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Bbrum Valisi ve iş adamları Yalova yolunda kurulan tesisi ziyaret etti.

BAK-TAT açılışa hazır
Çevre düzenleme çalışmaları devam eden 

Bak-Tat Konserve Sanayi tesisleri geçtiğimiz hafta 
Çorumluları ağırladı.

Çorum Valisi Mustafa Yılmaz ve Çorum 
Milletvekili Ateş Amikoğulları ile Çorumlu 
Sanayiciler, cumartesi günü tesisleri gezdiler. Vali 
Mustafa Yılmaz, Bak-Tat Tesislerini gezdikten sonra 
yaptığı konuşmada işletmenin Türk ekonomisine 
büyük katkılar sağlayacağını umduğunu 
belirterek, Baklan kardeşleri kutladı. Bak-Tat 
Yönetim Kurulu üyesi Ali Baklan, gelecek yıl fab
rikanın büyütüleceğini söyledi. Haberi Sayfa 2'de

İlçe Metlisi ohjştwruldo. Mehmet Partek, ba^kaahğa seçildi

CHP’ye atama
|r İlçemizin ilk modern konserve fabrikası Bak- 
’Tat, haziran ayı içinde açılışa hazır duruma 
Beldi.
B 3500 metrekarelik kapalı alana inşa edilen 
Bak-Tat Konserve tesislerinde dolum işleri tam 
otomatik makinalarda gerçekleşiyor. Saatte 6 
ipin kavanoz işleme kapasitesine sahip 
işletmede ilk aşamada 100 işçi çalışacak.
^Hijyenik bir ortamda üretilecek konserve 

«ürünleri tamamen dış pazarlara satılacak.
» Sungurlu'lu Baklan kardeşler tarafından 

yaptırılan tesislerde sebze konserveleri, kompos
tolar, reçel, biber salçası işlenecek.

Antalya'daki toplantı üç gün sürecek.

Başkan Avcı, 
seminere katıldı
f- Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, İç İşleri 
Bakanlığı Mahalli 
İdareler Müdürlüğü'nce 
düzenlenen 
"Belediyecilik" konulu 
seminere katılmak için 
Antalya'ya gitti.
r Üç gün sürecek olan 
seminerde belediyecilik 
Konusunda eğitilecek 
olan belediye başkan - 
lan bu arada kısa bir 
tatil yapma olanağı da 
elde ettiler.

Nurettin Avcı'nın ye 
rine Başkan Yardımcısı

HAFTAYA BAKIŞ
• KADRİ GÜLER

Bak-Tat Tesisleri
Gemlik Türkiye'nin ilk konserve üreten ilçelerinden biri 

olarak bilinir.
Rıfat Minare adı Türkiye'nin ilk konserveciliği arasında 

ilçemizin tanınmasında uzun yıllar önemli bir yer tutmuştur.
Aynı, Boksör Restaurant gibi, İzzet Kaptan gibi, Ender Zeytin 

ezmeleri gibi...
Bu kuruluşlar bir bakıma Gemlikle özdeşmişlerdir.
Gemlik zeytinleriyle de nasıl tanınmışsa, konserveciliğiyle 

ve turşuculuğu ile ülkemizde ve yurt dışında tanınıyor.
E Barutçuoglu, Girgin, Giral, Dalında, Tur-Kon markalarını yurt 
dışında Türk marketlerinde görmeniz sizleri şaşırtmaz.

Ancak, simdi bu isimleri bir yenisi ekleniyor...
Sungurlulu iş adamları Baklan Kardeşler, uzun süreden beri 

Gemlikten yurt dışındaki firmalarına turşu ve konserve ihraç 
ediyorlar. Gelişen iş hacimleri sonucu Gemlik'e yaptıkları yak - 
laşık 100 milyar liralık yatırımla ilçemizin ilk modern konserve 
fabrikasını açıyorlar.

Konserveciliği ülkemize ilk tanıtan Gemlikliler üzülerek 
görüyoruz ki gelişen teknolojiye ayak uyduramadılar.

ilkel atölye düzeninden sanayi düzenine geçemediler.
Dış pazarlara 10-15 yıldır açılan madamlarımızın bazılarında 

oluşan sermaye birikimleri ile kendilerini yenilediklerini görmü 
yor değiliz.

Zeytinciler daha sağlıklı modern tesisleri yapıyorlar.
Ambalajlamaya önem veriyorlar.
Ancak tüm bunlar işletmelerini sanayi durumuna sokamı 

yor.
Nedense Gemlikli işadamlarımızda büyümeğe karşı bir 

korku var. Bunu dışarıdan Gemlik'e gelen işadamları daha rahat 
yapıyor.

işte Baklan kardeşler buna örnek.
Önce dış pazarlarda kendilerine pazar yaratan firma, mem

leketlerine kurdukları çerez, bulgur ve bakliyat paketleme fab
rikalarından sonra fimdi de Gemlik'e dev sayılabilecek bir işyeri 
kazandırdılar.

önümüzdeki yıllar bu tesiste yüzlerce Gemlikli İş bulacak. 
Yüzlerce üretici mal satacak. Böyle girişimcileri kutlamamak 

ddedodll, __________________________

Kaya Kesen vekdlöt 
ediyor.

Avcı 3 gunlugune 
Antalya'da

Anadolu
Lisesi 
öğrencisinin 
başarısı

Gemlik Anadolu 
Lisesi İkinci sıniıf öğren? 
cisi Caner Taşkın,II Milli 
Eğitim Müdürlüğü'nün 
orta okullar arasında 
açtığı santraç turnu
vasında Bursa birincisi 
oldu.

Taşkın, Bursa'yı 
Türkiye çapında temsil 
edecek.

Haberi sayfa 2'de

Mehdi 
Kösegil 
yaralandı

Özel Köseoğlu Lisesi 
ve Sonay Sürücü, Kursu 
sahibi Mehdi Kösegil, 
Rafet Vergili adlı fanatik 
tarikatçı tarafından . 
tüfekle öldürülmek 
istendi.

Kösegil, şans eseri 
elinden yaralanarak 
kurtuldu.

Haberi sayfa 3'de

Körfez Fen Dershanesi 
hızlı başladı 

UMUT'96 
Deneme 
Sınavları 
yapıldı

. . İ İstiklal Caddesi 
||| Gürçay İş Merkezl'nde 

ı yeni hizmete giren
Körfez Fen Dershanesi 
UMUT'96 Deneme 
sınavlarını yaptı.

z/Ç," 150'nln üzerinde IV.
|i dönem öğrencilerinin 
|H katıldığı sınavda sözel 
A ve sayısal olmak
K üzere 120 soru sorul- 

|||||| du.
Sınav sonuçları 

H| perşembe günü belli 
||| olacak.

Haberi sayfa 3 de

Kısa kışa tasa 
■KANTAR İHALESİ 
« YAPILDI
Of Belediye'nin Gemlik
||||girişinde bulunan 

| kantarı ikinci kez
'-.'ihale ile özelleştirildi.1 

Haberi Sayfa 3 'de

İ® KUMLA'DA
I KURŞUNLAMA
||| Küçük Kumla'da
|| bulunan lokanta 

işletmecisi Remzi
O Dönmez, kendisin- 

den hgraç istediğini
W iddia ettiği
fi Belediyede çalışan . 

Selçuk Gündoğdu 
ve arkadaşlarını

W kurşun yağmuruna 
JUttU.

Haberi sayfa 3'de

III DENEME SINAVI 
İlçemizde bulunan 

; Özel Bulut
•V-.y Dershanesi 5 Mayış 

cuma g.ünü 
Anadolu Liselerine 
katılacak öğrenciler

IIIiçin deneme sınavı 
^"yapacak. Sınava 
.' \ girecek öğrenciler 
.45.50 bin |ira öpleye- 

jcek.

t? Çıraklık eğitim
7 başvuruları için 
| ; son tarih

3 temmuz
•• Çıraklık ve Mesleki 
ül ' Eğitimi Kanununa 
Iv 'göre Çıraklık Eğitimi 
Mis kapsamına giren 

meslek İş kollarının
S® genişletilmesi üze

*' jine 5 Nisan'da
44 başlayan kayıtlar 3 

Temmuz a kadar
/devam edecek.

Haberi Sayfa 6'da

‘GEMLİK’TE
ATATÜRK’LE BİR

GECE” '■ 

Yılmaz Akkıhç ’ın 
yazısı

2. Şayiam ısdcı

SHP ve CHP'nin bir- । 
leşmesiyle askıda kalan 
CHP. ilçe yönetimi ne.eski 
SH Plilerin ağırlığından 
oluşturulan ilçe meclisi ile 
çözüm bulundu.

CHP İlçe Meclisi 
Başkanlığına eski SHP İlçe 
Başkanı Mehmet Parlak 
getirilirken, dün akşam 
sekreterliğe Ahmet Sonat, 
Saymdnlığa 'ise Vildan 
Yiğit seçildi.

Başkan yardımcıları 
atama yetkisi ilçe 
Başkanı Mehmet Pa'rlak'a 
bırakıldı.

Haberi Sayfa 3'de

: 1 May ıs Gemlik' e

„ 1 Mayış işçi bayramı tüm yurtta işçilerin
5 çoğunlukta olduğu yerlerde kutlanırken, ilçe 

; mızde.kutlanmaması dikkat çekti ,
|| >5;^ Pünv/Bu^şg}da yapılan'kutlamalara meslek* 
' < kuruluşlan, memur sendikaları, sosyalist gruplar, 

çeşitli s'ıyasi'parti temsilcileri ve“ yöneticileri
| <Kc^|dıiçir, i 7; i./-- . • .4"- ’<• •
7 . > Af Çdmlr öhühde toplanan gruplar

sıîcı bîr^yeftllj&önlerni^.atdi^gn sonra, Fomara 
Meydanı'na doğruyürüdüler '< ^-4* ;

' H^eri Sayfa 3

Aydınlar 
Narh tatil 
köyü'ne 
arıtma 
İMMljs

Narh Köyü'nde bulu
nan Aydınlar .Tatil Köyü 
yöneticiliği çevremizde 
ilk kez 500 kişi kapasiteli 
biyopak Arıtma Tesisi 
kurarak, örnek teşkil etti.

Föseptik ve mutfak 
sularını arıttıktan sönra 
içine suyu haline geti 
rilen biyopak sistem 
önümüzdeki, günlerde 
devreye girecek.

Haberi sayfa 3'de

Plana işlenmiş..
Dipnotu yok...
Dip notu var.
Planda işlemi yok
İşte Belediyemizin hali pür melali, 
Nasıl olur.
Nasıl kabul bulur.
Gelde şaşma.

CHP n ın yem İlçe Başkanı 
Mehmet Parlak

Matbaacı 
Macar 
Mustafa 
ölü 
bulundu

İlçemizde uzun yıllar
dan beri matbaa 
ustalığı .yapan ve 
Macar Mustafa olarak 
tanınan şâhıs dün gece 
kaldığı Çamlıca Otel'in 
bekar odasında ölü 
bulundu..

Otel İşletmecisinin 
elektik faturalarının yük
sek gelmesi üzerine 
odalarda yaptığı 
araştırmalarda Mustafa 
Macar'ı ölü olarak bul
dular. Haberi sayfa 3<(je
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GEMLİK'TE ATATÜRK'LE BİR GECE

Bu yazımı 25 Nisan 1995 günü Bursa 
2000'de yayınlamıştım. Ancak 'asıl 
Gemlik'i ve Gemliklileri ilgilendiriyor. O 
nedenle Gemlik Körfez okurlarına da 
sunuyorum.

Son zamanlarda Atatürk ve - 
herkesin kendine göre yorumladığı- 
öğretisi, yoğun eleştiri bombardımanına 
tutuluyor. Anlayan-anlamayan, 
okuyan-okumayan, bilen-bilmeyen 
hedef tahtasına "Kemallzm"i çakmış, 
kimi yayını geriyor, kimi parasını biliyor, 
kimi de "göz-gez-arpacığın silme tepe
si" tetiği çekmeye hazırlanıyor.

Bunalım yoğunlaştıkça, kurtuluşu - 
Reform öncesi Avrupa'da olduğu gibi 
metafizik çözümlerde arayanların 
sayısında artış olmasını doğal karşılıya - 
rum. 1950'den bu yana "din"! siyasal 
çukurların "kaldıraç"ı haline getiren bili
siz ve bilinçsiz politikacıların da 
katkılarıyla, "asr-ı saadet" e dönüş 
özlemcilerinin Atatürk'e saldırıları şidde - 
tini artırdı. Bunu anlayabiliyorum.

Sosyalizmin kuş olup elinden 
kaçtığını sanan ve o yüzden derin bir 
düşkırıklığı yaşayan "şematik solcular" 
da şu sıralar daha bir şevkle 
küçümseme çabası içindeler Atatürk'ü. 
Onları da bir ölçüde anlayışla karşılıya - 
rum.

Ama "Yeni Dünya Düzeni" nde 
bütünleşme histerisiyle "neomandate 
rist" (yeni mandacı) akımın öncülüğünü 
yapan ve Atatürk'e saldırmanın tepki 
çektiğini görüp çark ederek rahmetli 
Hüseyin Avni Ulaş'ın mezarı çevresinde 
öbeklenen YDH'lileri -ya da İkinci 
Cumhuriyetçiler'!- anlamakta güçlük 
çektiğini söylemeliyim. Çünkü bana 
kalırsa bu takımın "pufu, rahmetli 
Hüseyin Avni Bey değil, Kara Vasıf Bey 
olmalıydı.

Her neyse, özeti şu ki: Türkiye'de 
rejimden veya rejim içi siyasetten 
hoşnut olmayanlar -doğal olarak 
İslamcılar} ayrı tutuyorum-, sorunlara 
güncel çözüm yolları önereceklerine, 
geçmişi yargılama kolaylığından kendi
lerini bir türlü kurtaramıyorlar...

Böyle bir ortamda, bu 23 nisan 
gecesini "Atatürkçü Düşünce Derneği 
Gemlik Şubesfnin Atamer'de düzen
lediği toplantıda yaşama mutluluğuna 
erdim.

İlkin şunu söylemeliyim: siyasal görüş 
ve eğilimleri hayli farklı onca insanın, 23 
Nisan'ı Atatürkçü Düşünce Derneği'yle 
birlikte kutlamaları, hem de çoşkuyla 
kutlamaları, tüm olumsuzluklara karşın 
umutlarımı tazeledi. Dernek Başkanı 
Şükrü Ekimle, yöneticiler Doğal Alkaya, 
Özden Özdemir, Yüksel Uğur, Gönül 
Tankut ve Yükran Sonat'ın -ve de yıllar
dan bu yana karınca kararlılığıyla 
çağdaşlığa tane taşıyan İnan

Tamer'in- adlarını çabalarından ötürü 
sevgi ve saygıyla anmak isterim.

Ahmet Başuğur yönetimindeki öğret 
menler korosunun sunduğu "Atatürk'ün 
sevdiği şarkılar"a konukların da katıl
ması, hele başta Kaymakam Orhan Işın 
ve Belediye Başkanı Nurettin Avcı 
olmak üzere beraberce, çoşkuyla ve 
ayakta söylenen "Onuncu Yıl Marşı", 
sanki salt geçmişe duyulan özlemin 
değil, gelecekteki bir ortak kararlılığın 
da belirtisi gibiydi. Ya da, böyle algıla
mak işime geldi benim, gönlüm öyle 
istedi.

Atatürkçü Düşünce Derneği Gemlik 
Şubesi, önümüzdeki 29 Ekim'de, bir 
zamanların "Cumhuriyet balosu" 
geleneğini yeniden başlatmaya hazır
lanıyorlar. Alkaya'yla bunu konuştuk. Bir 
an düşündüm : Atatürk'ün 2 Şubat 
1938'de Bursa Belediyesi'nde yarım 
kalan "Sarı zeybek"inin diz vuruşlarını, 
29 Ekim 1995'te Gemlik'te tamamlamak 
ne güzel olurdu!

Ve sitem okları...
23 Nisan günü Gemlik Atatürk anıtı

na, Atatürk'ün kurduğu parti CHP ile, 
Fetullah Hoca'nın huzurundan çıkışta 
Atatürk'ün gölgesine sığınan DSP'nin 
çelenk sunmadığını söylediler.

O gece de yoktu çiçekleri..
Ve CHP ilçe başkanlığına "telgrafla 

atandığı için biraz şaşkın gibi görünen 
kapatılan SHP'nin İlçe Başkanı Mehmet 
Parlak, "Eski CHP yönetiminden kimseyi 
bulamadığımdan ne partiyi teslim ala
biliyorum, ne de yönetimi oluşturmak 
için temas kurabiliyorum" diyor.

Evlere şenlik bur durum!...
Benim ilkokula yeni başladığım 

dönemlerde, birinci sınıf "okuma 
kitabı"nda bir öykü vardı, şöyle:

İki keçi dar bir köprüde 
karşılaşmışlar. Biri sakallarını titretip sivri 
boynuzlarını öne uzataraktan, "önce 
ben geçeceğim" demiş; öteki karşı çık - 
mış, "Hayır ben" diye!

Bir türlü anlaşamayınca kavgaya 
tutuşmuşlar, birbirlerine tos vurmaya 
başlamışlar. Ama sonunda ikisi birden 
azgın sulara yuvarlanıp bo-ğul-muş- 
laaaar...

Bu öykünün modern versiyonu dç 
şöyle:

İki hizip "kurutay"da karışlaşmışlar. 
Biri "partiyi biz yöneteceğiz" diye tuttur
muş, öbürü "Hayır biz" diye. Ve böylece 
o bitmez tükenmez kavgalarına 
yeniden başlamışlar. Bu arada altların - 
daki taban kayıp gitmekteymiş, ama 
onlar bir türlü ayırdına varamıyorlarmış 
bunun.

Sonra bir gün seçim yapılmış ve iki 
hizip cumburlop, kendilerini sel suların
da sürüklenir bul-muş-laaaar...

Öğrenciler^ 
veliler 

bekleyin 
Açılıyor!

KÖRFEZ

Çorum valisi ve iş adamları tesisi ziyar et ettiler

BAK-TAT açılışa hazır
Gemlik Yalova yolu 2. Km'sinde 

yapımına bir yıl önce başlanan BAK-TAT 
Konserve Tesisleri açılışa hazır hale 
geldi.

13 bin 500 rr»2 alanda 3500 rr^'si. 
kapalı tesislerden oluşan BAK-TAT 
Konserve Firması aslen Sungurlu'lu olan 
Baklan Ailesi tarafından tamamen ihraç 
amaçlı kuruldu.

Saatte 6000 adet kavanoz işleme 
kapasitesine sahip olan işletme bölge 
mizin en modern konserve fabrikaların
dan birini oluşturuyor. Yaklaşık 100 mil
yar liraya mal olan tesislerde ürünler el 
değmeden modern bir şekilde kava 
nazlanarak, pastörize edilecek ve 
ambalajlanarak sevkiyata hazır hale 
getirilecek.

Haziran ayının ilk haftasında hizmete 
girecek olan tesislerde son çalışmalar 
yapılıyor. BAK-TAT A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Halil Baklan, gazetemize yap
tığı açıklamada yurt dışında bulunan 
Türk piyasasına yönelik 7 yıllık ihracat 
çalışmalarına ek olarak Gemlik'te kuru
lan konserve fabrikasıyla bundan böyle 
Alman firmalara da yöneleceklerini 
bildirerek, "Amacımız, ülke ekonomisini 
katkıda bulunmak. Tesisimiz tamamen 
ihracata yönelik olarak çalışacaktır. El 
değmeden hijyenik bir ortamda hazır
lanacak ürünler pastörize edilerek, 
paketlenip sevk edilecektir. İhracata 
yönelik işletme kurmuş olduğumuzdan 
dolayı Türk ekonomisine olumlu 
katkılarda bulunacağız, ayrıca Gemlik 
ve çevresine de yararlarımız olacaktır" 
seklinde konuştu.

ÇORUM LULARIN ZİYARETİ
Bir süre sonra hizmete açılacak olan 

BAK-TAT Konserve Fabrikası geçtiğimiz 
hafta Çorumlu konuklarını ağırladı.

Çorum Valisi Mustafa Yılmaz ve eşleri 
ile Çorum DYP Milletvekili Ateş 
Amikoğlu, Çorum Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Ümit Üzel ile Çorum 
Haber Gazetesinin düzenlediği geziye 
katılan Çorumlu iş adamları ve eşleri 
geçtiğimiz hafta cumartesi günü BAK- 
TAT Tesisleri'ne gelerek, tesisi gezdiler.

Çorum Valisi Mustafa Yılmaz ve 
Çorumlu iş adamlarını işletmede 
Gemlik' Kaymakamı Orhan Işın, 
Belediye Başkanı Nurettin Avcı ile BAK- 
TAT Tesisleri sahiplerinden Halil ve Ali 
Baklan karşıladı.

Anadolu
Lisesi
Öğrencisinin 
başarısı

|Bursa il Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafın
ca n düzenlenen 
isantraç turnuvasın
da Gemlik Anadolu 
liLisesi öğrencisi 
Caner Taşkın, orta 
dereceli okul öğren
cilerinin katıldığı 
yarışmada 45 yarış - 
maçı arasında birin
le! oldu.
Gemlik'te yapılan 
elemelerde grubun- 
d a birinci olan 
Caner Taşkın, 
Bursa'da yapılan bi 
rlnciliklerde finalde 
rakibini 7 de 7 
yenerek, Bursa bırin- 

I cisi oldu.
Caner Taşkın, 
Bursa'yı Türkiye 
şa mpiy onasın da 

'^temsil edecek.
Gemlik Anadolu 

\ Lisesi Öğrencisi
Caner Taşkın in 

' başarısı, dün
Kaymakamlıkta 

s düzenlenen bir 
İlltörenle de kutlandı.

Çorumluların ziyareti sırasında Bursa I 
Ziraat Fakültesi Dekanı ile işletmenin ■ 
Danışmanı Ankara Üniversitesi Ana ■[ 
Dilim Dalı Profesörü Veleettin Gülgün ile İl 
YDH İlçe Başkanı Hüseyin Yurt da hazır ■ 
bulundu. I

Vali Mustafa Yılmaz ve Çorumlular, | 
BAK-TAT Tesislerini gezerken işlemenin | 
sahiplerinin Çorumlu olmasından dolayı ■ 
gurur duyduklarını söylediler. |

Çorum Valisi Mustafa Yılmaz, "Baklan I 
kardeşler Sungurlu'da da ihracata I 
yönelik bölgesine ve Türk ekonomisine II 
önemli katkılarda bulunan yatırımlar I 
yapmışlardır. Türkiye'nin bu tür girişim- I 
çilere ihtiyacı, vardır. Türk ürünlerinin I 
Avrupa pazarlarında alıcı bulmasında 
büyük katkılar sağlayacaklarına emi
nim. Bu tesisin Gemlik ve çevresine de | 
büyük yararları dokunacaktır." dedi. j

Tesisi gezen Çorumlular'a, işletme | 
danışmanı Profesör Veleettin Gurgun I 
tarafından bilgi verildi. I

Çorumlular'a daha sonra Tibel Oteli 
Restaurant'ında Baklan Kardeşler 
tarafından öğle yemeği verildi.

Çorümlu iş adamları yemekten sonra I 
Gemlik'i gezerek, alışverişte bulundular. I

100 İŞÇİ ÇALIŞACAK
Gemlik'te kurulan ilk modern kon

serve fabrikası olan BAK-TAT A.Ş. sahip
lerinden Ali Baklan, işletmenin Gemlik 
ekonomisine de örnek olabileceğini ve 
ekonomik katkılarda bulunacağını| 
belirterek, şunları söyledi:

" Tesisimiz sağlık kurallarına çok sıkı 
bir şekilde uyan modern bir işletme 
olacaktır. İlk aşamada 100 işçi 1 
çalıştıracağımız kuruluşumuzda her şey 
tam otomatik makinalarda el değme
den hijyenik bir ortamda sağlanacaktır. 
Deneme üretimi çalışmalarından sonra 
üç vardiya halinde üretime başlaya
cağız Ve tamamen Avrupa piyasasına 
yöneleceğiz. İşletmemizde reçel, kom
posto ve sebze konservesi ile biber 
salçası üreteceğiz.

Gemlik, Orhangazi, Yenişehir, İnegöl 
ve yurdun değişik yörelerinden getire
ceğimiz ham maddeleri fabrikamızda 
işleyeceğiz. Avurapa'daki Türk 
piyasasına* ve bilhassa Alınanlara 
yönelik mal üreteceğiz. Hatta gelecek 
yılda işletmemizin yanında kuracağımız 
ek bir tesisle kapasitemizi arttıracağız.11
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. Bir süreden beri ataması yapılmayan 
Cumhuriyet Halk Partisi'ne genel 
merkezce atama yapıldı,

CHP Genel Sekreteri Adnan Keskin 
imzalı atama listesinde 7 Kasım 1994 günü 
CHP yönetiminden istifa eden bazı kişi
lerinde yer aldığı gözlenirken, ilçe meclisi
ni çoğunluğunu SHP'liler oluşturuyor.

Atama listesinde SHP eski İlçe Başkanı 
Mehmet Parlak ilçe Başkanlığına getir
ilirken, ilçe meclis yönetiminde de şu kişil
er yer alıyor:

Vildan Yiğit, Mehmet Akyıldız, Nurettin 
Durmuş, Hüseyin Demir, Ahmet Savaş 
Şenol, Asım Temel, Gül Buçukoğlu, Nuri

Çelikel, Osman Çam, Bekir Pehlivan, 
Binali Derin, Ali Şan Bakır, Mustafa Yavuz, 
Nazım Bayrak, M. Ali Kaya, Niyazi 
Üçlertoprağı, Kemal Ayar, Hüseyin 
Karaman, Emin Burcu, Gafer Yıldız, Abbas 
Erdoğan, Zafer Ülgen, Halil Aydın, Alaattin 
Yılmaz, Turan Yılmaz, Osman İbican, 
Ahmet Sonat, Gürkan Kuzey, Yüksel Uğur, 
Osman Çelik, Burhan Bulut, Necdet Ersoy 
ve Ahmet İmren. Dün gece yapılan İlçe 
Meclisi toplantısında sekreterliğe Ahmet 
Sonat, Saymanlığa Vildan Yiğit getirilirken, 
başkan yardımcılığına atama yapması 
için başkana yetki verildi.

«ndg 
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Aydınlar İnşaat ve 
Turizm Şirketi tarafından 
Narlı Köyü'nde yapılan 
tatil köyü yönetimi 
Körfez'in ilk özel arıt
masını yaptı.

500 kişi kapasiteli 
Biyopak Arıtma Tesisi'nin 
önümüzdeki günlerde 
devreye gireceğini 
söyleyen tatil yöneticisi 
Necati Aydın, çevreye 
örnek olacak arıtma için 
650 milyon lira harcadık
larını belirterek, şunları 
söyledi:

'Gemlik ve çevresine 
hizmette örnek olsun 
diye bir arıtma tesisi kur
duk. Tatil köyümüzün 
tüm pis suları biyopak 
sistemi ile arıtıldıktan 
sonra çeşme suyu 
haline gelen atık suları 
yeşil alanların sulan
masında kullanacağız. 
Bu suları denize de

Sayfa: 3

verdiğimiz takdirde 
çevreyi kirletecek hiçbir 
mikrobik kirlilik, söz 
konusu olmayacak." 
dedi.

Arıtma Tesisi'nden 
başarılı sonuç alacak
larını söyleyen Necati 
Aydın, Gemlik 
Körfez'inde bulunan ka 
kabalık sitelerin ve apart
manların kapasitelerine 
göre, bu tür arıtma sis
temlerinin yapılması 
halinde Körfez'in kirli 
ligine büyük katkılar 
sağlanacağını bfelirterek, 
"Çevreye olumlu bir 
hizmet vermekten 
dolayı mutluyuz. 
Dileğimiz, bizim gibi 
diğer sitelerinde çev 
reye karşı duyumlu ve 
hassas olmalarıdır. 
Günümüzün insanı 
çevreyi seven, çevreyi 
koruyan, çevreyi 
güzelleştiren bir 
insandır" 

Körfez Fen Dershanesi hızlı başladı.

UMUT’96 Deneme
sınavları yapıldı

İlçemizde yeni 
hizmete giren Körfez 
Fen Dershanesi 
UMUT‘96 adlı deneme 
sınavı yaptı.

İstiklal r n -i ı^sı
Gürçay Is fideki
dershane binasında IV. 
dönem öğrencileri 
arasında yapılan sınava 
150‘nin üzerinde
öğrencinin 
öğrenildi.

Sözel ve 
olmak üzere

katıldığı

sayısal
120 soru-

nun sorulduğu sınavda 
öğrenciler iki saat 
içersinde ter döktüler.

Sınavdan çıkan 
öğrenciler, soruların 
kendilerini zorladığını, 
Bursa'daki birçok 
dershanedeki sınavlar
dan daha ilginç sorular
la karşılaştıklarını 
söylediler,

Sınavla ilgili 
sonuçların perşembe 
günü açıklanacağı 
dershane ilgililerince 
belirtildi.

Matbaacı Macar
Mustafa ölü bulundu
Gemliklilerin "Macar 
Mustafa" diye tanıdıkları 
matbaa ustası Mustafa 
Macar, yasadığı bekar 
odasında dün aksam 
ölü bulundu.

Eski Belediye karşında 
Çamlıca Otelin bir 
odasırjda yaşayan ve 
Gürle is Merkezinde bir 
muhasebeci ile birlikte 
Gemlik Haber Bülteni
adlı reklam gazetesini 
çıkaran Mustafa 
Macar, İşyeri sahibinin 
elektrik fa turasının yük-

sek gelmesi üzerine 
kiraya verdiği odalarda 
araştırma yaparken, 
Mustafa Macar'ın gün
lerdir ortada gözük
memesi üzerine kapısını 
zorlayarak açtılar. Oda 
da yanan bir elektirlk 
ocağının karşısında 
Mustafa Macar ın 
yatakta cesedi bulundu. 
Matbaa ustasının tüber 
klloz hastası olduğu ve 
tedavi gördüğü öğrenil 
di.

Kantar 
ihalesi 
yapıldı

Gemlik Belediyesi'ne ait 
Dörtyol Mevkiindeki kan
tarın özelleştirilme ihalesi 
ikinci kez yapıldı.

Kantarın yapılan birinci 
ihalesini kazanan İbrahim 
Akın'ın belediye encümen 
üyesi Ali Avcı'nm yeğeni 
olması nedeniyle ihalenin 
iptal edilmesinden sonra 
konu muhalefet meclis 
üyeleri tarafından belediye 
meclisinin olağanüstü 
toplantısında gündeme alı
narak tartışılmış, burada 
yapılan görüşmelerde 
Başkan Nurettin Avcı, 
İbrahim Akın'ın, Ali Avcı ile 
akrabalığının üçüncü 
derece olduğunu tesbit 
ettiklerini söylemesi üzerine 
geçtiğimiz hafta encümen 
huzurunda yapılan ihaleye 
iki firma katıldı.

İhaleyi yüzde 45 
indirimde bulunan İbrahim 
Akın yeniden kazandı.

Kumla'da 
kurşunlama

Küçük Kumla 
beldesinde lokan- 

işletmeciliği 
yapan Remzi 

, Dönmez(18) ken
disinden haraç 
istediğini iddia ettiği 

' Selçuk Gündoğdu 
ve arkadaşlarını 
kurşun yağmuruna 

" tuttu.
Geçtiğimiz 

hafta cumartesi 
günü saat 18.00'de 

. mefdana gelen 
°।aVda Dönmez, 
"Gündoğdu ve 
arkadaşları daha 
önce lokantama 
gelerek hesap 

'''ödememek için 
kavga çıkardılar 
ve sonra da haraç 
İstediler., Bende 
onları korkutmak 
İçin ateş ettim" 
dedi.

' Olayda 
.' yaralanan olmadı.

Dönmez, ruhsat
sız silah taşıma 

• suçundan ceza - 
; evine gönde 
, rlllrken, haraç 
'istemediğini 

: .söyleyen Selçuk 
Gündoğdu serbest 

/ v. . '' bırakıldı.

Mehdi
Kösegil 
yaralandı

Özel Köseoğîu Lisesi ve 
Sonay Sürücü Kursu sahibi. 
Mehdi Kösegil, bir tarikatçı 
fanatik tarafından tüfekle 
yaralandı.

Olay, geçtiğimiz hafta 
Cuma günü akşam saat
lerinde Özel Köseoğîu 
Lisesi'nin bahçesinde 
gerçekleşti.

Eşi ile birlikte geç 
saatlerde okulu ziyarete 
giden Mehdi Kösegil, okul 
bekçisi ile çevrede 
dolaşırken, Cihatlı Köyü 
halkından tarikatçı Rafet 
Vergili, ile karşılaştılar.

Vergili, ani olarak elin
deki tüfeği Mehdi Kösegil'e 
doğrultarak, ateş etti. Bu 
sırada okul bekçisinin tüfeği 
yakalaması ile Kösegil, 
mutlak bir ölümden kurtul
du.

Mehdi Kösegil, patlayan 
tüfeğin saçmaları ile elin
den yaralanarak, Gemlik 
Devlet Hastanesi'nde 
tedavi gördü. Olaydan 
sonra kaçan fanatik Rafet 
Vergili bulunamadı.

Vergili'nin Kösegil'e 
saldırısının nedeni ise öğre
nilemedi. Özel Köseoğîu 
Lisesi sahibi Mehdi Kösegil, 
"Rafet Vergili ile hiçbir alış 
verişim yok. Neden bu 
davranışta bulundu 
anlayamadım" dedi.

1 Mayıs 
Gemlik'e 
uğramadı

1 Mayıs işçi Bayramı dün 
bütün yurtta işçilerin yoğun 
olduğu yerlerde kut
lanırken, ilçemizde kutlan
maması dikkat çekti.

1 Mayıs nedeniyle dün 
Bursa'da demokrasi platform 
muna bağlı sendikalar ile 
Türk-İş'e bağlı Tek Gıda-İş 
Sendikasının destekledikleri 
kutlamalar olaysız sona 
erdi.

Bursa'daki 1 Mayıs kutla
malarına Meslek okulları, 
memur sendikaları, sosyalist 
grupları; çeşitli siyasi parti 
temsilcileri ve üyeleri 
Acem Reis Cami önünde 
toplanarak, buradan sıkı 
güvenlik önlemleri altında, 
Fomara Meydanı'na doğru 
yürüdü.

Fomara Meydanı'nda 
yapılan konuşma ve şenlik - 
lerle 1 Mayıs kutlandı.

Gonca YERLİYURT 
GORBİ

Geçtiğimiz hafta ülkemizde bir Gorbi fırtınası esti. 
Eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ni tarih say
falarına gönderen batıyı kominizm tehlikesinden kur
tardığı için bu ülkelerde pek sevilen Nihail Gorbaçov 
bir hafta boyunca Türkiye'de first elass ağırlandı. Gerçi 
ODTÜ'de pek hoş olmayan ve SSCB'yi gönderdiği tarih 
sayfalarına yakışan birkaç hareket oldu ama Gorbi 
bunlara yüzünde gülmekle gülmemek arası bir ifade 
hala nasıl bir tür protestolar olabilir düşüncesiyle 
öylece baktı. Önümüzdeki dönemde Rusya'nın siyaset 
sahnesine yeniden çıkmaya hazırlanan ve bu amaçla 
bir anlamda nabız yoklayan Gorbaçov ve ondan 
önceki dönemle ilgili birkaç fıkra yüzünüzde biraz 
gülümseme yaratır diye düşünüyorum.

Çocuk soruyor:
"Babaanne, Lenin iyi miydi? "
"İyiydi torun, iyi"
"Babaanne Stalin kötü müydü?"
"Kötüydü, torun kötü"
"Babaanne Gorbaçov nasıl"
"Hele bir düşsün de torun, öyle söylerim"
Rusya'da glasnot dönemi, ama yine uzun uzun 

küyrûkldr var. Kuyrukta beklemekten sıkılan bir sinir
lenerek

"Ne böyle açıklık dediler biz yine kuyruklarda bekli 
yoruz. Gidip o Gorbaçov'u vuracağım" der v.e sıradan 
çıkar. Az sonra yine gelir ve kuyruğun peşine takılır. 
Arkadaşları merakla sorarlar. "Ne oldu vazmı geçtin" 
"Yok be" der adam. Gorbaçov'u vurmak için oluşan 
kuyruk buradan da uzun

Söz hazır kuyruklardan açılmışken Moskova'nın 
dondurucu ayazlarından biri daha yaşanıyormuş. Süt 
mağazasının önünde uzun bir kuyruk oluşmuş. 
Mağaza müdürü dışarı çıkmış. "Hepimize süt kafi 
gelmeyecek, Yahudiler gidebilir" demiş. Yahudiler 
kuyruktan çıkmışlar. Mağaza müdürü biraz sonra 
tekrar çıkmış. "Değişen blrşey yok. Süt yine yetmeye
cek. Parti üyesi olmayanlarda gidebilir. " Parti üyesi 
olmayanlarda kuyruktan çıkmışlar. Mağaza müdürü 
parti üyeleriyle başbaşa kalmış. Bilinçli ve kendinden 
emin bir şekilde partililere açıklama yapmış.

"Yoldaşlar... gerçeği, bütün gerçeği size açıklaya
cağım. Süt yok" Glasnostan sonra dünya tarihinin en 
büyük özelleştirme operasyonunun yaşayan Rusya'da 
bugün süt ve o sütü alabilecek kapital var mı bilmi 
yoruz....

Öğrenciler, veliler!
Körfez Dershanesi 

açıldı....

AYTEPE
AİLE ET MANGAL BESTAUBANT

Yeni işletme ve düzenlemesiyle hizmetinize açıldı

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

Lnıurbey dedir Aytepe Gazinosu

Şark mutfağının en iyi, en leziz örneklerini, servisi sanat kabul eden 
seçkin personelinin hizmetinde tattırmak, size doğa harikası içinde 

sunmak ilke ve gayemizdir.
Cumartesi-Pazar günleri Piyanist Şantör Mehmet Can ile hizmetinizdeyiz.
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GEMLİK DEVLET HASTANESİ DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI 
SATIN ALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

Hastanemlzce İhtiyacı olan aşağıda cinsi, miktarı, geçici teminatı yazılı Göz 
Malzemeleri alımı İşi İçin 84/821'3 sayılı kanunun 29-A maddesi müteakip mâd. - 
delerine istinaden KAPALI TEKLİF USULÜyle eksiltmeye konulmuştur. İhale 
25.05.1995 PERŞEMBE günü Gemlik Devlet Hastanesinde yapılacaktır. İhale İle 
ilgili idari ve teknik şartnameler Gemlik Devlet Hastanesi Dönersermaye 
Saymanlığında ücretsiz görülebileceği gibi, istendiği takdirde 100.000.-TL bedelle 
temin edilebilir. İsteklilerin idari ve teknik şartnamede istenilen belgelerle birlikte 
hazırlayacakları teklif mektupları ihale saatine kadar Dönersermaye 
Saymanlığımıza vermeleri postadaki gecikmelerin kabul edilmeyeceği ilan 
olunur?

CİNSİ MİKTARI GEÇİCİ BEDEL TUTARI GEÇİCİ TEMİNATI’
1 - GözMâlzemeleri 43 kalem 566.050.000.- 16.981.500.-

CİNSİ İHALE TARİHİ SAATİ
1-Göz Malzemeleri 25.05.1995 09.30'da

Basın: 1995/8

İLAN
GEMLİK KAYMAKAMLIĞI MAL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İlçemiz, Orhaniye Mahallesi, Kumla Bayıryolu Mevkiinde, tapun un 14 pafta, 
847 ada, 2 parsel numarasında 994.99 m2 yüzölçümlü olarak mülkiyeti hazine 
adına kayıtlı bulunan taşınmaz ] 1150.000.000.-TL uygun bedel üzerinden 
25.05'1995 perşembe günü saat 11.00'de Gemlik Mal Müdürlüğü odasında 2886 
sayılı yasanın 45. maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF USULÜ İle satışa çıkarılmıştır.

Geçici teminatı 1İ 5.000.000.-TL'dir..
İhaleye girmek isteyenler 25.05.1995 Perşembe; günü saat 11.00 e kadar geçi

ci teminatlarını dairemiz veznesine yatırarak teminât makbuzları, ikametgâh 
senedi, nüfus cüzdanı örneği (Tüzel Kişilerde 1995 yılı içersinde alınmış sicil kaydı, 
teklifte bulunacak-kişilerin Noterlikçe tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri, ikinci 
kişiler, adına ihaleye katılacaklar dyrıcâ noterden alınmış vekaletnameleri) ile 
birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

İhale bedeli üzerinedn ayrıca.KDV'si alınacaktır?
Şartname ve ihale dosyası mesai saatleri dahilinde Mal Müdürlüğü Milli Emlak 

servisinde görülebilir.
Postada meydana gelebilecek gecikmelerin kabul edilmeyeceği;
İlan olunur.

Basın: 1995/9

Z DUYURU
ÖZEL GEMLİK FEN DERSHANESİ

MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN
1995-1996 öğretim yılında dershanemize devam 

edecek öğrencilerle ilgili ücr et çizelgesi aşağıya 
çıkarılmıştır.

Bir ders saat ücreti

1- Anadolu Lisesi hazırlık, ilkokul (3.4.5. sınıflar) 50.000.-TL -
2- Ortatokul 1.2, sınıf takviye ve Fen Liselerine "

hazırlık ortaokul 3. sınıflar 70.000.-TL,
3-Lise 1.2. yetiştirme ve ön hazırlık 87.500.-TL
4-Üniversiteye hazırlık 87.500.-TL

NOT: Ders saat ücretlerine KDV dâhildir.

ÇİFTÇİ KÖŞESİ
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI YÖNÜNDENRIM ALANINDA KULLANILAN 

ZİRAİ MÜCADELE İLAÇLARINA KARŞI 
ALINMASI ZORUNLU ÖNLEMLER

Yaşar SUDAS
Ziraat Teknisyeni

I

Tarım alanında hastalık ve zararlılara karşı kullanılan tarımsal ilaçların sayıları gün | 
geçtikçe artmaktadır. Bilinçli bir şekilde kullanılmadığı takdirde bu ilaçların büyük bil 

kısmı insan ve hayvan ayrıca çevre sağlığı açısındanda tehlikeli boyutlara ulaşan 1 
sorunlara.yol açabilir.

ZİRAİ MÜCADELE İLAÇLARININ KULLANILMASINDA ALINACAK ÖNLEMLER:
1 - İlaçlarla meşgul olunurken, açık bir yer bırakılmamalı. Koruyucu bir eldiven? 

elbise, lastik çizme giymeli, gözlük maske kullanılmalı.
2- Zirai mücadele ilaçlarıyla çalışırken., yemek yememeli, su ve sigara içilmemeli,| 

' 3- Bilhassa iş esnasında ve işten sonra alkollü içkiler kullanılmamalı.
4- İlaçlardan sonra her yemekten önce su ve sabunla itina ile yıkanmalıdır.. .
5- Tıkanan meme ve hortumları üfleyerek açılmasına çalışmak tehlikelidir.. .
6- İlaçların üzerinde yazılı olan.dozunda kullanılmalıdır.
7- Zirai mücadele ilaçları ile ilaçlanmış gıda maddeleri ve yem bitkileri üzerinde? 

kalıntılar tehlike kaynağıdır. Bu nedenle hâssattan evveli Haçın tatbik edileceği en 

son zaman iyi hesaplanmalıdır.
8- ..Hazırlanan ilaçlardan arta kalanlar aletlerin temizlenmesinde kullanılan sulat 

asla su çukurlarına, derelere, nehirlere, göllere ve denize dökülmemelidir.
9- Çeşme ve havuzlarda ilaçlama depolarına su alırken ilaç artıklarının ha 

vuzlara bulaştırma maya dikkat etmeliyiz.
10- Boş orjinal ambalajlar, diğer başka maksatlar için asla kullanılmamahdır. j
11- Boşalan şişeler cam kaplar ve teneke kutular tahrip edilmeli ve zarar veri 

miyecek bir yere derin çukur açılacak toprağa gömülmelidir.
12- Kağıt kartonlar ve kağıt torbalar Uygun bir şekilde tarlada yakılrhahdır.
T3- Zirai mücadele ilaçları sakınılma lanı için asla orjinal ambalajlarından boşaltıl 

mâmalı, ilaçlama, çocukların ve hayvanlarınerişebileceği yerlerden uzak tutulmalı 
ortada bırakılmamalı uygun bir yerde depolanmalıdır.

ZEHİRLENMELERE KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER:
Zehirlenme belirtisi baş ağrısı, yorgunluk, kusma, yüksek ateş, terleme, solunum; 

zorluğu, görme zorluğu, ishal, bayılma gibi belirtilerdir.

Lms0111
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İİH
BÖYLE BİR DURUMDA :
1 - Hastanın ilaçlama yapılan yerde uzaklaştırılıp, dinlenmesi sağlanmalıdır.
2- ilaçlama giysiler üzerinden alınmalı, deriye bulaşmış olan ilaçlar bol sabunlu 

su ile yıkanmalıdır. ? ’ °
3- Ağız yoluyla gelen zehirlenmelerde hasta bayılmışsa ılık su, tuzlu su ve sabunlu] 

su yardımıyla veya boğaza parmak.soku idrak kustu ru İmalıdır.
4- Solunum yavaşlamışsa suni solunum yaptırılmalıdır.
5- Hasta başı yana dönük olarak yatırılmalı.
6- Hasta sıcak tutulmalı.
7- Hasta çırpınma halinde ise dilini ısırmaması için çenelerin arasına temiz beze 

sarılmış sert bir cisim yerleştirilmeli- Takma diş varsa çıkarılmalı.
, 8-Hasta en kısa zamanda hastaneye götürülmeli, zehirlenmeye neden olanı 

ilacın adı ve alınan tıbbi önlemler doktora açıkldnmdlıdır.

Matbaacılık-Yay incilik- Tanıtım Hizmetleri

Davetiye sezonunu baslattik
Türkiye’nin en kaliteli ve ekonomik davetiyeleri bizde...

Fatura-İrsaliye-Gider Makbuzu- 
Perakende Satış Fişi- 

Bilet-Müstahsil Makbuzu- 
Serbest Meslek Makbuzu- 

Kartvizit-EI İlanı-Broşür

poioı 
mekc 

P®x

Sön sistem makinalarımızla olduğu yerde ve bir saatte 
kuruma garantisiyle hali halıfleks 

koltuk takımı itina ile yıkanır.
Parke; kalebodur, mermer cilası yapılır.

Ayrıca Ev, büro, banka, fabrika, hastane gibi 
yerlerde sözleşmeli genel temizlik yapılır

, .i? a*. İr Arr ;
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Serap VİtRLİK

Çocuk felci asisi
M" Besin Kirlenmesi «T

%

10 “S

| 22-28 Nisan günleri arasında çocuk- | 
ılarınıza birinci aşısını yaptırdınız .İkinci : 
çocuk felci aşısını ise 22-28 Mayıs tarihleri ! 
arasında yaptırırsanız çocuğunuzu gelecek- I 
te sağlıklı günler yaşatacaksınız.
I Çocuk felci polyomiyelit olarak da bilinir. : 
Felce yol açmayan hafif bir enfeksiyondan, ! 
İstemli kasların kasılma özelliğini yitirdiği I 
genel bir felce kadar değişebilen belirtilerle i

nen»

'tinde

9 en

lanımlanan, bulaşıcı, akut virüs hastalığı.
I Hastalık yapıcı etkisi azaltılmış canlı virüs - 
ilerin ağızdan verildiği sabin aşısı ile ölü virüs
lerin şırıngayla deri altına verildiği saik 
Şaşısının genel ve bölgesel uygulamalar , 
pastanın denetim altına alınmasını 
'sağlamıştır.
I Çocuk felci virüsünün vücuda ağız yoluy
la girdiği sanılmaktadır. Sindirim yolu boyun
ca emilerek kana ve lenf sıvısına geçen 
virüs, vücuda yayılır ve sonunda merkez sinir 
sistemine ulaşır. Hafif baş ağrısı ve boğaz 
ağns, ateş, bulantı, kusma, İshal, huzursuzluk 

sersemlik erken ve genel belirtileridir.
Ateş yavaş yavaş yükselir iki-üç gün içinde 
en yüksek noktasına ulaştıktan sonra hızla 
[düşer. Çocuk felcine yakalananların yüzde

maları beklenebilir. Hastalığın, sonradan 
izleri silinen geçici bir güçsüzlükten, kullanıl
mayan kasların giderek erimesiyle süren 
kalıcı bir felce kadar değişik etkileri olabilir.

Virüsün, omiriliğin üst bölümünü etkilen
mesi durumunda, hastalarda solunum 
güçlüğü görülebilir. Çocuk felci virüsü, omiri 
liğln tam üstündeki soğaniliği ya da beyin 
sapını tutarak yutma ve konuşma işlevlerini 
yöneten sinir merkezlerini yıkıma uğrattığın
da boğazda biriken salgılar soluk yolunu 
tıkayarak boğulmaya yol açar. Felç, öncesi 
dönemde tam bir yatak dinlenmesi, has
tanın çevreden yalıtılması ve dikkatle izlen
mesi hastalığın iyileşmesinde önemli yer 
tutar. Felçten sonra ise, ortaya çıkabilecek 
biçim bozukluklarını önlemek amacıyla kol 
ve bacaklar hareket ettirilir; kaslar yeniden 
güç kazandıkça bu alıştırmalar arttırılır. 
Solunum için çelik ciğer yada trakeotomiyle 
hastanın soluk borusuna yerleştirilen boru
dan ciğerlere basınçlı hava pompalamak 
gibi mekanik destek gereklidir. Boğazda 
biriken salgılarsa uygun bir emici araç

Gıda kaynaklı mikroorganizmaların, 
bebek, çocuk, hamile ve yaşlılarda 
ölümlere yol açan enfeksiyonlara neden 
olduğu bildirildi.

İnsan sağlığını tehdit eden risk faktör
leri içinde en önemlisi, gıda orjinli 
mikroorganizmaları oluşturuyor.

Mikroorganizmaların doğaya sıcak1 ve 
nemli yerlerde daha çok olmakla 
beraber töprak ve sularda, havada, bitki 
ve hayvanlarda, insanlarda, her türlü 
alet, ekipman ve kapların yüzeylerinde 
her zaman bulunduğuna dikkat çekiliyor.

Gıdalardaki etken mikroorganizmalar 
insanda mide bulantısı, kusma, ishal, 
karın-baş ağrısı, halsizlik ve ateş gibi 
belirtilerle ve yemekten 2-3 saat sonra 
belli eder. 1990 yılı istatistiklerine göre, 
Türkiye'de ölümlerin yüzde 8.1 't mikro-

biyel enfeksiyonlar sonucu olmaktadır.
Gıdalardaki mikrobiyal bulaşmadan 

korunmak için yaplıması gereken ise 
şöyle sıralanıyor:

Duyusal olarak renk, koku, tad ve 
görünüşü normal olmayan taze veya 
konserve gıdalar kesinlikle tüketilmemeli, 
küflü meyveler, sulanmış ve yumuşamış 
sebzeler, şişmiş konserveler, kokmuş etler 
yenilmemeli.

Derin dondorucudaki gıdalar, 18 
derecede saklanmalı ve 6 aydan fazla 
bekletilmemeli. Et, süt, yumurta, tavuk, 
balık , mayonez, hazır salata, ketçap ve 
benzeri ürünler bozulmaya ve mikrobiyal 
çoğalmaya uygun olduklarından bun
ların alınmasında, hazırlanmasında ve 
tüketilmesinde daha dikkatli olunmalı.

•yardımıyla temizlenir.

ho

re-

lltİ-

Kİ

80'inden çoğunda felç görülmez ve hastalık I 
jüç-dört gün içinde iyileşir. Ağır geçtiği j 
[durumlardaysa hastanın huzursuzluğu artar, ■ 
boynu sertleşir, kollan bacakları ve sırtı ağrır, ■ 
»aslarında gevşeme görülür. |
I Omiriliğin ön boynuzundaki hareket sinir j 
hücrelerinin yıkımı, inmeli (paralitik)çocuk • 

‘felcine yol açar. Sinir hücrelerinin kendini j 

yenileme özelliği olmadığından, yok olan | 
(hücrelerin yerini yenileri alamaz. Çok örse- j 
ilenmiş hücreler zamanla normal işlevlerini ■ 
üstlenecek duruma gelebilir; buna bağlı J 

olarak kasların da eski işlevlerine kavuş - |

Genelde, hastalık geçtikten sonra ömür 
boyu bağışıklık kazanır. Hastalığa yakalan
mayı kolaşlaştıran etkenlerin başında yaş ilk 
sıradadır. Çocuklar ve gençler daha sık 
etkilenir.

ÇOCUK FELÇ! AŞISI
Poİyo aşısı olarak da bilinir,, çocuk felci 

virüsünden hazırlanan koruyucu aşı. Virüs, al 
yanaklı şebeğin böbrek dokusundan üretilir. 
Hazırlanan aşı iki çeşittir. Biri ölü virüs içerir 
ve vücuda şırıngayla aşılanır. (Saik aşı).; 
öbürü ise zayıflatılmış canlı virüs içerir ve 
ağızdan verilir. (Sabin aşısı)

Sağlıklı bir nesil için çocuğunuzu aşılatın.

TEŞEKKÜR
Işyerimizin açılışında bizleri onurlandıran eş dost ve 

müşterilerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

SOĞUK SU ET MANGAL
AİLE GAZİNOSU

Ailenizle birlikte rahat edebileceğiz bir ortam 
çocuk bahçesi-Piyanist Şantör eşliğinde müzik 

Engürücük köyü B.P. Arkası Tel: 524 81 04 GEMLİK

j KÖR KÖŞESİ bursun 

İNSAN
I I berrak bir gökyüzü 

duru sular gibiydi 
düşlediğim insan...

»i
öylesine yıkıldım ki 
aklımla düşünüp onu 
kalbimle gördüğüm zaman.

DÜNYA
gun olur kucaklarım
yar olur bana
gün olur tekmelerim
alır gider başını
o boşlukta

I ben boşlukta
*ı I

parampa" > zamanlar 

mekanla' : :■ >”iparça 
parampa". ■ ■ tunya

Toplum ve 
dengesiz 
beslenme

Yetersiz ve beslenmenin 
toplumsal düzensizliklere 
yol açıyor.

Bireylerin yaşına, cinsine 
özel durumuna göre besin 
ihtiyacı farklıdır.

Besin gruplarının 
birinden aşırı alıp, 
diğerinden alınmamasının 
yetersiz ve dengesiz 
beslenmeye neden 
olduğunu, bu durumda 
büyüme ve gelişmede ge 
rileme olur. Enfeksiyon 
hastalıkları sık görülür, uzun 
ve ağır seyreder, daha sık 
ölüme yol açar. Şeker 
hastalığı, kalp-damar 
hastalıkları kanser ve diğer 
bazı hastalıkların oluşma 
riskini arttırır.

Yetersiz ve dengesiz 
beslenmenin toplumsal 
olumsuzluklara yol açıyor. 
Çalışanın ürtemi hızı düşer, 
iş kazaları artar. Toplumda 
bedenen zayıf; aklen kısıtlı 
bireyler çoğalacağı için, 
toplumsal düzenliksizliklere 
yol açar.(BYE)

aile çay bahçesi
1995 Düğün-Nişan-Sünnet 

cemiyetleri için rezervasyonlarını başlattı

Tel : 513 00 39

İLAN
GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Dosya No : 1994/484

Gemlik ilçesi, kurşunlu Köyü, Karaağaç mevkiinde kain, güneydoğusu ve 
güneybatısı çalılık kuzeyi İlhan İzmir taşınmazı, batısı Galip Aksu taşınmazı, ve 
çalılık ve Halil Tosun taşınmazı ile çevrili, Tapu Fen Memuru Halil Bilici'nin 
4.1.1995 tarihli krokisinde tesbit ettiği 832,62 m2 lik taşınmazın davacı Ahmet 
Cin tarafından senetsizden tescili istendiğinden dava konusu taşınmaz hakkın
da hak iddiasında bulunanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içersinde mahke
memizin 1994/484 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur.

GEMLİK
Gerekli Telefonlar
İtfaiye

Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 5131055
Polis Karakolu 5131879

ıGar. kom. 5131206

Kaymakamlık
Kaymakamlık 5131051
Kaymakamlık Evgı31052
C. Savcılığı 5131053
C. Şavci Yrd, 5132954’
Emniyet M. 5131028

ULAŞIM
Doğan Körfez 5131212
Aydın Turizm 5132077

V Gemi Saatlerir>r. Nr>r Yalova-Sirkeci (İşgünteri)
Resmi Daireler 05.50-13.05-17.00,
TEK Arıza 5132066 Tatil Günleri 06.30-13.00- 17.00
TEK işletme 5134503 Belediye
Turizm Der. 5131274
Spor Sah.
Orm. Böl. Şt.

5131900
5131286 Sekreter 5134520

MIHI Eğt. Md. 5131174 Zabıta bl34521-19û
Halk Eğt. Mrk. 5131846 Otobüs İşlet. 5134521-122
Halk Kütüp. 5131353 Su İsletmesi b 134521-115
As. Şb. 5131057 İtfaiye 5132325
Karayolları 5131308 Muhasebe Md. 5134521 -182
Ljman Bşk. 5131133 Yazı iş. Md. 5134521-111

Su Arıza Yalnız 185Mal Md.
Nüfus Md.

5131095
5133742

Özel İd. Md. 5131507
Tapu SIc. Md, 
Müftülük

5131414
5131364 TAKSİLER

Gümrük Md, 5131411-■5130024 ^fez Taksi 5131821

Tekel Md. 5131042 Çınar Taksi 5132467

Ver. Da. Md, 5132360 Güven Taksi 513324ü
ilçe Tar, Md, 5131186 Gemlik Taksi 5132324

İlçe Seç, Md, 5134994

Deniz Otobüsü
Yalova -Kabataş (İşgünlerl) 

07.30-09.35-17.10
Tatil Günleri 10.30-17.15 

Yalova -Kartal (iş günleri) 
07,00-09.00-10.30 
12.30-14.45-16.45 
18.15-19.30-20.00

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 
Özgaz 
Tekgaz 
Ocakgaz 
Ergaz 
İpragaz 
Habaşgaz 
Llkltgaz 
Yeni Llkltgaz 
Alevgaz

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

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

KÖBEÎTÇJ ECZAXE£ER
2 Mayıs 1995 Salı ÇAMLICA

■May»tmçaıjanba DEMİRİZ

4 Mayıs 1995 Perşembe SERİM

8 Mayıs 1995 Salı ONUR
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14-16 yaş liği başladı.

Gemlikspor 4
Altınsaban 0

Bursa 14-16 yaş İlginde başlayan 
karşılaşmalarda Gemlikspor, 
Altınsaban'ı 4-0 gibi farklı bir sonuçla 
yendi.

Geçtiğimiz hafta pazar günü 
Umurbey sahasında yapılan karşılaş - 
mayı Ali Ülker yönetti.

Gemlikspor'un Hakan, Şükrü, 
Süleyman, Turgut, Orhan, Soner, 
Fatih, Hüseyin, Ali, Cansu, Melih, 
Tolga, (Günay) dan oluşan onbiri 
güzel oyunlarıyla Altınsaban karşısın - 
da fırtına gibi estiler.

Gemlikspor'un ilk golünü 35. 
dakikada Ali, 60 ve 62. dakikada 
Soner, B2. dakikada Cansu kaydetti.

Altınsaban, 90 dakika boyunca 
tüm çabalarına karşın Gemlikspor'un 
kalesine gol atmayı başaramadı,

Gemlikspor şu kadro ile karşılaş - 
maya çıktı:

Hakan (***) Rüştü,(***) Süleyman 
(***) Turgut (**) Orhan (**)Soner(**) 
Fatih(***) Hüspyin(**) Ali (***) Cansu

ELEMAN ARANIYOR
özel Köseoğlu Lisesi'nde güvenlik görevlisi 
olarak çalışacak eleman alınacaktır. 
İsteklilerin özel Köseoğlu Lisesi 
Müdürlüğü'ne şahsen müracaatları gerek
mektedir.

Aranan şartlar:
O En az orta okul mezunu olmak 
OAskerliğini komando olarak yapmış olmak, 
Ö26 yaşından gün almamış olmak

ADRES : ÖZEL KÖSEOĞLU LİSESİ -GEMLİK 
TEL: 513 5084- 512 07 60

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 SİPARİŞLERLE

İstiklal Cad. No. :84 GEMLİK (Sağlık Ocağı Karşısı) 
Tel: 514 21 83

(***) Mellh(***) Tolga (***) (Günay**) 
Altınsaban

. Cenk(*) Yüksel(**) Hüseyin(**) 
Barış (*)-Okan(*) Erdql(***) 
Ebubeklr(*) Ali(**) Fatih(**) Aydın(**) 
Erdinç (*)

UMURSPOR: 3 KERAMET : 2
Orhangazi sahasında oynayan 

Umurspor ile Keramet karşılaşması 
Umurspor'un 3-2 galibiyeti ile sonuç
landı.

Karşılaşmaya takımlar şu kadr o- 
larla çıktı:

UMURSPOR:
Selahattinf) (Serdal*) Ahmet(**) 

B. Mehmet (**) İsmail(**) Turgay (**); 
Fatih (***) Hüseyin (***) Durmuş(**) . 
(Abdullah **) K. Mehmet (♦*) İbrahim 
(**) Ceyhun (**) (K. lbrahim *)

KERAMET:
A. Osman (*) Ufuk(*) Levent (*) 

Aziz (**) Şenol(*) Bekir (***) Murat (**) 
Metin (**) Semih (**) Besirh(*) 
(Selçuk**)

Hüseyin KONUR

KAYIP

BEKO CASIO Model 
108 SR A E 20300908 

nolu yazar kqsa 
. ruhsatım 

kaybolmuştur.
Hükümsüzdür.

Ayhan KURT

Çıraklık 
Meslek
Eğitimi 
başvuru 
son tarihi
3 Temmuz
/~| 3308 sayılı çıraklık

meslek eğitim 
kanununa göre Bursa 
ilinde Çıraklık eğitim 
meslek dallarında 
yapılan yeni İlavelere 

? < başvurular devam 
. ' ediyor. .
t Çıraklık Eğitim 
v5" ' Merkezi

Müdürlüğümden alı- 
| î nan bilgilere göre 
X/" yeni meslek dalları 
.' W olarak ilave edilen 

fırıncılık, pastacılık- 
tatlıcılık, şekerleme - 

♦ a ellik,ahçıhk,fora, 
''J. f freze, fotoğrafçılık, 
. 3 x döşemecilik, duvar 

.^'kaplamacılığı, beton 
c^v^ve betonnarme 
Ç kalıpçılığı, duvarcılık, 
T .\\. bayan terziciliği, 
' "Ç>. plastik rşlemec iliği, 
-. * ahşap klasörcülüğü 
•.I'" ve süsleme taşçılığı 

'Ac dallarında başvuru-
' ların 3 Temmuz 

. & 'y. gününe kadar 
W | devam edeceği 

bildirileli.

MEVLİT
Aile büyüğümüz, 

emekli Türkçe öğretmeni

Halil Uğur un
ölümünün 1 yılına rastlayan 1

6 Mayıs 1995 Cumartesi günü I 
öğle namazından sonra 
yıl mevliti okutulacaktır.

Tüm Din kardeşlerimiz davetlidij

AİLESİ

i»!

f

ELEMAN ARANIYOR
SARMEN Menkul Kıymetler Ltd’de çalışacak

Lise mezunu
'24T Konuşmasını bilen

Bilgisayar kullanabilen
W Borsaya ilgi duyan

BAYAN ELEMAN |
aranıyor.

Müracaat: Nusret MUTMAN
Sayıl gan Menkul Kıymetler
Bursa Acenteliği SARMEN Ltd.
Hüzmen Plaza - İnönü Cad.
No: 79 Büro : 423 BURSA
TEL : 223 56 47-223 66 48-223 08 031 I

SOLAKSÜ3A5
OTOrtlOTi'/

47
6)

LTD. ŞTİ'de 
İstiklal Cad. No :26 

Tel: 513 11 75 513 75 85 
GEMLİK

GSM PROFÎLO 
MOTOROLA 
7200 - 8200

CEP TELEFONLARI

-DUYURU-
Gemlik ilçesi İstiklal Cad. Gürçay Pasajı 36/2 nolu adreste 

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumlan Genel
Müdürlüğü'nün 18.04,1995 gün ve 3930 sayılı emirleri ile

B^^MjBİilHfBBrfİzlİFeıİaPershanesi
kurum açma ve öğretime başlama
İzni olarak faaliyetine başlamıştır.

Duyurulur.



HAFTALIK SIYASI GAZETE

Türk Hava Kurumu
R(urban Bayramı süresince ilçemizde Türk Hava 
Kurumu 4028 koyun, 729 keçi derisi ile 210 adet 
3450 Kg. sığır derisi topladı.
| Türk Hava kurumu bu yı! kurban .derilerini topla- 
pak için muhtarlarla birlikte etkin bir toplama 
kampanyası sürdürdü.
| Toplama araçlarına yerleştirilen müzikli ses
■üzeni ile vatandaşlardan kurban derilerinin Türk 
Hava Kurumu'na verilmesi istendi.

[Türk Hava Kurumu Gemlik Şube Başkanı Fehmi 
Kahin, geçtiğimiz yıl merkez ve köylerimizde 4001 

adet .koyun, 513 keçi, 187 adet 3092 kg sığır derisi 
topladığını belirterek, "Geçmiş yıllara gör e, 
topladığımız deri sayısında artış var. Bu artışın daha 
yüksek olmasını bekliyorduk. Ancak deri konusunda 
bütün Türkiye'de olduğu gibi Gemlik'te de çeşitli 
dernek ve vakıflar Türk Hava Kurumu'na deri ve 
rilmemesl için çaba hgrcadı. " şeklinde konuştu.

Türk Hava Kurumu Gemlik'te 1993 yılında 2901 
koyun, 450 keçi, 1733 kg sığır derisi toplamıştı. 1994 
yılında toplanan derilerine maddi değeri 2 milyar 
liranın üzerinde olduğu beliffrildı.

<£)ü0ün, Ç\işan, gütmet davetiyeleriniz için 
zengin çeşitlerimizi 

ve pyatiarımızt görmeden karar vermediniz.
BİZİ MUTLARA ARAYINIZ.

ANITIM -

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

19 Mayıs törenleri
Umurbey'de yapılacak

19 Mayıs Atatürk'ü 
Anma Gençlik ve Spor 
Bayramı'nın 76. 
yıldönümü cuma günü 
düzenlenecek törenlerle 
kutlanacak.

Bayram kutlama 
komitesince yapılan kut
lama gereği bu yıl Gemlik 
stadyumunun tamamlan
mamış olması nödeniyle

törenler Umurbey . 
sahasında yapılacak.

Cuma günü saat 
08.30'da Atatürk Anıtı'na 
protokol, dernek ve kuru
luş temsilcileri tarafından 
çelenk konulacak.

Daha sonraki törenler 
ise saat 09.30'da başla 
yacak.

Haberi sayfa 3 de

Sahillerde
yıkım hazırlığı

Bayram 
sakin

r Bursa Valiliği'nce 
Doğancı barajı ve İznik 
Gölü ve Demîrtaş böl
melerinde başlatılan 
kaçak yapıların yıkım 
çalışmalarına yakında 
İçemize bağlı Kurşunlu 
ve Kumsaz'da da 
Sürdürüleceği açıktandı.

Bayındırlık İl 
Müdürlüğünce Kumsaz 
da kaçak olduğu sap
tanan ve haklarında 
para cezası uygulaması 

■yapılan binaların yak

Bayram kurbanları
Dokuz gün süren Kurban Bayramı tatili nihayet bitti.
Yaşam normale döndü.
Bayram dönüşünün kanlı bilançosu 230 ölü.
Yetkililer, bayram tatiline giderken kaza yapan sürücülerin 

meydana getirdiği bu acı tablonun Körfez Savaşında bile yaşan - 
madiğini söylüyorlar.
.Medyanın bayram öncesi tüm uyarılarına karşın yaşanan bu 
sonuç, korkunç bir felaketi gösteriyor.

Bızdeki trafik kazalarının bu denli çok olmasının nedenleri 
ne olabilir?

Bence sorunlar çok yönlü. Sıralamak gerekirse; artan araç 
üretimine karşın yolların çok 'yetersiz kalması, sürücülerin 
dikkatsizlikleri, ehliyet veren kurumların iyi denetlenmemesi, 
eğitim noksanlığı, yasaların yetersizliği...v.b....
[ Avrupa Birliğine girmek isteyen bir ulusun, Avrupa norm- 
larını yakalaması gerekiyor.

i Türkiye, trafik kazalarında Afrikanın ve Asya'nın geri kalmış 
ülkeleriyle eşdeğer durumda.
| Türkiye yol altyapısını yeterince yapamayan ama araç üreti
lirinde hızlı gelişen bir ülke.
[ Düşünün, Gemlik - Yalova otobanı kaç yıldır tamamlana - 
madı. Ben saymayı unuttum.

Başladığında doğan çocuğun bebekleri geldi dünyaya.
Bu hızla yollarına önem veren bir ülke AvrupalI olmak 

çabasında.
1 Gonca'nın köşesinde yazdığı gibi Türkiye'de kurban bayra
mında kendini kurban edenler var. 230 ölü...!

I Avrupaya gidenler, önce yolların mükemmelliği ile şaşırır, 
sonra demiryollarına verilen önemi görünce bir daha şaşırır.

Bayramı bayram olarak kutlamak yerine büyük şehirlerin
J stresinden kaçmak olarak anlamaya başladık.
* [ Yağmurdan kaçarken doluya tutulur örneği yüzlerce kişiyi 

yollara kurban etti.
[ Bu bayram da böyle geldi geçti.

Yollarda ölenler birkaç gün sonra unutulacak.
Basın bu konuda yazdıklarının yerine yeni olayları yazacak. 

Sonra yine bayramlar gelecek, yollarda yine İnsanlar ölecek, 
yine nice aile göz yaşı dökecek...

Ve.,, birileri çıkacak, kazalarla ilgili hamasi söylevler vere
cek»,

Bu bir yazgı mı? Yazgı olamaz. Öyleyse değişmeli...

laşık 150'ye yakın kaçak 
yapı sahiplerine yıkım 
kararları duyuruldu.

Bayramı'ndan önce 
Bayındırlık ve İskan 
Müdürlüğü Kumsazlda 
17 yapıyı yıkmıştı.

Kurşunlu Belediye 
Başkanı Bayram Demir, 
"Kurşunlu'nun Bursa'nın 
akciğeri olduğunu ve 
kaçak yapıma İzin ver
meyeceğiz" dedi.

HAFTAYA BAKIŞ
• KADRİ GÜLER

4 gün süren Kurban 
Bayramı sakin ve huzurlu 
geçti.

Bayramın birinci, • 
günü Belediye Düğün 
Salonu'nda protokol, 
bayramlaşma yaptı.

Siyasi partililerle 
bayramlaşmaları ise 
bayramın ikindi ve 
üçüncü günü parti.,, 
binalarında yapıldı.

Bayram süresince 
ilçemizde ve köylerde 
üzücü olay meydana 
gelmedi

Halk Eğitim 
sergileri 
devam ediyor

Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü'nün 1994-95 
Eğitim’ve öğretim yılında 
mörkez, kasaba ve 
köylerde açılan kuşların yıl 
sonu sergi ve belge tören
leri devam ediyor.

1.8 Mayıs 1995 perşem
be günü Kapaklı, Fıstıklı 
Köyü ve Armutlu 
Beldesinde makina nakış 
sergileri açılacak. Kursa 
katılan öğrencilere başarı 
belgeleri verilecek.

Daha sonra 24 Mayıs 
1995 çarşamba günü, ise 
Küçük Kumla beldesi. 
Büyük Kumla Köyü ve 
Karacaali Köyü'nde sergiler 
açılacak, belgeler dağıtıla
cak.

1 Haziran 1995 perşem
be günü ise Gemlik 
Merkezi'nde okuma-yazma 
ve bilgisayar kurslarına 
katılan kursiyerlere bel
geleri verilecek.

14 Haziran 1995 günü 
Umurbey beldesinde maki
na nakış ve kumaş boya - 
ma .sergileri açılacak. Son 
sergi İse 22 Haziran 1995 
günü saat 14.00'de Halk 
Eğitim Merkez binasında 
makina nakışı, kumaş 
boyama, el sanatları, 
kuaförlük ve giyim dalların
da açılacak.

1994-95 öğretim yılında 
Halk Eğitim merkezi 
Müdürlüğü merkez ve 
köylerde 43 kursta toplam 
794 kişiye çeşitli branşlarda 
kurs açtı.

Kısa kısa kısa
. ANAP' L1 GENÇLER 

HASTALARI 
ZİYARET ETTİ 
Kurban Bayramı'nda 
ANAP Gençlik

| '.Komisyonu üyeleri ile 
Belediye Meclis üyesi

> Mehmet Dinç, Gemlik 
| Devlet Hastanesi ve

I Sigorta
• Hastanesi'ndeki 

hastaları ziyaret 
ederek, bayramlarını

• kutladı.
Haberi Sayfa 3 'de

GEMLİK LİONS \ 
YENİ YÖNETİM 
Gemlik Lions Kulubu

•.••$■ kurban bayramı 
|||^ncesi yaptığı genel 

| kurul toplantısıyla 
/''yönetimde değişiklik 
r $aptı. Kulüp 
4' Başkanlığı Ersan 
'r Sarışen getirilirken, 1.
-.•başkan yardımcılığı - 

• •îha Şahin Danış, 2.
Saaşkdn yardımcılığı -
• 'na Sabahattin 
/wzcan, üçüncü 
'^ başkan yardımcılığı- 
. na Soner Toplu 
^Sekreterliğe Tarık Uğur, 

Saymanlığa Behçet 
Atar, kulüp amirliğine

' Mehmet Erdoğan, > 
^Tpplantı yönetimine

ilil e Ali Asım Peker 
| 1 getirildi.

ARMUTLlDA 
Taksi 
UYGULAMASI 
BAŞLATILIYOR 
Mrmutlu-Gemlik ve 
Armutlu Yalova 
lirasında çalışacak 
10 ticari plakalktaksi 
hizmete giriyor. 
Armutlu Belediye 
Başkanı Osman 
Blbaşjlçe Trafik 
Komisyonünda 

görüşülerek, 
Ulaştırma 
Hakanlığından izin 
âlmdığını söyledi.

Haberi sayfa 3de

19 MAYIS DERSLER 
VE BİR YALAN"

Yılmaz Akkılıç ’ın 
yazısı

2. Sayfamızda

2. Zeytindalı Halk 
Oyunları yarışması 
hazırlıkları tamamlandı

Gemlik Belediyesinin 
Öncülüğünde düzenle
nen ikinci Gemlik 
Zeytindalı Halk Oyunları 
Folklor yarışması 21 Mayıs 
1995 Pazar günü yapıla
cak. x

Yarışmayla ilgili tüm 
hazırlıkların tamam - 
•landiğini belirten

İşbankası ’nın ayıbı 

Sözlerini 
tutmadılar

Işbankasın'nın kuru - 
cusu olan Merhum 
Celal Bayar'ın 
Umurbey'de bulunan 
vakıf kütüphanesine bil
gisayar alımı için söz 
veren Banka Genel 
Müdürlüğü, sözünde 
durmadı.

Banka danışman
larından araştırmacı- 
yazar Mehmet Önderin 
geçtiğimiz yıl 
Umurbey'e gelerek, 
kütüphane ve müzede 
yaptığı incelemelerden 
sonra kitapların kata- 
loglanması ve müzenin 
düzenlenmesi için ve 
rilen sözden cayıldı.

Haberi Sayfa 3'de

KADINKEN...
Gaziler, Şehit aileleri isyan etmiş:
"Çiller'e güvendik, kandık, 
yandık!..."
Kadınken...
Adam sandık.
Aldandık...

Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı, "Folklor yarışmaları 
halk kültürümüzün 
yaşatılmasında da 
önemli rol oynuyor.
Gençlere folklörümüzü 
öğretilmesinden yanayız" 
dedi.

Haberi Sayfa 3'de

Trafik 
kazasında 
1 kişi öldü

Kurban Bayramı'nın 
birinci günü Engürücük 
köyü çıkışında takla 
atan özel araçtaki 
sürücü Turgay Köse 
adlı sahış kurtar ila - 
madı.

Gemlik'ten Bursa'ya 
gitmekte olan askerten 
izine gelmiş kaportacı 
Turgay Köse'nin kul
landığı 34 LL 197 plakalı 
özel otoGökçenteks 
Fabrikası yakınlarında 
aşırı hız ve dikkatsizlik 
sonucu takla attı.

gazada ağır 
yaralanan Turgay 
Köse, Gemlik Devlet 
Hastanesi'nde yapılan 
tüm müdahelere karşın 
kurtarılamadı.
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T.C.
GEMLİK İCRA DAİRESİ

Dosya No: 994/775.T

GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi, evsafı,
Gemlik Tapu Sicilinin Osmaniye Mahallesi Yıldırım Sokak Pafta :26, ada: 75 ve 

parsel :94 te kayıtlı 443.35 m2 miktarındaki arsa üzerine |nşaa edilen karglr 
apartmanın 4/40 arsa paylı (4) nolu meskenini (pirinci katta) bir koridor, bir 
salon, balkonlu salona bitişik bir oda, ayrıca iki odası bulunan mutfak, banyo ve 
V'c ayrı ayrı elektrik ve suyu mevcut daimi mesken olarak kullanılan taşınmaz 
bilirkişi tarafından 500.000.000.-TL kıymet takdir edilmiştir.

Mesken açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.
SATIŞ ŞARTLARI:
İ- Satış 19/6/1995 pazartesi günü saat 14.00 den 14.20'e kadar Gemlik İcra 

Müdürlüğünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen 
Kıymetin %75 ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış 
masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en 
çek artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyla 29/6/1995 perşembe günü aynı yer 
/e aynı saatlerde ikinci artırma çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde 
edilememişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artır - 
r na İlanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu 
ı adar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40 mı bulması ve 
$:ıtış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve 
I undan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını gedmesi lazımdır, 
beyle fazla bedelle alıcı çıkmasza satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20 si nisbetihde 
f ey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu ver- 
r isleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek 
i zere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, İhale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya 
c tir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki hak
le ımLhususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarım dayanağı belgeler ile onbeş 
g içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aki takdirde hakları tapu sicili ile sabit 
o' ladıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin fes
ti ıe sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli 
a asındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden mütesel- 
si mesul olacaklardır. İhale farkı ve tememrrüt faizi, ayrıca hükme hacet 
kc ’maksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat 
o -delinden alınacaktır.

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

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş 
₺»-.yılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 994/775.T. sayılı dosya numarasıy - 
İti müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İc.İf.K,126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. İcra Müdürü

-KONGRE İLANI-
Ş.S. ÖZ DAMLA KENT YAPI KONUT KOOPERATİFİ'nih Olağan Genel Kurul 

Toplantısı Gazhane Cad. Esnaf Kefalet Kooperatifi üstündeki lokalde 17 Haziran 
1995 Cumartesi günü saat 13.00'de yapılacaktır. Çoğunluk sağlanmadığı 
takdirde 25 Haziran 1995 Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Tüm üyelerimizin toplantıda hazır bulunmaları önemle rica olunur..
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :
1 - Açılış, divan heyeti seçimi ve saygı duruşu
2r Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması
3- Bilanço, gelir-gider farkı cetvelinin okunması
4- Denetleme kurulu raporunun okunması
5- Genel kurula sunulan yönetim ve denetim kurulu raporlarının hesap ve 

bilançonun ayrı ayrı müzakeresi kabulü veya reddi hakkında oylama yapılması
6- Borcu olan üyelerin durumlarının görüşülmesi
7- Kooperatifimizin kullanılmayan malzemelerinin ne şekilde değerlendirileceği 

hakkında karar alınması
8- Bakanlık müfettişlerince yapılan İnceleme sönucunda düzenlenen rapor 

gereğince görüşülmesi zorunlu olan konuların görüşülerek karara bağlanması
’ 9-Kooperatifimizin tasfiyesinin görüşülerek karara bağlanması

10 - Tasfiye edilmemesine karar verildiğinde yönetim ve denetim kurullarının, 
tasfiyesine karar verildiğinde ise yönetim, denetim ve tasfiye kurullarının seçimi

11 - Dilek ve temenniler, Kapanış.

KÖHVFEZ
Matbaacılık-Yayıncılık- Tanıtım Hizmetleri

Davetiye sezonunu baslattik
Türkiye'nin en kaliteli ve ekonomik davetiyeleri bizde... 

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

Makbuzu-Kartvizit-EI İlanı-Broşür
Gazhane Cad. Fikret Oto Elektrik yanı Beceren Apt.

GEMLİK Tel î 5131797

ÇİFTÇİKÖŞESİ
KİRAZ SİNEĞİ 1

Sayın çiftçiler İlçemizde 5000 civarında kiraz ağacı mevcut olup, birkaç 
köyümüzde kiraz yetiştiriciliği yoğun olarak yapılmaktadır. Pazarda kiraz şatafken 
alıcı sorar kiraz kurtlu mu? Kirazım kurtsuz diyebilmen ve kirazını iyi bir fiyata satabil.' 
men için kirazını kiraz sineğine karşı ilaçlaman gerekmektedir.

Önce kiraz sineğini tanıyalım: Ergin erkek sinek 4 mm. dişi ise 5 mm. boyundadır! 
Parlak siyah thoraks ve ucuda sarı renkli skullellum tanınmalarındaki en büyük özel', 
likleridir. Gözler yeşilimsi mavi, bacaklar siyahtır. Şeffaf kanatlarında dikine uzun. 3+ 
kısa 1 olmak üzere 4 adet mavimsi siyah sant vardır. Fildişi beyazı yumurtaları ince] 
uzun elips şeklindedir. Larvaları ayaksız ve krem beyazı renginde olup, başlangıçta! 
boyu 0.6 mm. pupa olmaya yakın ise 6 mm.yi bulur. Gelişmiş olan pupası açıksan 
renkte ve fıçı şeklinde olup, boyu 4 mm. eni ise 2 mm.dir.

YAŞAYIŞI:
Kışı toprakta pupa halinde geçirir. Erginler sıcaklığa bağlı olarak nisan sonu mayıs L 

başlarında çıkmaya başlarlar. Ergin çıkışı için aylık ortalama 15 UC üzerinde! r 
olmalıdır. Çıkan erginler beslendikten 1 hafta sonra çiftleşirler ve çiftleştikten sonra r 
dişiler vurma olgunluğuna gelmiş (Ben düşmüş) meyveleri abdomenlerin sonunda- P 
bulunan organla delerek yumurtalarını bırakırlar. Yumurtadan çıkan larvalar^ m 
meyvelerin etli kısmında beslenerek gelişirler ve olgunlaşınca meyveyi terkederek L 
toprağa geçip 2-5 cm. derinlikte pupa olurlar. Toprakta zorunlu diopoza geçerler, l, 
ertesi sene ilkbahara ergin olarak çıkarlar.

ZARAR ŞEKLİ: I Kd
Larvalar meyvelerin eli kısmında beslenerek bir kısım meyvelerin zamanından I 

önce olgunlaşarak dökümüne, neden olduğu gibi hasat edilen kurtlu meyvelerini L 
kalitesi düşük olduğunrdan pazar değeri düşük olur. Zararı çoğunlukla orta ve bili- ,, 
hassa haziranda olgunlaşan geç çeşitlerde görülür. Kiraz mevsiminin aralıklı ve f 
yağışlı ve sıcaklığın mevsim ortalaması veya üstünde olduğu yıllarda günlük sıcaklık, r 
ortamaları çoğunlukla 16-180 C ve bu ortalamayı meydana getiren 20°C'nin 
üzerindeki sıcak günler sayısı fazla ise zarar oranı yüksek olur. 1 jo

MÜCADELESİ : j R
Kültürel önlemler : Sonbaharda toprak işlemesi yapılmalı, hasatta kurtlu kirazlar | 

toplanarak derine gömülmeli, turfandacılığa yönelmeli, dayanıklı çeşitler yetişti ’ 
rilmeli, yabani kirazlar kiraz bölgelerine dikilmemeli veya sökülmelidir.

KİMYASAL MÜCADELE : I H>
Meyvelere ben düştüğü (Tatlı su yürüdüğü) devre ilaçlamaya başlamak için ol 

uygun zamandır. Bu gözlem en erkenci çeşide göre yapılmalıdır. En uygun yöntem L 
bahçelere sarı yapışkan tuzaklar asılarak ilk ergin çıkışına göre ilaçlama yapmalıdır, I 
Haftalık tuzak kontrolleri yapılarak 2.veya 3. ilaçlamaya gerek olup, olmadığı sap- 
tanımalıdır. Kaplama ilaçlama: Yumurta ve bilhassa lar veya karşı yapılan bir ilaçla11, | 
ma yöntemidir. ■ l’t

KULLANILACAK İLAÇLAR VE DOZLARI:

Kullanılacak cezbedici bileşim 10 litre suya Maldthion 25 WP+ Nasiman 73.400 gr. 
+500 mİ, Malathion 25 WP+ Zifon 85 400 gr. + 500 mİ. olarak yapılabilir.

Etkili maddenin adı ve Son ilaçlama ile hasat
yüzdesi Fomnülasyon Doz arasındaki asgari müddet İL
Bromophos 36 El 125 mİ. (Gün)
Malathion 25. WP 250 mİ. 7 gün
Malathion 60 . EM 100 mİ. 7 gün
Malathion 20 EM 300 mİ. 7 gün
Diozinon 20 EM . 200 mİ. 7 gün
Diozinon 60 EM 75 mİ. 14 gün
Trichlorfon 50 EM 100 mİ. - 14 gün

7 gün K

Kongre İlanı
Ilıca Yapı Kooperatifi Başkanlığından

Kooperatifimizin yıllık genel kurul toplantısı aşağıda yazılı gündem 1 
çerçevesinde 3/6/1995 Cumartesi günü saat 13.00 de Sungipek İşletmesi 
Lokalinde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde 10/6/1995 Cumartesi günü aynı yer ve saatte' 
yapılacaktır.

Yönetim Kurulu
GÜNDEM:
1 - Açılış ve yoklama
2- Divan seçimi
3- Saygı duruşu
4- Yönetim ve denetim raporlarının okunması ve 94 yılına ait faaliyet ile bu 

döneme ait yönetim ve denetim kurulunun aklanması
5- Mevcut arsanın kat karşılğı müteâhitlere verilip verilmemesi hakkında 

görüşler
6- Yönetim ve denetim kurulları seçimi
7- İstek ve temenniler
8- Kapanış.

ER
KURU TEMİ

YIKAMA BOYA
MK'

SANAYİ
Son sistem makinalanmızla olduğu yerde ve bir saatte 

kuruma garantisiyle hali halıfleks 
koltuk takımı itina ile yıkanır.

Parke, kalebodur, mermer cilası yapılır. 
Ayrıca Ev, büro, banka, fabrika, hastane gibi 

yerlerde sözleşmeli genel temizlik yapılır



T 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik 
ve Spor Bayramı'nın 76. yıldönümü 

icuma günü düzenlenecek törenlerle 
»kutlanacak.
F Bayram kutlama komitesince 
yapılan kutlama gereği bu yıl Gemlik 
Stadyumunun tamamlanmamış 
(olmasından dolayı törenler Umurbey
sahasında yapılacak.

P®Qk

nkl gönj

^da.in.1 

vorum (
ı
nü tas

I 19 Mayıs Cuma günü saat 08.30 da 
Atatürk Anıtı önünde yapılacak 
ıjörende, törene katılacak protokol, 
dernek ve kuruluş temsilcileri anıta 
çelenk koyacaklar. Daha sonra saygı 
duruşunda bulunulacak istiklal Marşı ile 
Bayrağımız göndere çekilecek.
E Umurbey sahasında yapılacak 
törenler e saat 09.30'da başlanacak.
| Kaymakam , Garnizon Komutanı, 
Belediye Başkanı, Umurbey Belediye 
Başkanı halkın ve öğrencilerin bayram-

W
larını kutlayacak. Daha sonra ise İstiklal 
Marşı ile bayrak töreni düzenlenecek.

Günün anlam ve önemini belirten 
konuşmayı İlçe Spor Müdürü Burhan 
Arık yapacak.Öğrencilerin şiir oku
masından sonra Atatürk'ün gençliğe 
söylevi ve gençliğin atasına cevabı bir
likte söylenecek.

Öğrencilerin, Türk Ulusu ve
Cumhurbaşkanı adına üç defa "Sağol" 
çağrısından sonra bando eşliğinde 
Gençlik Marşı söylenecek. Daha sonra 
ise geçit töreni yapılacak.

Geçit töreninden sonra Gemlik Lisesi 
Folklor ekibi gösteri sunacak. 
Öğrencilerin jimnastik, hacetlerinden 
sonra liseler arası 100 metre kız ve erkek 
yarışmalarında dereceye giren öğren
cilere armağanları verilecek. Aynı 
günün gecesi Garnizon komutanlığın
ca fener alayları düzenlenecek.

■rmutlu1dataksi 
uygulaması başlatılıyor

Armutlu-Gemlik ve Armutlu Yalova 
hattında ticari plaka alan 10 taksi 24 
saat hizmet veriyor.

। Armutlu Belediye Başkanı Osman 
Elbaş, her iki hatta da hizmet veren 
Belediye otobüslerininin, minibüslerin 
belirli saatlerden sonra çalışmadığını 
ve geç saatlerde araç bulmanın zor 
olduğunu belirterek, " tatil sezonuna 
girerken tatilcilere ulaşım sorunu

yaşatmamak için ilçe trafik korniş 
yon unda görüşüldükten sonra 
Ulaştırma Bakanlığı ndan gerekli izni 
alarak yapılan ihalede 10 taksi vatan
daşlara hizmet verecek" dedi.

Taksi tarifeleri belediye tarafından 
belirlenen miktarlar doğrultusunda alı
nacak. Beldede taksi durağının da tah
sis edildiğini söyleyen Elbaş, ilave ticari 
plaka alınması halinde, ikinci bir 
durağın kurulabileceğini söyledi.

en®, 
arefe 
ralli 
ırdo

2. Zeytindalı Halk 
Oyunları yarışması 
hazırlıkları tamamlanıl ı

f Gemlik Belediyesi'nin 
■ öncülüğünde düzenle
nen ikinci Gemlik 
Zeytindalı Halk Oyunları 
Folklor yarışması 21 
Mayıs 1995 pazar günü 
yapılacak.

Yarışmayla ilgili tüm 
hazırlıkların tamam - 
landığını söyleyen 
Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, "ilçemizin 
tanıtımında önemli rol 
oynayan folklor yarış -

maları halk 
kültürümüzün yaşatıl
masında da önemli bir 
etken oluyor. Gençlerin 
folklörümüzü öğrenme, 
sevme ve yaşatma 
katkılarda bulunuyor. 
Yarışma ile ilgili tüm 
derneklere çağrılarda 
bulunduk. Gelecekte 
zeytin dalı folklor yarış
masının uluslararası dü 
zeye çıkaracağız” şek
linde konuştu.

ANAP'h gençler 
hastaları ziyaret etti

Kurban Bayramı 
nedeniyle ANAP Gençlik 

। Komisyonu üyeleri ile 
Belediye Meclis üyesi 
Mehmet Dinç, Gemlik 
Devlet Hastanesi ve 
Sigorta Hastanesi'ndeki 
hastaları ziyaret ederek, 
bayralarını kutladı.

Bayramların büyük
lerin ve hastaların 
ziyaret edildiği önemli 
günlerden biri olduğunu 
söyleyen ANAP Belediye 
Meclis üyesi Mehmet 
Dinç, "Kurban 
Bayramı'nda bu neden
le hastaların gönlünü 
almak İçin onları hasta 
yataklarında ziyaret 
ettik. Kendilerine çeşitli 
armağanlar verdik. 
Ayrıca bayramda 
fedakarca çalışmalarını 

| sürdüren hastane per

sonelinin de bayram
ların kutlayarak, onları
da mutlu ettik.” dedi.

Bayramlarda bütün 
sosyal kurumların hasta
ları hatırlamasının güzel 
adetlerimizden biri 
olduğunu söyleyen Dinç, 
“Partili gençlerimize İyiyi 
güzel öğretmekte önder 
olacağız" dedi.

Belediye otobüsleri 
Bayramda 45 bin 
yolcu taşıdı 

Bu bir 
rekor
M • Kurban bayramı 
& süresince Gemlik 

belediye Otobüs
||| İşletmesine ait 11 araç 

' Gemlik-Bursa arası ve
' şehir içinde toplam 45 
' bîn yolcu taşıdı.

Gemlik Belediyesi 
i', Otobüs İşletmesi yet 
''' küllerinden aldığımız 

bilgilere göre, dört gün 
-2 •> süren Kurban

■■■■■Bayramında Gemlik 
. Bursa arasında 24 bin

V'tpm bilet satılırken, 5 
W'bin öğrenci bileti 

satıldı. -
’> Gemlik Engürücük 

hattında 5 bin biletin 
■ »satıldığını söyleyen 

ilgililer, şehir içinde de 
• ■■::İ 1 bin yolcunun seya- 

"hat ettiğini belirttiler.
Öte yandan 

'^Kürban Bayramı 
[ nedeniyle Gemlik 
| Belediyesi mezarlık 

ziyaretleri için bedelsiz 
z-iğtbbüs ayırmasına 
, karşın vatandaşların 

buna ilgi göstermediği 
gözlendi.
HGemlik Belediyesi 
Otobüs İşletmesi 
Gemlik-Bursa arasında 
tam bilettten 19 bin 

' 200, öğrencilerden 9 
bin 200, Engürücük 

!|| hattında 7 bin, şehir 
,İçinde İse 4 bin Hra alı 

^4 yan Gemlikspor’a da 
800 Hra yardım kesil! 
yor,

İşbankası'nm ayıbı 

Sözlerini 
tutmadılar

İşbankası kurucusu 
Merhum Celal Bayar'ın 
Umurbey'de bulunan vakfı- 
pa bilgisayar alımı için söz 
veren İşbankası Genel 
Müdürlüğü sözünde dur
madı.,

Umurbey Celal Bayar 
Vakfı Müdürü Ahmet 
Temen, geçtiğimiz yıl 
İşbankası Kültür 
Danışmanlarından araştır -• 
macı-yazar Mehmet 
Önderin Umurbey'e ge 
lerek, vakıf, kütüphane ve 
müzesinde incelemeler 
yaparak, kütüphanedeki 
kitapların katologlanması 
için bilgisayar sistemine 
geçilmesi ve müzenin 
yeniden düzenlenmesi 
konusundg yardımcı ola
caklarını bildirmiş, aradan 
geçen bir yıllık süreden 
sonra Vakıf Başkanı Nilüfer 
Gürspy'a gönderilen yazı
da bu işi üstlenemeyecek
leri bildirilmiş, Kültür 
Bakanlığından yardım iste
minde bulunulması öne 
rilmiş.

Cumhuriyetin ilk İktisat 
Bakanlığı'ni yapan Merhum 
Celal Bayar'ın 
İşbankası'nını da kurucusu 
olduğunu söyleyen Temen, 
"Bu bir vefasızlıktır. Bir yıldır 
bankandan gelecek 
yardımı bekliyorduk. 
Umutlarımız boşa çıktı. 
Zengin Bayar Kütüphane 
ve müzesini vakfımızın dar 
olanakları ile yürütmekte 
yiz. İşbankası'nm Bayar'a 
karşı vefasızlığı bizi üzdü" 
şeklinde konuştu.

Öte yandan İşbankası 
yayınlarıhında bankanın 
kurucusu Celal Bayar'ın 
kütüphanesine gönde 
rilmediğiöğrenildi.

Umurbey’de 
28 konut 
yıkım bekliyor

Umurbey'de yapımı 
tamamlanan Celal Bayar 
Anıt Mezarı projesi kap
samında bulunan 28 konu
tun yıkımı için Bayındırlık İl 
Müdürlüğü'nden evlerin 
boşaltılması için tahliye 
kararı bekleniyor.

Bayındırlık Bakanlığı 
tarafından hazırlanan 
Bayar Anıt Mezar projesi, 
gereğince anıt mezarın üst 
kısmında bulunan 28 konu
tun istimlak bedelleri ve 
farkları mülk sahiplerine 
ödenmiş, evlerin boşaltıl - 
ması için Bayındırlık 
Müdürlüğü'nden tahliye 
kararınım çıkartılma işlemi 
sonucu 28 konut 
yıkılarak,yıkılmış alan pro - 
jede gösterildiği şekilde 
düzenlenecek.

=Gonca YERLİYURT
"Kurban olayım, kurban olmayın!"
Kurban bayramında kendini kurban edenler de 

vardı. Bayramdan birkaç gün önce gazetelerde bir 
ilan bilmem dikkatinizi çekti mi? Karayolu üzerinde yer 
alan bir trafik levhası ve üzerinde mahzun mahzun 
bakan bir koyun ve şu yazı "Kurban olayım, kurban 
olmayın...." A

Ne yar ki bu uyarı levhası da durduramadı 
içimizdeki trafik canavarını. 9 günlük bayram tatilinde 
belirlenebilen-203 trafik kazasında 200'den fazla insan- 
yollarda heba oldu. Tatile gidenlere lütfen ölmeden 
dönün diye elimiz yüreğimizde yolcu ettik. Bayram 
süresince tüm televizyon kanalları ve gazeteler ağırlıklı 
olarak trafik kazalarına ayırdılar. Haber saatlerini, 
sütunlarını. Köşe yazarları çağrıda bulundu. Bunlardan 
biri de Derya Sazak idi. Sazak Milliyet Gazetesi'ndeki 
yazısında hiç de yabancı olmadığımız bir konuya 
trafikte ölüme ayırdı sütunlarını “Lütfen ölmeden 
dönün!" Bu çağrıya bakıp ta sakında seferberlik 
havasına ğirmeyin. Türkiye cephesinde yeni bir şey 
yok. Bizimkiler bayramdan dönüyor. Nedense, bizim 
insanlarımız karayolunda "ölüm"ü "kader" gibi algılı 
yorlar. Hele Kurban Bayramı'nda trafiğe kurban git
mek, hac yolunda hakkın rahmetine kavuşmak gibi 
birşey sayılıyor. Bu kabullenmenin sonucudur ki, "ölüm
lü" kazaların savaştan beter sayılabilecek nedenleri 
üzerinde fazla durmuyoruz. Yılda 6 bin insanın 
ölümüne yol açan yetersizlkleri gerçek boyutlarıyla 
tartışmıyoruz.

Trafik kazalarının gerekçesini ezbere biliriz. "Hatalı 
sollama, alkollü araç kullanımı, aşın sürat ve dikkatsi
zlik"

Lafa gelince hep “Trafik canavarıyla boğuştuğu
muz için,’ölümlü kazalarda aklımıza öncelikle kafayı 
çeken otobüs şoförüyle, uykusuz kamyon sürücüsü 
gelir. Türkiye'deki trafik kazalarında yol standartı pek 
az tartışılır. Kısıtlı olanaklarına karşın, özellikle 1960-70'li 
yılların dağları, taşları delen becerikli karayolları teşki - 
lafının artık başedemez hale geldiği altyapı kusurları 
akla gelmez.

Ülkemizde trafiğe çıkan araç sayısı her geçen yıl 
çığ gibi büyümektedir. Yeni ehliyet alan sürücülerin 
önemli bölümü deneyimsizdir. Bu yüzden kent içindeki 
ölümlü kazaların oranı da artmaktadır. Dolayısıyla, 
trafik dehşetiyle sadece şehirlerarası yollarda 

■ karşılaşmıyoruz. Ancak şu da bir gerçektir ki 
günümüzün hareketli toplum yapısında yenileşen oto
mobil ve yolcu otobüsü sayısını mevcut karayel
lerimizin standartı artık karşılayamaz durumdadır. 
Paralı otoyolları ise bugünkü ulaşım ağı karşısında çok 
kısıtlı kalmaktadır.

Özetle.... Türkiye'de trafik kazalarından söz ederken 
artık sürücü hataları kadar, yol kusurlarını da tartışmak 
gerekiyor.

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
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19 MAYIS DERSLER VE BİR YALAN

Önümüzdeki cuma “19 Mayıs" 
Atatürk'ün "ulusal $avaşım"ı başlatmak 
üzere Samsun'da karaya çıkışının 76'ncı 
yıldönümü.

Birkaç gün önce "Kurban Bayramı"nı 
yaşadık. Ne ki bu bayram da, ”dln"in 
siyasete egemen olma girişiminin aracı 
yapılmak istendi. Hedef tahtasına 
Mustafa Kemal'in önderliğinde kurulan 
"Türk Hava Kurumu" yapıştırıldı. Ne 
kadar "şeriatçı" kişi ve örgüt varsa aynı 
safta saldırıya geçtiler. İlginç olan, milli 
eğitimin kimi kadrolarının -örneğin bazı 
okul müdürlerinin- bu saldırı ittifakında 
yer almaları durumu kavrayamayan 
öğrencilerini tarikat ve dinci dernekler 
adına deri toplamakta 
görevlendirmeleri. Yani iş bu noktaya 
dek geldi dayandı!

Türkiye'de, "karşıdevrime! kesim"in 
başarıya ulaşabilmek için başvurduğu 
tek yol var: Atatürk'ü yıpratmak.

Çünkü biliyorlar ki, düşüncelerinin ve 
eyleminin özü bakımından Atatürk 
henüz aşılabilmiş değil. Aydın geçinen 
"tatlı su frenkleri"nin çokbilmişliklerine 
karşın, Atatürk, bugünde 
"aydınlanma"nın önderi konumunda. 
Gerçi ölümünden neredeyse 67 yıl 
geçtikten sonra da, O hala "devrim"in 
itici gücü işlevini üstlenmekteyse, 
birşeylerin eksik ve gelişmenin yüzeysel 
kaldığını kabul etmek gerekir. Ama bu, 
"devrim"! topyekün silkeleyipuatmayı mı, 
yoksa nerelerde eksik ve yüzeysel 
kaldığını araştırmayı mı gerektirir?

Tum Ortadoğu'da ve Kuzey 
Afrika'da, yani müsluman dünyasında 
yaşayanlar göstermektedir ki, "tarihsel 
süreç"in çeşitli nedenlerle kesintiye 
uğradığı toplumlarda -ki, bu gibi 
toplumlara yakın zamana değin 
"gerlkalmış" veya "azgelişmiş" 
denilmekteydi-, hele "sömürge" ya da 
“yarısömürge" bağımlılıkları sürmekte 
ise, kolay kolay “aydınlanma 
devriml"nin meş'alesini yakamazsınız. 
İşte Cezayir, işte Mısır!

Ama Türkiye'de bugün kamuoyu 
yoklamalarına yanıt verenlerin ancak 
yüzde 11'i "şeriat düzeninden yana 
olduklarını belirtiyorlarsa, hiç değilse 
"devrim" bilinci toplumun altyapılarına 
işlemiş demektir.

Ama bu durum daha ne kadar 
sürer? Toplumun, 1982 Anayasası'na 
“yüzde 92'nin üzerinde onay verdiği de 
unutulmamalıdır. Aydın geçinen "tatlı 
su frenkleri"nin bu somut gerçeği de 
göz ardı etmemeleri gerekir.

Atatürk 1919 gerçeğinde “solcu"ydu. 
Çünkü solculuğu salt “Marksist öğretinin 
türevleri olarak algılamak pek doğru bir 
yaklaşım olmadığı gibi, "Türk 
□evriminin çağının sol akımlarından 
etkilenmediğini savunmak da "billm“e 
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ve "tarihsel maddecilik"e aykırıdır.
Atatürk'ü "liberal" bulmayanlar da - 

eğer bu konuda içtenlikli iseler-, temsil 
ettikleri öğretinin gökten zembille 
inmediğini, Batı'da yüzyıllar boyunca 
"kilise"yle -yani din kurumlanyla- kavga 
ederek gelişebildiğini bilmiyorlar veya 
henüz öğrenememişler demektir.

Bilim, tarihsel sürecin evrelerini ve 
olayları enine boyuna inceler. Kişilerin 
hangi evrede, olaylara nasıl etki yaptık
larını irdeler, dönemin nesnel ve Öznel 
koşullarını göz ardı etmeksizin 
“sevap'Tarıyla "günah'larını değer
lendirir. Ama eğer "bilimadamı" veya 
"aydın", kendi öznel değerlerini tarihin o 
dönemine uygulamaya kalkışıyor ve 
öyle yargıya varıyorsa "yanlış" yoldadır. 
Yalnız “yanlış" yolda olmakla kalsa 
neyse, aynı zamanda toplumun içinde 
bulunduğu sorunların ya da ağır 
bunalımların çözümünde "ileri"ye değil 
“geçmiş"e dönük arayışların gündeme 
gelmesine neden olur ki, asıl tehlikeli 
olan da budur.

Çünkü bir zamanların ünlü şairinin 
dediği gibi:

"Yükselmeyen düşer, ya terakki (iler
leme) ya inhitat (çöküş)..."

Bu "19 Mayıs"ta, Atatürk'ü hedef tah
tasına çakanların nasıl utanmazca 
yalanlara başvurduklarına bir örnek 
vermek istiyorum:

Bilindiği gibi Mustafa Kemal Pas : 
İstanbul dan Samsuna Bandırma a ■ ; 
kırık dökük bir gemiyle gitmişti. Şimdi sıkı 
durun; "aydınlanma'nın düşmanı köste - 
bekler, bu Bandırma'nın öyle eski püskü, 
çakar almaz bir tekne olmadığını ve zill- 
ul|ah fı-l-alem Sultan Mehmet-i sadis 
Vahidettin Efendi hazretlerinin, Paşa'yı 
mükemmel bir gemiyle Anadolu'ya 
gönderdiğini haykırıyorlar şu sıra -gerçi 
öyle olsa ne çıkar ya!-. Onlara göre, bu 
geminin boyu .236 metre, baca yüksek
liği de 19 metre imiş!

Ama "yalancının mumu yatsıya 
kadar yanar" demiş atalarımız, bun - 
larınki öğlene kadar bile yanmıyor. 
Çünkü bu köstebeklerin fotoğrafını 
yayımladıklardı bandırma, 1926'da 
"Seyr-i Sefdin İdaresi"nce İngiltere'den 
satın alınan Medway adlı vapura ve 
rilen ad. Yani bu, ikinci Bandırma.

Peki birinci Bandırma ne olmuş? 68 
metre 59 santim boyunda, baca yük
sekliği ise 8 metre 40 santim olan birinci 
Bandırma, ömrünü tamamladığı için 
1925'te Haliç'te sökülmüş ve "hurda" 
olarak satılmış!

Anlayın sevgili dost okurlarım, 
"aydınlık"tan korkan köstebeklerin 
Atatürk'e saldırmak için ne yalanlara 
başvurduklarını. Ne diyelim. Allah İslah 
eylesin!

Amin!...

Öğrenciler, veliler!

KÖRFEZ 

Fen 

DERSHANESİ

AÇILDI...!

SIRASI GELDİKÇE

ARABACI YAŞAR

Yaşar Yelmer. Arabacı, habeş 
Yaşar. Çocukluk arkadaşım. Lise 
Caddesinde Debboy Caddesinde 
hükümetin bahçesinde (şimdiki lise) top 
koşturduğum afacan arkadaşım. 
Atatürk ilkokulu'nda birinci sınıf 
arkadaşım. Fakir ama temiz. Gözü tok. 
Namuslu, dürüst, çalışkan, hatırnaz.

Yaşdr'ın hayatında dur, durak yoktu. 
Çocuk yaşında su sattı salı pazarında. 
Geceleri çekirdek sattı kahve kahve 
dolaşarak yaşlı babasına, anasına 
bakabilmek için.

Araba koştu, fayton koştu... 
Yoksulluğu yenmek için kazandığına 
şükretti, isyankar olmadı.

Alnı açık başı dik. Yaşadı ve öldü!... 
Yedi çocuk ve kırat öksüz kaldı.

Aydın, güleç yüzlü, sempatik bir halk 
çocuğu idi Yaşar.

Başındaki hasır fötr şapkası, yağız 
teni ile sempatik bir Meksikalı'yı andıran 
Yaşar, ilkokulu zar zor bitirebildi yaşam 
savaşının ağır yükünü omuzlayabilmek 
için. Amma çoğu diplomalıdan daha 
gerçekçi bakıyordu yaşama ve mem- 
lekettteki gelişmelere. Toplumsal ve 
siyasal olayları yakinen izliyordu. . Ödün 
vermez ATATÜRK'cü idi Yaşar... Çünki 
mübadil bir ailenin oğlu idi. Yunan zul
münü dinleyerek büyüdü. Ata'sının 
sayesinde vatanında özgürlüğü tattı. 
Özgür yaşadı ayyıldızlı bayrağının altın - 
da Az nimet mi idi.bu! . Nasıl unuturdu 
bu imkanı tanıyanları. Yaşar onun için.
Damarlarımı kesseniz akan kanım. 

ATATÜRK yazar" derdi. Hep atasına 
rahmet diledi. Onun ilkelerini benimsedi 
ve savundu.

İmanı da bütündü Yaşar'ın. Babası 
gibi, annesi gibi namazını kılar, orucunu 
tutar, hasta ziyaretleri yapar, hayır için 
açılan sergilerde görev alarak yardım 
toplar, mevlütlerde gül suyu döker, 
şeker dağıtır Allah'ın rızasını kazanmak

Bayramda
Kumla 'da
elektrikler 

oldu
rban Bayramı

İ|:: 'nedeniyle 9 günlük 
•.tatilden yararlanan 

yazlıkçılar, akın akın 
geldikleri sahillerde 

■/elektrik sıkıntısı ile 
i karşılaştılar.

. Küçük Kumla'da
• yazlıkları bulunan sakin- 
.. ler,-bilhassa Kurban 
■ bayramının birinci 

gününden sonra evler- 
' ./.'ine - gelerek, hafta 
Hsonun a kadar geçen 
' Tbayjam tatili ile din- 

• /lenirken, elekrtik
' şebekesinin yeterli 

gelmemesi nedeniyle 
Sik" sık meydana gelen 

/kesintilerden rahatsız
/•/ Oldular.
| K ü ç ü k Kumla

i- • Belediye Başkanı Eşref 
\ Gütfe, Kumla'nın her 

geçen gün
^Büyüdüğünü ve mevcut 

. 11 d fo I a r ı n yükü
.çekmediğini belirterek, 
sık Şık arızalan meydana 
geldiğini söyledi. 

İnan TEEMEH

için tanısın, tanımasın herkesin yardım! 
na koşardı. Nerede bir hayır işi var 
Yaşar’ın orada bulur görürdünüz.

&
Hal hatır sorar, büyüğüne saygıda, 

küçüğüne sevgide kusur etmezdi. Teni' 
esmer, kalbi yıldız gibi parlak bir halk 
çocuğu idi o..

Dini bayramlarımızı ilçede renk 
lendiren çocukların sevgilisi idi Yaşara 
Kıratını koştuğu faytonu ile paralı, az 
paralı, parasız çocukları gezdirip onları 
neşelendirip sevindirirdi. Çünki gönül 
zengini idi o.

Bu Kurban Bayramı çocuklarda, kur
banlarda onsuzdular. İnanıyorum ki 
çocuklarda, kurbanlarda yasını tuttular.

Bir başka idi Yaşdr'ın kurbanlık taşı | 
ması. Arabasına koyduğu kurbanı tek-1 
birlerle okşayarak, severek götürürdü! 
sahibine. Allah'ın kabul etmesini dilerdi 
gönülden. Bu yıl, kurbanlarda mahrum! 
kaldı onun sevgisinden, özeninden! 
dileğinden.

Yaşar'ın yokluğundan bilistifade fay-l 
ton koşan'ın faytonuna bir Allah'ın kulu-.; 
nu.n rağbet etmediğine bu gözler 
gördü, tanık oldu. Bir büyüğüme yap-., 
tığım bayram ziyaretimde. Çocuk bile] 
yoktu, rıhtımda. Yaşar Abileri, Yaşar] 
amcaları yoktu artık. Hüzünlü idiler.: 
Acaba çekermi idi bir başkası onların i 
nazını, gürültü şamatasını, yasını tut
tular.

Sevgili Yaşar... Sen herkesin halletine 
ölüsüne, dirisine koştun ya.. Gemlik! 
halkı da sana son görev olarak arefe 
demedi, bayram demedi işi bıraktı, 
tezgahı bıraktı, koştu. Omuzlarda 
taşıdı, sana rahmet dileyerek, 1 
cemaatın çoktu. Her kesimden insan 
vardı. Hüzünle seni Allah'ımıza teslim 
ettik... Affını diledik.

Nurlarda yat.. Sevenlerine baş 
sağlığı dilerim.
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aile çay bahçesi

ayety

şt 
ödet

Bin yıllık bir kalenin burcu gibi 
[ Düştü başı gögsü üstüne adamın 
i Donup kaldı dallarda bakışları adamın

W 
yöntemi 
W 
iç sop. 
■Hoçb-

'^nınık

‘Mehmet Hû SEVlMTAŞ 
Sn. İbrahim BARLASA

ADAM
Adam sonu koşuyordu 
Adam hızla koşuyordu
Adamın bilinç altında tunçtan kanatlı bir kuş 
Adamın dilini konuşuyordu
Adam
Hayır!... Hayır!... Diyordu 
Adam sonu koşuyordu 
Adam hızla koşuyordu 
Sarkık mor dudaklarında 
İplik iplik salyası 
Göğsünde bir kore madalyası

Serap ‘BIRLHÇ
9 W,'W 

M

konw 
,,e^eî

?'■

‘Dursun ‘E’^ğÜLT,'^

Çocuğun gelişim alanlarına oyunun etkileri
] Çocuklar, evlerimizin neşesi, sevimli 

^afacanlardır.
'T Çocuklar için yaşamı öğrenme 
' aracı olan oyunlar, çocuğun fiziksel, 

psiko-motor, duygusal, sosyal, zihinsel
; öneme sahiptir.
I Çocuğun Fiziksel (Beden) 
Gelişiminde Oyunun Etkileri:

îı Büyüme, çocuğun boy uzunluğu ve 
ivücut ağırlığı yönünden ölçülebilen 
artışı; gelişme ise büyüyen bir organiz - 
manın dokularının yapısında ve 
biyokimyasal bileşiminde oluşan 
değişiklikler sonucu olgunlaşması ve 

[fiziksel fonksiyonlarının farklılaşması şek - 
[ünde tanımlanabilir.
I Oyun sırasında çocuğun bazı 
^hareketleri sürekli olarak tekrarlaması, 
doğal olarak onun kas gelişimini hız
landıracaktır. Bisiklete binme, 
»yürüyüşler, tırmanma, ip atlama 
[koşma, atlama, sıçrama, sürünme gibi 
[fizik güç gerektiren oyunlar da 
, Bocuğun solunum, dolaşım, sindirim ve 
boşaltım gibi sistemlerinin düzenli çalış - 
masını sağlamaktadır. Bu sayede, de 
oksjen alımı artmakta, kan dolaşımı ve 
dokulara besin taşınması hızlanmak
tadır.

Çocuğun Psiko-Motor Gelişiminde 
Oyunun Etkileri:

I Psiko-Motor gelişim, fiziksel büyüme 
ve gelişme ile birlikte beyin, omurilik 
gelişimi sonucunda organizmanın 
isteme bağlı olarak hareketlilik kazan
masıdır.
t Çocuğun yaşamına yön veren ve 
yaşamını etkileyen hareketlerin tümü(3. 
ayda başını dik tutması, 6. ayda otur - 
maya başlaması gibi) büyük kasların

motor gelişimi ile ilgili becerilerin 
kazanılması sonucunda meydana 
gelmektedir.

Çocuğun Duygusal Gelişiminde 
Oyunun Etkileri:

Çocuk oyun yoluyla gerçek yaşam
da kendisini rahatsız eden durumları 
veya diğer kişilerle paylaşamadığı 
olumsuz duyguları ifade edebilir ve bu 
olayları sembolik olarak oyununa yan
sıtabilir. .

Çocuklar oyun yoluyla sadece et 
kilendiği olayları sergilemekle kalmayıp, 
aynı zamanda da anlatamadığı 
kaygılarını dile getirir ve olayı somut
laştırarak kendi istediği bir çözüm yol
unu bulur. Bu şekilde de kaygılarından 
kurtulur.

Ayrıca çocuk oyun sırasında mutlu
luk, sevinç, acıma, korku, kaygı, 
dostluk, düşmanlık, kin, nefret, sevgi, 
sevmek, sevilmek, güven duyma, 
ayrılık, bağımsızlık, ölüm gibi birçok 
duygüsal tepkileri öğrenebilir.

- Anne, baba, abla, kardeş, öğret
men, doktor gibi roller üstlenerek insan
lar arası duygusal ilişkileri ve tepkileri;

- Duygusal tepkilerini kontrol etmeyi 
ve denetim altına almayı öğrenebilir.

Sosyal oyunlar yoluyla sorumluluklar 
alabilir, kurallara uyar ve dolayısıyla 
kendine güveni artar.

Çocuk, oyun yolaylu başkalarına 
saygı gösterme, başkalarının ve kendi 
hakkını koruma, verilen görevleri üstlen
me, kendine ve başkalarına güven 
duyma, herhangi bir konuda karar 
verip uygulayabilme ve işbirliği sağlaya
bilme gibi toplumsal kuralları da 
öğrenir.

KURAL DIŞI 
Nefreti gördüm buzdağlannda... 
Kızgın çöllere uzanan kollarım, 
Sonra yıldızlara!...
Ayrıkotlarmı düşündüm!
Sıktılar boğazımı, 
Donkişot göz kırptı 
-tarihin kalbinden- 
kışkırtıcı, cesur!
BEN GÜLDÜM, GEÇTİM.... 
Ve insan denizinde
Hayatı gördüm...
Korkuyu gördüm...
Ve antenli sümüklü böcekleri, 
İz bırakan, çamur gibi!
Bir avuç tuz yeterdi üstlerine.... 
Serpmedim !
DOĞANIN DENGESİ !
Evrenseli gördüm: 
Zerdüşt'ü, Budha'yı, 
Musa'yı, İsa'yı, 
Muhammed'i...
Bütün yüceleri ve bilgeleri.....
Herbiri
Çağlar aşırı, 
Göklere sığmayan 
Sevgi denizleri....

Ben insanım.
Belki, biraz kuraldışı!
Sürü dışı!
Gözlerinden, sözlerinden öte.
-Sade, yanı-
Sayki;
TARİHİN AKIŞI
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Elimde yılların çürüttüğü bir Süleyman asası 
Adam bir düşkünler yurdu bahçesinde 
Boş anlamsız gözlerle 
Birşeyier aradı gölgesinde 
Sonra yıkılır gibi çöktü 
Asırlık çınarın gölgesine 
Bin güçlükle dayadı sırtım 
Çınarın kambur gövdesine 
Bir özsu gibi yürüdü 
Gövdesinden dallarına yapraklarına 
Birden
Vurulmuş gibi yedi yerinden 
Titredi titredi titredi adam

ApAYol . .
İNŞAAT ORTAKLIĞI

MANASTIR MEVKİİNDE
Deniz manzaralı 

Kaloriferli
Hidroforiu

Parkeli
Asansörlü

Süper Lux daire satışlarına 
başladığımızı müjdeleriz

Tel: 513 46 37-5136446
GEMLİK

FİKRET
OTO 

ELEKTRİK 
YEDEK PARÇA- 
AKSESUAR- AKÜ 

Otomotiv Sanayiinin 
tercih ettiği

24 AY
GERÇEK 
GARANTİ

TEL&FAX: 513 10 01

İSTİKLAL CD. 1 NOLU 

ARALIK

1995 Düğün-Nişan-Sünnet 
cemiyetleri için rezervasyonlarını başlattı

Tel :518 00 89

AİLE GAZİNOSU

Ailenizle birlikte rahat edebileceğiz bir ortam 
çocuk bahçesi-Piyanist Şantör eşliğinde müzik

Engürücük Köyü B.P. Arkası Tel: 524 81 04 GEMLİK

GEMLİK
Gerekil Telefonlar
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 5131055
Polis Karakolu 5131879
Gar. kom. 5131206

Kaymakamlık
Kaymakamlık 5131051 
Kaymakamlık EV5131052 
C. Savcılığı 5131053 
C. Savcı Yrd. 5132954 
Emniyet M. 5131028

ULAŞIM
Doğan Körfez 513,1212
Aydın Turizm 5132077

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

Gemi Saatleri 
r>r. CbB Yalova -Sirkeci (İşgünleri)

Resmi Daireler 05.50-13.05 -17.00.
Tatil Günleri 06,30-13.00- 17.00TEK Arıza 5132066

TEK İşletme 5134503 Belediye
Turizm Der. 5131274
Spor Sah.
Orm. Böl. Şf.

5131900
5131286 Sekreter 5134520

Milli Eğt. Md. 5131174 Zabıta 5134521-190
Halk Eğt. Mrk. 5131846 Otobüs İşlet. 5134521-122

Halk Kütüp. 5131353 Su işletmesi ö 1?4b21 -1 1 b
As. Şb. 5131057 İtfaiye 5132325
Karayolları 5131308 Muhasebe Md. 5134521 -182
Liman Bşk, 5131133 Yazı İş. Md. 5134521-111

Su Arıza Yalnız 185Mal Md, 5131095
Nüfus Md. 5133742
Özel İd, Md. 5131507
TapuSIc. Md. 5131414 TAKSİLER
Müftülük 5131364
Gümrük Md. 5131411-

5130024 Körfez Taksi 5131821

Tekel Md. 5131042
Çınar Taksi 5132467

Ver. Da. Md. 5132360
Güven Taksi 513324ü

İlçe Tar. Md, 5131186
Gemlik Taksi 513x324

İlçe Seç. Md. 5134994

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 513 12 95
Özgaz 514 17 00
Tekgaz 513 1637
Ocakgaz 513 1637
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Likit gaz 513 17 38
Yeni Llkltgaz 513 65 00
Alevgaz 513 40 95

KÖBETCJ ECZAXE£Eft
16 Mayıs 1995 Salı ÇAĞLAR

jl? Mayıs 199SÇaı?amba BAYER |

18 Mayıs 1995 Perşembe İNCİ

19 Mayıs 1995 Cuma 11
20 Mayıs 1995 Cumartesi YİĞİT

22 Mayıs 1995 Salı KAHRAMAN
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VEFAT ve TEŞEKKÜR
Aile büyüğümüz, İyiliksever İnsan, babamız

Ali Osman GÜVEN
yakalandığı hastalıktan kurtulamayarak 14 Mayıs 1995 Pazar gecesi 

Hakkın rahmetine kavuşmuştur

Cenazemize katılan Eski Maliye ve Gümrük Bakanı YP Kurucu üyesi Sayın
Ahmet Kurtcebe ALPTEMUÇİN'e

Gemlik Belediye Başkanı
Sayın Nurettin AVCI'ya

. Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın
Kemal AKIT'a

Yeni Parti İl Başkanı Sn.
Timur NOYAN'a

s s UĞUR YAP! KOOPERATİFİ i

' ‘ %fâŞKANu6lNDAN j

Kooperatifimize ait kullanılmış kalıplık 
kereste ile 3 adet inşaat asansörü ve

1 adet betonyer
20 Mayıs 1995 Cumartesi günü saati 
14.oo de Kooperatif merkezimizde! 
açık arttırma suretiyle satılacaktır. I

İlgilenenlere duyurulur.
Adres: UĞUR YAPI KOOP.
Cumhuriyet Mh. Okul Yolu
Manastır Mevkii C/Blok altı 

GEMLİK

Yeni Parti İl ikinci Başkanı

Dr. Nazım Serhath'ya
ANAP Gemljk İlçe Başkanı

Faruk GÜZEL'e
Yeni Parti İlçe Başkanı Sn. Necmettin Özpamuk'a,

Yeni Parti Nilüfer İlçe Başkanı Sn. İskender Kaya'ya, 
İl Genel Meclis üyesi Sn. Haşan Başaran'a, 
ERKUT A.Ş. Yönetim Kurulu üyeleri

İsmail VATANSEVER ve Macit MERTER e
Erkut Grubu Personeline
Telgrafla, bizlerin acılarını paylaşan

Yeni Parti Genel Başkanı Sn.
YUSUF BOZKURT ÖZAL a

Babamızın hastalığı sırasında emeklerini esir gemeyen SSK Gemlik Hastanesi 
Doktorlarından Sn.'Ümit YILIK'a ve Hastane Personeline .

ayrıca telefonla ve evimize kadar gelerek bizleri yalnız bırakmayan, çelenk gönderen 
eş dost ve akrabalarımıza teşekkürü bir.borç biliriz.

Eşi ve Çocukları

KONGRE İLANI
Gemlik Gübre Sanayi A.Ş. Site Kulübü Derneğinin 

3. Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mayıs 1995 
Çarşamba günü saat 18.30'da TÜGSAŞ Gazino 
lobisinde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantı 
bir hafta sonra çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır, j

Tüm üyelerimize duyurulur.

Yönetim Kurulu

gündem :
1- Açılış ve saygı duruşu
2- Divan heyetinin seçimi
3- Faaliyet raporunun okunması '
4- Yönetim ve denetim kurulu çalışma rapor

larının ibrası
5 Yeni yönetim ve denetim kurullarının seçimi *ıj
6- Dilek ve temenniler ■
7- Kapana

Öğrenciler, Veliler!
KÖRFEZ Fen DERSHANESİ

GEMLİK MÜTEAHHİTLER DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN
Derneğimizin Olağan Kongresi 31.05.1995 Çarşamba günü saatlS.OO'de Gürle İş 

Merkezi Kat: 4 No: 157'deki Dernek Merkezinde yapılacaktır.
Ekseriyet sağlanmadığı takdirde bir hafta sonra aynı yer ve saatte çoğunluk aranmak

sızın yapılacağı İlan olunur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :
1 - Açılış ve yoklama 2- Divan teşekkülü ve saygı duruşu
3- Yönetim ve Denetim Kurulları faaliyet raporlarının okunması ve müzakeresi
4- Yönetim ve Denetim Kurulları faaliyet raporlarının ibrası
5- Yeni Yönetim ve Denetleme Kurullarının seçimi
6- Çalışma programının belirlenmesi ve kabulu
7- Dilek ve temenniler 8- Kapanış.

Kongre İlanı
EĞİTİM-SEN Eğitim Bilim ve Kültür 

Emekçileri Sendikası Gemlik ilçe 
Temsilciliği I. Olağan Genel Kurulu 28 
Mayıs 1995 Pazar günü saat 11.00'de 
Kız Meslek Lisesi Salonü'nda 
toplanacaktır.

Çoğunluk olmaması durumunda 
Genel kurul 3 Haziran 1995 pazar günü 
aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Duyurulur.
Yönetim Kurulu

GÜNDEM :
1- Açılış
2- Divan başkanlığı seçimi
3- Saygı duruşu
4- Geçici yönetim kurulu çalışma 

raporunun okunması
5- Yönetim kurulu çalışma raporu

nun aklanması
6- Dilek ve temenniler
7- İlçe seçim kurulu denetiminde 

yönetim kurulu ve şube delgelerlnln 
seçimi

8- Kapanış.

Kongre İlanı
Cumhuriyet İlköğre’"-’ ■ ıiu 

Koruma Derneği'nin ym..
kurul toplantısı 4 Haziran ' ■ ■■ 
Pazar günü saat 11,30'da okul salo 
nunda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı 
takdirde toplantı bir hafta sonra 
aynı yer ve saatte tekrarlanacaktır.

Duyurulur.
Yönetim Kurulu

GÜNDEM :
1 - Açılış ve saygı duruşu

! 2- Divan heyeti seçimi
3," Faaliyet raporlarının okun

ması ve görüşülmesi
, 4-Yönetim ve denetim 

kurullarının İbrası
5- Yeni yönetim ve denetim 

kurullarının seçimi
6- Dilek ve temenniler
7- Kapanış.
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Cpüfjün, ^işan, günnet cftrvetVyeleriniz için 
zengin çeşitlerimizi

ve Jiy at (arımızı görmeden karar vermediniz.
tİ/İ MUTLAKA AK AVINIZ.

nûjgJ ^KğjuYag Sabun Sanayi lîc.A.Ş. 1 milyar 498 milyon 366 bin lira ile Kurumlar vergisi şampiyonu

intde 
coldif,

M 

aklı.

neğnj 

6İ% 

Gazino

ırulu

irketler versi
«/ Gemlik Vergi Dairesi'ne bağlı olan Kurumlar 
gergisi mükellefleri, 30 Nisan 1995 gününe değin 
[verdikleri beyannamelerle ödeyecekleri vergi mik
tarlarını belirttiler. 1994 yılı içinde gelirler ile giderler 
■arasında meydana, gelen matrahtan ödenecek 
vergilerden birçok ünlü firmanın vergi fukarası 
olduğu görüldü.

Kafoğlu Yağ Sabun Sanayi ve Ticaret A.Ş. 5 mil 
yar 993 milyon 462 bin lira matrahla 1 milyar 498 

Ifiîlvon 366 bin lira vergi ödeyeceğini belirtti.

IrKafoğlu Yağ Sabun Sanayi Tidaret A.Ş.'yi 987 milyon 
lira ile GEMNAK Nakliye Tahmil Tahliye Ticaret Ltd. 
Şirketi izliyor^ pçüncülügü ise 736 milyon 270 bin lira ile 
Döküm Makina Mühendislik-Pazarlama Şjrketi, 
dördüncülüğü ise, Yıldırım Tuz Sanayi Ticaret A.Ş. 528 
Triilyon 796 lira ile takip ediyor, Sıralamada Sarışen 
Zeytincilik A.Ş. 454 milyon 843 bin lira ile beşinci, Güzel 
Nakliyat Ltd.ŞtL,392 milyon 578 bin lira ile dltincı, 
Mutman Ecza Deposu 333 milyon 314 bin lira ile yeşdin-
ci olarak izliyor. Devamı 6. sayfada

)0M

Eğitim-Sen Gene!
kurulu

Eğitim-Sen 
-Sendikasının genel kurul 
toplantısı pazar günü Kız 
Meslek Lisesi Salonu'nda 
yapıldı.

Genel kurulda 
konuşan Gemlik Şube 
Başkanı Abdullah Çelik, 
eğitim emekçilerinin 1 
Ocak 1995 tarihinden 
itibaren bir çatı altında 
toplandıklarını söyledi.

yapıldı
Belediye Başkanı 

Nurettin Avcr'nın da 
katıldığı genel kurul 
toplantısında söz alan. 
Bursa Eğitim-Sen Şube 
Başkanı Ali Şık, eğitim 
emekçilerinin sendika, 
hakları alınıncaya kadar 
mücadelelerinin devam 
edeceğini söyledi.

Haberi sayfa 3‘de

Çevre yoluna 
7.5 milyar geldi

YDH ilçe merkezi açıldı
Yeni Demokrasi

■Hareketi ilçe merkezi 
geçtiğimiz hgfta cumarte-

I sı günü kapılarını siyasete 
açtı. .
’ Asil İş Merkezi 3. katta 2 

■büroda hizmet yapacak 
Klan YDH'nin açılışına

Belediye Başkanı ve siyasi 
f parti temsilcileri katıldılar. 
■TYDH'liler aynı gece 
İ Tibel Otel'de verilen 

yemekte bir arada oldu
lar.
■ Gemlik'li çok az kışının 
■katıldığı yemekte konuşan 

İlçe Başkanı Hüseyin Yurt, 
YDH'nin ülkede mevcut 
siyasi partilerin poli -

tikalarının yetersiz'
kalmasından, halktan 
gelen talep üzerine doğ
duğunu söyledi. Farklı ke 
simlerden gelen insanların 
YDH düşüncelerinde 
uzlaşprak, farklı görüşler,; 
alternatif çözümler 
.bünyesinde ürettiği bir 
odak, bir çekim merkezi 
olduğunutsoyledi.

Yurt, "Bursa ilinde 
yaşanan sorunların par
tinin sağlıklı yapılaşma 
mücadelesidir. Bursa'da 
yapılanma sorunları 
yaşanırken, YDH Gemlik 
Teşkilatı olarak 
yaşadığımız bu yapılan-

ma sorunundan en kısa
sürede çıkacağımız, 
bugün burada gösterilen 
birlik ve beraberlikten 
gayet iyi anlaşılmaktadır." 
deai.

Haberi Sayfa 3'de

HAFTAYA BAKIŞ
• KADRİ GÜLER

YDH ilçe Başkanı 
Hüseyin YURT

YDH açılırken
Cumartesi günü akşamı YDH'nin ilçe örgütü tarafından 

düzenlenen "Tanışma Yemeği "ndeydim.
YDH'nin ortaya çıkmasından sonra gündemde kalmasını 

yakından izleyenlerdenim.
Bunun için iki ay önce YDH'nin Kurucu İl Başkanı Sayın 

Serdar Yavuz ile bürosunda bir bir söyleşi yaptım. Bu siyasi 
hareketin hedeflerini dinledim. Burada yeni tip politikacının 
ortak hedeflerde biraraya geleceğini duymuştum.

Serdar Yavuz'un deyimiyle, sağdan ve soldan YDH'ye 
gelenler, eski görüşleriyle değil , özeleştirilerini yaparak, 
değişimle geliyorlardı.

Bu söyleşi 21 Şubat günü yapıldı.
0 tarihten bu yana YDH ’nin içinde büyük fırtınalar koptu. 

Sayın Serdar Yavuz, Kurultay öncesi Genel Merkezi tutumun
dan dolayı sert eleştiren bir dekarasyonun altına imza atarak, 
muhtıracılar safından yer aldı. Tıpkı Necati Kartal gibi...

YDH'nin muhturacıları, Gemlik yemeğinde merkezcilerden 
ayrı masalarda oturdular.

Yemek, YDH'nin üst düzey yöneticilerini, kişi bazında da 
olsa tanıma olanağı verdi bana.

Burada dikkatimi çeken şey, yemekte Gemliklilerin çok az 
sayıda olmalarıydı. Kaç kişi var diye saydım, sayıları parmak - 
■arımdan fazla değildi.

YDH yenilik rüzgarlarıyla doğdu. Ancak, bu tatlı meltem 
fırtınaya dönüştü.

Kanımca Boyner popülizmi bir süre daha esecek, dolan 
yelkenler boşatacak.

GAZETEMİ? MAZETE Mİ?
Hürriyet ve Sabah gazete gruplarının arasından süren 

amansız savaş ilçemizde ilginç bir boyut kazandı.
Bir zamanların star gazetesi Hürriyet .Sabah karşısında 

büyük traj kaybına uğradı. Öğrendiğime göre bu sayı Sabah'ın 
2625 satışına karsın, Hürriyet 600'lere düşmüş.

Bu nedenle Hürriyet grubu Gemlik için özel bir kampanya 
düzenleyerek dört gündür 15 bin liralık gazete ile birlikte, ederi 
en az 150 bin lira olan ithal oyuncak veriyor. Ve de yok satıyor.

Gazete bayileri önünde kavgalar oluyor. Bizim bayi "10 
oyuncak ayır, gazeteler kalsın diyorlar"diyor.

Ne dersiniz, bunlar gazete mı ? Yoksa mazete mi?
Sabah ve Hürriyet gazete sattıklarını sanıyorlar herheldel..

Halk Bankasi 
BANKAMATİKE 
GEÇİYOR

İlçemizdfeki bankdlprıh 
bankamatik hizmet ker
vanına Halkbankası dâ 
katılıyor.

Bankamatik ile.'ilgili .öl 
hazlar bankaya geldi. 
Bankamatik, önümüzdeki 
günlerde montaj çghş- 
malarını tamamlandıktan 
sonra hizmete girecek.

Armutlu'da
toplu 
sözleşme

Armutlu Belediyesi ile 
Belediye-İş Sendikası 
arasında üç aydır devam 
eden toplu sözleşme 
görüşmeleri sonuçlandı.

Armutlü Belediyesinde 
çalışan 7sl kadrolu 27 İşçi 
taraflar arasında İmza
lanan anlaşma gereği 
yüzde 110 zam alacaklar.

Mayıs ayından itibaren 
uygulamaya konulacak 
olan sözleşme, bir yıl süre
cek.

Haberi Sayfa 3'de

Kısa kısa kısa
•• MEHMET DİNÇ

YİNE DERT 
DİNLEDİ 

: •' belediye Meclis üyesi 
- Mehmet vDİqç Ve 

* ÂNAP‘ Gençlik 
^-Komisyonu üyeleri 

- '—mezbaha altındaki 
sokakları gezerek, 

^•ehalkın dertlerini din
lediler.

Haberi Sayfa 3 'de

HÜRRİYET 
YOK SATTI 
Gemlik'te tirajını 
Sabah Gazetesine 
kaptıran Hürriyet 
Gazetesi, öğünlük 

.. öyuncak kampanyası 
- başlattı. Hürriyet 
\^azetesi ilçemizde 
| 600 tane satılırken, 
i başlattığı oyuncak 
5 Şampanyası ile yarım 

saatte 3 bin tane .
||||ptıvor.

Haberi Sayfa 2'de 
MnAPOLU LİSELİ 
? KINCFOLPU

: II Milli Eğitim
' Müdürlüğü tarafından 

'Msbrtçı dereceli okullar 
Mirasında düzenlenen 
>«Bilgi yarışmasında, 

Gemlik Anadolu Lisesi 
|||||lnci oldu.

s. Haberi Sayfa 2'de

Tehlike saçıyorlar 
|| Yol kenarlarına 

kurulan tezgahlara 
| dikkat!

lİlliafik kazalarının 
||||oğun olduğu Kurtul 
Se Engürücük Köyü 
-A'arasına meyve ve 

sebze satmak İçin
H kurulan tezgahlar 
'"4|afik açısından 
| '^bhlike saçıyor.

Haberi Sayfa 3 de

*’l'@ç aydan beri 
parasızlıktan çalışmaları 
duran Gömük çevre yolu 
7.5 milyar liranın gelmesi 
ile yeniden hız aldı.

Gemliğ'i Armutlu'ya 
bağlayan’ yolun bir 
bölümü olan ve yıllardır 
tamamlanamayan 
Gemlik içindeki 4.7 km.lik 
bölümünün, yapımına 
1994 yılında başlandı. 
Gemlik çevre yolu 
Başbakanlık Tasarruf 
Tedbirlerine takılarak, 
1994 yılı içinde yarım 
kalmıştı.

Borusan ve Gemlik

BelediyeSi'nin yardımlarıy
la bir süre daha devam 
eden çalışmalar, paranın 
bitmesiyle durmuştu.

/Kaymakamlık ve 
siyasi partilerin girişimiyle 
Ulaştırma Bakanlığından 
sağlanan 7.5 milyar lira ile 
geçtiğimiz hafta. içinde 
çalışmalar yeniden 
başladı.

Kaymakam Orhah 
Işın ve Jandarma' t 
Komutanı Yüzbaşı 
Coşkun Bayer, yol çalış - 
malarındâ incelemelerde 
bulundu.

»SALAMDAN BİR 
DİLİM DAHA "

Yılmaz Akkılıç ’ın 
yazısı

2. Sayfamızda

Aklî dengesi bozuk genç, 
kamyon altında can verdi 

Kazamı 
intihar 
mı®83 

. Kurtul Köyü'nde 
meydana gelen trafik, 
kazasında akli dengesi 
bozuk Adem Dinç adlı . 
şahıs hayatını' kaybetti.

Geçtiğimiz hafta 
çarşamba günü saat 
16^30 sıralarında 
İzmir'den İstanbul'a pet 
şişe götürmekte ğ.ldn 
kamyonun altına giren 
Dinç, 16 yaşında 
geçirdiği hastalık son- 
râsı akli dengesini kay
betmişti.

Haberi sayfa 3'de

Üç kafadarın serüveni 
çabuk bitti

Araba
hırsızları

Gezmek için araba 
çalan üç kafadar kısa 
bir süre sonra polise 
yakalandılar.

Geçtiğimiz hafta 
çarşamba günü Halil 

' Eryılmaz, Mehmet Ersin । 
Tanyılmaz, Murat Pındr ı 
adlı üç kafadar, * 
Hamidlye Mahallesi 
Sabır Apartmanı ı 
önüne park eden ’ 
Adnan Efe'nin otomo,- 
-bili ç al d 11 a r. 
Otomobilini yerinde 
göremeyen Efe, duru
mu polise bildirdi.

Haberi Sayfa 3'de

Ve De......
"-Etrafı sardı, yalaklarla salaklar."
Ve deee...
Asalaklar..
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SALAMDAN BİR DİLİM DAHA
Henüz bir haftalık dinlenceye çık

madan anlatmışlardı: İsabey Köyü'nde 
şimdi mahalle, kendisini nefesi kuvvetli 
"ermiş" kişi olarak yutturan bir “herif-i 
naşerlf" çevre mahallelerden gelerek 
camiyi tıklım tıklım dolduran kadınlara, 
perde arkasında okuyup üflediği su 
şişelerini. "şifa" niyetine dağıtıyormuş 
kuşkusuz "hediyesi" karşılığında.

Ama bu kadarla da kalmıyormuş, 
"Çocuklarınızı zinhar aşıya (çocuk felci 
aşısına) götürmeyin, zürrlyetlerl kesilir" 
diye telkinde bulunuyormuş. Yani, 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yürüt
tüğü "aşı kampanyası"nı baltalamak
taymış bu "din simsarı" aşının çocuklar
da kısırlığa yol açtığını iddia ediyormuş. 
Diyorlar ki:

“Hele yetkililer o bölgede bir 
inceleme yapsınlar, bakalım kaç 
çocuk aşılanmış?"

Gerçi, "Yöresel bir olay, fazla abartıl
maya değmez" diyebilirsiniz. Ne var ki, 
Türkiye'de "aydınlanma"ya karşıt akım
ların bir tür "koalisyon" aşamasına 
geldiği de artık bir gerçek. Üstelik bu 
"koalisyon" da, sadece "sağ" görüşlüler 
buluşmuyorlar. Kendisini "sol" gösteren, 
adında bile "sol" sözcüğü bulunan bir 
parti ve lideri de güç katıyor bu "aydın
lanma" karşıtı koalisyona...

"19 Mayıs" ın arefesinde Afyon 
bağımsız milletvekili Gaffar Yakın'ın 
"cuma tatili" önergesi olayı Meclis'te 
patlayınca, yıllardan beri sağ siyaset 
iktidarların oy uğruna alet oldukları 
"salam politikası''yla varılan nokta daha 
bir belirginleşti.

Önce şunu vurgulamalıyım: 
Mü'minlerin cuma ibadetini yapmaları
na "karşı" değil, "yandaş"ım. Bunun, 
İslam'a inanan milyonlar için bir 
gereksinme olduğu görüşündeyim. Ne 
var ki Türkiye'de bunu engelleyen 
mevzuat yok, bazı pürüzler de zaman 
içinde aşınmış ve aşılmış. Dileyen 
"memur" öğle arasını yarım saat 
taşarak ibadetini yapabiliyor, bu konu
da karşılıklı "anlayış" var. Yani "cuma 
İbadeti" için, ayrıca bir "yasal dayanak" 
gerekmiyor.

O halde İstenen nedir?
İstenenin ne olduğu, bu süreçte öne 

sürülen başka taleplerden anlaşılıyor. 
Örneğin "hac giderlerinin vergi dışı 
tutulması', "cami yaptırma" mas

raflarının gelirden düşülmesi. 
"Ayasofya'nın ibadete açılması" vb.

Özellikle Milli Eğitim eski bakanların
dan ANAP Genel Başkan Yardımcısı 
Vehbi Dinçerler'in "Meclisin duayla 
açılması"na ilişkin önergesi, "istenenin 
ne olduğu" konusunda ikircime yer 
bırakmayacak denli belirgin ipuçları 
veriyor.

Çünkü Sayın Dinçerler'in Milli Eğitimin 
siyasal patronu olduğu dönem, 
"karşıdevrim" ideolojisinin Türk Milli 
Eğitimi'ni en etkili biçimde baskı altına 
aldığı bir süreci kapsamaktadır. Onun 
bakanlığı döneminde Darvin'in ''evrim 
kuramı" ders proğramlarından ve 
"felsefe" zorunlu ders olmaktan 
çıkarılmıştır. Özcesi Sayın Dinçerler 
"karşıdevrim"in en akılcı uygulayıcıların - 
dan biri olduğunu kanıtlamış; başkaları 
gibi zevzeklik yapmak yerine, konunun 
özüne inmeyi başarmış kişidir. Şimdi bu 
zat "meclis duayla açılmalı" diyorsa, 
bunu sofiyane duygularıyla değil, rah
metli Turut Özal'a bile fazla abartılı 
gelen kararlılığıyla, "zamanı geldiği için" 
istiyor demektir.

Yani "salamdan bir dilim daha" poli
tikasının açık belirtisidir bu....

Hükümet ortağı iktidar değil CHP 
Meliste oluşan DYP + ANAP + RP + MHP 
koalisyonu karşısında sürekli yenik. Ama 
hala direniyor neyi kurtaracaksa; her 
yerde bitmiş bitmekte. Karikatür 
ustasının çizdiği gibi, "koalisyonculuk" 
yedinci oku olmuş çıkmış.

Beni asıl kaygılandıran Ahmet Taner 
Kışlah'nın sık sık "Türkiye'nin en 'Kemalist 
partisi ve lideri" ol; arak tanımladığı 
DSP ve Sayın Ecevit'in, bu olumsuz 
gelişmeler karşısında takındığı umur - 
samaz tavır. Hele "cuma tatili" öner
gesinin oylanması sırasındaki tutumuyla 
DSP ve Ecevit, "kaygf'nın da ötesinde, 
"dehşef'e kapılmama neden oldu.

Evet "kaygı" aşaması geçildi, 
"dehşet" aşamasındayız artık: Çünkü o 
kadar çok dilim kesildi ki neredeyse 
"salam" tükendi, "devrlm'ln köküne kib
rit suyu ekildi. Ama Sayın Ecevit siyaset 
salıncağında Fettullah Hoca'yla 
"şeriat"a, Kışlalı'yla “Kemalizm" e doğru 
"kolan" vurmakta sakınca görmüyor.

Ve sosyal demokrasiden umudunu 
kesen yığınlar, Erbakan'la Ecevit arasın
da "bl-namaz"; türküsünü çığıracakları 
arabacıyı kolluyorlar...

EMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl: 22 SAYI: 1065 
Fiyatı :5.000 TL.

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

Tel: 513 17 97 GEMLİK
Basıldığı yer KÖRFEZ OFSET

İSİM TASHİHİ

Gemlik Asliye Hukuk 
Mahkemesl'nin 995/503 

esas, 995/497 karar 
sayısıyla Ömer Faruk

Sarısu olan ismim 
"Gökhan" olarak 

değiştirilerek tescil 
edilmiştir. Duyurulur.

Gökhan SARISU

Anadolu 
Lisesi 
ikinci 
oldu

II Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından orta dereceli 
okullar arasında düzenle
nen bilgi yarışmasında 
Gemlik Anadolu Lisesi ikinci 
oldu.

Bursa Milli Eğitim 
Salonu'nda geçtiğimiz 
hafta çarşamba günü 
düzenlenen yarışmada bi 
rinciliği 80 puanla Bursa 
Anadolu Lisesi, ikinciliği 70 
puanla Gemlik Anadolu 
Lisesi, üçüncülüğü 60 
puanla Mustafa Kemal 
Paşa Anadolu Lisesi 
kazandı.

Öğrencilerin başarısı 
ilçede ve okul içinde se
vinç yarattı.

Hürriyet 
yok sattı

Gemlik'te tirajı Sabah 
Gazetesi'ne kaptıran ve 
aradaki farkı büyüyen 
Hürriyet Gazetesi Gemlik 
için 5 günlük özel kam 
panya düzenledi.

27-28-29-30-31 Mayıs 
günleri değeri 100 bin 
liranın üzerinde olan çocuk 
oyuncaklarını da ücretsiz 
olarak veren Hürriyet 
Gazetesi çıktığı anda 
+UkOf 11 y Ol.

Cumartesi, pazar ve 
pazartesi qünlp>rî saat 
07 30 aa nur.nyet Gazetesi 
kalmad:

Gazete bayilerinde 
kuyruk olan vatandaşlar, . 
"Biz, gazete değil, oyun
cağı alıyoruz. Verilen oyun
cakların değeri gazetenin 
on katı üstünde" dediler.

Hürriyet Gazetesi kam
panya öncesi Gemlik'te 
600 tane satarken, oyun
cak kampanyası ile yarım 
saatte 3 bin tane sattı.

Bir çok kişi üç gündür 
bayilerden gazete alamı 
yor.

Hürriyet Gazetesi'nin ra 
kibi olan sabah Gazetesi 
ise günlük kampanyaları ile 
2725 satıyor.

Anadolu 
Lisesi 
sınavları 
yapıldı

Anadolu Lisesi sınavları 
geçtiğimiz hafta cumartesi 
günü Türkiye genelinde 
yapıldı.

Yaklaşık 300 bin öğrenci 
Anadolu liselerine gire
bilmek için illerde ter dö 
kerken, veliler de sınav 
salonu önlerinde çocuk
larını heyecanla beklediler.

İlçemizden Anadolu II 
sesi sınavlarına büyük 
katılım oldu.

3 Haziran 1995 günü de 
Devlet Parasız Yatılı Okul 
sınavları yapılacak

Sayfa; 2

Necati KARTAL
HÜRRİYET VAR MI?

-GERÇİ DİNAZOR OLSUN YETER!
Bir pazar 'sabahı saat 07.45 kapıcı izinli olduğu 

için gazete ve ekmeği herkes kendi alıyor market
ten. Bizlerede sağolsun komşunun ilkokulda okuyan 
oğulları o sabah yardımcı oluyor, ekmek ve bebe 
büskivisi almaya.

Ancak 07.45'te evden çıkan çocuk saat 10.30 
oluyor hala yok. Bir merak ve telaş kaplıyor bizi. 
Neyse çocuk geliyor, bakıyoruz başına birşey 
gelmemiş, normal ye moralide yüksek. Ne olduğunu I 
soruyoruz yanıt:

- Hürriyet gazetesi aradım. Her yeri dolaştım I 
anca buldum. Allah Allah diyorum; bir imtahan I 
sonucu eki mi veriyor, yoksa önemli -yerel, güncel- I 
bir habermi var?

Gazeteyi-elinden alıp, bir çapraz okuyuş yapıyo
rum, malum olağan haberler olup, sabah, milliyet 
vs. gibi gazetelerden bir farkı yok. Gazeteyi geri 
veriyorum.

Neden sonra 4 yaşındaki kızım :
- “Baba Hürriyet olsana dinozor veriyormuş" de 

yince bütün gerçeği kavrıyor, medyanın sunduğu 
bu büyük(!) hizmetin(l) toplum kültürüne ve 
kamuoyunun bilgisine yaptığı katkıyı takdir(l) ve 
minnetle(l) anıyorum.

Geçen hafta Bursa 2000'in köşe yazarlarından 
YÜKSEL BAYSAL ile sohbet ederken gazetenin tirajını 
sordum 20.000 deyince: “Bravo, teveccüh iyi" 
dediğimde;

- "Teveccüh alttaki kupona" diyerek tirajları üç 
kelimelik cümleyle özetleyiverdi.

Hükümet ile lehine pazarlık ve şahsi çıkarlar için 
siyasi saf malum medyanın, çarşaf, züccaciye ve 
oyuncak promosyonuna bağlı satış hacminden 
kamuoyunun doğru bilgilenmesini ve saflaşmasını 
beklemek herhalde saflık olur.

Bu malum duruma üzerine çok şey yazıldığı için 
daha fazla uzatmaya gerek olmadığı değer
lendirilmesiyle GEMLİK gazetesini de "Ve seçim" 
yazısındaki hedefi yanlış çizmesinden dolayı sevgili 
Şdhin'e söylenecek bir iki nokta çıktı.

Soru-yorum :
Birincisi : Yazının bütününde ANAP dışında 

siyasal alternatif, bulunmadığı imajı çıkmaktadır. 
Ancak Rahmetli Özal'a yapılan olumlu atıflardan ve 
herkesin T. Özal'ın başarısız kuklası zannedilmesin
den anldşılıyorku; ANAP', Turgut Özal ANAP'ı zan
netmek çaresizliğine düşülüyor.

İkincisi : Rant peşinde koşan bir kısım siyasi- 
mafya-prensler üçgeninin Türkiye'nin hangi döne
minde devlete .çöreklendiğini ve ne zaman meşru 
hale geldiğini bir düşünürsek; olumlu atıflarda

I bulunduğumuz mekanizmayı biraz rahatsız ederiz.
| Üçüncüsü : Eğer YDH'de dahi fikri taşıyıcılık bir işe 
I yaramamaya başladıysa; bu "Türkiye'de sokak 
| dalkavukluluğunun çok güçlü" olduğunun bir kanıtı 

1 olurki; Türkiye açısından gelişme daha korkunçtur.
Bunûn bir medya malzemesi olmaktan öte oturup 
ciddi ciddi çözülmesi gereken bir dürüm olduğu 
kanaatindeyim.

Dördüncüsü : Nedense kavramlar aydınlarımız 
tarafından yüklendiği teorik-evrensel anlamından 
çok değişik olarak kullanılır. Bu anlamda Elik 
kavramı teorisini inceleyip elit kavramını ona göre 
oturtmak gerekirdi.

Beşincisi : "Halk Pratiği" eğer "popülisttik ve 
buyrukçuluk" olarak algılanırsa, Türkiye'de bir 
değişim beklemek zaten yanlış olur.

Sevgili Danış; Topluma yön verici çalışmalara 
soyunmak çok önemlidir, hele perspektif sonucu 
yazarlığa soyunmak binlerine mesaj vermek değil, 
"doğruya doğru, yanlışa yanlış demek" ile hedefine 
ulaşır.

Sen 'medya'mızda bolca bulunanlardan olma....' I

ÇATAKi

ÇAtAK GİYÎlîl GÜLeRYIrZLlİ 
rnAĞA'zA

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

Tel : 513 20 75 GEMLİK
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Eğltim-Sen Sendikasının Genel Kurul 
toplantısında yeni yönetim belirlendi.

Pazar günü Kız Meslek Lisesi 
Salonu'nda yapılan genel kurul toplan
tısına Belediye Başkanı Nurettin Avcı, 
Bursa Eğitim-Sen Şube Başkanı Ali Şık, 
yönetim kurulu üyeleri ile Eğitim-Sen 
üyeleri ve demokratik kitle örgütlerinin 
temsilcileri katıldılar.

Genel Kurul kongresinde konuşan 
Eğitim-Sen Gemlik Şube Başkanı 
Abdullah Çelik, ocak 1995 tarihinde 
birleşen öğretmen sendikalarının tüm 
eğitim çalışanlarının birleşmesini 
amaçladığını belirterek, eğitimcilerin 
toplu sözleşmeli grev haklarını almak 
İçin kenetlenmelerini istedi. Abdullah 
Çelik'in konuşmasından son a söz alan 
Eğitim-Sen Şube Başkanı Ali Şık‘da 
eğitimcilerin sendikalaşma mücade- 
lesinin onurlu bir geçmişi olduğunu 
bugün Eğitim-Sen çatısı altında bir-

Yeni Demokrasi Hareketi Gemlik İlçe 
binası geçtiğimiz hafta cumartesi günü 
hizmete açıldı.

Pazar Caddesi Asil İş Merkezi 3. 
katındaki 2 büroda çalışmalarını 
sürdürecek olan YDH İlçe merkezinin 
açılışına Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı, DYP İlçe Başkanı Yüksel Yıldırım, 
ANAP ilçe Başkanı Faruk Güzel, diğer 
siyasi partilerin temsilcileri, partililer 
katıldılar.

YDH İlçe Başkanı Hüseyin Yurt, ilçe 
merkezinin açılışı nedeniyle hazırladığı 
basın bildirisinde "Yola koyulurken, 
toplumun bizden ne beklediğini çok iyi 
tahmin etmemiz gerekiyor. Sorunların, 
sahtekarların siyasi ve ekonomik 
kirliliklerin anlaşılmaz acayip yönetim 
biçimlerinin ortada durduğu şu gün
lerde, toplum bizden bu temizliği yap
mamızı istediğine inanıyor ve bunu 
yapacak siyasi desteği bize vermek 
istediğini seziyoruz" dedi.'

YDH düşüncelerinde ucuz kahra
manlara ve efsanelere yer olmadığını,

Gezmek için araba çalan Halil 
Eryılmaz(24), Mehmet Ersin Tanyıldız(27) 
ve Murat Pınar(25) adlı gençler polis 
tarafından kısa sürede yakalandılar.

Geçtiğimiz hafta çarşamba günü 
Hamidiye Mahallesi Sabır Apartmanı 
önüne 16 FP 900 plakalı TOFAŞ Şahin 
marka özel arabasını park eden 
Adnan Efe, bir süre sonra otomobilinin 
yerinde olmadığını görünce durumu 
polise bildidi.

İhbarı alan polis ekipleri, araba hır

leşerek, bu mücadelenin çağdaş 
anlamda sendikal hakların kazanıl
masına kadar devam edeceklerini 
söyledi. Şık, Eğitim- Sen'in Türkiye'de 800 
şubesi 120 bin dolaylarında da üyesi 
olduğunu belirterek, eğitimcileri bölmek 
isteyenlere fırsat verilmemesini de iste
di.

Genel kurulda çalışma raporu ve 
hesap raporlarının okunarak kabul 
edilmesinden sonra seçimlere geçildi.

Hazırlanan çarşaf listede yönetim 
kuruluna yeniden Abdullah Çelik gi 
rerken, Hüdayettin Fidan, Dilvin 
Semizer, Erol Taban, Erhan Genç de 
seçildiler.

II delegelerine ise Abdullah. Çelik, 
Hüdayettin Fidan, Zeki Işık, Ümran 
Akyavaş, Dilvin Semizer, Erhan İzgi, Ali 
Soygan, Erol Taban, Erhan Genç, Selim 
Şahin, Cengiz Ersoy, Ayşe Fırat, Temel 
Ersoy, Leyla Alıcı, Hayati Yumak 
seçildiler.

JDH ilçe merkezi açıldı
। kendilerine kurtarıcı .ekleyen toplum- 

ların siyasi yaşamlarında demokrasi
den, insan haklarından ve vicdan 
özgürlüğünden bahsedilemeyeceğini 
belirten Yurt, şunları söyiedi;

"Yapılması gerekenler müthiş 
çözümler üretmek değildir. Batılı ve 
uzak doğulu toplumlarda ekonomik 
olarak bu çözümler ortaya zaten kon
muştur. Ortak Pazar ve Avrupa 
Birliği'ne girmek için imzaladığımız 
bildirgelerde bunları yapacağımızı 
kabul ederek, imza koyduğumuz bilin
mektedir. Ekonomik liberalizm, 
demokratik sosyal yaşam ve insan 
hakları konusunda bizim ülke insan
larımıza has kültürel gerçeklerimiz 
var.

YDH ilçe merkezinin açılışından 
sonra aynı gecede Gemliklerin az, 
daha çok Bursa il örgütünün yoğun 
olduğu yemek, Tibel Otel'de yapıldı. 
Yemeğe, YDH'nin istifacılar grubu da 
katıldı.
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Üç kafadarın serüveni çabuk bitti.

Araba hırsızlan9®

m

sızlarını kısa bir süre sonra Devlet 
Hastanesi önünden ana caddeye 
çıkarken yakaladı.

Poliste verdikleri ifadelerinde 
gezmek için arabayı çaldıklarını 
söyleyen üç kafadarlar, kapıyı may
muncukla açtıklarını itiraf ettiler.

Mahkameye çıkarılan sanıklardan 
Halil Eryılmaz tutuklanırken, TOFAŞ'ta 
çalışan Mehmet Ersin Tanyıldız ve 
Murat Pınar serbest bırakıldılar.

Mehmet Dinç, 
yine dert dinledi

Belediye Meclis Üyesi 
Mehmet Dinç ve ANAP 
Gençlik Komisyonu 
üyeleri mezbahanın 
altındaki sokakları ge 
zerek, halkın sorunlarını, 
dertlerini dinlediler.

Dinç, mezbaha altın
da bulunan sokakların, 
altyapı ve yol sorunu 
olduğum!, bu bölgede 
oturan vatandaşların 
belediyeden sorun - 
larının bir an önce 
çözümlenmesini istediği
ni bildirdi.

Dinç, vatandaşların 
İsteklerinin belediye İle

İlgili olan bölümlerinin 
Başkan Nurettin Avcı'ya 
ileterek, konunun 
takipçisi olacağını belirt
ti.

Mehmet Dinç

Armutlu
Belediyesi’nde 
toplu sözleşme 
Armutlu Belediyesi ile 
Belediye-İş Sendikası 
arasında üç aydır devam 
eden toplu sözleşme 
görüşmeleri anlaşmayla 
sonuçlandı.
Armutlu Belediyesi'nde 
çalışan 7 si kadrolu 27 işçi 
taraflar arasında imza-: 
lanan anlaşma gereği 
yüzde 110 zam aldılar. 
Bir yıl süreli toplu sözleşme 
mayıs ayından itibaren 
uygulamaya konacak, 
işçiler üç aylık birikmiş 22 
şer milyon lira maaş farkı 
alacaklar. Armutlu 
Belediye Başkanı Osman 
Elbaş, 'toplu sözleşmeyi, 
mecburiyettten imzaladık
larını belirterek," Bu zamlar
dan sonra bizim İşçi çıkar
mamız kaçınılmazdır dedi.

Sayfa : 3

Akli dengesi bozuk genç 
kamyon altında can verdi 

Kaza mı 
intihar 
mi? İÇ

Engürücük Köyü'nde 
meydana gelen trafik 
kazasında Adem Dinç(37) 
adlı akli dengesi bozuk 
şahıs kamyonun altında 
can vererek öldü.

İlçemizde en çok trafik 
kazasının meydana geldiği 
Engürücük Köyü geçtiğimiz 
hafta yine kana bulandı. 
Çarşamba.günü saat 16.30 
şıralarında İzmir'den 
İstanbul'a pet götüren 
Ahmet Altın yönetimindeki 
35 FE 620 plakalı kamyonun 
arka tekerlekleri arasında 
kalan Adem Dinç olay 
yerinde öldü.

Akli dengesini 16 yaşın - 
da geçirdiği bir hastalık 
sonrası kaybeden Adem 
Dinç'in ölümünün sırrı 
çözülemedi.

Kamyon sürücüsü 
Ahmet Altın, Adem Dinç'in 
kendini seyir halindeki 
kamyonun arka tekerlekleri 
arasına attığını söyledi.

Tehlike saçıyorlar 

Yol 
kenarlarına 
kurulan 
tezgahlara 
dikkat

Kurtul Köyü ile 
Engürücük Köyü arasında 
mevsimlik meyve ve sebze 
satan satıcılar trafik açısın - 
dan büyük tehlike mey
dana getiriyorlar;

Satıcıların Bursa Gemlik 
asfaltı kenarlarında tezgah 
kurmaları sonucu alıcıların 
yol kenarlarına da araçları 
park etmeleri kazalara 
davetiye çıkartıyor.

Üzücü bir kaza olmadan 
ilgililerin yol kenarlarındaki 
satıcılara düzenleme yap
maları isteniyor._____

Emlak 
Vergisi'nde 
son iki gün 
Emlak Vergisi birnci taksi
tinin ödenmesi 31 Mayıs 
çarşamba günü mesai 
saati sonunda bitiyor. 
Emlak vergisi birinci taksitini 
yatırmayan mükelleflerin 
cezalı duruma 
düşmemeleri için taksitlerini 
zamanında yatırmaları 
istendi.

Gonca YERLİYURT

"Aman ha Mirkelam!"
Geçen haftayı çeşitli nedenlerden dolayı evde 

geçirmek zorunda kaldım. Bütün gün evde oturmak 
zorunda olan herkesin yapacağı şeyi yaptım televizy
on seyrettim, gazete okudum. Ve Türkiye'de 
medyanın inanılmaz gücüne bir kez daha tanık 
oldum. Önce televizyonda gerçekten çok hoş bir klip 
yayınlanmaya başlandı. Nefis bir müzik ve sadece o 
müzikle var olan bir insan yürüyordu ekranda. 
İnandığı bir şey vardı ve sanki onun için adım atıyor - 
du. Daha sonra koşmaya başladı ama ne koşuş. 
Müzik ve sözler ona harika bir uyum içinde eşlik 
ederken o temposunu arttırıyordu. Bu yüzden her 
gece ben/Her gece üzülmüşüm/Bu yüzden her gece 
bu aşkın peşine düşmüşüm/.... Ve bütün Türkiye hayır 
hayır medya bu sinirli adamın peşine düştü. Adının 
Fergan Mirkelam olduğunu pek çok kişi Milliyet 
Gazetesi'nin birinci sayfasındaki "Kim bu Mirkelam" 
haberini okuduktan sonra öğrendi. Arkası çorap 
söküğü gibi geldi. Sadece magazin basının değil 
Arena gibi haber(l) proğramlarına., ana haber bül
tenlerine bile konuk oldu Mirkelam. Bir anda saçlarının 
çok genç yaşta döküldüğünü, saç ektirdiğini, evli 
olduğunu, jeoloji mühendisi olduğunu, 28 yaşında 
olduğunu falan filan hepsini öğrendik. Şimdilerde 
hangi takımı tuttuğunu, kaç beden çamaşır giydiğini, 
burcunu merak ediyoruz. Ama belki de bu satırların 
okunduğu dakikalarda bunlarda sır olmaktan çıka
caklar. Burada biraz araştırmacı gazetecilere(l) iş 
düşüyor.

Ama Türkiye değişik bir ülke. Doğal olarak ülkenin 
gazetecileri de değişik. Bir kere kimse kimseye'güven
miyor. Mirkelam'ın medya tarafından lanse edildiği 
günlerde şöyle yazılar çıktı basında. "Aman Mirkelam 
askerlik problemini hallet. Üzerine gelirler. Öğrenim 
durumun hakkında net şeyler söyle. Aman ha 
Mirkelam! Bü paparazi milleti çok alıngan olur. Eğer 
onlarla görüşmezsen fena yaparlar. Sen sen ol bu 
hatalara düşme!"

"Mirkelam oğlum, hemen şımarma, düzgün cüm
lelerle konuş.Tarkan gibi olmasın sonun"

"Mirkelam genç kızlara sakın sırtını dönme. Evli 
bile olsan genç kızları koruyacaksın"

Bir yanda Mirkelam ismiyle özdeşleşen bir adam ki 
şüphesiz arkada çok iyi bir ekip, çok iyi halkla iliş kiler 
uzmanları ve profesyoneller var Ve en önemlisi iyi bir 
müzik altyapısı var. Bir yanı onu lanse eden bir 
medya, ama biraz da gözdağı veren. Aman ha bi 
zimle iyi geçin bugün yanındayız ama yarın ne olur 
bilinmez işte Tarkan(Tarkan'a sanki ne olduysa) diyen .

Sanki bir yanda pohpohlarken, bir yanda kılıcını 
parlat medya adeta şunu hayata geçirmek istiyor. 
"Adamı rezil eden vezir eden de benim, bu böyle 
bilinsin" "Güvenlllrlikml boşver bu ülkede neye 
güvenebilirsin ki"

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)T el: 514 21 83
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Sivrisinek mücadelesi başladı
Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri 

Müdürlüğü tarafından ilçemizde bir haf
tadır sivrisinek İle mücadele İçin İlaçlama 
çalışmaları sürdürülüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden aldığımız 
bilgilere göre yaz aylarında sivri sineklerin 
sıcaklarla birlikte çoğalmasını önlemek İçin, 
sivrisineklerin yumurta bırakacaktan su kay
nakları ve diğer yerler saat 20.00 İle 24.00 
arasında ilaçlanmaya başlandı.

Daha öncede sinek larvası İçin 
mücadele yürütüldüğünü söyleyen ilgllliler, 
sivrisinek mücadelesinin yaz boyunca 
devam edeceğini bildirdiler.

KONTEYNERLERE İLAÇ
Öte yandan Belediye Temizlik İşleri 

Müdürlüğü İlçemizde bulunan 200 adet 
çöp Konteynerlnlh çöplerin toplanmasın
dan sonra kamyonların arkasına eklenen 
bir maklna ile İlaçlı yorlgr.

GEMLİK DEVLET HASTANESİ DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI 
SATIN ALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

Hastanemizce İhtiyacı olan aşağıda cinsi, miktarı, geçici teminatı yazılı göz 
cerrahi malzeleri işi için 84/8213 sayılı kanunun 29-A maddesi müteakip mad
delerine istinaden KAPALI TEKLİF USULÜ'yle eksiltmeye konulmuştur.‘İhale 
07.06.1995 ÇARŞAMBA günü Gemlik Devlet Hastanesl'nde yapılacaktır. İhale ile 
İlgili idari ve teknik şartnameler Gemlik Devlet Hastanesi Döner Sermaye 
Saymanlığında ücretsiz görülebileceği gibi istendiği takdirde 1 OO.OOO.-TL bedelle 
temin edilebilir. İsteklilerin idari ve teknik şartnamede istenilen bilgelerle birlikte 
hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatine kadar Dönersermaye sayman
lığımıza vermeleri postadaki gecikmelerin kabul edilmeyeceği ilan olunur.

CİNSİ MİKTARI GEÇİCİ BEDEL TUTARI GEÇİCİ TEMİNATI
1- Göz Cerrahi Malz. 43 kalem 566.050.000.- 16.981.500.-
CİNSİ İhale Tarihi Saati
1 - Göz Cerrahi Malz. 07.06.1995 09.30'da
Basn: 1995/10

GAYRİMENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞUNDAN

Dosya No: 1994/1

Suyun izalesine Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi'nln 12/11/1982 tarih ve 
974/384 sayılı karar gereğince satılmasına karar verilen aşağıda belirtilen 
gayrimenkul açık artırma ile satışa çıkarılmıştır.

Gemlik Tapu Siciline kayıtlı tapunun
1- Hamidiye Mah. Pafta 33 ada 130, parsel 22 de kayıtlı 981 m2 imar, 

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

altı kat inşaata müsait 199.537.500.-Tli.
3- Orhaniye Mah. 13 pafta, 356ada 5 parselde kayıtır 1861 m2 zeytin

lik imar planı dışında 46.525.000.-TL bedel ile^satışa çıkarılmıştır .
SATIŞ ŞARTLARI
Satış 18/8/1995 cuma günü saat 14.00'dan 14.45'e kadar ADLİYE YAZI 

. İŞLERİ MÜDÜLÜĞÜNDE açık artma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada 
tahmin edilen kıymetin %75'ni ve rüçhanlı alacaklar varsa alacakları 
rnecmuunun ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur . Böyle bir 
bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın tâahüdü baki kalmak şartı ile 
28/8/1995 pazartesi günü saat 14.00'den saat 14.45'e kadar ikinci artırma 
çıkarılacaktır.

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

Artırmaya iştirak edeceklerin kıymetin %10 nisbetinde pey akçesi 
veya bu miktar kadar Milli Bankanın teminat mektubunu vermeleri 
lazımdır. Satış peşin-para ile yapılır, alıcı İstediğinde 20 günü geçmemek 
üzere mehil verilir, ipotek sahibi alacaklılarla diğer İlgililerin irtifa hakkı 
sahiplerinin bu gayri menkul üzerindeki haklarının hususiyle faiz ve mas
raflara dair olan iddialarının belgeleriyle birlikte onbeş gün içinde 
dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit ile 
sabit olmadıkça paylaşmada hariç bırakılacaktır.

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

Şartname İlan tarihinden itibaren herkesin görebileceği bir yete 
dairede asılı olup, masrafı verildiğinde İsteyen alıcıya bir ör neginln gön
derileceği, satışa İştirak edenler şartnameyi görmüş ve münderacatını 
kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak İsteyenlerin 1994/1 sayılı 
satış dosyamıza başvur maları, dellaliye, damga resmi, tapu harç ve 
masraflarının İle İhale bedeli üzerinden %15 K.D.V. alıcıya aittir. İlan 
olunur.

İC.İF..K, 126
(İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri dahildir)

Mehmet Sadık ŞAFAK
■ Yazı İşleri Müdürü

ÇİFTÇİ KÖŞESİ
MEYVE AĞAÇLARI VE SÜS BİTKİLERİNDE 

YAPRAK BİTLERİ
Gürsoy ÇELİKKAN I
Ziraat Teknisyeni -

İlçemizde bu günlerde meyve ağaçları, park ve bahçelerde bulunan süs bitki
lerinde oldukça zararlı olan yaprak bitkileri, bitkilerin öz suyunu emerek, genç] 
sürgünler ve yaprakların solarak kurumalarına neden olmaktadırlar.

Yaprak bitleri genel olarak 1.5-3 mm. boyunda vücutları tombul ve armut biçl-| 
mindedir. Erginlerin tanatlı ve kanatsız formları bulunur. Bunların renk ve vücut । 
yapıları farklıdır. Yaprak bitlerinin bazı türlerinin üzeri pudramsı bir örtü ile kaplıdır.! 
(Unlu bit) Bazı türlerinin ise üzeri pamuğumsu örtü ile kaplıdır. (Bu türlerine pamuklu 
bit veya pamucak denir). Beslendikleri bitki organlarında genellikle şekil ve renk । 
bozulmalarına neden olurlar. Bitki üzerine ilk konduklarında yeşil veya soluk sarı] 
renkte, sonradan koyulaşarak ekrerisi parlak siyah, bazıları da koyu kahverengi 
olurlar.

Yaşayışları :
Tek konukçulu yaprak bitleri kışı meyve ağaçlarının dal ve sürgünleri üzerinde! 

bıta kılan yumurta döneminde ^geçirirler. Bitkilerin uyanmasıyla birlikte genç sürgün 
ve yapraklara geçen larvaların kanatlı veya kanatsız formları oluşur. Kanatlılar aynı] 
veya yakın akraba konukçulara uçarak bulaşmayı yaygınlaştırırlar. Yaz süresince 
döllenmezler. Sonbaharda oluşan erkek ve dişi bireyler yumurtalarını kışlamak üzere] 
dal ve sürgünlere bırakırlar.

İki konukçulu yaprak bitleri de kışlayan yumurtalarını meyve ağaçları ve süsbitki- 
lerinde dallar üzerine ve gövde kabuklarının altına bırakırlar. Yumurtaların bırakıldığı 
bu döneme birincil (primer) konukçu veya kış konukçusu denir. İlkbaharda bu 
yumurtalardan çıkan bireyler kanatsız ve döllemsiz olarak çoğalırlar. Birincil 
konukçular üzerinde bir kaç döl verdikten sonra kanatlı bireyler oluşur. İkincil 
(Sekonder) konukçu veya yaz konukçusu adı verilen bireyler genellikle otsu bira 
lerde bulunurlar. Yaz sonunda oluşan kânatli bireyler, birincil konukçulara göç ederi 
ler. Bunlardan oluşan kanatsız dişiler, ikincil konukçulardan gelen kanatlı erkeklerle 
çiftleşerek kışlayarak yumurtalarını bırakırlar.

Zarar Şekli:
Yaprak bitleri, bitki ,öz suyunu emerek beslenirler. Çok miktarda öz su kaybıne- 

deniyle genç sürgünler ve yapraklar solar, giderek kurumalar olur. Bu nedenle ağaç 
ve meyveler gelişmez. Öte yandan yaprak bitleri bitki öz suyunu emerken dokuya 
kendi salgılarını gönderirler. Btı salgıların toksit ve tahriş edici etkisi nedeniyle 
yapraklar kıvriır. Yaprak bitkilerinin artıkları şekersi veya balımsı bir yapıdadır. Yaprakj 
ve sürgünler önce parlaklık kazanır. Sonra bu tatlımsı madde üzerinde fumajın man; 
farı çoğalarak yaprakları,siyah bir tabakayla örter ve asimilasyonuna engel olur. Bı 
tatlımsı madde yüzünden karıncalar tarafından yaprak bitleri korunurlar. Bit bitkide 
karınca ve fumajın gözlenmesi orada yaprak bitlerinin bulunduğuna işarettir.

Mücadelesi:
1 - Kültürel önlemler:
Yaprak bitlerinin yaşayış özellikleri çoğalma koşulları göz önüne alınarak çoğal 

malarını engelleyici etkenlerin geliştirilmesi gerekir. Bu amaçla bahçe içinde^ 
yabancı otlar imha edilmeli, ağaçlar kontrol edilmeli temizlik ve budaması yapıl 
malıdır.

2 - Kimyasal Mücadele:
Meyve ağaçları, park ve bahçelerde zarar yapan yaprak bitlerine karşı en etkir 

kimyasal mücadele genel olarak çiçekten önce ve yaz aylarında yapılan ilaçla 
malardır.

Yaprak bitlerine karşı kullanılan ilaçlar ve dozlan : 
İlacın etkili maddesi, ticari adı:

(Fosforin M 35) EC.
(Dursban 4) EC.
(bazinon, Hekzudin) EC.
(DDVP 50) EC.
(Rogor, Poligor) EC.
(Lebaycide 50) EC.
(Primor 50) WP.
(Hektionex) WP.

Parathion Methyl 
Chlorpyrifos Methyl 
Diazion 20 EC. 
Dichlorvos 50 EC. 
Dimethoate 40 Ec. 
Fenthion 50 Ec.
Primicarb 50 Wp. 
Endosülfan 32.9
Phosphamidon 50 SL (Dimecron 50 SL)

Kullanma Dozu
100 Lt. suya 100 cc.
100 Lt. suya 150 cc.'
100 Lt. suya 200 cc.
100 Lt. suya 200 cc.
100 Lt. suya 100 cc.
100 Lt. suya 150cc.
100 Lt. suya 50 Gram
100 Lt. suyalöOcc.
100 Lt. suya 60 cc.

KÖRFEZ OFSEtT
Matbaacılık-Yayıncılık- Tanıtım Hizmetleri

DAVETİYE SEZ0MTOÜ BAŞLATTIK
Türkiye’nin en kaliteli ve ucuz davetiyeleri bizde...
Fatura-Îrsalîye-Gider Makbuzu- Perakende Satış 

Fişi- Bilet-Müstahsil Makbuzu-Serbest Meslek 
Makbuzu-Kartvizit-EI İlanı-Broşür

Gazhane Cad. Fikret Ota Elektrik yanı BeverenApt. Altı 5İ/A
GEMLİK TO : 513 17 97

Bir Kürfez GazetesLkurutuşuyuz
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Zinde ve
I Çok yorulmuşsunuzdur. Belki de ger
ginsiniz. O halde stres atmanız gereke
bilir. Unutmamanız gereken diğer bir 
noktaya da uykunuzun çok önemli 

i olduğudur.
| Fiziksel ya da ruhsal gerginlik, kişinin 
enerji düzeyinden tutun da, bağışıklık, 
libido ve üretkenlik gibi tüm yaşamsal 
İşlevler üzerinde zincirleme etki oluştu - 
rur. Yorgun insanlar hiçbir şeyden tat 
alamazlar.
[ İnsan bedeni küçük çapta gerginlik
lerin üstesinden gelebilecek bir yapıya 
sahiptir. Stres nedeniyle üretilen hor
monlar, kan şekerini yüksek tutarak 

'savaşmanız için gerekli enerjiyi sağlar.
Gerginliğe ket vurun!

* Strese karşı geliştirilen ilaçlar kısa bir 
süre için etkili olsada bağımlılık yapa
bilir. İlaç dışında beden hareketleri de 
kişinin rahatlamasına yardımcı olur. 
Sıkıntıdan kurtulmanın en etkili yolu, 
kişinin gerginliği yaratan neden'ere ket 
vurması ve kendisini bu durumdan sıyır
masıdır. Ancak bunu başarabilen 
İhsanların sayısı giderek azalıyor, 
yorgunluğun kansızlık, depresyon ve 
ruhsal rahatsızlıklar, uyku bozukluğu ve 
yoğun çalışma temposu gibi nedenleri 
olabilir.

Uyku çok önemli
Birçok insan kendisini işine kaptırıp, 

uykusuna gereken önemi vermezler. 
Gerekli olan uyku miktarı, kişiden kişiye 
değişir. Kişinin verimi aldığı uykuya bağlı 
olarak artar ya da azalır.

Depresyon belirtileri
Depresyonun en belirgin özeliği, 

kişide yarattığı üstesinden gelinmez 
yorgunluktur. Buna bağlı olarak güç 
sözlük, ilgisizlik, iştahsızlık, umutsuzluk ve 
boşlukta kalma duygusu depresyonun 
belli başlı nedenleri arasında sıralanır. 
Hekimler, kişide depresyonun biyolojik 
nedenleri olup olmadığını belirfemeye 
çalışırlar. Biyolojik depresyon zaman

GENEL KURUL İL ANI
S.S. MURATOBA KÖYÜ

TARIMSAL KALKINDIRMA 
KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN

Kooperatifimizin birinci olağan genel kurul 
toplantısı 17 Haziran 1995 cumartesi günü 
saat 20.00'de köy kahvehanesinde yapılacak
tır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdide toplantı 
bir hafta sonra aynı yer ve saatte tekrar
lanacaktır.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM :
1- Açılış ve saygı duruşu
2- Divan heyetinin seçimi
3- Faaliyet raporunun okunması
4- Yönetim ve denetim kurulu çalışma rapor

larının ibrası
5-1995 yılı gelir gider bütçesinin görüşülerek 

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

Serap

atak olun!
zaman kendisini göstermekle birlikte, 
epital ve hipofiz bezlerini anormal çalış
masından kaynaklanan bir rahatsızlıktır.

Zinde, atak ve üretken olmanın 
yolları:

Uykusunu düzenli almayan kişiler 
günboyu uykusuzluk çekerek uğraşları
na kendilerini veremiyorlar.

Bol ışıklandırma : Ortamın kötü ışık - 
kandırılmış olması veriminizi düşürür.

Uyumalı mı? : Gece uykusunu 
almamış olanlara 1-1.5 saat uymaları 
iyi gelebilir.

Bir fincan daha : Düzenli olarak 
kahve içiyorsanız bir fincan daha 
kahve için.

Bol su için : Yoğun çalışan kişiler 
kolaylıkla su yitirir. Her yemekten önce 
ve birkaç saat sonra bir, yatmadan 
önce de iki badak su içmeyi unut
mayın.

Yaptığınız işe bir süre ara verin :
Uğraştığınız işi bir süre için 

bırakın.Başka bir işle uğraşın. Bu sizi 
daha zinde kılacaktır.

Sesi azaltın : Alçak bile olsa gürültü 
stres yapan etkenlerin başında gelir.

Deliksiz bir uyku için ne yapmamız 
gerekir:

Her akşam dinlenip düşünmek için 
kendinize zaman ayırın, bu dertlerinizi 
yatağa taşımanızı engelleyecektir.

Yatmadan önce hoşunuza giden bir 
işi yapın.

Uyumaya hazır değilseniz yatağa 
yatmayın.

Açlık uykuyu engeller. Yatmadan 
önce ılık bir süt ya da karbonhidrat 
içeren hafif bir şeyler atıştırın.

Sigarayı bırakın ya da gece 
içmemeyi deneyin.

Geceleri alkollü içeceklerden 
kaçının.

Gürültülü bir ortamda uyumayın.
Odanızın çok sıcak ve çok soğuk 

olmaması gerektiğini de unutmayın.

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 
GEMLİK

ŞİİR KÖŞESİ
'Dursun 'E^g'Üjû'EH^

" Değişik model ve markalardan ne kadar 
da çok saat var! Ama Gemlik'in kalbinde 
neden hiçdeğilse bir kaç ÇALARSAAT ; 
yok?"

OYUN İÇİNDE OYUN 
Bugünlerde 
eğlenceli cinliğim, 
farelerle oynamak 
saatlerle dalga geçmek 
kedilere nanik yapmak 
ve insanların 
gözlerine-gözlerine bakarak 
geceyle gündüzün 
ayrımına varmak!

Evet! Bunca çoğalırken 
kolsaatlerinin türlü-çeşitlisi 
ve de KÖSTEKLİSİ 
aksine ÇALARSAATLERİN 
neslinin tükenmesi 
Sizce de 
yeniden tanımlamak 
hem gerekli 
hem de eğlenceli 
DEĞİL Mİ?

GEMLİK 30.4.1995

Aspirin, akciğer kanserine
karşı da koruyucu özelliğe sahip

Bir zamanlar yalnızca ağrılara ve 
enfeksiyonlara karşı kullanılan bir 
ilaçken, zamanla birçok koruyucu özel
liği olduğu ortaya çıktı. Sanayi 
ülkelerinde en sık karşılaştığımız ölüm 
nedeni olan kalp enfarktüsü ile bağırsak 
kanserine karşı koruyucu özelliğinin 
yanısıra, kanser araştırmacılarının 
gerçekleştirdikleri deneyler sonucu 
aspirinin akciğer kanserine de koruyucu 
etkisinin olduğu saptandı.

SOĞUKSUETMANfiAL 
AİLE GAZİNOSU

Ailenizle birlikte rahat edebileceğiz bir ortam 
çocuk bahçesi-Piyanist Şantör eşliğinde müzik

Engürücük Köyü B.P. Arkası Tel: 524 81 04 GEMLİK
L—

Meftmrt M 5'EVİM'IftŞ 
Sn. İnan TAMER'e

NEFESLEME
Yapı yapıdan içeri 
Girdik
Dört kapıdan içeri
Kırk kapıda kırk çeri
Kırkı da candan içeri 
Sundular içtik doluyu 
Bir renk ki kandan içeri

Sn. LütfU KARA'ya
İSTEMEM

İstemem
Rüzgar üşütsün
Güneş yaksın
İstemem

İstemem
Gözlerimden başka gözler baksın
İstemem

Sen dallarımda açan çiçek
Sevda rengi
Kan rengi
Eller koklasın
Göğsüne taksın
İstemem

KanadalI bilim adamları tütünün 
kanserojen maddelerini laboratuvar 
farelerinin içtikleri suya karıştırdı 
Beklendiği gibi farelerin akciğerlerinde 
tümör oluştu. Ancak, aspirin üzerlerinde 
deney yapılan«farelerin yüzde 63'ünde 
akciğerlerinde tümörün yayılmasını 
önledi. Aspirinde bulunan asetil salisilat 
asidine benzer maddelerin de daha az 
başarılı olmakla birlikte akciğer 
tümörünün yayılmasını önledikleri bul
gulandı. (DİD)

GEMLİK
Gerekil Telefonlar
İtfaiye ’' 0
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 5131055
Polis Karakolu 5131879
Gar. kom. 5131206

Kaymakamlık
Kaymakamlık 5131051
Kaymakamlık EV5131052
C. Savcılığı 5131053
Ç. Savcı Yrd. 5132954
Emniyet M. 5131028

ULAŞIM
Doğan Körfez 5131212
Aydın Turizm 5132077

Deniz Otobüsü
Yalov

07.3
Tat

Yalov

K> î Gemi Saatleri.
Yalova -Sirkeci (işgünleri)

Resmi Daireler 05.50-13.05 -17.00.
Tatil Günleri 06.30-13.00- 17.00TEK Arıza 5132066

TEK İşletme 5134503 Belediye
Turizm Der. 5131274
Spor Sah.
Orm. Böl. Şf.

5131900
5131286 Sekreter 5134520

Milli Eğt. Md. 5131174 Zabıta 5134521-190
Halk Eğt. Mrk. 5131846 Otobüs İşlet. 5134521-122
Halk Kütüp. 5131353 Su İşletmesi ö 1 34521 -1 15
As. Şb. 5131057 İtfaiye 5'3232b
Karayolları 5131308 Muhasebe Md. 5134521-182
Uman Bşk. 5131133 Yazı İş. Md. 5134521-111

Su Arıza Yalnız 185Mal Md.
Nüfus Md.

5131095
5133742

Özel İd. Md. 5131507
Tapu SIc. Md. 
Müftülük

5131414
5131364 TAKSİLER

Gümrük Md. 5131411-5130024 KorfezTaksl 31821

Tekel Md. 5131042 Çınar Taksi 5132467

Ver. Da. Md. 5132360 Güven Taksi 513324u

İlçe Tar. Md. 5131186 Gemlik Taksi 5132324
İlçe Seç, Md. 5134994

07.0
12.3
18.1

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 513 12 95
Özgaz 514 1700
Tekgaz 513 16 37
Oçakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Likit gaz 513 17 38
Yeni Likitgaz 513 65 00
Alevgaz 513 40 95

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

MÖBEJÇJ ECZAKEEER
30 Mayıs 1995 Sah ENGİN

|1 May» 1995 Çarçamba VEJİROÖUJ

1 Haziran 1995 Perşembe YİĞİT

| 2 Haziran 1995 Cuma • SEDA

3 Haziran 1995 Cumartesi ÇAMLICA

5 Haziran 1995 Pazartesi DEMİRİZ



ıo Maviş ıvvodaıı «-•camii iz

30 Mayıs 1995 Salı Gemlik KÖRFEZ

TEŞEKKÜR
Konya Ilgın Karayolunda ailemizle birlikte meydana gelen 
üzücü trafik kazası olayında, ilgilerini esirgemeyen başta 

DYP Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili
Sn.Turhan TAYAN a

DYP Bursa Milletvekilleri
Sn. Fethi AKKOÇ'a

Sn. Mehmet GAZİOGLU'no
Gemlik Kaymakamı
Sn. Orhan IŞIN'a

Gemlik Belediye Başkanı
Sn. Nurettin AVCI'ya

DYP ilçe Başkanı
Sn. Yüksel YILDIRIM'a

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Sn. Kemal AKIT'a

Evimi ve Ilgın1! arayan değerli siyasi 
. parti temsilcilerine, meslekdaşlarıma, arkadaşlarıma, 

tüm bizi sevenlere teşekkürü bir borç biliyoruz.

YILDIRIM AKINCI ve EŞİ

Kafoğlu Yağ Sabun San. Tic. A.Ş. 
Kurumlar vergisi şampiyonu.

Cumhurbaşkanlığı kupasındaT rabzonspor'a 2-0 yenilince

Beşiktaşlı'lar ın 
şampiyonluk gecesi 
kursaklarında
kaldı

GEMLİK ROTARY KULÜBÜ 
BAŞKANLIĞINDAN 

KONGRE İLANI
Derneğimizin 1994-1995 dönemi 2. Genel Kurul 

Toplantısı 22 Haziran 1995 perşembe günü saat 
13.00'te Tibel Otel'de yapılacaktır.

- Üyelerimize duyprulur.
YÖNETİM KURULU

Türkiye liginde şampi 
yon olan Beşiktaş Spor 
Kulübü'nün. Gemlik'(i 
taraftarlarının. Marino 
Resta ura nt'ta d üzşnledik- 
leri şampiyonluk yemeğk 
aynı gece Beşiktaş'ın 
Trabzonspor karşısında 2- 
0 yenilmesi sonucu kur
saklarında kaldı.

İki yır öncede Türkiye 
birinci (iğinde yine 
şampiyon olan 
Beşiktaşlılar, İskele 
Meydanı'nda bulunan 
Marino Restaurant'ta 
şampiyonluk yemeği 
düzenlemiş vie gece 
büyük' çoşku içinde 
geçmişti.

Gemlikli Beşiktaş 
taraftarları bu yılki 
şampiyonluğu da aynı 
görkemli tablo içersinde 
yapmak istediler. Ancak,

geçtiğimiz hafta cumarte
si gecesi Ankara'da 
oynanan Türkiye 
Cumhurbaşkanlığı kupası 
karşılaş ma s ı n d a 
Trabzorispor'un Beşiktaş'ı 
2-0 yenmesi şampiyon- 
lûğu kutlayacak olan 
Gemlikli Beşiktaş taraftar - 
larının yemeğini kursak 
larında kalmasına riea -n 
oldu.

B un a • karşın ' 
Beşiktaşlılar yenilginin 
etkisinden çıkarak, içkinin 
de verdiği etkiyle kısa 
sürede yenilgiyi unutarak, 
şampiyonluk havasına 
girerek, geç saatler e 
kadar eğlendiler..

Gemlikli Beşiktaşlılar 
yemek arasında şampiy
onluklarını havayi fişek 
gösterisi ile kutladılar.

GÜNDEM:
. 17 Açılış ve divan seçimi
2- Saygı duruşu
3- İ 994-95 dönemi faaliyet raporunun bkûrrmâöi'
’4- Denetleme kurulu raporunun okunmdsT\
5- Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının.

görüşülmesi ye aklanması .
, < 6-1995-96 yılı bütçesinin görüşülüp onaylanması

. 7- Dilekler ve, kapanış.

Halk
Eğitim
Kermesi

ELEMAN ARANIYOR
o Şirket

O Bilgisayar kullanabilen 
O Askerliğini yapmış

Bay veya bayan eleman alınacaktır 
Başvuranlar için kısa özgeçmişleri ile 
saat 17,oo I8.00 arasında telefonla 
randevu almaları rica olunur.

Gemlik Halk Eğitirp 
i® Merkezi

' Müdürlüğünce 
Belediye salonunda • 
kermes düzenlendi.

|a Uç gun sureyle 
4 saat 14.oo ile I8.00 
Harasında açık kala- 
| cak kermese dün ilgi 
H büyüktü.

Halk Eğitimi Merkezi 
|' Müdürlüğünden alı

nan bilgilere göre, 
Müdürlüğün giyim 
kursu öğrencileri 
tarafından yıl içinde 
hazırlanan giysiler 
Atamer Hotei'de

>• | düzenlenen defile İle 
tanıtıldı.

| Kursiyer manken- 
■lerln sundukları bir-
*>'< birinden güzel 
: giysiler, İzleyiciler 

tarafından büyük ilgi 
gördü.

Kontroller 
sıkıcı olmağa 
başladı

Turizm mevsiminin başla
masıyla bilhassa hafta son
arında aileleriyle birlikte 
<umla yönüne giden aileler, 
andarmanın sıla kontrol - 
erinden yakınmagd 
□adadılar.

, Kumla girişinde sahile 
giden araçlarda şüpheliler 
yerme her aracın.durduru
larak kimlik kontrollerinden 
geçirilmesi bilhassa aileleri 
tedirgin etmeğe
başladı.Vatandaşlar", kontrol- 
terin normal yapılmasını

ailelerin kimlik kontrollerinden 
geçirilmesi, eski sovyetler 
düzenini anımsatıyor" diyorlar.

Müracaat: OZAN BOYA
KİMYEVİ MADDELER TİCARETİ

Tel. 2361641 — BURSA

Ödeyeceği VeM

Sayfa: 6

Şirketler 
vergi fukarasi
1-Kafoğlu Yağ. San.A.Ş.
2-GEMNAK Nak. Taaah. Ltd. Şti.
3-DökümMak.Müh.Paz.Ltd.Şti
4-Yıİdırım Tuz San. Tic. AŞ.
5-Sarışen Zeytincilik A.Ş.
6- Güzel Nakliyat Ltd. Şti.
7-Mutman Ec.Deposu Ltd. Şti.
8-Çınar Tersanecilik Ltd. Şti.
9- Avcılar Petrol Tjc. Ltd. Şti.
10- Alto Seramik Tic. Ltd. Şti.
11-Mintur Mina Turizm A.Ş.

’ 12-Aydmlar İnş.Tur.San.Ltd.Şti.
13-Orksan Org Kimya San. Ltd. Şti.
.14-Sözünerl Mim. Tic. Ltd. Şti.
15- Isıtan Ltd. Şti.
16- Diabaz mermer A.Ş.
17-CamcıoğluMüh.İnş.Ltd.Şti.
18-Baytaş Ltd. Şti.
19- Hüryapr Ltd. Şti.
20- Geoteknik Ltd. Şti.
21 - Armada Deniz tic. Ltd. Şti.
22- Dayıoğlu Döviz Altın Tic.A.Ş.
23- Elif Tic.lhr. A.Ş.
24-Uzunlar Mobilya Ltd. Şti.
25-Didem Teneke Kutu Sn.Ltd
26- Kaplan Mimarlık Ltd. Şti.
27- Plasteks Ltd. Şti.
28- Duru Gıda ve Ihr. ltd. Şti.
29- Çiftçi İnş. San. Tic. Ltd. Şti.
30- Yıldırım Gıda Mad.Ltd.Şti.
31 - Atamer Turizm A.Ş.
32- Töre Tuğra İn. Turz.Ltd. Şti.
33- Haksan Kapalı Sqn.Ltd.Şti.
34- Yavuzlar Et Entg. San. A.Ş.
.35- Cengiz Harita İnş. Ltd. Şti.,'
36- Erkan İnş. ta. Ltd. Şti.
■37- Türbel Gıda, San.Ltd. ŞfL
38- Burfleks Poliüretan Pa. ltd
39- Özoren Elektrikmekanik
40- Hayret Gıda Mad. Ltd.Şti.
41 - Baloğlu meşrubat Ltd. Şti.
42- Filiz İnş. Tic: Ltd. Şti.
43- Emirhan İnş. Tic.' Ltd. Şti.
44- Şafaklar İnş. Mon. Ltd. Şti.
45- Aybey Mim. Ltd. Şt[ ,
46- Mitaş lqş. San. Tic. Ltd. Şti,
47- Bereket Köylü Zey. Ltd. Şti.
48- Temel Tavuk. Tar. İş. İşt.Ld. Şti.
49- Ay Tavukçuluk Ltd. Şti-.
50- Sölaksubaşı Oto. Gıda Ltd. Şti.
'Si- Başaran Balık ve İnş. Tic. Ltd. Şti.
52- Kozlu Tic. Ltd. Şti.
53- Frnak Ltd. Şti.
54- Kral Dış Tic. Ltd. Şti.
S5 Ftciler Otomotiv Ltd. Şti.
56--Erenoğİu Süt Ürünleri A.Ş.

Derye Tüketim Koop.
rq Tatcan Gıda İh. Md. Ltd. Şti.

' 59- Gemtır Ltd. Şti.
Frkam Gıda San. Ltd. Şti.

61- İlkay Zeytin. Nak. Ltd. Şti.
62- İnanlar Gıda San. Ltd. Şti.
63 Ağa San . İnş. Ltd. Şti.
64- Detay İnş. Tic. Turizm Ltd. Şti.
65- Gemlik İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.
6Ö- Ge-ma İnş. Taah. Ltd. Şti.
67- Barışanlar Konf. Tic. Ltd. Şti.
68- A kıtla r Nak. Akaryakıt İnş. Tic. A.Ş.
69- S.S. Gemlik Körfez Tüketim Koop.
70- S.S. 66 Nolu Taş. ve Nak. Kop.
71- Kahraman Day.Tük.GıdaSan.Ltd. Şti.
72- Özaksa Zeytin Ürün Ltd. Şti
73- Vahdet Day.Tük. Mal. Ltd. Şti.
74- Köyüm Gıda mad. tic.Ltd.Şti.
75- Alper İth. İhr. Ltd.Şti.
76-Gürle O.etilçcilik Ltd.Şti
77- S.S. Azot Mdnsup Tük. Koop.
78- Turan mak. San. dış.Tic.Ltd.Şti.
79- Kop. İnş. San. Tic.Ltd.Şti.
80- Anar Fırın Gıda San.Ltd.Şti.
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MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 
GEMLİK ÖZEL KÖSEOĞLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

Okulumuzun 1995-1996 Öğretim yılı ugulanacak eğitim ücretleri aşağıdaki 
.şekilde tesbit edilmiştir: Duyurulur.

EĞİTİM ÜCRETİ SINIFLARSINIFLAR EĞİTİM ÜCRETİ

Anasınıfı 30.78O.OOO+KDV. Orta Haz. 60.800.000+KDV
İlkokul İ 46.170.000+KDV Orta 1 60.800.000+KDV
İlkokul 2' 46.170.000+KDV Orta 2 60.800.000+KDV
İlkokul3 46.170.000+KDV Orta 3 60.800.000+KDV
İlkokul 4 46.170.000+KDV Lise Haz; ' 66.500.000+KDV
ilkokul 5 46 J 70,000+KDV Lise 1 . 66.500.Ö00+KDV

NOT: Servis ve yemek'ücretleri eğitim yılı başında tesbit edilerek ayrıca duyuru» 
lacaktır,

*

t
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