekrar normal büyüklüğüne 
ulaşır. Karaciğer, daha önce hiç rastla-1' 
madiği, hatta doğal olarak var 
olmayan ilaç ve diğer maddelerden 
vücudu korumak zorundadır. Hiçbir 
organ, karaciğerin bu kapasitesine ve 
uyum yeteneğine sahip değildir.
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Karaciğer, karaciğer hücrelerinden 
i oluşmuştur. Bu hücreler sütunlar halinde 
^düzenlenmiş ve karaciğer lopçukları adı 
[verilen küçük gruplar halinde toplan- 
mıştır ve bunlardan herbirinin kendine 

lözgü k ılcaldamarlar ağı vardır.
| Karaciğerin belli iki kan damarı 
[vardır. Bunlardan biri mideyle bağırsak
lardan gelir ve sindirim sonucu oluşan 
[besin madddelerini taşır. Diğeri,' her 
lorganda bulunan ve oksijeni getirip 
[artık maddeleri götüren kan damarıdır.
I lopçuklara gelen kandan, bağırsak
lardan gelen besleyici maddeleri alır,

depolar ve bunları daha kullanışlı 
oluşumlara çevirir. Buna karşılık, lopçuk - 
lar vücudun gereksinmesini karşılamak 
üzere yağları, proteini ve glikozu kan 
dolaşımına verirler. Aynı zamanda, pro - 
tein sindirimi sırasında parçalanmış, 
istenmeyen artık ürünler karaciğer 
tarafından üreye dönüştürülür ve' kan 
dolaşımıyla karaciğerden götürülür.

Ölü kırmızı kan hücreleri ve bakteriler 
de, karaciğer tarafından parçalanır. 
Karaciğer, bunlarda bulunan yararlı 
besleyici maddeleri yeniden kullanışlı 
hale getirir ve artık maddeleri daha 
sonra boşaltma sistemi tarafından atıl
mak üzere kana verir. Yıkılmış ürünler
den bazıları değişik bir amaç için kul
lanılırlar. Buna örnek olarak karaciğerin 
Ölü kırmızı kan hücrelerinden ayırdığı 
demir, bağırsaklara salgılanan ve 
yağların sindirilmesiyle emilmesine 
yardim eden, yeşilimsi renkli yoğun öd 
sıvının yapımında kullanılmasını verebili - 
riz.

Bazı vitaminler gereksinme duyulun- 
caya dek karaciğerde depolanır. 
Kullandığımız miktarlarda çok az olduğu 
için, karaciğer bazı vitaminleri aylarca 
ya da yıllarca yetebilecek miktarlarda 
depo edebilir. Bu nedenle de vitamin 
yetersizliğinin belirtileri çök geç ortaya 
çıkar.

Karaciğerin bir başka görevi de, kanı 
alıştıran bir aygıt gibi çalışmasıdır. Alkol 
ve birçok ilaçlar gibi zehirler, kimi 
zaman karaciğerin kendisine de zarar 
verdikten sonra, karaciğerde yıkıma 
uğrarlar. Böyle durumlarda alkolik kişi
lerin karaciğerde olduğu gibi karaciğer 
sertleşmesi yâ da siroz yakası görülebilir..

gereken hususlar "û"
1 - Hazırlıklı Olun:
Toplantıyla ilgili bütün herşeyi 

toplantı sırasında değil, önceden mutla
ka okunmalı ve ne söylemek istediğini 
önceden planlamaksınız.

2- Dakik olun:
Bu çok önemli çünkü geç 

kalmanız sizin için kötü reklam olacaktır. 
Ayrıca bu yeterince disiplinli olmadığını 
gösterir.

3- Konuşmadan önce düşünün:
Sizinle yalnız toplantıda karşılaşan 

kişilere kendinizi bu kısa zamanda kanıt
lamak zorundasınız. Eğer onların 
gözünde parlamak istiyorsanız çok açık 
ve akıcı şekilde ifade edebilmelisiniz.

4- Toplantılar İçin sıkışık bir zaman 
seçmeyin:

Eğer toplantı uzarsa bir sonraki 
işinize geç kaldığınız için tedirgin ve

sinirli olacaksınız. Bu da hoş randevu
larınız arasında zaman bırakmaya özen 
gösterin.

5- Konuşmak İçin sıra bekleyin :
Heyecanlanıp kimsenin sözünü 

kesmemeye dikkat edin. Unutmayın ki 
eksikleri tamamlamak sizin göreviniz 
değil.

6- Katılımcı olun:
Eğer toplantı boyunca hiç bir şey 

söylemeden, donuk bir biçimde oturur
sanız kötü bir izlenim bırakırsınız.

7- Toplantılardaki samimi İlişkilere 
dikkat edin:

Mesele sırf arkadaşınız olduğu için 
birisinin görüşlerini desteklemeyin. 
Yalnızca, kimden gelirse gelsin, iyi fikirleri 
desteklemelisinz. Böylece hem akıllı 
hem de iyi bir takım oyuncusu 
olduğunuzu ispatlayacaksınız.

'Dursun 'E'RCjÜL'E'R^

Her an çalabilir kapınızı 
Uyumak uyanmamak bir daha 
Siz doyasıya yaşayın hayatı 
Belki yanar kül olur sabaha

28.2.1986
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Gerekli Telefonlar Resmi Daireler
itfaiye •110 TEK Aîıza
Polis İmdat 155 TEK İşletme
Jandarma İmdat 156 Turizm Der.
Jandarma K. 5131055 Spor Sah.
Polis Karakolu 5131879 r Orm. Böl. Şf.
■Gar. kom. 5131206 Milli Eğt. Md.

Halk Eğt. Mrk.
Halk Kütüp.

Kaymakamlık As. Şb.
•Kaymakamlık 5131051 Karayolları
•Kaymakamlık Ev 5131052 Liman Bşk.
C. Savcılığı 5131053 Mal Md,
C. Savcı Yrd. 5132954 Nüfus Md.
Emniyet M. 513.1028 Özel İd. Md.

Tapu SIc. Md. 
Müftülük 
Gümrük Md.

ULAŞIM . Tekel Md,
Ver. Da, Md,

• boğan Körfez 5131212 İlçe Tar. Md.
Aydın Turizm 5132077 İlçe Seç. Md.

05.50- 13.05-17.00.
5132066, Tatil Günlerl'06.30-13.00-17.00
5134503 Belediye
5I3İ2/4
5131900
■5131286

Santral 
Sekreter

5134521-23
5134520

5131174 Zabıta 5134521-190
5131846 Otobüs İslet. 5134521-122
5131353 Su İşletmesi 5134521-115
5131057 İtfaiye 5132325
5131308 Muhasebe Md. 5134521-182
5131133 Yazı İş. Md. 513452J-111
5131095.
5133742
5131507

Su Arıza 5134521-185

5131414 TAKSİLER5131364
5131411-5130024 Körfez Taks | 5131821

5131042
5132360
5131186

Çınar Taksi oıoz^oz
Güven Taksi 51.33240
Gemlik Taksi 5132324-

5134994

Yolcuyum
Yollarda susuz kalmışım 
Aslı'yı arayan Kerem gibiyim 
Dumanlı dağların eteklerinde 
Şirin'e ağlayan Ferhat gibiyim 

* * *
Yolcuyum
Çok hanlar, saraylar geçtim
Yolcuyla, hancıyla oturdum içtim
Sordum, bulamadım kendimden geçtim
Ormanda kaybolmuş çocuk gibiyim 

* * *
Yolcuyum
Yol uzun karanlıklarda
Ne in var ne cin var, ne eski dostlar...
Manda derisinden bir yüreğim var 
Dünyayı yüklenmiş dertli gibiyim

Deniz Otobüsü
Yalova -Kabataş (İşgünlerl) 

07.30-09.35-17.10
Tatil Günleri 10.30-17.15 

Yalova -Kartal (İş günleri) 
07.00-09.00-10.30 
12.30-14.45-16.45 
18.15-19,30-20.00

Hastaneler
Devlet Has. 5139200
SSK Hastanesi 5132329

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 513 12 95
Özgdz 514 17 00
Tekgaz 513 1637
Ocakgaz 513 16 37'
Ergaz 513 88 43
ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Likit gaz 513 17 38
Yeni Likltgaz 513 65 00
Alevgaz 513 40 95

Mer. Sağ. Ocağı 5131068

NÖBETÇİ ECZANEEEN
14 Mart 1995 Salı ÖZER

16 Mart 1995 Perşembe GEMLİK

17 Mart 1995 Cuma ONUR

18 Mart 1995Cumartesi MERKEZ

19 Mart 1995 Pazar ERÇEK

20 Mart 1995 Pazartesi S.SARAL

21 Mart 1995 Salı ÇAĞLAR



14 Mart 1995 Salı Gemlik KÖRFEZ Sayfa: 6

SIRASI GELDİKÇE

SAYILGAN
Menkul Kıymetler Bursa Acenteliği 

SARMEN Limited Şirketi 
( 9(usret

Yoktur kibir, gurur 
Kimseyi görmez hor 
Tanı kor, neşter vurur 
Doktor, Doktor.

(Tıp bayramı nedeni ile)

DOKTOR
Yemezi, yedirir 
Yürümezi yürütür 
Görmezi gördürür 
Ağlayanı güldürür 
Doktor, Doktor

İnan

Her türlü hisse senedi-Borsa alım satım hizmeti vermek 
üzere resmi faaliyetine başlamıştır.

Gece-gühdüz demez 
Bâyram-seyran bilmez 
Ter döker, avanta yemez 
Doktor, Doktor

Alındaki eli şefkattir 
Kalbi dolu, merhamettir 
Tanrıdan şifa, rahmettir 
Doktor, Doktor

Hüzmen Plaza- 
İnönü Cad.
No:79 Büro :423 BURSA

Tel: 223 56 47
223 66 48
223 08 03

Şişleri indirir 
Acıları dindirir 
Dertleri bitirir 
Doktor, Doktor.

Onlara vız gelir ışın, şua 
Alırlar gönülden hayır, dua 
Ben, duacılarından birisiyim 
Çünki, onların dinisiyim.

Bütün doktorların Tıp Bayramını saygıyla kutlarım.

AİLE ÇAY BAHÇESİ

Gemlik'in 
>95 
yatırım 
programı 
açıklandı

i:/'.'-, Yıldırım Tuz Sanayii 
ve Ticaret A.Ş.

1995 Düğün-Nişan-Sünnet 
cemiyetleri için rezervasyonlarını başlattı

Tel : 513 00 39

BAŞSAĞLIĞI
Demeğimizin üyelerinden

Sevinç Karataş'ın eşi

Coşkun Karataş m

ölümünü üzüntü ile öğrenmiş
bulunmaktayız.

Merhuma Tanrıdan rahmet, 
kederli ailesine ve yakınlarına 

başsağlığı dileriz

Gemlik Verem Savaş
Derneği Yönetim Kurulu

ELEMAN ARANIYOR
^İşyerimizde çalışacak 
askerliğini yapmış,

☆ Yöneticiliğe yatkın

^Muhasebe bilgisi olan 
Lise veya Ticaret Lisesi'ni 

bitirmiş erkek eleman aranıyor.

Tel: 513 47 43- 513 28 43

Gönüllü 
gençler 
ağaç dikti

Gemlik
Lisesi'nde öğlenim 

'f'' görenıtoir grup 
'genç, Lions 

Kulübü'ne baş 
| M vurarak, kendile,.

rine ağaç yaıdırhı 
|||t| yapılmasını istedi 

ler.
Lions Kulübü 

tarafından 
'j gençlere sağlanan 
| 100 adet çam 

||||| ağacı Gemlik Lisesi 
bahçesi İle .

"J/ Küçükkumla yolun- 
da beli rle ne niye r- 
lere belediyenin 
yardımlarıyla dikil- 
di.,

’/j ' Gehçte.rlb'ağaç
kampanyalarına 
gönüllü olarak 

|||| katılarak, ağaç 
dlkmesLçevrede 
memnunluk yarattı.

Gemlik Lions 
i Kulübü Derneği 

't; Başkanı Doç. Dr. 
Müfit Parlak, 
"Gençliğin yararlı 
girişimlerde bulun- 

z ması blzleri sevln- 
| dirdi. Bize gelen 

teklifi hemen 
cevaplandırdık.

•| İstedikleri ağaçları 
temin ettik.

z i Gençlerin, bu tür
S istemlerini her 
p zaman yerine 

' getirmeye hazırız" 
|| şeklinde konuştu.

1995 yılınçla açılışı 
yapılacak ve 
'temeli atılacak 
tesislerin. program
ları belli oldu» 
Konuyla ilgili bilgi 
veren Gemlik 
Kaymakamı 
Orhan Işın,temeli . 
atılacak ve açılışı 
yapılacak tesislerin 
ttahmihi tarihleri ile 
bütçelerinin'^belir
lendiğini söyledi. 
Kaymakam Işın, 
Osmaniye 
Mahallösİ'hde . 
kamulaştırılan ve 
25 milyar liraya 
mal Olması bekle
nen Gemlik 
Anadolu Lisesi'nin . 
temelinin bu ay 
içiride atılacağını 
yapımına nisan 
ayında yapıla
cağını bildirdi.
Işın, 1 milyar. 350 
milyon liraya mal 
olan Karacali 
Sağlık Evi'nin de 
açılışının 
yapacağını,,-çjm- 
leme çalışmaları , 
devam eden 
Gemlik stadının ise- 
tribünleri ile birlikte 
açılışının mayıs 
ayında yapıla
cağının program
landığım söyledi. 
Kaymakam İşin; 
tribün inşaatına 1 • 
milyar 500 milyon 
lira, çimlendirme 
İşinin İse 830 mil 
yon llrâyd mal ola
cağını sözlerine 
ekledi.
Haziran ayında da 
Devlet Hastanesi 
ek bina İnşaatının 
temelinin atıla
cağını bildiren 
Kaymakam Orhan 
Işın,hastane ek Ina 
İnşaatı İçin 1995 
yılı bütçesinden 1 
milyar Hra 
çıkarıldığını, 
toplam, ödeneğin 
İse 6 milyar 400 
milyon lira 
olduğunu söyledi.

Şirketimizin olağan ortaklar genel kurul toplantısı 
30.03.1995 Perşembe günü saat 15.00'de aşağıdaki 

adreste toplanacaktır. Ortaklarımıza duyurulur.

GÜNDEM :
1 - Yoklama
2- Açılış
3- Başkanlık divanı seçimi
4- Başkanlık divanına, genel kurul toplantı 

tutanağına imza yetkisi verilmesi
5-1994 yılı faaliyet raporu, 1994 yılı bilanço, kar- 

zarar tablolarının okunması
6- Denetçi raporunun okunması
7-,Raporların müzakere' ve kabulü
8- Yönetim kurulu üyeleri ve denetçinin ibrazı
9- Denetçi seçimi
10- Yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin hakkı- j 

huzur ve ücretlerinin tespiti
11 - Dilekler
12- Kapanış

ADRES : Yıldırım Tuz San. Tic. A.Ş.
Gazhane Cad. 31/A GEMLİK

Gemlik Asliye Hukuk 
Mahkemesi'nln 
7.3.1995 tarih 
19.94/833 esas 

1995/97 karar sayılı 
ilamı ile, 

Fındık olan ismim Elif 
olarak tashih olun
duğu ilan olunur.

Fındık AKYILDIZ

Of»

to 
r

c:

»e

Gemlik Asliye Hukuk t
Mahkemesi'nln | 

7.3.1995 tarih 
1994/832 esas 1995/96 

karar sayılı 
ilamı ile, 

Mıdır olan ismim Masan 
olarak tashih' 

olunduğu ilan olunur. ]

Mıdır AK YUDU

KONGRE İLANI
ARMUTLU SAĞLIK OCAĞINI GELİŞTİRME ve 

BÖLGE SAĞLIK SORUNLARINA ÇÖZÜM
ARAMA DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimizin yıllık olağan Genel Kurul) 
toplantısı 30.03.1995 Perşembe günü saati 
19.00'da Mehmet BOST ANCI'nın 
Kıraathgnesl'nde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlamadığı takdide ikinci 
toplantı bir hafta sonra aynı yer ve saatte 
yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.
Yönetim Kurulu

GÜNDEM :
1- Açılış ve yoklama
2- Saygı duruşu, divan oluşumu .
3- yönetim ve denetleme kurullarının çalışma 
raporlarının okunması ve görüşüler ek aklan
ması
4- Yeni yönetim ve denetleme kurullarının 
seçilmesi
5- Dilek ve temenniler
6- Kapanış.
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Gazhane Cad. Beceren Apt. altı GEMLİK 
(Fikret Oto Eletrik yanı) TEL : 513 17 97

feırlardır Türkler, Kürtler, Araplar ve Acemlerce kutlanan bahar bayramı milli birliği 
feklştire ceği inancıyla resmileştirildi.

oplaıtıs

?ağ«laJi 

urolor, ।

>, kar-

CJ)ü0ün, Ç\işan, Sünnet davetiyeleriniz için 
zengin çeşitlerimizi 

ve Ji "yatlarımızı görmeden karar vermediniz. 
Eİ7İ MUTLAKA AK AVINIZ.

bayram oldu
Asırlardır Türkler, 

Kürtler,:Araplar tarafından 
geleneksel olarak kut - 
lanan Nevruz, başbakan
lıkça alınan kararla' bu yıl - 
dan başlanılarak resmi 
bayram olarak kut - 
Banacak.

’ Baharın başlangıcı 
tolduğu kabul edilen 21 
[Mart günü, Türkler, Kürtler 
ve Arapkar ve Acemler 
Kıratından yörelerinin 
'ananelerine göre toplu 
plarak kutlanmaktaydı.

Türkler tarafından "bahar 
bayramı" olarak bilindn 
“nevruz" .geçtiğifniz yıllar
da güneydoğu illerimizde 
kürtlerin kutlamalarında 
olaylar çıkması üzerine 
yasaklanmıştı.

Bu yılkı "nevruz" şenlik
lerinde olayların çıkma
ması için Başbakanlık bir 
genelge yayınlayarak 
"nevruz"un resmi bayram 
kabul edildiğini açıkladı. 
Nevruz'un kürt ve türk 
halkının ortak bayramı

olduğu. ve herkesin bu 
bayramı özgürce kutlaya
bileceğin) duyuruldu.

. Resmi görüşün yıl--; 
lardır Nevruz, şenliklerini 
kürtlerin bayramı olarak 
algılaması ve zaman . 
zaman yasaklar koyması 
ygdırganırken, bu yasak
ların kaldırılarak yerine 
resmi bayram yapılması 
da yadırgandı.

Nevruz'u, hıdırellez 
gibi halkın geleneksel 
olarak kutlaması yerine

doğallığa resmiliğin karış
ması eleştirilere'neden 
oldu.

Nevruz'un resmi 
bayram olarak kutlanma 
kararı alınmasında son ' 
olayların etkili olduğu 
sanılıyor.

Gemlik'te bugün 
nevruz halk arasında 
kendiliğinden gelenekle 
rine uygun olarak' kut 
lanacak. Resmi bir 
bayram töreni yapılmaya
cak.

. SERBEST KÜRSÜ^

sayfamızda okuyabilirsiniz.
Düşünce ve görüşlerinizi serbestçe yazmak 
istiyorsanız Serbest Kürsü sizin köşeniz. 

Okuyucularımızın düşünce ve görüşlerine 
açtığımız köşeye y»wlanmzı bekliyoruz.

8 ay içinde sahte belgelerle yağ almak 
isteyen 13 kamyon ele geçti

BP YağDolumTesisleri 
dolandırıcılardan«yıldı

Film gibi soygun 
■ İstiklal Caddesinde baklnariÎEşîdCpşKÎfe'at 
ait.-işyeri geçtiğimiz-;hafta şalı ğünu dört k|şjf. 
tarafından filmlere konu placak bir şekilde 
soyuldu. ' “İ '-»J

Soyguncular yâptılçtdri plana göre öhçje 
dışarıdan birinin bir ütü masasını çalıp kaçtığını 
söyleyerek içeride' bülünan Jşyeji sahibinin 
dışarıya çıkmasıriı>sağladılar. Bu aradd bir soy-< 
guncuda kasada bulunan 100 milyon lirayı alıp I kayıplarakarıştı. İki soyguncuı olay dan-bir saat 

sonra polisçe yakalandı. •* < ,
Haberi-Sayfa 6'db' ,

İKİ®
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HAFTAYA BAKIŞ
• KADRİ GÜLER

1

ZÛM
dan

Kıl 
I50Ö 
;|'0İ

;00^

K^

Singapur kazanından
Belediye Başkanı Nurettin Avcı, 10 gün süren Singapur yol

culuğundan döndü. Dün, saat 10.oo sıralarında kendisine "hoş 
geldiniz" e gittim.

Amacım, Sayın Aycı'nın uzakdoğunun cennetlerinden biri 
olan Singapur'da yediği içtiği değil, bir kent yöneticisi olarak 
gördükleri ve buradan elde ettikleri kazan unlarını ilçemize aktar
ma olanağının bulunup bulunmadığını sormaktı.

Olmadı. Öğleden sonra yine gittim. Başkan Bursa dan dön
memişti.

Benim gibi kapıda bekleşenler hep geri döndüler.
Başkanın Bursa'ya gidişinin nedenlerini ben biliyordum. 

Ama, sabah gelip o'nu makamında bulamayan halk, öğlenden 
sonra geldiğinde de bulamayınca homurdanmaya başladığını ve 
eleştirilerde bulunduğunu gözledim.

Şeffaf Belediyecilik diye seçimleri kazanan Sayın Avcı'nın 
halkın bu istemlerine dikkat etmesine sağlık veririm.

Belediye yöneticilerin dünyanın gelişmiş kentlerini 
görmelerinin büyük yararları olduğuna inananlardanım. Ancak, 
bu geziler birer turistik gezi olmayıp, ciddi bir inceleme ve 
gözlemlerin film, fotoğraf makinesi gibi araçlara da belgelen
mesinde sayısız yararları bulunurdu.

Hatırlarmısınız, Sayın Hakkı Çakır, bir zamanlar ABD'ye 
ANAP'lı Belediye Başkanlarıyla birlikte geziye gitmişti. Ancak, 
bu gezinin Geınikimlze bir yararı olmadı.

Yine bir zamanlar bu köşeden, belediye meclis üyelerinin 
Ege kıyılarımızdaki gelişmiş turistik kentlerimizin görmelerini 
önermiş, umanın meclis üyelerinden Rahmi ŞengüT, Bilal Kara 
ve Nazif Ünal bir haftalık geziye çıkmışlar, bu gezilerin de 
sonuçları alamamıştık.

Sizin anlayacağınız, tüm geziler turistik olmadan öteye gide
memişti.

Gelecek hafta Sayın Avcı ile Singapur gezisini değer
lendirmek için “Haftanın Konuğu"na dkvet edeceğim. Dileğim, 
Avcı'nın gezisinin sınırlarının turistik olmadan öteye gitmesi.

-Beldeye kazanımlarının bulunması.  

Özel Bulut 
Dersanesi 
Deneme 
Sınavı yaptı 
Özel Bulut Dersanesi 
geçtiğimiz hafta ilkökul 5. 
Sınıflar arasında Anadolu 
Liselerine giriş için de 
neme sınavı yaptı.
Sınava 291 kişi katıldı.

Haberi sayfa 6‘da

Çanakkale 
Zaferi 
kutlandı
Çanakkale Zaferi W , 
Şehitlerini Annd günü 

. kutlandı.
18 Mart Cumartesi günü- 
Çanakkale Zaferi ve 
Şehitleri Anma 
nedeniyle saat Ö9.00!da 
Atat ürkAnıtı önünde 
tören düzenlendi.
Düzenlenen törene 
Kaymakçım Orhan Işın, 

> Belediye Başkan Vekili
Kaya Kesen, siyasi parti' 
kurum, kuruluşları ile 
öğrenci ve askerler 
katıldı.
Çanakkale Zaferi 
nedeniyle okullarda 

. bütün hafta boyunca 
' günün anlam ye önemi 

nl belirten konuşmalar 
yapılacak. <

Haberi Sayfa 3'de

BP Gemlik Dolum . 
Tesisleri'nde sahte belge 
lerle 2.5 milyar liralık yağ 
almak isteyen Mustafa 
Doğan, ve Fahrettin Kaba 
adlı kişiler jandarma 
tarafından yakalandı.

Mustafa Doğan ve 
Fahrettin Kâba adlı 
dolandırıcılar Ömer

Özkan adına düzenledik
leri sahte ehliyet, ruhsat, 
sevk irsaliyesi ve kamyon 
poliçesi He yakalandılar.

Sorgulamalarında 
suçlarını kabul eden 
dolandırıcılar tutukla - 
narak Gemlik Kapalı 
Ceza evine gönderildiler.

Haberi Sayfa 3'de

"Clndoruk'un gb 
Eleştirileri" 

Yılmaz Akkılıç ’ın 
yazısı

2. Sayfamızda

AVCI VE GÜZEL 
SİNGAPUR'DAN 
DÖNDÜ
Belediye Başkanı 
.Nurettin Avcı ye ANAF* 
İlçe Başkanı Faruk Güzel 
Burfaş Fuarcılık Turizm . 
Firmasının düzenlediği 
Singapur gezisinden • 
döndüler.

Haberi Sayfa 3'de

MEYDAN 
DÜZENLEMESİ 
BAŞLADI 
Ahmet Dural 
Meydanı'nda bulunan 
rostro salonu ile taksi 
yazahanesi kaldırılarak, 
meydan genişletiliyor. 
Rostro Salonu otobüs 
gişesi ve durağının 
yanına alınacak.

Haberi Sayfa 3'de

BOSNA-HERSEK 
POSTA KARTLARI 
ÇIKARILDI 
Sağlık Bakanlığı'nın 

.desteği Bosna-Hersek'ln
Sırp saldırılarından 
yaralananların harca- 

. malarına gönderilmek 
üzere posta kartı kam
pa nyası başlatıldı. 
Kartlar 20 bin liradan 
satışa sunuldu. ••

Haberi Sayfa 2'de

CHP’ye Yönetici 
* aranıyor
Toplu olarak istifa eden 
CHP İlçe Başkanlığı ve 
İlçe yöneticileri İçin yeni 
yöneticiler aranıyor. İl 
Başkanı Hakan Aşlar 
geçtiğimiz hafta İlçe 
mlze gelerek bazı 
temaslarda bulundu. 
Ecz. Şükrü Ekim ve Diş 
Hekimi Doğan Alkaya 
İle görüşen Aşlar 
temaslarını sürdürüyor.

Haberi sayfa 3‘te

ANAP 
Kurşunlu 
Belde 
Başkanı 
kansere 
yenildi

ANAP Kurşunlu Belde 
Başkanı Fettah Uluatlı, 
yakalandığı amansız 
hastalığa yenik düştü.

2 aydır rahatsız olan 
Uluatlı, İstanbul 
Cerrahpaşa Hastanesi 
Onkoloji bölümünde 15 . 
gündür tedavi görmektey
di.

1976 yılında 
Almanyadan kesin dönüş 
yapan Uluatlı, belde 
başkanlığının yanı sıra 
çiftçilik ve toplu taşı
macılıkla uğraşmaktaydı. 
Uuatlı'nın ölümü 
Kurşunlu'da üzüntü yarattı

Haberi Sayfa 3'de

Vergi 
Haftası 
kutlanıyor
Vergi Haftası 20-26 Mart 
tarihleri arasında kutlan
maya başlandı.
Vergi Haftasının başlaması 
nedeniyle düzenlenen > 
tören dün sabah saat 9.oo 
Atatürk Anıtı'na çelenk 
konulmasıyla başlandı. 
Günün anlamını belirten 
konuşmayı Gemlik Vergi » 
Dairesi Müdürü Necdet 
Sözer yaptı. Sözer konuş
masında " amacımız 
vatandaşlarımızın vergi 
ödeme bilinç ve alışkan
lıklarının geliştirilmesine 
yardımcı olmak, idaremiz 
İle mükellefler arasında 
sağlıklı bir ilişki kurmaktır" 
dedi.
Vergi Haftası 26 Mart 
gününe değin etkinliklerle 
kutlanacak.

Haberi 3. Sayfada

Verin, verin...
Vergi Verin!..
Verirsen vergi, korursun malı, 
canı, vatanı.
İnciltmezsin kefensiz yatan Atanı...
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CİNDORUK'UN "GB“ ELEŞTİRİLERİ

Geçen hafta pazar gününden bu 
yana Cumhuriyet gazetesinde TBMM 
Başkanı Hüsamettin Cindoruk'la yapılan 
çok ilginç bir söyleşi yayınlanmakta. 
Gaziosmanpaşa olaylarının sıcaklığı 
arasında, bu söyleşi biraz da gürültüye 
gitti. Oysa her zaman kİ gibi -dilin 
kemiği olmadığından herhalde- bazı 
önemli konulara parmak basmakta 
Sayın Başkan örneğin şöyle dlmekte:

"Gümrük Birliği, AB'ye kabul 
edilmeyen Türkiye'ye Batı'nın verdiği bir 
teselli ödülüdür. Türkiye bu koşullarda, 
2001 yılında AB'ye giremez. AB'nln 
takvimi belli. Türkiye, şu anda Kıbrıs ve 
Malta'nın da arkasındadır. Sadece ’ikti ■ 
sadl birtakım kulüplere, birliklere gire ■ 
ceğiz, iktisadi menfaatler elde ede - 
ceğiz' ölçütleriyle Türkiye hiçbir yere 
gidemez."

Ülkemizde kamuoyunu aydınlatmâ 
araçlarınınyetersiz kalması bir yana, 
"medya" da artık büyük sermaye g 
ruplarıriın egemenliğine girdiği için 
"doğru" "yansız" ve "objektif" olma özel
liğini yitirmiş bulunuyor. Bu bakımdan 
Türkiye'nin "Avrupa Blrilği"ne alınmadan 
"Gümrük Birliği"ne kabul edilecek ölüşü
nün'’arka planındaki sakıncalar tam 
olarak açığa çıkarılamadı. GB'ye gi 
fişimizin bu ilk aşaması, Başbakan 
Çillerle yardımcısı Karayalçın'ın ortak 
zaferi olarak sunuluyor ve iç politika 
malzemesi yapılrnak isteniyor, bazı 
gerçeklerin gözlerden saklanmasına 
çalışılıyor.

Ana muhalefet ANAP, kendi 
kısırdöngüsünü bir türlü aşamadığı, 
daha doğrusu Türkiye'nin "en az 
demokrat" siyasal partisi konumunda 
olduğu için, Genel Başkanı'nıh' konuya 
ilişkin uyarıları inandırıcı bulunmuyor. 
Hatta bu durumu "Tanzimat Fermanı"yla 
karşılaştırmaya kalkıştığından, kendi 
partisi içinde bile "gaf" yapmak "çam 
devirmekle suçlanıyor -Böyle sıkıştırıl- 
masa belki de "Muharrem kararname • 
sİ" diyecek Sayın Llder-

Önceki bir fazımda da belirttiğim 
gibi, ANAP'ın geleceği dönük siyasal^ 

proğramında gerçekçi bir 
"Demokratikleşme" projesi olduğundan 
söz edilemez. 2000'e 5 kala Türkiye'nin 
Hedeflerimde. "Temelde Avrupa 
Birliği'ne üyelik yönünde faaliyetlerimiz 
devam etmek üzere. Gümrük Birliği'ne 
giriş bizim İçin esastır" denilmekte, 
ancak Batı standartlarında bir' 
demokrasinin kurumlanılın adı bile anıl - 
mamaktadır.

YpH ise, yine önceki bir yazımda 
belirttiğim gibi, GB'ye girişimizi 
Türkiye'nin geleceğine yönelik bir. 
"Avrupa garantisi" olarak yorumlamak^

EMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl: 22 SAYI: 1055 
Fiyatı :5.000 TL.

Sahibi ve Sorumlu Müdürü : KADRİ GÜLER 

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

Basıldığı yen KÖRFEZ OFSET

tadır.
Bu durum,da, "iktidar açmazı" içinde 

bocalayıp duran sosyal demokratlarla 
önyargılı RP'yi bir yana bırakacak olur
sak, Türkiye'nin geleceğe dönük her
hangi bir güvence sağlayamamaksızın 
GB'ye girişine yönelik ciddi eleştiriler 
DSP'yle İP'den ve şimdi de TBMM 
Başkanı'ndan gelmektedir.

Tozdan dumandan göz gözü’ 
görmeyen bir ortamda, Sayın 
Cindoruk'un söylediklerini can kulağıyla 
dinlemekte yarar olduğuna inanıyorum.

* * *
TBMM Başkanı, kuşkusuz aralık ayın 

da yapılan "Essen Doruğu''nda yayım
lanan deklaraSypnunu kaygıyla 
incelemiş olmalıdır. Bu deklarasyona 
göre, 2025 yılına değin sayısı 26'a ulaşa - 
cak olan AB üyesi ülkelerin arasında 
Türkiye yoktur.

Peki niçin yoktur? Bu sorunun yanıtını 
da Sayın, Cindoruk'un sözlerinden 
çıkarabilmek olanaklı, şöyle diyor:

"Milletlerarası hukuk kriterleri uygu
lamaya başlandığı zaman Türkiye 
eleğin altında kalır. Türkiye, demokrat 
olmanın kararını vermeli. 'O öyle yaptı 
da ben böyle yaptım' savurması artık 
geçerli değil. O zaman bir iddiadan 
vazgeçilir. ‘Ben demokratik devlet 
değilim, ben demokrasimi erteledim' 
dersiniz"

Doğrudur, eğer Türkiye'nin 
Gaziosmanpaşa ilçesinde "Devletin 
pollsi" ile "vatandaşı" arasına "asker'i 
sokmak zorunda kalıyorsak, buna karşın” 
"devletin polisi" asker barikatını aşarak 
olağanüstü bir hırsla "vatandaşı" na karşı 
saldırıya geçebiliybrsa, "devletin 
demokratikllği" tartışmalı hale gelir.

Başbakan Çiller'in) "düşünce" ve 
"İfade suçları"ndan hüküm giyenlerin 
affı için hazırlık yaptırması çja, AB'nln 
kolay yutacağı' bir hap değildir. Terörle 
Mücadele Yasası'niîh şu ünlü "8. mad
desi" yerinde durdukça, demir parmak
lıkların gerisine tıktıklarımıza "GB'ye giriş 
yüzüsuyu hürmetine" af çıkartmak 
sanıldığı kadar inandırıcı ölfpa$, ola- 
rrıazl
• Birtakım silahlı-silahsız örgütlerin 
panolarını gazetelerin birinci sgyfasın
da yayımlayıp, Gaziosmanpaşa'da 
vatandaşlarımızın öldürülmesini "mazur" 
göstermeye kalkışırsanız, yani "O öyle 
yaptı da, ben böyle yaptım" mazere
tinin arkasına sığınırsanız, "eleğin altın
da" kalır ve Yunanistan'ın kaprislerine 
bpyun eğersiniz.

Bir şey daha: TBMM Başkanı Sayın 
Cindoruk, neden hep konuşuyor, ilginç 
şeyler söylüyor da, bir türlü sorumluluk 
altına girmeyi göze alamıyor acaba?

Askerin Cemanı
' Emekli Süv.Alb.

Abdülhalim Akkllıç'ın
Savaş ve Barış Anıları 

AYAR 
KİTABEVİ'nde

Memur, işçi emeklileri ve memur 
emeklileri İle bunların dul ve yetimlerin 
ödeneklerine, yapılmak istenen 
İyileştirmenin esaslaı hakkında veriler 
bulunmadan her kafadan bir ses 
gelmeye başladı.

Günlük yazılı basınimızdahş alıntı 
yaparak, yerel basınımızda TÜRKİYE 
İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYETİ Genel . 
başkanınım yapılmak İstenilen 
iyileştirme hakkında görüşüne yer 
verdi. İŞÇİ EMEKLİLERİNİN, yapılmak 
istenilen iyileştirmenin, oranına karşr 
olduğu verildi veya gösterilmek istendi,

Şu, kesin bilinmelidir ki, Türkiye işçi 
emeklileri cemiyeti BAŞKANLAR KURUL 
üyesi sıfatı ile ben, ŞUBE yönetipn kurul 
üyeleri sıfatı ile bütün yöneticilerimiz,' 
bu amaçlı iyileştirmelere karşıyız. 
Çünkü, iyileştirme siyasilerin lütfü ile 
olur. Bizler lütuf değil HAK'kımızıri iade 
edilmesini beklemekte ve taleb etmek
teyiz.

Sayın genel başkanın görüşleride, 
bu doğrultudadır. Amma, basın ÖZÜ 
esgeçmiştir. Gerçi, haberin tümü okun
duğunda, işi bilenler esası kavramakta 
zorlanmıyorsa da, yapılmak istenileni 
önlemeye yetmiyor. •

TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ CEMİYET'inin 
görüşü, talebi.

"1987 tarih 3395 sayılı yasa ile icad 
edilen ve işçi emeklileri dul ve yetimleri 
arasında NİFAK ve İKİLİK yaratan ÜST 
GÖSTERGE ve NORMAL GÖSTERME 
uygulamalarına son verilerek 
İNTİBAK'ların yapılması, SS Kurumun.

20 bin liradan satışa 
sunuldu

Bosna-
Hersek için 
posta 
kartlan 
çıkartıldı

Sağlık Bakanlığı'hın 
desteği ile Bosna-Hersek'e 
yardım amaçlı posta kartı 
bastırıldı.

Geliri, Bosna-Hersek'te 
Sırp saldırılarında 
yaralananların sağlık har
camalarında, sağlık kuruluş 
ve hastane lerde kullanıl
mak üzere PTT 
Müdürlüğü'nde 20 bin 
liradan satışa sunulan 
posta kartlarının ilgi görme
si bekleniyor.

Posta kartları satışların - 
dan elde edilecek gelirlerin 
Türk ve Boşnak resmi 
makamlarının denetim, ve 
gözetimlnde'Bosna-Hersek 
Sağlık Bakanlığına ulaştırdı- 
cak.

PTT ilgilileri satışa 
sunulan Bosna-Hersek için 
satışa sunulan posta kart- . 
larının üzerlerinde posta 
ücretinin de bulunduğu 
belirtildi.

ASLI

Faik YUMRU
İşçi Emeklileri Şube Başkanı I

GENEL MÜDÜRLÜKTEN- GENEL BAŞKAN
LIĞA dönüşmesi ve kurumun İDARİ ve | .
MALİ bağımsızlığa kavuşmasıdır" ve I 
böylece, sırtımızdan geçinen siyasilerin I
KASAMIZDAN elini KAFAMIZDAN emrini I 
çekerek, davulda tokmakta esas I 
sahibine verilmeli.

Bu istek gerçekleşir mi? I| I
Kısa ve öz söz. EVET. I
Çünkü, Sayın BAŞBAKAN'ı, Cemiyet I 

%50. ikna etmiş durumdadır. Diğer %50II 
ise siyasi terçlhdir. Cemiyet, siyasi terçL 
hin ivelediği için yoğun çalışma j 
içindedir. W

Bu kadar peşine yakın görüş ortaya i 
atmamızın nedeni ise, kurumun 
özelleşmesine ve intibakların yapıl
masına karşı olan bakanları görmemiz, 1 
konuşmamamızın ve konuştur A 
mamızdır. Sayın İmran AYKUT ve Sayın 1 
Mehmet MOĞULTAY ile ikisi arasındaki 
bakanları sorunlara kulak tıkamaları, ||| 
sorunların büyümesine neden ’i 
olmuşlardır. 'i

Eskiler, geçmişte kaldı. Geriyi || 
karıştırmanın faidesi olmaz. ; |

Bizler, HAKlarımızın takipçisiyiz.|M 

HAKkımızın elde edilmesi için yardımcı 
olmak isteyen kişi, kuruluş ve ilde bası- 1 
na açık olduğumuzu belirtirken 1 
kamuoyu ve üyelerimiz tarafından yal- | 
niş anlamalara sebep olacak şekilde j 
görüş bildirmesi, birliğimize zarar vere
bilir endişesinide duymaktayz. ÇÜNKÜ, 
daha birlikten doğan gücümüzü kul
lanmadık. Amma kullanmıyacağız | 
anlamına gelmez. 1

ÇATAK 
GİYİAVHG

TAKIM ELBİSELER 
KAZAKLAR 

GÖMLEKLER
BAY ve BAYAN 

GİYSİLERİ

çAtAIC dYİm CÜLRYÜZLÜ 
fiiAĞArzA

Rli Çatak ue Oğulları

Demlrsubaşı Mh. Mesudiye Sk. Otel Umurbey Altı

Tel : 513 20 75 GEMLİK
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Aldığımız besin maddelerinin çoğu
nun, yaşam İşlevlerini sürdürmek üzere 

|vücut tarafından kullanılabilmesi için, 
fiziksel ve kimyasal olarak parçalanması 
gerekmektedir. Besin maddelerinin bu 
parçalanma işlemi sindirim adını alır ve 
sindirim kanalında ya da bağırsaklarda 
gerçekleşir.

Yetişkin bir insanda, sindirim kanalı 
ağızdan anüse kadar yaklaşık sekiz 
metre uzunluğundadır. Aldığımız tüm 
besin maddeleri, bu uzun borunun 
içinde parçalanarak hemen 
sindirilebilecek bir oluşum haline gelir. 
Burada, besin maddeleri enzimlerin 
saldırısına uğrarlar; mide asitleri ve 
karaciğerden salgılanan öd tuzları da 
bu saldırıya yardımcı olurlar. Bu işlem 
sonucu ortaya çıkan istenmeyen mad
deler zaman zaman dışkı olarak vücut

san atılır.
Güçlü enzimler bağırsakların iç yüzey 

kıvrımlarında bulunan hücre grupları 
içinde üretilirler. Bu enzimlerden bazıları, 
canlı hücreleri sindirme yeteneğine 
sahip oldukları için hiç bir etki yarat- 
jnayan bir oluşum halinde salgılanırlar, 
;Bunlar, lümen ya da bağırsak boşluğun
da var olan uygun kimyasal ortamla 
karşılaşıncg, canlanarak çalışmaya 
başlarlar.
[ Enzimler ve bunların çalışmaları için

gerekli kimyasal koşulları sağlayan 
sıvılar değişik noktalardan sindirim 
kanalına girerler. Bağırsaklarda değişen 
her koşul yeni bir kimyasal reaksiyon 
dizisini başlatır ve bağırsakları, besin 
maddelerinin çeşitli bölümlerinin 
sindirimine hazırlar. Bir reaksiyondan 
sonra artan enzimler, bağırsakların 
daha ileri bölümlerinde koşulların 
değişimi sonucu yine hiç bir reaksiyon 
yaratmayan bir oluşuma dönüştürülür.

Bağırsakların iç yüzeyini kaplayan 
çok nazik epitel dokudan oluşan bir 
gömlek sindirici sıvılardan, bu sıvıların 
içindeki aşındırıcı maddelerin epitel 
hücrelerine fiziksel olarak dokunmasını 
önleyen kalın bir müküs tabakası 
tarafından korunur. Ama, böyle bir 
koruma olduğu halde, bu hücrelerin 
ömrü çok kısadır ve tümü her beş 
günde bir tamamen yenilenir. Her gün, 
yaklaşık 250 gram epitel hücreyi sindirir 
ve böylece bir hücrelerin çevrimini 
sağlar.

Epitel gömleğin yapısı alt bölümlere 
ayrılır. Örneğin epitel gömlek üzerinde 
bağırsak kıvrımlarına gömülmüş salgı 
hücreleri bulunur. Bağırsak yüzeyini 
kaplayan tümürlerin uçlarında sindirilmiş 
maddeleri emecek biçimde değişime 
uğramış hücreler vardır.

(BYE) Kansızlıktan ileri gelen doku
lardaki oksijen yetersizliğinin, baş ağrısı 
ile birçok rahatsızlığı da beraberinde 
getirdiği bildirildi.

Günümüzde bir çok kişinin, özellik
le de kadınların pasif bağ ağırısından 
şikayet ettiği belirtilerek, kansızlık, erkek
lere oranla doğum yapma çağındaki 
kadınlarda 2-3 kat daha fazla 
görüldüğü öğrenildi.

Kansızlığın belirtilerinden bir kıs
mının sinir sistemiyle yakından ilgisi 
bulunduğu için psisik bozukluklara da 
yol açıyor. Kanın ana görevi, akciğerler
den dokulara oksijen taşımaktır. 
Dokulara yeterli oranda oksijen 
götürülememesinin, kansızlıkla yakından 
ilgisi bulunuyor. Dokularda oksijen yeter

sizliği kişilerde çeşitli rahatsızlıkları da 
beraberinde getiriyor. Baş ağrısı, baş 
dönmesi, kulaklarda çınlama ve uğultu, 
göz önünde sinek uçuşmaları, hafıza 
yetersizliği, uyuklama gibi belirtiler kan 
sizliğin birer uzantısı olarak karşımıza çı 
kablliyor.

Baş ağrısı, annenin şiddetine bağlı 
değildir. Özellikle kadınlarda hafif ve 
orta derecedeki anemilerde şiddetli 
baş ağrısı görülmektedir. Bu yüzden 
baş ağrısı çeken hastaların, özelikle de 
kadınların, kansızlık acısından bir uzman 
tarafından gözden geçirilmesinde, 
bunun yanında kan yapıcı gıdalar 
almasında sağlıkları açısından büyük 
yarar vardır.

Bahar bitkilerine dikkat!
(BYE) Bahar mevsimiyle birlikte ortaya 

çıkan birçok bitki ile mantarların yen- 
memesinin en akıllıca yol olduğu belirtil
di.

Bitkilerin gelişigüzel kullanılmasının, 
başta zehirlenme olmak üzere pek çok 
ölümcül hastalığa yol açıyor.

Tarım ülkesi olan Türkiye, aynı zaman
da bitki zenginidir. Bahar mevsimiyle 
ortaya çıkan pek çok bitki türünün, 
dargelirli vatandaşlar tarafından top

landığı öğrenildi.
Özellikle toplanan mantarların yüzde 

99‘unun zehirli olduğu, kültür mantarı 
dışındaki mantarların kesinlikle yen
memesi gerektiği bildirildi. Araştırmalara 
göre kültür mantarının yenmesinde bir 
sakınca bulunmuyor. Fakat vatandaşlar 
mantar alırken seçimlerini iyi yapmalıdır
lar. Yalnış yapılan bir seçim insanın 
zehirlenmesine ve hatta ölümüne kadar 
gidebilir.
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/ bir orman, 
her öğrenciye 
bir fidan
(BYE)MIIIİ Eğitim Bakanlığı"Her 
okula bir orman, her öğren
ciye bir fidan" kampanyası 
başlattı.
Milli Eğitim Bakanı Nevzat 
Ayaz, bir genelge yayınla
yarak, oluşturulacak orman 
alanlarına, okulların adlarının 
verilmesini ve gönüllü olarak 
öğrencilerin birer fidan 
dikmesinin sağlanmasını istedi. 
Ayaz, kampanyanın orman 
Bakanlığı ağaçlandırma ve 
erezyon kontrolü Genel 
Müdürlüğü ile ortaklaşa 
yürütüleceğini fidanların da bu 
genel müdürlük tarafından 
ücretsiz verileceğini bildirdi. . 
Öte yandan, orman sahalarını 
artırmak ve erezyon kon
trolünü sağlamak amacıyla 
kamu kuruluşları İle gerçek ve 
tüzel kişilerin çalışma esaslarını 
belirleyen "MIHI aâaçladırma 
ve erezyon kontrolü sefer
berlik kanun tasarısı" TBMM 
Plan ve Bütçe 
Komisyonu'nda kabul edil- 
di.

GENEL KURUL İLANI
HAK BALIKÇILIK 

Gıda Şoklama İhr. İth. San. ve
Tic. A.Ş. Başkanlığından

Şirketimizin Olağan..* Genel Kurul 
Toplantısı 31 Mart 1995 Cuma günü saat 
10.00'da aşağıda yazılı gündemini 
görüşmek üzere şirket nezdinde Balık Hali 
No. 1-2 .Gemlik adresinde yapılacaktır.

t' YÖNETİM KURULU
GÜNDEM :
1 - Açılış
2- Başkan ve Divan Heyetinin görüşülmesi
3- Yönetim Kurdiu ve Denetim raporlarını okun

ması, görüşülmesi ve onaylanması
4-1994 yılı bilançove kar-zarar tablosunun okun

ması ye ibrası A' '
5- İdare meclisinin ibra edilmesi
6- Denetleyici seçimi ve süresinin tahini
7- idare meclisi üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 

334-335 maddeleri uyarınca yetki verilmesi
8- Dilek ve temenniler
9- Kapanış.

NÖBEFÇJ ECZANELER
Deniz Otobüsü

Yalova -Kabataş (işgünlerl) 
07.30-09.35-17.10

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

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

TÜP DAĞITICILARI -

GEMLİK Gemi Saatleri
K»F- ril Yalova -Sirkeci (İşgünlerl)

Gerekil Telefonlar Resmi Daireler 05.50-13.05-17.00.
Tatil Günleri 06.30-13.00-17.00İtfaiye 110 TEK Arıza 5132066

Polis İmdat 155 TEK İşletme 5134503 Belediye
Jandarma İmdat 156 Turizm Der. 5131274
Jandarma K. 5131055
Polis Karakolu 5131879
Sar. kom. 5131206

Spor Sah. 
Orm. Böl. Şf. 
Milli Eğt. Md.

5131900
5131286
5131174

Sekreter * 5134520
Zabıta 5134521-190

Halk Eğt. Mrk. 5131846 Otobüs İşlet. 5134521 -122

Kaymakamlık
Halk Kütüp.
As. Şb.

5131353
5131057

Su İşletmesi 5134521 -1 l ö
İtfaiye 5132325

Kaymakamlık 5)31051 Karayolları 5131308
Kaymakamlık Evgı3] 052 Liman Bşk. 5131133 Yazı İş. Md. 5134521-111 ,

Su Arıza 5134521-185C, Savcılığı 5131053
C. Savcı Yrd. 5132954

Mal Md.
Nüfus Md.

5131095
5133742

Emniyet M. 5131028 Özel İd. Md. 5131507
Tapu SIc. Md. 
Müftülük

5131414
5131364

TAKSİLER
Gümrük Md. 5131411-5130024 Körfez Taksi 5131821

ULAŞIM
Tekel Md, 5131042 Çınar Taksi 5132467
Ver. Da. Md. 5132360 Güven Taksi öI3ö24u

Doğan Körfez 5131212 İlçe Tar. Md, 5131186 Gemlik Taksi 5132324
Aydın Turizm 5132077 İlçe Seç. Md. 5134994

21 Mart 1995 Salı ÇAĞLAR

23 Mart 1995 Perşembe İNCİ

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

Aygaz 513 12 95
Özgaz 514 1700
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Likit gaz 513 17 38
Yeni Llkltgaz 51365 00
Alevgaz 513 40 95

25 Mart 1995 Cumartesi MURAT

27 Mart 1995 Pazartesi BALIKPAZARI



21 Marf T995 Sah Gemlik KÖRFEZ
Sayfam

Menkul Kıymetler Bursa Acenteliği 
SARMEN Limited Şirketi

( 9\[usret
Her türlü hisse senedi-Borsa alım satım hizmeti vermek 
üzere resmi faaliyetine başlamıştır.

Hüzmen Plaza- Tel: 223 56 47
İnönü Cad. 223 66 48
No:7? Büro :423 BURSA 223 08 03

FABRİKA SATIŞ MAĞAZASI GEMLİKLİLERİN HİZMETİNDE

O Müteahitlere O Kooperatiflere O Şahıs inşaatlarına

KALİTELİ -UCUZ VE YERİNE TESLİM

PRES KAPI VE KASALARI-ISI CAMLI STANDART
DOĞRAMALAR ÖZEL SİPARİŞLER

İstiklal Cad. No. :84 GEMLİK (Sağlık Ocağı Karşısı)

ÜÇLERTOPRAĞI SPOR MERKEZİ NDEN 
DUYURU

Gemlik'te ilk ve tek ciddi aerobik ve aletli 
jimnastik salonu hizmetinize girmiştir.

Salonumuzda;
O Saat 10.00-13.00 arası sabah seansı
O Saat 13.00-17.00 arası öğlen seansı
O Saat 17.00-19.30 arası akşam seansı
olmak üzere sadece bayanlara hizmet vermektedir.
Ayrıca salonumuz akşam 20.00'den itibaren de baylara hizmet vermekte

dir. Salonumuzda spor yapabilmeniz için mutlaka kayıt yaptırıp üye olmanız 
gerekir.

Tel. 513 72 77 Hamidiye Mh. İstiklal Cad. No. 30 GEMLİK

TEKLİF ALMA İl ANI
1- Gemlik Tapu Dairesi Pafta 49 ada 193 

parsel 17 de bulühan Hisar Mahallesi Tersane 
Bayırı Mevkii Bursa Yolu üzerinde oto yola 
cepheli İnfa Sitesinde S;$. Arkadaşlar Yapı- 
Kooperatifi üyelerine ait olan 58 daire 6 adet 
dükkan üyelik hakları toplu olarak devredilecek; 
tir.

2- Söz. konusu 58 Daire ve 6 adet dükkanın 
Gemlik Tapu Dairesince kat irtifakı kurulmuştur.

5 Bloktan meydana gelen töfcDİam inşaat 
alanının yüzde 48'i bitmiştir.

Daireler brüt 105 m2 olup denizi görür,\ çift 
cephelidir. Altyapı düzenlemesi yapılmış .Olup 
kanalizasyon ve su bağlantısı hazır haldedir. 
Elektrik, trafo ve alt yapısı tamamlanmıştır.

3- Teklif vermek isteyenlerin S.S. Arkadaşlar 
Yapı Kooperatifi Gürle İş Hanı Kat 2 No: 81 
GEMLİK-BURSA adresinden bilgi alabilirler, mesai 
saatleri içinde 0.224/5248500'den 1137 ve 1564 
holü telefonlardan İbrahim Baştürk-Rasim 
Çavdar ile ilişki kurulabilir.

S.S. ARKADAŞLAR YAPI 
KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU

KONGRE İLANI
KÜÇÜKKUMLA AVCILAR 

DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimizin olağan Genel Kurul toplantısı 
10 Nisan 1995 Pazartesi günü.saat 2Ö.00'de 
KüÇükkümla Belediyesi Düğün Salonu'nda 
yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takidde toplantı 
bir hafta sonrç aynı saat yerde yapılaca|ktır.

YÖNETİM KUİRULU

GÜNDEM :
1- Açılış ve yoklama
2- Divan Kurulu seçimi
3- Saygı duruşu
4-1995 yılı bütçesi sunuşu
5- Yönetim ve denetleme kurulu raporların 

okunması v&görüşülerek aklanması
6- Yeni yönetim kurulu selimleri
7- Yeni denetleme kurulu seçimleri I
8- Dilek, temrnennl ve görüşler
9- Kapanış,

Film 
gibi 
soygun

istiklal Caddesinde 
bulunan Esat Coşkun'a ait 
işyeri geçtiğimiz,hafta sah: 
günü dört kişi tarafindan 
filmlere kopil olacak bir 
şekilde soyuldu.

Soyguncular yaptıkları 
plana göre önce Esat 
Coşkun'a git işyerine beş 
arkadaş geldiler. 
Arkadaşlarının birinin 
evleneceğini ,bu nedenle 
beyaz eşya fiyatlarını ' 
öğrenmek ' istediklerini 
belirttiler. Senafyoya göre, 
soyguncularddn biri dışarı - 
daki ütü masasının birini 
bir çocuk tarafından 
çalındığını vö kaçtığını 
söyledi. Bunun. üzerine 
dükkan dışına çıkan Esat 
Coşkun ve çalışanlar 
kasadan uzaklaştı. İçerde 
bulunan soygunculardan 
biri kasada bulunan 100 
milyon lirayı gizilce aldı.

Ütü masası telaşına 
düşen İşyeri sahibi ve 
yardımcıları, alıcı kılığı İle 
işyerlerine gelen kişilerin 
gitmesinden sonra 
kasadan paraların 
çalındığını farkına vardılar. 
Dorumun İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'ne blldlrllmesll 
üzerine eşgal belirleyen 
polis, aramalara başladı. 
Hırsızlardan Muharrem 
Bayram(31), Doğan 
Güzel(23) yakalanırken, 
Hüsnü Özen(29) Selim 
Doğuş(30), Hüseyin,Ağır(29) 
kaçmayı başardılar. 
Yakalananların üzerinde 
paylaşılan paraların bir 
bölümü bulundu.
, Kaçanlardah birinin 

asker ve izinli olduğu belir
lendi. Polis, kaçan hırsızları 
yakalamak için çalış - 
malarını sürdürüyor.

Bulut 
Dersanesi 
Deneme 
Sınavı yaptı

İlçemizde bulunan Özel 
Bulut Dersanesi ilkokul 5. 
sınıflar arasında Anadolu 
Liseleri ve Devlet Yatılı 

, Sınavlarına hazırlık olmak 
j amacıyla geçtiğimiz hafta 
cuma günü 3. Deneme 
Sınavı yaptı.

291 öğrencinin katıldığı 
sınavda Yusuf Kaplan bi 
rinci, Mehmet Yıldız ikinci, 

. Mete Cigerli ise üçüncü 
oldu.

Bulut Dersanesi sahibi 
. Ahmet Bulut, deneme 
sınavlarının öğrencilerin . 
sınav pratiğini arttırmada 
eksiklerini görmede büyük 
yararlar sağladığını söyledi.

Sınava katılanlanri 
derece sıralaması şöyle 
1-Yusuf Kaplan 
2-Mehmet Yıldız 
3-Mete Cigerli 
4-Hamdi Sivaslıoğlu 
5- Seçkin Özdemir 
6- Bahar İsler 
7- Şebnem Düzyer 
8-Faik Aslan 
9- A. Burak Taşpınar 
10; Şarper Alptekin 
11 - İpek yar 
12-Onur Turan 
13- Hakan Orhan 
14- Özcan Yiğit 
15-Bora Akdoğanlar 
16- Sabri Sarıkgya 
1 7- A. Serkan Türker 
18- Nazlı Bülut * 
19- Nilhan Arıkan

. 20- Ebru Bademci 
21 - Erdinç Sümer 
22- M. Can Öztüre 
23- Çağnur Elpen 
24- Merve Balcı 
25- Gökçe Göksel 
26- Gözde Gülşenl 
27- Kemal Öncü 
28-Tuğçe Güzel 
29- Deniz Doğru 
30- Sinan Yiğit 
31- Nihal Kenar 
32- Emre Tufan 
33-Y. Özkan Akyürek 
34- Burcu Korsan 
35- A. Serdar Yağcı 
36- Tolga Yıldırım 
37- Mine Akın 
38- Şebnem Gürsoy 
39-Kemal Özel 
40- Selda bulut 
41 - Afacan Güler 
42- Fatma Çellker 
43- Deniz Kaplan 
44- Özgü Doğan 
45- Alper Güraslan 
46- Kazım Kuzey 
47- Harika Tonyalı 
48- Gökhan Koç 
49- Duygu Araç 
50- İsmail Şahverdloglu 
51 - Beril Bulut 
52- Cenk Tüner 
53- Tank Toyota 
54- Gökhan Gökdemlr 
55- Müge Küçük 
56- Nazlı Kavlak 
57- Işık llkörücü 
58- Fatih Duru 
59- Ömer Akdağ 
60- Güven Erdemlr 
61 - Serdar Tosun 
62- Haşan Özçetin 
63- Mustafa Tutar 
64- Çağıl Aydın 
65- Murat Aslan

KAF0ĞLU YAĞ SABUN SANAYİ
VE TİCARET A S

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN g
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı

13.4.1995 günü saat 14.00 de Yalova Yolu Umurbey 
Sanayi Bölgesi No:30 daki şirket merkezinde yapıla-, 
çaktır.

Bilanço, Kar-Zarar hesapları şirket ortaklarının 1 
tetkikine sunulmuştur.

Tüm ortaklçrrın anılan gün ve saatte toplantıda j 
hazır bulunmalarını rica ederiz.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM :
1- Yoklama
2- Açılış
3- Başkanlık Divanı seçimi
4- Başkanlık Divanına, Genel.Kurul toplantı tutanağına 

imza yetkisi verilmesi '
5-1994 yılı faaliyet raporu, 1994 yılı bilanço kar ve ■ 

zarar tablolarının okunması
6- Denetçi raporunun okunması
7- Raporların müzakeresi ve kabulü
8- Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçinin ibrası
9- Anasözleşmenin Sermaye ile ilgili 9,ncr maddesinin 

tadili.
10- Yönetim Kurulu üyeleri seçimi
11 - Denetçi seçimi
12- Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçinin, hakkı huzur 

ve ücretlerinin tesbitt
13- Kar hakkında karar İttihazı.
İ 4-Dilekler .
15- Kapanış.

TADİL TASARISI
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ESKİ ŞEKİL
MADDE -9 : SERMAYE
Şirketin Sermayesi 750.000.000.-TL (Yediyüzellimilyonl 

TL'dir.
Bu sermayenin herbiri 10.000.-TL (OnbJn)TI değerinda 

75000(Yetmişbeşbin) hisseye bölünmüştür.
' Tamamen taahhüt edilmiş ve 300.000.000.-TL I 

(Üçyüzmilyon)TL nakten ödenmiştir.
Bu defa artırılan 450.000.000.-TL (Dörtyüzellimilyon) 

TL'nin 1/4 ü nakten ödönmiş olup, 3/4 ü Yönetim 
Kurulunun saptayacağı bir defada veya taksitlerle ödenir.

Bu konudaki ilanlar. Bu anasözleşmenin 35.nct mqd-< 
desl gereğince yapılır.

YENİ ŞEKİL: .
MADDE 9-SERMAYE

■ Şirketin se.rmayesh'TJâ.SOO.OOO.ÖOO.-TL^I 
(Onaltımilyarbeşyüzmilyon)TL dlr.

Bu sermayenin her biri 10.000.-TL(Önbln)TL, değerinde!
1650000(Birmilyonaltıyüzellibin) hisseye bölünmüştür.

Önceki sermaye 750.000.000.-TL(Yediyüzellimllyon)TL|
nakten ödenmiştir.

Bu defa artırılan 15.750.000.000.-TL
(Onbeşmilyaryediyüzellimilyon)TLnın 4.500.000.000.- 18 

KwTL(Dörtmilyarbeşyüzmilyon)TL.si V.U.K. bükümüne göre 
bilançomuza kaytlı amortismana tabi iktisadi kıymetlerin İJ* 
yeniden değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan DEĞE!
ARTIŞ FONU'ndan karşılanmıştır.

Sermayeye ilave edilen değet artış fonu karşılığında 
ortaklara hisseleri nisbetlnde bedelsiz hisse senedi verile
cektir.

11.250.000.000.-TL(Onbirmllyarikiyüzellimilyon)nakten 
artırılmış olup, dunun 1/4 ü nakten ödenmiştir. Geri kalan 
3/4 ü İse Yönetim Kurulunun alacağı karara göre bir defa
da veya taksitler halendl ödenir.’Bu konudaki ilanlar bu 
anasözleşmenin 35.ncl maddesi gereğince yapılır.
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KAYIP

AE 00803143 nolu Beko 
Casio yazar kasa 

kullanma 
ruhsatımı kaybettim.

Hükümsüzdür.

ÇİMEN ÇİÇEKÇİLİK 
Yaşar TÜMER

Kayhan Mah. 1 Nolu 
Cad. No:22 GEMLİK
Gemlik V.D. GA/4153

Istikla

.Mili
MF AD 80201872 N& 

nolu Beko Casio 108

KAYIP

JjhlER yaza r kasamın 
ruhsatnamesi &
kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür. IS

Selçuk KANERfel



<J)ü0ün, (]\işan, günnet davetiyeleriniz için 
zengin çeşitlerimizi 

ve fi-yatlarımiEi görmeden karar vermeyiniz.
Bîri MUTLAKA ARAYINIZ.

, ; . Körtez.OFSET
■. •£ - xBAA<PHK-' IK‘tAHlIİM/:.'■

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

17 Mart 1994 Yerel Seçimlerinde Belediye Başkanlığını rakiplerine kanı ezici çoğunlukla kazanmıştı

Başkan A vcı, bir
yılını tamamladı

) Belediye Başkanı 
kürettin Avcı, göreve 
gelişinin birinci yılını 
tamamladı.

27 Mart 1994 günü 
Çapılan Yerel seçimlerde 
Belediyeyi elinde bulun- 

I duran SHP'yi ve diğer parti
leri geride bırakan ANAP’lı 
aday Nurettin Avcı, 
geçen 365 gün içinde 
büyük atılımlar yapamadı. 
Z Kapılarını halka açan 
Başkan Avcı/halkın 
tnakam odasından çık
maması üzerine, bu kez 
çalışma alanını

-

değiştirmek zorunda kaldı. 
Başkanı makamında bula - 
mayan vatandaşlar ise 
eleştirilere başladılar.

«7994 yılını Belediyeyi 
tanıma yılı olarak değer
lendiren Nurettin Avcı, eski 
Başkan Nezih Dilmili'nin 
Belediyeyi borç yükünde 
bıraktığını, bjr yılı borç 
ödemekle geçtiğini ve 
işçilerle toplü sözleşme 
imzalandığını söylödl

Belediyeye yeni ’ 
motorlu araçlar didiklerini 
da belirten Avcıjlçepin su, 
yol, kanalizasyon sorun
larının bulundüguhu, 1995

yılının ve gelecek yılların 
pu çalışmalara geçeceği- 
nl*ve beldenin modern 
kent görünümüne kavuş
ması için çalışılacağını 
bildirdi.

Vatandaşlar Belediye 
Başkanı Avçı'nin, bir yıllık 
çalışmalaritu değer’* <' 
löndirirken ‘ ' Başkana 
geçer not'vermiyorlar. 
Belediye* çalışmalarını 
yeteTii bulmayan 
Gemlikliler, Başkanın ikihci 
çalışma , yılına daha p 
rogramlı ve halkın istekle 
rine kulak vermesini de 
istiyorlar.

Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı

Gemlik Rotary Kulübü 
genel kurulu aldığı karar
la, belediye ile ortaklaşa? 
yürüteceği Temizlik 
Kdmpanyasi İçin Kağıt 
toplayacak.

Rotary Kulübü'nüiv 
yapılan haftalık toplan
tısına katılan Belediye 
Temizlik İşleri Müdüfü 
Yaşar Kara, ilçemizin

temizliği için gönüllü kuru
luşlardan yapılacak her 
türlü katkıya açık olduk
larını belirterek, kulüp 
yetkililerine teşekkür etti.

İlçede toplanacak 
kağıtların satışından elde 
edilecek gelirlerle çöp 
poşetleri satın alınarak 
bedelsiz olarak halka 
dağıtılacak.

Sarhoş bekçi dehşet saçtı. 1 Kişi öldü/1 kişi yaralandı..

Hiç yoktan öldü
Gemlik Emniyet Müdürlüğü nde gece

bekçiliği yapan Cuma Şimşek aldığı aşîrı 
alkolün etkisiyle tekmelediği aracın 
sahibi ile girdiği tartışmada, kendilerini 
ayırmağa - çalışan berber Ertuğrul' 
Birlik'i(41) beylik tabancasıyla öldürdü/ 
Gelişi güzel ateş 'etmeye başlayan '' 
sarhoş bekçi, yoldan geçen Mustafa 
Güzel adlı çiftçinin, de- yaralanmasına 
sebep oldu. - 7 ", , - : >

Han arkası sokakta aşın mi ktardâ iç ki

içen bekçi; Tubarg Bayii Ziya Süresn'e»ait
özel otoyu tekmelemeye başladı? Oİöyd / 
müdaheleeden araçsğhibihiheğluzlfö?' 
tartışmaya başladı. -Tğ'rtişmaya. Ziya -

' Süren in de katılmasj üzerine işyerinin 
önünde meydantı gelen olayı yatıştırmak 
isteyen berber Ertuğrul Birlik, bekçinin 
ateş açması sotfııcü' göğsünün altından■■■/ 
yaralandı. Acil olarak hastaneye 
kaldırılan talihsiz berber yaşama gözlerini
yumdu. '. .Haberi,Sayfa 3'de

HAFTAYA BAKIŞ
• KADRİ GÜLER

başkanın bir yılı
Belediye Başkanı Nuretin Avcı, göreve gelişinin birinci yılını 

dün doldurdu.
365 gün su gibi akıp gitti Avcı için...
Kamuya hizmet edenlerin çalışmaları büyük izleyici halk 

tarafından büyük gözaltındadır.
Halk, Sayın Avcı'nın bir yılını kendi değer ölçüleriyle ölçüp 

biçtikten sonra değerlendirmesini de yapıyor.
Biz, basın mensuplan, halkın duygu ve düşüncelerini, isftm- 

lerini yansıtmakla görevliyiz. Bu görevimizi yaparken kamu 
adına hizmet yaparız.

Nurettin Avcı'dan bir yılda çok şeyler beklemek yanlış olur. 
Ancak, halk yapılması gereken basit Konuların çözümlenmesini 
bekler. Bunların yapılmaması durumunda eleştiri oklarını 
atmağa başlar.

1994 yılı Gemlik için susuz bir yıl olarak geçti. Hala konut
ların üst icatlarında sular çoğu zaman akmıyor. Bu konu hergün 
büyüyen Gemlik için en önemli bir sorun.

Askerlik Şubesi yanındaki 5 bin tonluk deponun bir an önce 
bitirilip yazı susuz karşılamamaltyız. Yoksa oklar hedefi fena 
yaralar.

istiklal Caddesi son yağışlardan sonra gelip gidilemez 
durumda. Halk bezgin. Araç sahipleri İse kızgın...

Çamur, 94'ün ençok konuşulan konusu oldu. Toz ise 
önümüzdeki günlerin en çok konuşulacak konularının başında 
gelecek, önlemler şimdiden alınmalı.

Temizlik işlerinde bir standart tutturulamadı. Yeni araçlar 
devreye girdi. Hızlı bir çöp toplama çalışması gerekli. Ancak, 
a dökme işinin Bursa'da yapılmasının belediyeye ne maliyet 

rdlği de unutulmamalı, ve öncelikle belediye kendi hizmet 
binasını temiz tutmalıdır. Badanasından, önündeki bir avuç 
bakımsız parkına kadar. Belediyenin çevresi, belediye ye 
yakışmıyacak durumda. Ne acıdır kİ bunu gören bir allahın kulu 
da yok.

"Aslan yattığı yerden belli olur” ata sözü boşuna söylen
memiş!

Sayın Avcı, ikinci yılında farklı yöntemlerle İşe sarılmalı.

Ticaret 
Odasının 
paneli 
cuma 
günü 
yapılacak

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odasının orga
nize ettiği "Gümrük 
Birliğine Giriş" konulu 
panelin hazırlıkları 
başladı.

Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu 
üyesi Haşan Sözünerl, 
1996 yılında Gümrük 
Birliğine girecek olan 
Türkiye'nin bu konuda 
kendini hazırlaması 
gerektiğini söyledi.

Panele Uludağ 
Üniversitesi Öğreti 
üyelerinden Prof. Dr. Ali 
Ceylan, Prof. Dr. Erol 
lylbozkurt katılacak.

Haberi Sayfa 3'de

'GEMLİK'İN ADI 
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Yılmaz Akkılıç'ın 
yazısı
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22 YILLIK 
KATJBE PLAKET 
VERİLDİ
;Türkiye Muhtarlar 
Federasyonu Genel 
Başkanı Muhittin 
Büyükaslan Gemlik 
Muhtarlar Derneği katibi 
Ramazan Hepdslan'a 
hizmet plaketi verdi.

Haberi Sayfa 3'de

SARHOŞ SÜRÜCÜ 
RÜŞVET TEKLİF 
EDİNCE HAPSİ 
BOYLADI 
Küçük Kumla'da 

arkadaşları İle içtikten 
sonra alkollü olarak kul
landığı aracıyla trafik 
kazasına neden olan 
İstanbullu konfeksiyon
cu Murat Çağlar, polise 
rapora alkollü öldüğünü 
yazılmaması İçin 10' 
milyon Hra rüşvet.tekllf 
etti. Hapsi boyladı.

Haberi Sayfa 3'de

GEMLİK 
LİSESİNDE 
BAHAR ŞÖLENİ 
Gemlik Lisesi 17 Mart 
Cuma günü Kapalı Spor 
Salonunda Bahar şöleni 
düzenledi. Gençler, 
şölende doyasıya 
eğlendi.

KAZA KURŞUNU 
İstiklal Caddesindeki bir 
işyerinde meydana, 
gelen olayda, Atalay 

. Coşkun, babasına ait 
ruhsatlı silahla oynarken, 
tabancanın ateş alması 
sonucu iş yerinde 
çalışan Selma Cengiz1 İn 
ayağından yaralan
masına neden oldu. 
Cengiz, olaydan sonra 
tedavi altına alındı. 
Olayın kaza sonucu 
meydana geldiği öğre 
mildi.

Çöp 
kamyonları 
için tören

Gemlik Belediyesi 
Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne 
alınan iki çöp kamyonu için 
kurban kesilerek tören 
düzenlendi.

Tören, Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı'nın 
Singapur gezisinde grip 
olması nedeniyle görevine 
başlamaması üzerine 
daha önceden düzenle
nen tören geçtiğimiz hafta 
cuma gününe alınmıştı.

İzmir 'den satın a|ınan 
çöp kamyonları İlçemizin 
dar sokaklarında hizmet 
girecek.

BMC çöp kamyonları
na 2 milyar 800 milyon lira 
ödendi.

Başkan Avcı, çöp 
toplama konusuna önem 
verdiklerini ve kamyon
larının ilçeye hayırlı 
olmasını diledi.

Haberi Sayfa 3'de

Belediyede 
memurlara 
■emek 
başladı 
||| Gemlik 
» Belediyesinde çalışan 

memurlara verilecek 
olan yemek dün 

i|| başladı.' 
® Belediyede çalışan 
IH memurlar belediyenin 

beşinci katında dün 
düzenlenen törenle ilk 
yemeklerini yediler.

İB İlk gün fırında tavuk 
||| pilav ve revani tatlısı 
BB yiyen memurlar ,yönet- 
||| melik gereği 15 bin lira 
® para ödedi ve bu flya- 

ta üç çeşit yemeği
İli evimizde bile yiyemi 
||| yoruz .yemekler İlk 
Iji günkü gibi güzel 
B çıkarsa listeye katıl- 
III mayan arkadaşlarımız 
||| da katılabilir dedi.

Haberi Sayfa 3'de

11 KİTAPSIZ11 LARI...
11 KİTABINA UYDURANLARI...
KİTABLA. KİTABLANDIRALIM...
KİTAB...
AFİTAB" DIR...

Kütüphane Haftası 
Kutlu ölsün
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ÎMOŞ AKKIUÇ

GEMÜK'İN ADI ÜSTÜNE

Almanya Mektubu

Gelin bil hafta "siyasef'ten uzakta, 
yaşadığımız çevrenin geçmişine 
doğru meraklı bir yolculuk yapalım. Şu 
güzel, ne ki güzelliğin kıymetini 
bilmediğimiz Gemlik'ip adı nereden 
geliyor, onu araştıralım.

Önce şunu İçimize sindirmeliyiz, 
insanlık tarihi, birbiriyle bağlantılı ve 
çağlar boyunca sürekli gelişen bir 
süreçtir. Ne eskisini yadsıyarak ne de 
yenisini görmezden gelerek sağlıklı bir 
"tentez"e ulaşabiliriz.

Örneğin Türkler Anadolu'ya gelme
den önce bu koca ülkede yaşayan 
topluluklar, yok muydu? Elbette yardı. 
Daha öncesi daha öncesi de vardı. 
Bizans'tan önce eski yerleşikler yaşıyor - 
du Anadolu'da, -kendi bölgemizde- 
Bithyn'lerden önce Mys'ler onlardan 
da önce Behrykos'lar. Orta 
Anadolu'da Hitit'lerden önce Haiti'ler, 
Luwi'ler vb... pek çok topluluklar iz 
bıraktılar bu topraklarda.

Bugün oturduğumuz kentin veya 
çevremizdeki bir köyün, ya da herhan
gi bir akarsuyun, denizin, tepenin 
kulağımıza pek'aşına gelen adının, 
geçmişte özel bir anlamı olduğunu 
zaman zaman düşündüğünüz olmuş 
mudur?

Örneğin Gemlik ne demek?
Gerçekten de kimilerinin savladığı 

gibi, "gömlek"ten bozma mı? Yoksa 
biraZ daha akla yakın İznik'te ilk türk 
devletinin -Anadolu Selçuklu Devletl- 
kuruluşundan sonra ünlü Kılıçarslan'ın 
kayınbabası İzmir beyi Çaka'nın da 
yardımıyla -iki, bir ziyafette öldürt
müştür onu damadı- Körfez'de bugün 
"Sunglpekln bulunduğu yerde ilk türk 
tersanesini açmasıyla mı ilintilidir bu 
ad?

Yani ''Gemilik'1 zaman içinde 
''Gemllk''e mi dönüşmüştür?

Herodotos'un andığı "Klo$"tan sonra 
da Haçlıların işgali sırasındaki 
"Cyus"tan hiç mi iz kalmadı 
günümüze?

Ne dersiniz?

Prof. Bilge Umar'ın 1993'te yayım
ladığı yapıtı Türkiye'de Tarihsel 
Adldf'da, bugünkü Gemlik adının 
nereden kaynaklanabileceği konusun
da ilginç bir yaklaşım var. Gelin birlikte 
okuyalım: .

“İlkçağ kenti Klos'un, Türkleşme 
döneminde taşıdığı Gemlik adının, 
türkçe 'gemilik' sözünden bozma 
olduğu varsayılır. Oysa yakın yörede 
Mudanya Dağları'nın doğu uzan

EMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl: 22 SAYI: 1066 
Fiyatı :5.000 TL.

ibi ve Sorumlu Müdürü : KADRİ GÜLER
önetim Merkezi: Gazhane Cad. No.51/A

Tel: 513 17 97 GEMLİK
Basıldığı yen KÖRFEZ OFSET

tılarının doruklarından biri (1283 m.) 
Gemiç Dağı adını taşır kİ. Gemlik ve 
Gemlç adlarının özblçlmlerlnde bir 
köken ortaklığı vardırkanısındayım.(...) 
Gemlç adının aslının 'Kamttls' olması 
gerektiğini görüyoruz. Kamltls'ln, 
hellen dilinde -Itls- takısı İle anlamı 
'kama yurdu' olur. (...) Kamltls'ln 
'kam(a)'ımvn da hellen dilinde anlamı 
yoktur. Bu nedenle Kam(a)'nmr aslın
da Kamal, Kamakha, Kaman gibi 
adlarla karşımıza çıkan 'K(uwa)‘Ama', 
(yani) 'kutsal ana' olduğunu anlı 
yoruz.(...)

’Kama-ltls', (yani) ‘kutsal ana yurdu' 
adıyla Gemlik adı arasında nasıl bir 
bağlantı bulunmuş olabileceği 
konusuna gelince : Luwl/Pelasgos 
dilinde körfezlere de geçit, boğaz, 
anlamına 'ela/lla' denildiğini bilmek
teyiz. (...) Dolayısıyla 'Kama (yur - 
dunun) körfezi" de, elbette 'Kam(a)- 
//e'öğelerinden türetilmiş 'Kamlla' 
adıyla karşımıza çıkacaktı. Bu adın 
rum ağzında 'kamlll'ye, türk ağzında 
da 'Gemlll'ye dönüşmesi emsal 
gelişmelere tıpatıp uygun düşmekte
dir. Adın sonundaki (k) se, Anadolulu 
dillerin 'yeri' anlamında (ka) takısının 
kalıntısıdır."

Prof. Bilge Umar böyle yazıyor. 
İnanabilir; ya da inanmayabilirsiniz. 
Ama inanmazlık gösterisinden önce 
"Prousa"nın ilkin "Brusa"ya, sonra da 
"Bursa"ya;-ya da "Nlkala"nın, "İznlk"e 
dönüşümünü de. anımsamamızda 
yarar var.

Peki "Karsak" ne anlama geliyor?
Onun da yanıtı şöyle Prof,. Umar'da:
"Hitit belgelerinde (bulunan) 

’kharsa'. Bu sözcüğü, Anadolu'daki 
birçok tarihsel coğrafya adı içersinde 
görüyoruz. Aslının luwi dilinde ’K(uwa)- 
arsa', yani ‘kutlu güzel akarsu' ya da 
‘Kuwa'nın anatanrıçanın akarsuyu' 
olduğu güvenle söylenebilir kanısın
dayım. (...) 'Karsak' adı ' Karsacık' 
anlamınadır. Gerçekten de, İznik 
Gölü'nün batı yanından çıkıp Gemlik 
Körfezl'ne dökülen Karsak, kısa bir 
akarsudur."

Bu haftalık bu kadar. Nasıl biraz da 
siyaset dışı kalmanın hoş yanları, yok 
mu?

- Önümüzdeki hafta nasıl olsa yine 
DYP-CHP Koalisyonu'ndan veya Kuzey 

'.Irak Harekatından söz edeceğiz. Kalın 
sağlıcakla. ,

Yeniden buluşmak umuduyla.

Askerin Komanı
Emekli Süv.Alb.

Abdülhalim Akkıhç'ın
Savaş ve Barış Anıları

AYAR
KİTABEVİ'nde

"Körfez Gazetesinin “Serbest Kürsü"
köşesi açması İlerici ye olumlu bir adım, bu 
çerçevede bende gazetenin abonesi 
olarak Almanya’dan yazarak bir kaç 
konuya değinmek İstedim.

Birincisi (Ramazan'da) verilen İftar 
yemekleri ile İlgili okuduğum kadarı İle bu 
yemekleri verenler herhalde kendilerini ve 
tanıdıklarını doyurmak için bu yemekleri 
vermişler, Filanca oda, ya da kuruluş İftar 
yemeği veriyor, davetliler hep zengin ya da 
protokol, böyle iftar yemeği olmaz. İftar 
yemeği fakirlere verilir. Zaten oruç ibade
tinin amacı da açlığı anlayıp, fakirlere 
yardım edilmesidir. Zaten önemli dini şah
siyetlerde böyle verilen yemeklerin İftarla 
ilgisi olmayıp, davet yemeği olduğunu 
İfade etmişlerdir.

Kravatlı beyler, kısa etekli hanımlar ve 
İftar, tam bir komedi.....

Asıl konu İse Türkiye'de yapılan yalnış 
beyanlarla kamuoyu oluşturulmak İsten
mesi. Özellikle özelleştirme konusunda, 
söylenen İşte tüm dünya özelleşti, dünya - 
da bir tek Türkiye kaldı. Halbuki dünyada 
Amerika'da dahil tamamen özelleşen tek 
dünya yok. Amerika'da eğitimde özel okul 
oranı (üniversiteler dahil) %18, İken devlet 
okullarının oranı %82, bu oran Avrupa'da 
daha da devlet lehine...

Örneğin Almanya'da özel okul oranı %8, 
Türkiye'de bile bu oran daha fazla. Yine 
sağlık alanında devlet hakim özelleşen 
alanlarda bile fiyatları devlet belirler.

Devlet, tam bir sosyal devlet, İşsiz olan
lara yardım edilir, özellikle çocuklu ailelere, 
kirasını öder, yakacak alır, üstüne maaş 
verir. Tüm okullar parasızdır, karayolları, 
demiryolları devletindir. Lutfhansa'da 
(havayolu) devlete aittir. Belediyeler ev 
yapar, kiraya verir, işletmecilik yapan, (BİT 
diyerek Türkiye'deki belediye ticari faaliyet
leri ile alay edenler, herhalde kendi cahillik
lerine gülüyor olsa gerek...)

Şimdide Almanya'da bir çocuk için 
ödenecek çocuk parası 200 marka yük
seltilmiştir. (6 milyon ki bu rakam Türkiye'de

Kütüphane 
Haftası 
kutlanıyor

31. Kütüphanecilik 
Haftası kutlamalarına dün 
törenle başlandı.

Kütüphane Haftası 
nedeniyle dün İlçe Halk 
Kütüphanesinde düzenle
nen törene Kaymakam 
Orhan Işın, Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı, 
öğrenciler ve yöneticiler 
katıldı.

Halk Kütüphanesi 
Müdürü Seyfi Tuncer, 
kütüphaneciliğin tarihçesini 
ve önemini belirten bir 
konuşma yapmasından 
sonra kütüphane okuyucu
larından Gemlik Lisesi Din 
Bilgisi Öğretmeni Muammer 
Ağan kütüphanecilik 
konusunda bir konuşma 
yaptı.

Daha sonra öğrenciler 
kitap ve kütüphane 
konusunda şiirler okudu. 
Daha sonra folklor gösteri
leri yapılarak, kitap sergisi 
gezildi.

KAYIP

Hatay-Dörtyol Nüfus 
Müdürlüğünden aldığım 

nüfus cüzdanımı 
kaybettim.

Hükümsüzdür.

OZAN ÇETİN

Kemal YAR
Deutscland

bir yetişkin aylığıdır.)
Türkiye’de her şeyi özelleştirmek İsteyen

ler önce sosyal devletin gereğini öğrensin 
ler. Türkiye'de özel sektöre yasak olan bir 
alan yok.devletin ellndekilere göz dikecek 
yerde kendileri kursunlar.

işte Dünya'da kalan tek sosyalist devlet 
Türkiye İdi diyenler, bu İşi bilmeyenlerdir.

Sosyalizm üretlm-tüketlm araçlarının 
tümüyle devletin olmasıdır, bunu artık 
İlkokul 5'e giden çocuklar bile bilir. 
Kamuoyu oluşturmak İçin yalana başvur
mak tek kelime ile ayıptır.

Dünya'da Amerika'da dahil tek devlet 
dahi tamamen özelleşmediği halde, bu 
yönde propaganda yapmak devletin, 
halkın elindeki değerleri talan etmek 
İçindir.

10 yılı devlet memuriyeti, 2 yılı da özel 
sektörde olmak 12 yıl çeşitli kuruluşlarda 
çalıştım. Türkiye'de ancak olumlu bir şey 
olmadı. Halbuki Avrupa'da insanlar emeği 
ile çalışarak da zengin olma şansına 
sahipler. Önce Türkiye'deki emek aleyhine 
gelişen ücret politikası değişmeli, ulusal 
gelir adil paylaşılmalıdır. Devlet başka 
ülkelere yardım edeceğine kendi fakir 
vatandaşlanna yardım etmelidir.

Birde özelleşmeyen tek ülke "Türkiye" 
yalanı bırakılarak kamuoyu aldatılmasın.

Asya'da hangi ülke özelleşmiş (Çin, İran, 
Rusya, Tacikistan, Burma, Laos v.s.) 

'Avrupa'da hangi ülke özelleşmiş 
(Almanya, İngiltere, Portekiz, Yunanistan, 
İrlanda v.s.)

Amerika kıtasında (ABD, Meksika, Peru, 
Bolivya, Şill v.s.)

Üçüncü dünya ülkeleri ve Afrika'da 
(Mısır, Cad, Moritanya, Kenya, Gabon v.s.) I 

ve Oksanusya da hangi ülke (Yeni 
Zelanda, Vanotu, Avustralya, Endonezya 
v.s.)

İşte bir çırpıda yüzlerce örnek verebilir- 
mi ki hiç biri....

Önce dürüstlük sonra politika ve devlet 
adamlığı, bunlar olmadan ciddi devlet 
olunmaz.
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Sarhoş bekçi dehşet saçtı. 1 kişi öldü, 1 kişi y aralandı
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Gemlik Emniyet Müdürlüğü'nde 
gece bekçiliği görevinde bulunan 
Cuma Şimşek aldığı aşırı alkolün et 
kişiyle tekmelediği aracın sahibi ile 
girdiği tartışmada, kendilerini ayırmaya 
çalışan berber Ertuğrul Birlik'i (41) beylik 
tabancasıyla öldürdü. Çevreye 
gelişigüzel ateş açan sarhoş bekçi 
yoldan geçen Mustafa Güzel'in de 
yaralanmasına neden oldu.

Üzücü olay geçtiğimiz cumartesi 
günü öğle saatlerinde yaşandı.

Han arkası sokakta aşırı miktarda 
İçki İçen bekçi Cuma Şimşek, Tuborg 
Bayii Ziya Süren'e ait özel otoyu 
sarhoşluğun etkisiyle tekmeleyince 
buna müdahele eden araç sahibinin 
oğlu Mustafa Süren ile tartışmaya 
başladı. Tartışmaya Ziya Sürenin de 
katılması üzerine, iş yerinin önünde 
meydana gelen olayı yatıştırmak 
isteyen berber Ertuğrul Birlik, sarhoş 
bekçi Cuma Şimşek'in çıkardığı silahını 
(ateşlemesi sonucu göğsünün altından 
Kalandı. Bu arada çevreye gelişi 
güzel kurşun sıkan Cuma Şimşek'in 
tabancasından çıkan bir başka kurşun

da yoldan geçmekte olan yaşlı çiftçi 
Mustafa Güzel'in omuzuna isabet eti.

YOLDA ÖLDÜ
Arkadaşının kurşununa hedef olan 

berber Ertuğrul Birlik, acil olarak hasta 
neye kaldırıldı. Talihsiz berber yolda 
yaşama gözlerini yumdu.

Olayda yaralanan çiftçi Mustafa 
Güzel, Gemlik Devlet Hastanesi'nde 
tedavi altına alındı. Bekçi Cuma 
Şimşek ve Ziya Süren ile oğlu ise ayak
ta tedavi gördüler.

Olaydan sonra polisçe yakalanan 
sarhoş bekçi Cuma Şimşek'in alkol 
bağımlısı olduğu bu nedenle de sık sık 
yerinin değiştirildiği öğrenildi. Adam 
öldürme ve yaralamak suçlarından 
yargıç önüne çıkarılan bekçi Cuma 
Şimşek tutuklanarak ceza evine gön
derildi.

Hiç yoktan yere arkadaş kavgasını 
ayırmaya çalışan talihsiz berber 
Ertuğrul Birlik ise sevenleri arasında İlçe 
kabristanında toprağa verildi. Ertuğrul 
Birlik'in ölümü ilçede üzüntü yaratırken, 
geride ölen babanın genç, eşi ve iki 
çocuğu öksüz kaldı.

22 yıllık katibe 
plaket yerildi
| Türküye Muhtarlar 
Federasyonu Genel 
Başkanı M u hittin 
Büyükaslan Gemlik । 
Muhtarlar Derneği katibi 
Ramazan Hepaslan'a I 
hizmet plaketi verdi.

Ankara'dan gelerek 
Bursa ve ilçelerini gezen 
Muhtarlar Federasyonu 
Genel Başkanı, Gemlik/ 
Muhtarlar Derneğini ziyaret

Belediyede memurlara 
yemek başladı

Gemlik Belediyecinde 
çalışan memurlara ve 
irilecek yemeğe dün 
başlandı. /

Bir süre ö/nce 
Belediye tarafından 
ihaleye çıkarılan ve 66 
memurun katıldığı ihale 
39 bin liradan 
Orhangazi'de bulunan 
Gemlikli Şadırvan 
Restauranı işlet - 
recisinde kalmıştı.

İhaleden \sonra 
memurların yemek yiye
ceği salonun\için 
belediyenin beşinci 
katında bulunan ve çay 
ocağı olarak kullanılan 
yerin düzenlenmesine 
geçildi. 60 kişinin yemek

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odasının orga
nize ettiği "Gümrük Birliği 
ne Giriş" konulu panelin 
hazırlıkları başladı.

Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu 
üyesi Haşan Sözüneri, 31 
Mart cuma günü yapıla
cak olan panele Uludağ 
Üniversitesi İltlsadi Ticari 
İlimler Fakültesi öğretim 
Üyelerinden Prof,Dr. Ali 
Ceylan ve Prof, Dr, Erol 
iylbozkurt'un katıl - 
masının kesinleştiğini, 
İktisadi Kalkınma 
Vakfından bir konuş - 

'ederek muhtarların sorun
larını dinledi. Genel Başkan, 
22 yıldır Muhtarlar 
Derneğine katip olarak 
hizmet veren Ramazan 
Hepaslan'ı kutlayarak ken
disine hizmet plaketi sundu. 
Muhittin Büyükaslan yaptığı 
konuşmada, Hepaslanın 
Türkiyede muhtarlara en 
uzun hizmet eden katip 
olduğunu söyledi.

yiyeceği bir salon Haline 
getirilen çay ocağının 
tefrişi tamamlandıktan 
sonra dün düzenlenen 
törenle ilk yemek yendi.

Memurlara ilk gün 
fırında tavuk ve pilav ile 
revani tatlısı verilirken, 
yemeklerden memnun 
kalan memurlar, "yönet
menlik gereği 15 bin 
liraya üç çeşit yemeği 
evimizde bile yiyemi 
yor uz. yemekler 
llkgünkü gibi güzel 
çıkarsa, yakında listeye 
katılmayan birçok 
arkadaşımız daha bize 
katılır."şeklinde konuştu
lar.

maçının da toplantıya 
davet edildiğini ancak 
gelecek kişinin kimliğinin 
kesinleşmediğini söyledi.

Sözüperl, 1996 yılında 
Gümrük Birliğine girecek 
olan Türkiyenin bu konu
da kendini hazırlaması' 
gerektiğini, Gemlikli 
İşadamlarının konuyla 
ilgili bilgilenmelerinde 
yarar gördüklerini, 
Gemlik'in geleceğinin 
parlak olduğunu 
belirterek, tüm 
Gemliklileri panele 
davet etti.

Sarhoş 
sürücü 
rüşvet teklif 
edince hapsi 
boyladı
. " Küçük Kumlada

arkadaşlarıyla içki 
içtikten sonra alkollü 

' . olarak kullandığı 
aracıyla trafik kazası- 

i.7 na neden olan 
H İstanbullu konfeksi 

yoncu Murat
' Çağlar(46), olayı
. soruşturan Jandarma 

Kıdemli Assubay
‘ ” Resul Kovan'a işi ka 

.• , patması için rüşvet 
teklif edince gözaltı
na alındı ve hapsi 
boyladı.
Olay geçtiğimiz hafta 
Murat Çağlar'ın 
Gemlik'e gelirken 
kendi kullandığı 34 

.... NFL 59 plakalı özel 
$' z. aracıyla karşı yönden

•' gelen Fevzi Bıçakçı
'.. i yönetimindeki 19 ZA 

231 plakalı araçla
' '• çarpıştı .Kazada 

. ayak topuğu kırılan
••••■•bıçakçı hastaneye 
• ' ' kaldırılırken, sarhoş

sürücü Murat Çağlar, 
s y j. -.s olayı soruşturan

, Assu baya 10 milyon
•7-. rüşvet teklif ederek 
IW rapora "alkollü"

Olf olduğunun yazılma- 
. < •: ' ması istedi, ama bal

tayı taşa vurdu.

Kış ve baharı 
birlikte 
yaşıyoruz
OÜİi Bu yıl mevsimlerdeki 

. karışıklık nedeniyle 
nasıl davranacağımızı 
da şaşırır olduk.

>> Şubat ayında 
havaların günlük

k'" " güneşlik gitmesi, 
f sobaların bile yakıl-

| /, I mamasına neden
’ /" j olurken, Mart ayı bek- 
;? ' • leneni yaptı ve

i geçtiğimiz hafta 
soğuklarla

|| ® birlikte sulu karı da 
’ gördük.

< ' ‘ Kar yağışından bir
'f . gün sonra İse havalar 

ı yeniden günlük
,/7 ' ! güneşlik oldu.

\ Bu yıl, kışı ve baharı 
birlikte yaşıyoruz.

Çöp 
Kamyonları 
için tören

Gemlik Belediyesi 
Temizlik İşleri Müdürlüğüne 
alınan iki çöp kamyonu için 
kurban kesilerek tören 
düzenlendi.

Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı'nın Singapur 
gezisinden sonra grip 
olması nedeniyle 
geçtiğimiz hafta görevine 
başlayamaması üzerine 
daha önceden düzenle
nen tören cuma gününe 
alındı. Cuma günü namaz- 
dan önce Çarşı 
'Meydanında düzenlenen 
törene Belediye Başkanı 
NUrettin Avcı, ANAP İlçe 
Başkanı Faruk Güzel, 
Belediye personeli ve halk 
katıldı.

İzmir den satın alman ve 
daha çok ilçenin dâr 
sokaklarında hizmet 
yapacak olan BMC marka 
iki çöp kamyonuna 2 milyar 
800 milyon lira ödendi.

törende konuşan 
Belediye Başkanı Nüretin 
Avcı, belediyenin ihtiyacı 
olan araç ve gerecin 
imkanlar nisbetinde 
alındığını iki çöp kam 
yonunun devreye girme
siyle açık çöp kamyon
larının devreden çıkarıla
cağını söyledi.

Çöp toplama konuşuna 
önem verdiklerini belirten 
Avcı, yeni araçların ilçeye 
hayırlı olmasını diledi.

Kütüphane 
bilgi 

yuvasıdır
' Siz hu; girilip ha neye 

git tinizİni? 1 ■ ’

KRVIP

Gemlik Vergi 
Dairesinden aldığım 
91003121 nolu \ 
yazarkasa ruhsatımı 
kaybettim.
Hükümsüzdür;

Seher HADİMLİ

AYRINTILARDA BOĞULMAK

Ayrıntılar hani böyle en olmadık zamanlarda 
insanın aklına gelen küçük şeytansı kıvılcımlar. Bir 
bakışta kendini göstermeyen ama bakışlarda gizli 
bir kuşku örneğin. Yada kıskançlıkla çekememezlik 
arasındaki o hinlik. Bazılarım deyimiyle nüans farkı : 
Yada örnek timsali söylendiği gibi 'Ayrıntılarla ulaşılır 
farklılığa". Ama bu faiklılık aykırılık olur kimi zaman. 
Kimi zaman da ayrıntılarla uğraşmaktan bütün 
kaçar. Ne bileyim ayakkabının tokasının üzerindeki 
sarı puantiyelerl değiştirmek için uğraşırken giysinin 
bütünlüğü ve uyumsuzluğuyla yüzyüze gelinir

Bunun çok somut bir örneğini Yengeç Sepeti filmini 
izlerken gördüm. Film görsel açıdan müthiş. Mekan, 
oyuncular, giysiler, yağmur herşey herşey bütün 
ayrıntısı ile düşünülmüş ve filme yansımış. Ör neğin 
Mehmet Aslantuğ filmde bir polisi canlandırıyor. 
Onun ruh hali ve işinin özel yaşamına yansıması 
anlatılmaya çalışılmış.

Film yetişkin 4 çocuğu olan bir karı kocanın hafta 
sonunu çocukları ve torunları İle geçirmesi üzerine 
kurulmuş. İki saat boyunca o iki gün anlatılıyor. Bir 
kere aile pek Türk aile yapısına uygun değil. Yaşlı 
eşin çocuklarının biri polis, diğeri ünlü bir televizyon 
programcısı, son ikisi ise avukat ve reklamcı; 
Söylermisiniz hangi ailede böyle bir mesleki dağılım 
vardır. Bunların tümünün özel yaşamlarında sorunları 
var. Hepsi ayrı evlerde ve son derece lüks konutlarda 
yaşıyorlar. Hepsinin arabası var. Yaşlı çift ise olağan 
üstü bir çiftlik evinde yaşıyor. Atlar, Özel balık ağları, 
özel tandırlar çok özenli bir ahır ye daha neler 
neler...

Neyse bunlar hafta sonunda biraraya geliyorlar. 
Önce çok mutlu bir aile tablosu çiziliyor. Bu arada 
polis olan çocuğun eşi bir alkolik. Herkes birbirinden 
memnun, anne babaya teşekkür ediyorlar, "bizi 
böyle İyi yetiştirdiğiniz için." Herşey güzel. Bu arada 
yine her yerde detayları görüyoruz. Yiyeceklerde, 
eski fotoğraflarda. Polis olan çocuğun hafta sonu ve 
bir aile toplantısı olmasına rağmen üzerinden çıkar
madığı lâcivert giysiler kravat ve tabancasını ve 
onunla verilmek istenen mesajı anlamaya çalış 
iyoruz. Derken ne oluyorsa oluyor ve ünlü televizyon 
programcısının ayrılmakta olduğu eşi çiftlik evine 
geliyor ve film kopuyor. Evet gerçek anlamda film 
kopuyor, kardeşler birbirlerine hakaret ediyorlar, bir 
denbire kavga, küfür ve şiddet filme egemen oluyor. 
Ama seyirci tüm- bunların, nedenini bir türlü 
anlayamıyor. Problem nerdedir? Böyle ajleler_bir 
araya gelince ikinci günde kavgalar mı oluşur? 
Aileler bir araya gelmesin mi? Gerçekte sevgi yok 
mu? insanlar en yakınlarına bile sevgisiz ve hınç dolu 
mu?Sorun ne? İşte tüm bunlar havada kalıyor.-

Neyse filmin sonunda göstermelik de olsa 
kardeşler birbirleri ile barışıyorlar -dediğim gibi 
neden kavgalı oldukları bilinmiyor- ve geldikleri gibi 
kendi özel yaşamlarına dönüyorlar. Ayrıntılarla 
uğraşılan ve gerçekten onlara önem verilen bol 
ödüllü bir filmde ne yazık ki bütün ve verilmek istenen 
mesaj yerine ulaşamıyor. Ama dediğim gibi görsel 
açıdan Türk filmi sektörünün yüzaklarından biri....

Filmden bana kalan tek şey ise polis olan 
kardeşin avukat olan kızkardeşlne verdiği cevap: 
"Adalet yoktur, düzen vardır" Sahiden öyle mi?

AYTEPE
AİLE ET MANGAL BESTAUBANT

Yeni işletme ve düzenlemesiyle hizmetinize açıldı

Şark mutfağının en iyi, en leziz örneklerini, servisi sanat kabul eden 
seçkin personelinin hizmetinde tattırmak, size doğa harikası içinde sun - 
mak ilke ve gayemizdir.

Cumartesi-Pazar günleri Piyanist Şantör Mehmet Can ile hizmetinizdeyiz.
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GEMLİK CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU OKUL VE ÖĞRENCİLERİNİ KORUMA DERNEĞİNİN
ANA TÜZÜĞÜ

BÖLÜM 1
DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:
Madde 1 - Derneğin Adı (Gemlik CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU OKUL VE 

ÖĞRENCİLERİNİ KORUMA DERNEĞİDİR) Demeğin faaliyet yeri ilköğretim okulu ve 
merkezi Gemlik olup hariçte şubesi yoktur.

BÖLÜM II
Madde 2- Gemlik Cumhuriyet İlköğretim Okuluna devam edecek ve etmekte 

olan öğrencilerine eğitim., öğretim ile ilgili hususlarda yardım etmek, onların her türlü 
maddi ve maneyi varlıklarını koruma, gerek kendilerine ve gerekse okula lüzumlu 
ders araçlarını sağlamak aynı gaye ile gerekli inşaat, tamiraet, tesisat ve mümessili 
işlerde meşgul olmaktır.

Madde 3- Dernek hiçbir zaman ve yerde koşullar ne olursa olsun siyasetle 
Uğraşamaz.

BÖLÜM III
DERNEĞİN ÇALIŞMA BİÇİMİ VE GELİR KONAKLARI :
Madde 4- a) Gemlik Cumhuriyet İlköğrettim Okulunu n zedelemeyecek, dernek 

amacına uygun gelir temin etmek için faaliyetlerde bulunur.
b) Temsiller ve benzeri gösteriler düzenleyebilir.
c) Hernevi bağışlar, teberrular (menkul; gayrımenkuller, kıymetli evrak 

ve paralar)
d) Üyelerin aidatları
e) Derneğe ait paraların banka- faizleri'
f) Dernek üyelerinin yapı ve onarım kabul taahhüt edecekleri çalış 

ma, araç ve gereçlerin bağışlarından ibarettir.)
BÖLÜM IV
Madde 5- Derneğin Kurucu.üyeleri: Türkiye cumhuriyeti tebasından olup, aşağı

da ad ve soyadları, meslekleri ve sanatları ile ikametgahları-yazılı imzaları mevcut 
şahıslardır. t . ' . , ,

,Sıra No .'? Adı ve Söyadi Meslek ve Sanat Tebâsi İkamet Adresi
1 .Metin Karaduman Emekli T.C. Cumhuriyet Mh. 

Mütman Sitesi
HamltAltuğ Taşoran Mütaehhit TC. Köşkler Sitesi . 

Bdytaş Villalari
3 ■ Neriman GÜNTEKİN Ev Hanımı T.C. Günaydın Sitesi 3/13 .
4 Çiğdem COŞKUNER Ev Hanımı T.C.' " 4. BI.Da. 20

İ'Af 5 . i Behice TEKİN • Ev Hanımı T.C. Eğitimciler Sitesi .
6 ; .Sadullah UÇAN Esnaf T.C. . Yakamoz S.C. Blok A 5
7 ■ ■ Çiğrdem YAZICI’ . ‘Ev Hanimi T.C. Günaydın Sitesi A 5 

Blok GEMLİK

DERNEĞE ÜYE OLMA ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA ŞARVE ŞEKİLLERİ

Madde 6- Dernek Üyeliği: a) Maddi hakları kullanma ehliyetine sahip ve onsekiz 
yaşını bitirmiş bulunan herkes derneklere üye- olabilir.

bj Demeğin dmacinının tahakkuku yönünden maddi ye maneyi yardım..■ 
ve himayelerini esirgemiyecek kimselerle bu, okuldan* vaktiyj^fşy? almış eskiröğren-; 
çiler fahri üye olabilir.

■ . ■ ' c)Üyeler yılda üye aidatı öderler.
d)Üye aidatları yılV ödenebileceği gibi aylık da ödenebilir.

Madde 7- Fahri üyelerin oy hakkı yoktur, istedikleri takdirdeaidat ödeyebilirler •: 
Madde 8- ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA

* a)Her üye istifa hakkına sahiptir. İstifa etmek isteyen üye durmaya zorlanamaz.
■ b) Derneğin amacına aykırı hareket edenler ile yıllık aidatlarını taahhüt etikiörl,' 

zamanaa ödemeyenler Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar. ■-ür- ■
BÖLÜM VI
DERNEĞİN YETKİLİ ORGANLARI :

• Madde 9 - Derneğin yetkili organları şunlardır, a) Gerjel kurul b) Yöhötıin kurulu
. c) Denetleme kurulu

Madde W-,Genel Kurul yukarıda yazılı iki nevi ürenin hepsi ile teşkil olunur. 
Derneğin en yetkiliuvku ve en son merciidir.
GENEL KURUL İKİ ŞEKİLDE TOPLANIR :

. a) OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI: Normal olarak iki yılda bir, ikinci yılın Aralık 
ayııjıın ikinci haftası içinde toplanır. Genel Kurul,toplantıya Yönetim kurulunca

• çağrılır. İki yılda bir toplanarak genel, kurulu yönetim kurulu vaktinde toplanmadığı 
'.takdirde Denetleme kurulu veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine 
; yönetim kurulu bir ay içinde toplantıya çağrı yapmak ve toplamak zorundadır. Bir 
’ ay İçinde toplantıya çağnlm.azsa bu defa Denetleme Kürulu üyelerinden veya 
: toplantıya isteyen üyelerden birineh yazılı İsteği üzerine.Mahalli Sulh Hukuk Hakimi 
duruşma yakarak dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplan - 
tıya çağırmakla görevlendirir. -

.b).ıOLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI ■:
I Yönetim kurulunun göstereceği lüzüm üzerine veya mevcut üyelerin en az beşte 
.'birinin isteği üzerine normal.işler dışjndgki-konuların ivedilikle görüşülmesi için Genel 
kurul her zaman toplanabilir. -

Madde 11- Genel Kurul, bulunduğu dernek dışında toplanamaz. Her iki şekil 
Genel kurul toplantısı için yönetim‘kurulü, Genel kurula katılma hakkı olan üyelerin 
listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 gün' önceden Günü, yeni, 
saati ve gündemi mahalli pir gazetede ilan edilmek üzere toplantıya çağrılır.. Bu 
çağrıda .çoğunluk sağlanmazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı belirtilir İlk 
toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftdan az olamaz.

Madde 12- İkinci toplantının geri birgkılrnış..tarihinden itibaren en geç iki ay 
jçinde yapılması'zoruhludur. Genel kurul toplantısının yapılacağı gün, saat ve yer en

. az 15 gün önceden bir yazı ile'Mülkü Amirliğine bildirilir. Yazıya toplantıya katılacak 
üyelerin listesi eklenir..

Madde 13- Genel kurullar kuruiğ katılma , hakkı bulunan üyelerin-yazılarından bir 
fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa iki, toplantıya 

. katılma üye sayısı dernek yönetim kurulunun'tam üye sayısının iki katından az ola - 
fnaz. . , . .

Madde 14» Toplantı ilanda belirtilen saat, gün ve yerde yapılır. Genel kurula 
katılacak üyeler yönetim kurulunca düzenlenmiş listelerde adları karşını imzalayarak 
toplantı yerine giderler. Hükümet komseri toplantıda bulunmasa dahi toplantı erte
lenemez. Yeter sayıda olduğu bir tutanakla tesbit edildikten sonra toplantıya yöne
lim kurulu başkanı veya görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi açar.

Madde 15- Toplantı açılışından sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve] ı 
yeteri kadar başkanvekili ve katip seçilir. Katipler tarafından düzenlenen tutanakla I 
imzalanıp yönetim kuruluna veriler.

Madde 16- Genel Kurul toplantısında yazılı gündem madeleri görüşülür. Ancak, / 
toplantıda bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konulan! 4 
gündeme alınması zorunludur. Evvelce yönetim ve denetleme kurullarında görev 11 
alanlar bu görevlere seçilebilirler. Genel kurul toplantılarında tenkidler, dilekler ve 5 
temennnilerle son bulur. | (0

Madde 17- Her üyenin genel kurulda yalnız bir oy hakkı vardır. Oy toplantıda bulun- â 
makla kullanılır.

GENEL KURULUN ESAS GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 18- A)Yetkili organların seçimini yapmak (İki yıl için) | i
B) Dernek üzüğünün değiştirilmesi veya maddeler ilave edilmesi
C) Hesapların tetkiki ve yönetim kurulunun ibrası.
D) Gelecek iki yıla ait çalışma programının tayin ve yönetim kurulu tarafından I 

hazırlanan bütçenin onaylanması. j bj
E) Dernek için taşınmaz mallar satın alınması veya mevcut malların satılması' J 

hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
F) Derneğin fesh edilmesi G) Mevzuata ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapıl 

ması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi. I
YÖNETİM KURULU
Madde 19- İki yılda bir Aralık ayının ikinci haftasında genel kurul tarafından üyeler | 

arasında seçilecek iki yıl görev süreli yönetim kurulu, beş asil ve beş yedek üyeden dİ 0 
olmamak üzere genel kurulca seçilir. Asil üyelerden boşalma olursa yedek üyelerin 
göreve çağrılması zorunludur. '•

Madde 20- En çok seçimi takip eden bir hafta içinde toplantısını yapar. Bir başkan 
bir başkan vekili, bir muhasip, bir katip, bir veznedar seçer. |

Madde 21- Derneğin dahil ve hariçte temsilcisi yönetim, kurulu başkamdı 
Bulunmadığı takdirde vekili başkana izafetle bu yetkiyi kullanır. Lüzumu halinde vş 

.muayyen hadiselere münhasır bulunmak üzere bu yetki bir vekilede tevdi edilebilir. I
Madde 22- Yönetim kurulu en az ayda bir toplantı yapar. Fefkalede hallerde 

başkan yönetim kurulunu herzaman toplantıya davet edebilir. Yönetim kurulu nisaplç 
toplanır, ve kararlarını ekseriyetle verir. Nisap ve ekseriyet sağlanmazsd toplantı yapıla 
maz. Nisap ve ekseriyet mevcut üyelerin yarısından bir fazlasıdır. Özürsüz olçrak üd 
toplantıya üst üste katılmayan üye, yönetim kurulunun kararı ile müstafi sayılarak ye 
rine yedeklerden en çok oy alan üye alınır. 1

Madde 23- Yönetim kurulu, derneğin bütçesi ve vaziyeti müsait olduğu takdird 
katip ve istihdamına yetkilidir. Bunların atama ve işlerine son verilmesi yönetim kurulu 
kararı ile olur.

Madde 24- Yönetim kurul Dernek işlerinin gereği gibi yürütülmemiş olmaktan vc 
zifesini kötüye kullanmaktan, derneğin fahiş bir şekilde zarara uğratmak fiillerinden I 
dolayı genel kurula karşı sorumludur. . ' 1

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ :
Madde 25- a) Bu ana tüzüğün ikinci bölüm, ikinci maddesinde yazılı maksadı tali 

hakkuk ettirmek.
b) Genel kurul kararlarını noksansız yerine getirmek.
C) Bu anatüzüğün içeriği defterleri muntazam tutmak ve muhafaza etmek, jj
d) Altı aylık hesapların bilançosunu tanzim ederek, denetçilerin teftiş ve tetkiklerine 

ı hazır bulundurmak. '
e) Dip koçanlı ve müteselsil numaralı makbuzlar kullanarak, ait geliri tahsil etmek.-1
f) İki yıl sonunda hesabı katiyi hazırlamak, yeni dönem bütçesini tanzim etmek vd 

■ genel kurula sunmak.
g) Genel kurulda tetkik ve müzekkerelerden sonra kabul ve tasdik olunan bütçei 

usulüne uygun tatbik ve gelirleri yerinde sarf etmek.
DENETLEME KURULU :
Madde 27- Derneğin işi ve hesaplarını devamlı olarak denetlemek üzere Gene] 

kurulca iki yıl için 6 kişilik, 3 asıl, 3 yedek-olmak üzere Denetleme kurulu seçilir.
Madde 28- Denetleme kurulu, dernek tüzüğü ve usullerine göre 6 ayı geçmeyi 

aralıklarla denetleme görevini yapar. Denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim 
' Kuruluna ve toplandığında Genel kurula sunar.

Madde 29- Yönetim kurulu. Denetleme kurulunun inceleyecekleri bütün hesap, | 
। evrak ve gerekli malumatı vaktinde denetleyicilere vermeğe mecburdur.

BÖLÜM VII
DERNEĞİN TUTMAĞA MECBUR OLDUĞU DEFTERLER :
Madde 30 - d) Üye Kayıt defteri b) Karar Defteri c) Gelen- Giden Evrak Kayıl 

Defteri d) Gelir- Gider Defteri e) Bütçe Kesin Hesap ve Blanço Defteri f) Demirba 
Defteri g) Alındı Belgesi Kayıt Defteri,

BÖLÜM : VIII
DERNEĞİN FESHİ VE MÂL VARLIĞININ DEVRİ:
Madde 31- Dernek Genel, kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Bı 

kararı verebilmek için, gehel kurula katılma hakkına sahip olan dernek üyelerinin en az 
üçte ikisinin toplantıda bulunması şarttır. İlk toplantıda bu sağlanmazsa, ikinci toplantı I 
çağrısı yapılır. İkinci toplantıda iseüye sayısı ne olursa olsun, fesih görüşülebilir. Feshe 
ilişkinkararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla verilmesi şarttır.

Madde 32- Derneğin feshi, yönetim kurulu tarafından 5 gün içinde Mahalline! | 
büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildirilir. Feshi halinde Derneğin menkul veya gayrımenkı 
malları Gemlik Cumhuriyet İlköğretim Okulu Aile Birliğine, kurulmamışsa Cumhuriye 
İlköğretim Okuluna kalır.

Madde 33- Derneğin amacına uygun diğer derneklerle birleşmesi mümkündüı 
Birleşme kararı verebilmek için, mevcut üye sayısının üçte ikisinin toplantıda bulunması 
şarttır.

‘ Madde 34- İşbu tüzük hükümlerine kayıtlı derenek üyeleri ile yeni kayıt edilecek heı 
: üye, şartsız risyete mevcuttur. Üyeliği yazılı beyan vermekle aynı zamanda tüzük i 
hükümlerine kabul edilmiş sayılır.

GEMLİK CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU
' ' ■ OKUL VE ÖĞRENCİLERİNİ KORUMA DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

Başkan Bşk. Yardımcısı
Metih Karaduman Neriman Gültekin 

Üye 
Sadullah Uçan

Muhasip Veznedar Katip
Çiğdem Coşkuner HamltAltuğ Behice Tekir 

Üye 
Çiğdem Yazıcı
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ıtuto^ Nasil Uykuya Dalabiz ARILA «DA İLKBAHAR BAKIMI
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60 yaşına geldiğimiz zaman 20 
yılımızı uykuyla geçirmiş oluruz. Bu uyku 
süresinin beş yılını, düş görerek geçiririz. 
Düş sırasında beynimiz yoğun bir 
faaliyet durumundadır; ama çoğu 
düşler uyanmamızdan önce belleğimiz
den silindiği.için, düş gördüğümüzü çok 
ender olarak fark ederiz.

Uyku sırasında, vücut her gece 
birçok kez tekrarlanan bir çevrim İçinde, 
belli birçok değişimden geçer. Uykuya 
daldıktan sonra, uyuyan düzenli olarak 
derin bir bilinçsizliğe ulaşırken, beyin 
akımları giderek yavaşlar. Bir saat kadar

I sonra, beyin akımları hazırlanır; uyuyan 
ûyeW ■
JenJI ansızın değişik bir tip uykuya dalarken, 
/emi zihinsel yönden daha uyanık bir duruma
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girer ve vücut bu uyku sırasında öyle
sine garip bir tepki gösterir kİ, bu uykuya 
paradoksiyal uyku adı verilir.

Beyin akımlarının düzeni, uyanık 
olduğumuz zamankinin benzeridir; ama, 
kaslar gevşek durumdadır. Kasların 
böylesine gevşek olması nedeniyle 
vücut tamamen pelte gibidir. Belki, 
kabus sırasında vücudun hareket ede
memesinin nedeni de budur. Vücudun 
gevşekliğine kasıl sarsılmalarla; hatta,

anlamsız mırıldanmalar ya da seslen
meler ve gözlerin, kapalı gözkapaklan 
altında hızla kıpırdanması eşlik eder. 
Paradoksiyal uyku durumuna aynı 
zamanda hızlı göz hareketleri uykusu 
adı verilmesinin nedeni, gözlerin bu 
hareketidir.

UYKUNUN AMACI
Uykunun amacı, çok genç ve yaşlı 

insanların birbirinden farklı olan uyku 
gereksinimleri ve uyku sırasında vücutta 
olan değişiklilerin incelenmesiyle elde 
edilmiştir. Yeni doğmuş bir bebek günün 
en az yarısını uykuda geçirir. Uyku için 
gereksinme duyulan gün bölümünün 
oranı, yaşımız ilerledikçe azalır ve çok 
ileri yaşlarda, geceleri dört ya da beş 
saatlik uyku yeterli olur.

Uykunun çeşitli aşamalarında bazı 
önemli fiziksel değişimler olur. Uykuyu 
düzenlediği düşünülen üç beyin alanı 
vardır.

Bu üç alanda, sinir iletkenleri üretirler. 
Bu sinir iletkenleri retiküler kamçılayıcı 
sistemi kamçılayarak, bastırarak ya da 
çalışma biçimini değiştirerek etkiler ve 
düşsüz ya da düşlü uykuya neden olur.

Murat ÇÖMEZ
Ziraat Teknisyeni
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lâk rl:'OL

MANASTIR MEVKİİNDE
Deniz manzaralı

Kaloriferli
Hidroforlu

Parkeli
Asansörlü

Süper Lux daire satışlarına 
başladığımızı müjdeleriz

Tel: 513 46 37- 5136446 
GEMLİK

GEMLİK REHBERİ
Gerekli Telefonlar
itfaiye
Polis İmdat
Jandarma imdat 
Jandarma K.
Polis Karakolu 
Gar> kom.

110
155
156 
5131055
5131879
5131206

Kaymakamlık
Kaymakamlık 5131051
Kaymakamlık Evg] 31952
C. Savcılığı 
C. Savcı Yrd. 
Emniyet M.

5131053
5132954
5131028

ULAŞIM
Doğan Körfez 5131212
Aydın Turizm 5132077

Resmi Daireler 
TEK Arıza 
TEK işletme 
Turizm Der.
Spor Sah.
Orm. Böl. Şf. 
MIHI Eğt. Md. 
Halk Eğt. Mrk. 
Halk Kütüp. 
As..Şb. 
Karayolları 
Liman Bşk. 
Mal Md. 
Nüfus Md. 
Özel id. Md. 
Tapu SIc. Md. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md. 
Ver. Dd. Md. 
İlçe Tar. M,d. 
İlçe Seç. Md.

5132066
5134503
5131274
5131900
5131286
5131174
5131846'
5131353
5131057
5131308
5131133
5131095
5133742
5131507
5131414
5131364

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

Gemi Saatleri
. Yalova -Sirkeci (İşgünlerl) 

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

Santral
Sekreter 
Zabıta 
Otobüs işlet. 
Su işletmesi 
itfaiye

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

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

5134521-111
5134521-185

TAKSİLER
5131411-5130024
5131042.
5132360
5131186
5134994

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi

5131821 
5132467 
5133240
5132324

İlkbahar muayenesinin önemi
Arılarda İlkbahar muayenesinden amaç, anların kışı nasıl geçirdiklerini, kovanın 

ana arısının olup, olmadığını, mevcut gıda miktarını işçi arı miktarını, arıları arız 
olan hastalık ve zararlıların bulunup, bulunmadığını kovan içi rutubetini tesblt 
etmek ve varsa diğer eksikliklerini gidermek için müsait bir günde usulüne uygun 
olarak kovanı açarak muayene etmektir.

Muayene Ne Zaman ve Nasıl Yapılmalıdır:
Bölgemizde şu günlerde arı muayenesi yapılabilir. Hava sıcaklığının 15-20 C 0 

rüzgarsız ve yağmursuz bir günde saat 11.000-14.000 arasında kovanımızda İlkba
har muayenesi yapabiliriz.

Muayene için önce körüğümüzü yakarız. Yanımıza eldemlr İle boş kovanla 
beraber arıcı maskesi ve eldivenimizi de almamız lazımdır. (Tecrübeli arıcılar 
maske ve eldiven kullanmayabilirler) Yanmakta olan körükle kovanın giriş deliğin
den içeriye hafif hafif duman verip 3-5 dakika bekledikten sonra üst kapağı açarız. 
Daha sonra eldemiri İle çerçeveleri bir kenardan yavaşça gevşeterek yanımızdaki 
boş kovana sırasına göre arılarıyla beraber düzgün bir şekilde yerleştiririz. Bütün 
bunları yaparken çabuk ancak acele etmeden gürültüsüz bir şe kilde yapmalıyız.

Muayene Esnasında Dikkat Edilecek Hususlar:
1- Kovanımızın "Ana arısı" olup almadığına dikkat etmeliyiz. Şayet anasız 

kalmışsa bu mevsimde ana arı bulmak zor olacağından en sağlıklısı analı ve zayıf 
başka bir kovanla usulüne uygun olarak blrleştirllmeliyiz.

2- Kovanda mutlaka 10 Kğ. civarında bal bulunmalıdır. Daha az balı olan 
kovanlar başka kovandan balı çerçeve ile desteklenmeli veya katı şurup ve kekle 
beslenmelidir.

3- Kovan içinde işçi arı mevcudu en az 4-5 çerçeve olmalıdır. Daha az mevcut - 
lu kovanlar zayıf kovan demektir. Zayıf durumda olan kovanları birleştirme usul - 
lerinden biriyle birleştirilmelidir. Unutulmamalı ki arıcılıkta başarı mevcudu güçlü 
kovanlarla olur.

4- Muayene esnasında küflü, bozuk ve siyahlanmış eski petekleri kovandan 
almalıyız, onların sun'i petekli çerçeveler koymalıyız. Eski petekleri mum çıkartarak 
değerlendirebiliriz.

5- Kışın kovanın içerisine su sızmış olabilir. Bu su fazla rutubet yapacağından 
peteklerde küf meydana gelir, bu da birçok hastalığa sebebiyet verebilir. Bunun 
için kovanımızın dip tahtasını temizleyip kurulamalıyız. Sonra tekrar arılı çerçevele 
rimlzi bu kovanımıza sırasıyla yerleştirmeliyiz.

İlkbaharda Yapılması Gereken Diğer işler:
1-Arılarda "VARROA" akarına karşı ilaçlanma yapmalıyız. Bunun için Bakanlık 

ruhsatlı ilaçlardan birini tercih ederek mutlaka erken ilkbaharda “VARROA" 
mücadelesi yapılmalıdır.

2-Kovanlarda yeterince bal olsa dahi ana arıyı yumurtaya teşvik için mutlaka 
arılara şurup vermeliyiz. Arılar hiçbir zaman ilkbahar şurubunu bala karıştırmaz. 
Mevcudu normal olanlara 1 Lt. şurup verilebilir. İlkbaharda verilen şurup normal 
şurup olmalıdır. Burada dikkat edilecek husus verdiğimiz şurup o gün arılan tarafın - 
dan tüketilmelidir. Şurubun içine Terramicin-Apimisin gibi ilaçlar katılabilir.

Değerli arıcılar, bölgemizde ilkbaharda yapılması gereken işleri kısaca izah e 
tmeye çalıştım daha geniş bilgi için Gemlik İlçe Tarım Müdürlüğü'n.e ’ eya herhangi 
bir tarım kuruluşuna müracaat etmenizi öğütler başarılar dilerim.

GEMLİK DEVLET HASTANESİ DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI 
SATINALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

Hastanemizce ihtiyacı olan aşağıda cinsi, miktarı, geçici teminatı yazılı Temizlik işi 
için 84/8213 sayılı kanunun 29/A maddesi müteakip maddelerine istinaden KAPALI 
TEKLİF USULÜ yle eksiltmeye konmuştur. İhale 10.04.1995 PAZARTESİ günü Gemlik 
Devlet Hastanesinde yapılacaktır. İhale ile ilgili idari ve teknik şartnameler Gemlik 
Devlet Hastanesi Döner Sermaye Saymanlığında ücretsiz görülebileceği gib, 
istendiği takdirde 100.000. TL. bedelle temin edilebilir.
İsteklilerin idari ve teknik şartnamede istenilen belgelerle birlikte hazırlayacakları 

teklif mektuplarını ihale saatine kadar Dönersermaye Saymanlığımıza vermeleri, 
postadaki gecikmelerin kabul edilmeyeceği ilan olunur.

CİNSİ 
h TEMİZLİK İŞİ 

CİNSİ
1- Temizlik İşi

MİKTARI
12 AY

GEÇİCİ BEDEL TUTARI 
783.000.000 TL. 
İHALE TARİHİ 

10.04.1995

GEÇİCİ TEMİNATI 
23.490.000 TL.

SAATİ 
09.30 da

Basın 95/4

Deniz Otobüsü
Yalova -Kabataş (işgünleri) 

07.30-09.35-17.10
Tatil Günleri 10.30-17.15

Yalova -Kartal (İş günleri) 
07.00-09.00-10.30 
12.30-14.45-16.45 
18.15-19.30-20.00

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 
Özgaz 
Tekgaz 
Çcakgaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz 
Likit gaz 
Yeni Likltgaz 
Alevgaz

513 12 95
514 17 00
513 1637
513 16 37
513 88 43
513 22 59
513 45 46
513 17 38
51365 00
513 40 95

Hastaneler
Devlet Has.
SSK Hastanesi

5139200
5132329

Mer. Sağ. Ocağı 5131068

NÖBETÇİ ECZANELER
28 Mart 1995 Salı GEMİÇ

30 Mart 1995 Perşembe ERÇEK

1 Nisan 1995 Cumartesi ENGİN

3 Nisan 1995 Pazartesi VEZİROĞLU
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SAYILGAN
Menkul Kıymetler Bursa Acenteliği 

SARMEN Limited Şirketi 
( 9(usre,t

Her türlü hisse senedi-Borsa alım satım hizmeti vermek 
üzere resmi faaliyetine başlamıştır.

Hüzmen Plaza- Tel: 223 56 47
İnönü Cad. 223 66 48
No:79 Büro :423 BURSA 223 08 03

FABRİKA SATIŞ MAĞAZASI GEMLİKLİLERİN HİZMETİNDE 

O Müteahitlere O Kooperatiflere O Şahıs inşaatlarına

KALİTELİ -UCUZ VE YERİNE TESLİM

PRES KAPI VE KASALARI-ISI CAMLI STANDART 
DOĞRAMALAR ÖZEL SİPARİŞLER

İstiklal Cad. No. :84 GEMLİK (Sağlık Ocağı Karşısı)

UÇLERTOPRAĞI SPOR MERKEZİ NDEN 
DUYURU

GEMLİK'TE İLK VE TEK ÇİDDİ AEROBİK VE.ALJÎTLİ 
JİMNASTİK SALONU HİZMETİNİZE GİRMİŞTİR.

Salonumuzda;
. Q Saat 10.00-13.00 arası sabah seansı

Q, Saat 13.00- 17.00 arası öğlen seansı
O Saat 17.00-19.30 arası akşam seansı
olmak üzere sâdece bayanlara hizmet vermektedir.
Aynûa salonumuz akşam 20.00'den itibaren de baylara hizmet vermekte

dir. Salonumuzda spor yapabilmeniz İçin mutlaka kayıt yaptırıp üye olmanız 
gerekir.

Tel. 5J3 72 77 Hamidiye Mah. İstiklal Cad. No:30 GEMLİK

: ,t.c.
Gemlik İcra Dairesi
Dosya Nit>: 1994/685. T.

GAYRİMENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI 
Gemlik İcra Müdürlüğü'nden

Sattlmasjria karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi, evsafı:
, Gemlik Tapu Sicilinin Küçük Kumla yalı yolu mevkiinde kain pafta :3T, parsel : 
4636 da kdyıth 92,85 rh2’ miktarınddki arsa üzerine inşpa edilen tapu sicilinde kât 
irtifakı halindeki karğir apartmanın zemin kattaki 4/16 arsa paylı (1) nplu ygiftk. 
meskenin 1. giriş antresi, balkonlu 1, salon balkonlu 2, yatak odası mutfak, 
banyo wc den ibaret elektrik ve suyu mevcut mesken bilirkişi tarafından 
200.000.000.-TL ■kıymet taktir edilmiştir. Taşınmaz açık artırma suretiyle satışa 
çıkarılmıştır,.J,,

Satış Şartları
1 1- Satış 5/5/1995 Cuma günü saat 14.00- 14.20 e kaçlar Gemlik İcra 

Müdürlüğümde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen 
kıymetin’%75 ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve' satış 
masrdflarını geçmek şartı ile ihale olunur.. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en 
çok artıranın taahüâü baki kalmak şartıyla il 5/5/1995 Pazartesi ğünü dynı yer 
ve saatlerde iklhci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde 
edilememişse gayrimenkul en çok arttıranın taahüdü saklı kalmak üzere arttır - 
ma, ilanında gösterilen, müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir.Şu 
kaâar ki; arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40.ini. bulması ve 
satış isteyenin alacağına rüçhanı.olanalacâkların toplamından fazla olması ve 
bundan başka, paraya çevirrpö ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. 
Böyle fazla, bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2; Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin ,%20 si nisbetinde pey 
akçesi veyq bu miktar kadar.milli bir bankanın teminât mektubunu vermeleri 
lazımdır. Şotış peşin parg iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil 
verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu hare ve masrafları .alıcıya aittir. Birikmiş 
vergiler satış bedelinden ödenir,Ç

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

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

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

6- Şatışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş 
sayılacakları,, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1994/685.T. sayılı dosya 
numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

. (IC.İtK, 126)
(+) İlgililer tabirine İrtifak ' İcra Müdürü
hakkı sahipleri de dahildir

TEŞEKKÜR
Gemlik'in eski esnaflarından aile büyüğümüz 

(Kahveci)

Mustafa ÇAKMAK
Hakkın rahmetine kavuşmuştur .

Cenazemize katılan 
Belediye Başkanımız Sn. Nurettin A VCI’ya ” 

İlçe jandarma Komutanı
Sn. Yüzbaşı Coşkun BÂ YAR'a, 

Gemlik Esnaf Odaları Yöneticilerine, 
Siyasi Parti Temsilcilerime, esnaf arkadaşlarımıza, kurum 

ve kuruluş 
temsilcilerine, eş, dost ve 

akrabalarımıza ayrıca bizleri telefon 
ve telgrafla arayarârilara, çelenk göndererek acılarımızı 

paylaşanlara
teşekkürü bir borç biliriz. .

ÇAKMAK AİLESİ

DOĞRU YOL PARTİSİ İLÇE
BAŞKANLIĞINDAN

Genel İdare kurulumuzun 20 Şubat 1995 tarihli karar gereği üye^ 
kayıtlarımızın yenilenmesine başlanmıştır, eski ve yeni üye olacak
ların nüfûs kağıdı ve İki adet foftgrafla İlçe başkanlığına müracatlan 
gereklidir.

Çelen genelgenin 1 ve 3 maddesinde belirtildiği üzere yeni forum
lara kaydı yapılanlar parti içi seçimlerde kendilerine yerilen 3.ncü I 
nüsha ile oy. kullanacaklardır.

Bu nedenle eski ve yeni üyelerimizin 30 Mayıs 1995 tarihine kadar 
kayıtlarını yaptır malarınrönerhle rica ederim.

Yüksel YILDIRIM
Gemlik D.Y.P. İlçe Başkanı

GENEL KURUL İLANI
GEMLİK LİONS KULÜBÜ DERNEĞİ'NDEN

Derneğimizin Nisan ayı Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündemi görüşmek 
Üzere Gürle İş Merkezi Kat:4 No:145'de 22 Nisan 1995 Cumartesi günü saat 
3 4,00'de toplanacaktır.
» Bu toplantımızda çoğunluk sağlanmaması hâlinde toplantı bir hafta sonra aynı 
yer ve saatte ikinci kez yapılacaktır.

Üyelerimize katılmalarını rica ederiz. YÖNETİM KURULU
GÜNDEM :
1 -Açılı; ve saygı duruşu
2- Divan Heyeti seçimi
3- Faaliyet raporunun okunması
4- Yönetim Kurulunu İbrası
5- Denetim Kurulunun Isrası
6- Yeni Yönetim Kurulunun seçimi

7- Yeni Denetim Kurulunun seçimi
8-1995-1996 çalışma programı ve 
bütçesinin görüşülmesi
9- Yönetim çevresi delegelerinin seçimi 
10-Uç yıl süreyle üyelik komitesine üye seçi
mi
11 -Dilek ve temenniler 12- Kapanış.
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