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BAK-TAT Tesisleri hizmete acildi
11 bin m2.lik alan üzerinde 3 bin m2.si kapalı tesislerde kurulan modern konserve 

fabrikası geçtiğimiz hafta cumartesi günü Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Cengiz Aldemir, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Sait Ağaoğlu ve Bursa Vali Yardımcısı Ömer Naci Sözer tarafından hizmete açıldı.

HAFTALIK SİYASİ GAZETE

<J)ü0ün, O^şan, Qünnet davetiyeleriniz için 
zengin çeşitlerimizi 

ve fiyatlarımızı görmeden karar vermeyiniz.
LİJİ MUTLAKA ARAYINIZ.

Üretiminin tamamı yurt dışına üretilecek olan BfiK-TfiT 
Gemlik Tesislerl'nde saatte 6 bin kavanoz ürün tam otomatik 
rpaldnelerle İşlenebilecek. İşletmenin Danışmanı Prof.Dr.
Vellttin Gürgun, tesisin sağlık koşullarına uygun olarak AB 
standartlarına göre kurulduğunu belirterek, konuklara fabrt- 
ka hakkında bilgi verdi. (Fotoğraf: Gemlik KÖRFEZ)

HAFTACA BAKIŞ
• KADRİ GÜLER

Cengiz'i anarken
Bugün askerlik çağına gelmiş gençler 1980 öncesi olayları 

pek anımsamazlar.
3 Temmuz 1979 günü Bursa Atatürk Caddesindeki 

Avukatlık Bürosundan çıkıp, Avukatlar Lokaline giden ve 
oradan Setbaşı yönüne yürüyen, bir sokak ötedeki Abdal 
Caddesine dönen gazetemiz Sorumlu Müdürü Mehmet Cengiz 
Göral, kendisinin izlendiğinin farkında değildi.

Örnek apartmanına 10 metre kala, hain bir elin sıktığı 
kurşun, genç Avukatın ölümüne neden oldu.

M. Cengiz Göral'ın katili olarak yakalanan ve idam hükmü 
giyen Mustafa Karaca'nın öldürdüğü kişiyle hiçbir alıp 
veremediği yoktu.

Karaca ve onun gibiler kiralık bir beden, kiralık bir ruhtu.
Mehmet Cengiz Göral ise, aydınlık bir insandı. Zeka 

fışkıran bir beyin, demokrasi aşığı bir gönlü vardı.
. Her karanlık dönemde aydınlık insanlara karşı biçilen 

kararla O'nu aramızdan aldılar.
Cengiz'i tanıyanlar nedenli yaşamı sevdiğini, insanları 

sevdiğini bilirlerdi.
Cengiz'in yaşam kavgası onur yüklü...
Kızı Özgür, babasının yolunda bir hukukçu olarak onun 

boşluğunu dolduracak..
16. ölüm yılında Sevgili Cengiz'i saygıyla anıyoruz.

Sungurlulu girişimci Baklan Kardeşlerin ilçemize yaptıkları 
yatırım cumartesi günü BAK-TAT konserve fabrikası hizmete 
açıldı.

BAK-TAT'ın Gemllk'e kazandırılmasında en büyük katkı 
Mustafa Özergen ve oğulları Emin İle Engin Özergendir. Bu 
ailenin ürettiği ürünleri Almanyadaki İşyerlerinde satan Baklan 
kardeşler, pazarını büyütünce girişimciliğin verdiği atılımla 
Gemlik'e güzel bir sanayi kuruluşu kazandırdılar. .

BAK-TAT'ın açılışına yurdun dört bir yanından işadamları, 
Sungurlulular ve yurt dışındaki Baklan Kardeşlerin bayileri de 
katıldı.

Açılıştan sonra düzenlenen motor gezisi İle İlçemizin güzel - 
İlkleri konuklara tanıtıldı.

Bak-Tat Tesislerinin açılışı nedeniyle yaşamlarında belki 
İlk kez Gemlik'e gelen insanlar ilçemizi tanıma olanağı elde etti.

Kuralan modern sanayi kuruluşları, yanlız bölgenin ve 
ülkenin ekonomisine değil, tanıtımına da büyük katkılar sağlı 
yor.

Dileğimiz, Baklan Kardeşlerin yaptığını Gemlik'li 
Madamlarımızda gerçekleştirsin. Bunun için ellerinde yeterli 
donanım ve birikim var.

Eksik olan cesaret.
Bunü da Baklan Kardeşlerin eserine bakarak kazanabilirler.

AH-TAT Gemlik .Tesislerinin hizmete açılış 
töreninde konuşan Baklan Kardeşlerden Mustafa 
Baklan, üretimlerinin tamamının Avrupa'ya İhraç 
edeceklerini, tesisin Gemlik ve çevresinin ekönomik 
yapısına katkıda bulunacağını belirter ek, 
"Şirketlerimizi büyütmeye devam ediyoruz. 
Ürünlerimizi Avrupa standartlarına uygun işleye
ceğiz." dedi., 
^Açılışta konuşdn Ankara Ünivesitesi Ziraat 
Fakültesi Dekanı Salt Ağaoğlu ise kurulan tesisin 
üniversite sanayi işbirliğinin en güzel örneklerinden 
birinin olduğunu belirterek, "Bizi Avrupa Birliği ne 
alsalarda almasalar da önemli değil. Biz, çağdaş 
bilime inanan insanlar olarak çalışmalarımızı 
devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.

Haberi Sayfa 3'de

Kısa kısa kısa
YDH’de 
Yönetime atama

S^ni Demokrasi 
^^reketi Partisi Gemlik 
i'öçe Yönetiminde 

«çtiğlmiz hafta mey- 
na gelen istifalar- 

sonra doğan 
boşluk yeni atamalarla 
dolduruldu.

||İ|>H İlçe Başkanı 
Müseyin Yurt, yönetim

kurulu üyeliklerine 
yedek üyelerden Cavit

^^rasyedl ve Hakan < 
Dağu'nun getirildiği

, bildirildi

ABALAR BULUNDU 
İSectiglmiz hafta ilçe 
jâjgden çalınan iki özel 
oto bulundu. ■ 
G^mlikspor eski 
Başkanı ve Yeminli 
Ogli Müşavir Mahir . 
Iggncer'ln Atatürk 
Kprdonu'ndaki evinin 
|l§ünden çalınan 
|İBğan marka özel 
igihç Manisa'da 
polisçe bulundu. Aracı 
||aian üç kişilik genç 
paralan bitince oto- 
mobill terk etti. Şüphe 
Igerl yakalanan 
||ilnçler. Gemllk'e 
^getirilerek tutuklandı. 

İnçlik 
KAMPLARI ve YAZ 
OKULU BAŞLADI 
Milli Eğitim Bakanlığına 
bağlı Hasanağa v e 
Karacalll Gençlik 

^implarının birinci . 
devresinde küçük izci 
ve yavru kurtlar on gün 
süre ile dinlenerek, 
||||zın tadını çıkaracak - 

öte yandan İlçe 
||Sffinçllk ve Spor 
'Müdürlüğü tarafından 
29 Haziran -29 Ağustos 
tarihleri arasında süren 
yaz spor okulları

: DÖşladı.

ifll TH 1WVH Müdürlüme

Eski İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Celal Yyçe'nlh 
ani ölümü ile boş kalan 
yer|ne Atatürk İlkokulu,: 
Müdürü Erol Ateşli 
atanırken, Şube 
Müdürlüğüne'de 
Borusan ilköğretim 
Müdürü Mehmet Tuna 
getirildi.

Haberi Sayfa 3'de

Yeni İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Erol Ateşli

"Konuşacak şey

'Yıtrhaz AKKIlIÇ
2. Sayfada 

"Mirkeiam'ın Kelamına 
Bakınca" 

Necati KARTAL
2. Sayfada 
ilkeli Siyaset " 

Gonca YERLİYURT 
I s» Jayfadd 
"Arabesk Fiyata 

gkçtıomm*: 
, gro($ÜR$A¥ *

4. Sayfada

Sorumlu Mudur ve yazarımız 
Av. M. Cengiz Göral'ı 
ölümünün 16. yılında saygıy
la andık.

Mehmet

BfiK-TOT Tesislerinin açılışı 
Tarım ve köyişleri Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Cengiz 
Aldemir, Prof. Dr. Salt Ağaoğlu, 
Vali Yardımcısı Ömer Naci 
Sözer tarafından yapıldı.

VI. I

Gemlik Rotary Kulübü 
yeni yöneticileri düzen
lenen törenle görevlerini 
devraldı.
Borusan çamlığında 
düzenlenen yemekli 
toplantıda Eski Başkan 
Alı Mutman, görevini 
Yeni dönem Başkanı 
Ceyhan Aydın'a devret
ti.

Haberi sayfa 3'de

Evi yanan 
öğretmene yardım 
kampanyası açıldı

Haberi Sayfa 3'de

anıldı
Gazetemizin Eski 

Sorumlu Müdürü ve 
köşe yazarımız Avukat 
M. Cengiz Göral, 
öldürülüşünün 16. yılın
da Adliye Köyû'ndeki 
mezarı başında dostlan 

' tarafından anıldı.
Dun, Adliye Köyü'ne 

giden M. Cengiz Göral'ı 
arkadaşları saygıT* 
duruşunda bulunarak, 
mezara bir demet 
karanfil bıraktılar.

M. Cengiz Göral, 3 
Temmuz 1979 günü 
Atatürk Caddesl'ndeki 
bürosundan çıkarak, 
Setbaşı Sakal Döken 
Caddesl'ndeki evine 10 
metre kala Mustafa 
Karaca adlı ülkücü 
tgrafından başından, 
kahpece vurularak 
öldürülmüştü.

Demokrasi aşığı, 
mücadeleci ve değerli 
bir hukukçu olan M. 
Cengiz Göral, 
gazetemizin 2. sayfasın
da her hafta "Haftadan 
Haftaya" adlı köşesinde 
yazılar yazmaktaydı.

Bu hafta O'nun anısı
na 2. sayfadaki 
köşesinde 16 Haziran 
19/9 günü gazete 
m I z d e çıkan. 
"Iskalamak" adlı yazısını 
yayınlıyor. Kendisini 
saygıyla anıyoruz

ÖZ GÜÇ..
Çekiç Güç 
Devede hörgüç 
Kalmaz ise moral güç 
Atması güç 
Güç, Güç 
Evet! Öz Güç...
MIHI Güç!... 
Güç, o güç...



Gemlik KÖRFEZ Sayfa: 2
IO Maviş ıvv.nAnıı
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HAFTADAN
HAFTAYA

Ölümünün 16. yıldönümünde M. Cengiz 
Göral'ı 16 Haziran 1979 günü bu köşede 
yazdığı anlamlı yazısıyla saygıyla anıyoruz.

Iskalamak...
Çetin Altan'ın bir cümleciği vardı; "Yaşamı 

ıskalamamak gerek..." i
Yeryüzünde milyonlarca insan yaşıyor. Acaba 

ne kadarı "Yaşamı ıskalamayı" düşünüyor ve ona 
göre yaşıyor? Bunu hesaplamaya kalkarsanız, 
bulacağınız cevap rakam olarak pek fazla sıfırlı 
olmaz herhalde..

Evet, "Yaşamı ıskalamamak gerek..." 
Yaşıyorsunuzdur; işiniz vardır, çocuklarınız vardır, 
eğlenmeleriniz, çalışmalarınız, gülmeleriniz ve 
ağlamalarınız vardır. Bir sorununuz yoktur, yaşıyor- 
sunuzdur,. sorunsuz ve dertsiz. Yaşamınızdan 

। hoşnutsunuzdur.. Bir deniz kıyısı, bir duble rakı, 
güzel kadınlar, dans oyun, kumar,.. 
Yaşıyorsunuzdur; sağlığınız yerinde, yürüyerek, 
koşarak, otomobil kullanarak...

Veyahut, yaşıyorsunuzdur; bir partinin İl 
Örgütünde faal çalışarak, nutuk atarak.. Oradan, 
oraya koşarak, insanlarla uğraşarak, birşeyler yap
tığınızı sanarak yaşıyorsunuzdur.. Biraz da iddialı bir 
biçimde yaşıyorsunuzdur..

Yaşıyorsunuz ve aklınıza hiç gelmiyor, yaşamı 
ıskaladığınız^. Oh ne rahat!

Özgürsünüzdür, özgürlük hakkında bir bilginiz 
yoktur, ama özgürsünüzdür.. Çünkü, özgürlüğü hiç 
düşünmemişsinizdir, ne menem şey olduğunu hiç 
irdelememişsinizdir özgürlüğün... Ve 
özgürsünüzdür...

Mutlusunuzdur, mutluluğu hiç aramamışsınızdır, 
ama mutlusunuzdur.. Kafanızı yormamıştır hiçbir 

j zaman, nerede başlar, mutluluk, nasıl sürer ve ne 
| şeklide sürebilir diye, fakat mutlusunuzdur...

_  Bu sizsinizdir, bu odur, bu benimdir.. Hepimizin 
। yaptığı boyuna ıskalamaktır, yaşamı ıskalaya, 

ıskalaya yaşamak.. Bunu söyleyenlere ise, düşman 
•kesiliriz, yaşamı ıskalarız ama, onları tekmeleriz.,- 
Kısacası, ıskalaya, ıskalaya, tekmeleye tekmeleye

I yaşar gideriz.. Daha doğrusu, ölür gideriz..., ,
Oysaki, çıkar ozanın biri, gümbür, gümbür 

söyler dizelerini. Hapislerde çürütürüz.. Zindanlara 
atarız toplumdan soyutlarız.. Ve o ozan söyler sön 
sözünü, "Gün olur zincire vurulmaktır özgürlük..." 
diyerekten..

, Çıkar bir roman yazarı, çürümüşlüğümüzü koyar 
önümüze, tikseneceğine kendi çürümüşlüğümüz
den, saldırırız bu yazara.. Döveriz, söveriz, öldü 
rmeye kalkarız olmazsa.. Ve çıkar o yazar; söyler 
son sözünü, “Yaşamı ıskalamayın.." diyerekten...

Bilmeyizki, düşünmemişizdirki; dünyada iyi ve 
•| güzel ne varsa, ozanların, yazarların payı büyüktür 

bunda.. Bir parça onları anlamaya, bir parça 
onları çözümlemeye çalışsak, iyiye, güzele yak
laşırız.. Ve ne de İyi olur, ne de güzel olur.. Hayır, 

, onları anlamak yerine, onlara saldırmaya şart- 
■ I landırılmısızdır.. Ve şartlanmışlıklardan kurtula - 

i madan yaşar gideriz, göçer gideriz.
Peki, değişecek mi bunlar?.. Kısacası, değişe- 

I cek miyiz? Çok zor ve çok süre İster, gibi geliyor., 
f Hem de, çok çok süre... Böyle durumlarda söyle

nen ve umudu belirleyen bir söz vardır, “Bir gün 
mutlaka..* derler. Ve ozanın biri şöyle demiştir; "Bir 
gün yok.., O bir gün hiç olmayacak.." Dialektik 
gereği de böyle değil midir. Çünkü değişmeyecek 

I olan, değişmemezllğin kendisidir sadece.. Öyleyse 
n *0 bir gün hiç olmayacak." sözünü doğru 
; söylemlştir.ozan.

Sıcaklar, deniz, kumsal, yüzmek, dans etmek, 
sevişmek, koşmak, gülmek, sabahlara dek ateşler' 

■ yakmak». -
Soğuklar dağa çıkmak, kayak yapmak, disko- 

।. larda dans etmek, kumar oynamak geniş salonlar- 
da...

Ve yaşamak.
Çetin Altan'da *Yaşamı ıskalamamak gerek" 

< diyor. Halt ediyor doğrusuI..____________________

a---------- —--------------------
Konuşacak şey 

kaldı mı?
Önceki gün Sivas'ta "Madımak OtelCnde 37 

aydınlık insanın cayır cayır yakılışının ikinci 
yıldönümüydü. Bü arada mahkeme, kendi yayın 
organlarında "şanlı Sivas kıyamı" adıyla övdükleri 
korkunç katliamı gerçekleştirenleri cezalandırırken/ 
yazar Aziz Nesin'in o kudurgan kalabalığı "tahrik" ettiği 
kanısına vardı ve bu "tahnk“i hafifletici neden olarak 
değerlendirdi.

Yani önceden ve gerçekten, bildiri ler ve söylenti 
lerle "tahrik" edilmiş kara kalabalığın, "Madımak"ı 
ateşe vererek 37 "can"ı cayır cayır yakışı bir ölçüde 
"mazur" görüldü.

Utanıyorum...
Cumartesi günü Yüksel Baysal "Sivas ellerinde 

sazım kırılır" başlıklı yazısının başında, Yavuz Bülent 
Bakiler'in 1957'de dönemin ünlü İslamcı şairi Necip 
Fazıl Kısakürek'le yaptığı konuşmadan bir bölüme yer 
vermişti. Daha o zaman şöyle demiş Bakiler:

"Sivas göl gibi durgun, sessiz, hareketsiz bir şehir. 
Sivas kelimesinin başındaki ve sonundaki (s) narfl, 
İnsana adeta susmayı ihtar ediyor. Sivas, "sussss" gibi 
bir kelime. Şimdi biz bu göl şehrinin tam ortasına 
küçük bir çakıl taşı fırlattık. Konferanslar düzenle 
meye başladık. Golün ortasında küçücük daireler 
oluşmaya ve büyümeye başladı. İnşallah sizi de 
davet edeceğiz. İnanıyorum kı Sivas'ı teşrifinizle, bu 
bizim çelimsiz dairele rimiz, kıyılara doğru dalgalar 
hâlinde büyüyerek ulaşacaktır.''

Neden 19o7'de bunları söylüyor Bakiler? Çünkü 
Sivas, CHP'nin "tek parti sultası" diye tanımlanan ikti
darının 1950'de yıkılışından sonraki seçimlerde de, - 
ne hikmetse- hep CHP'ye oy verdi; yani "Sivas 
Kongresi geleneğimden kopmadı, koparılamadı bir 
türlü. 1957de başlayan girişimin amacı, bu geleneği 
bozmak!

Ve bozdular, 1990'lara gelindiğinde "şeriatçı 
kalkışma"nın dalgaları Sivas'ı sardı,*2 Temmuz 1993'te 
"Madımak Otell"ne yurdu....

Ve de "adalet", ilhan Selçuk'un "kara kalabalık” 
diye tanımladığı güruhu, saldırılarında, bir ölçüde 
"mazur" gördü, suçu Aziz Nesinle paylaştırdı....* .•★ ★

3 Temmuz Avukat Mehmet Cengiz Göral'ın alçak
ça katledilişinin 16. yıldönümü.

Onu öldürdüğü mahkeme.ce sabit olan Bursa Ülkü 
Ocağı başkanlarından Mustafa Karaca "idam"a 
mahkum olmuştu, şimdilerde şu ünlü Terörle 
Mücadele Yasası'yla getirilen indirim dolayısıyla. - 
sanırım- serbestçe dolaşmakta. Hatta belki de Isa 
Armağan'ın ağabeyi Ali nin, TÜPRAŞ'ın ortalık yerine 
kurduğu "kaçak rafineri"nin gizli ortaklarından biri...

Cengiz'se, "DemokrasT adına" Gemlik Adliye 
Köyü'nün mezarlığında yatıyor. Eğer haince ve alçak
ça kıymasaydılar, şimdi 39 yaşında olacaktı,..

Cengiz, hukukçuluğu yanında usta bir yazar, iyi bir 
'şair ve kıvrak zekalı siyasetçiydi. 23 yıllık onurlu 

- gazete GEMLİK KÖRFEZ'de yayımlanan köşe yazıları, 
bugün de geçerliğini koruyor. Örneğin 25 Temmuz 
19/8 günü "Susmak" başlıklı yazısında şöyle demiş:

"Susturulmaya alışkın bir toplum olduğumuzdan 
olacak, nedense 'susmak' değerli sayılır bizde. 'Söz 
gümüşse^ sükut altındır* diye de, susmanın ne değerli 
Şey olduğunu anlatmak istemişlerdir güya.(...) Okul 
sıralarında başlar 'susmak' serüveni. Sınıfta aklınıza 
bir şey geldiae, sormak mı isterdiniz? Öğretmen 
hoşnut kalmazsa sorunuzdan, tersler hemen, 'Sus' 
der, ‘otur yerine..."

Böylece devam etmiş Cengiz; duruşmada 
sanığın, toplantıda gerçekleri söyleyen konuşa 
maçının, yönetimde ve siyasette aykırı görüş savu - 
nanların, hep susturulduklarını anlatmış. Sonra da 
şöyle bağlamış:

"Siyaset toplumsal bir uğraştır. Bu uğraşı özellikle 
emekçilerden yana veren insanlar, susma sorumlu
luklarının bittiği noktada, konuşma sorumluluklarını 
duymaya başlamalıdırlar. Aksi halde, siyasette ege
men olanların yörüngesine girme dönemi başlar ki, 
uğraş toplumsal olmaktan çıkar, anlamını yitirir.

Sürekli susan insanlar, sonunda konuşacak bir şey 
bulamazlar...."

Cengiz'in bu yazısı, bir zamanlar il yönetim kurulu 
üyeliğini^ yaptığı partinin bugünkü sorumlularına 
"birşeyler" anımsatır- mı, bilemem. Ama Türkiye hızla 
bir yerlere doğru sürükleniyor. Kendilerini ilerici sanan 
veya öyle gösteren kimileri, -ayırdında olarak veya 
olmayarak- en bağnaz çevrelerle işbirliği halinde 
"Cumnuriyef'e, Atatürk'e ve "aydınlanma devrimCne 
yükleniyorlar.

Oysa Ilhan Selçuk'un o yıldönümü yazısında belirt
tiği gibi, 'Kara kalabalık, adına okul denen medresel
erde özellikle yetiştiriliyor, beyinler çltileni yor; 
çocukların bilinçlerine kurşun dökülüyor, aklın değil, 
bağnazlığın öğretisine göre eğitilen neferlerin sayısı 
artıyor"...

Ve Cengiz Göral, alçakça katledilişinden onaltı yıl 
sonra, bir zamanlar il yöneticiliğini yaptığı partinin 
sorumlularına sesleniyor:

"Sürekli susan İnsanlar, sonunda konuşacak bir 
şey bulamazlar..."

■İGEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl: 23 SAYI: 1070 
Fiyatı :5.000 TL. 

Sahibi ve Sorumlu Müdürü : KADRİ GÜLER
İlllly önetlm Merkezi: Gazhane Cad. No.51 /A

Tel: 513 17 97 GEMLİK
Basıldığı yen KÖRFEZ OFSET Matbaacılık Yayıncılık 

GEMLİK

KARTAL m GÖR DEDİĞİ

Necati KARTAL
Mirkelam’ın Kelamına Bakınca
Öncelikle birşeyler üretmeye çalışanları eleştiriye 

tabi tutmak, yanlış olmazmı diye düşünürken; 
üretilenin ne olduğunu aktarmamak da, yanlış bir 
davranış biçimi diyerek,, bir aydır bu paradoksu 
yaşadığımı belirtmeden edemeyeceğim.

"Sentez" kavramı toplumumuzda ve aydınımızda 
hep olumlu bir öğe olarak varolmuştur. Oysa, 
dünyanın en çirkin, ama deha adamına, aptal, 
ama güzel bir şansın: "İkimizin bir çocuğu olsa, 
senin kadar zeki, benim kadar güzel olurdu dimi" 
önerisine, deha : “Ya tersi olurda, benim kadar 
çirkin, senin kadar aptal olursa" diye yanıt vermiş.

Ülkemizin stratejik, coğrafi ve jeo-politik durumun
dan dolayı “Doğu-Batı sentezi" cazibesini hep koru
muş; moda, sanat, edebiyat, siyaset bu etkiden 
bolca nasibini almıştır.

Bazen çok olumlu örnekler çıkıyor olmasına 
S karşılık, MİRKELAM örneğinde olduğu gibi, "Mega

Garip projelerede" rastlamak mümkün.
Siyah- beyaz bir fonda, ritmsiz, garip kılıklı bir 

adam koşuyor. Bazen fonda yorgun, gecekondu 
halkı geçiyor. Kentin varoluşlarında düzensiz 
yapılaşma. Telsiz ve yaldızlı dönemi öncesi mikro
fonda aynı adam "Her gece ben/Her gece 
medyada görülmüşüm" der gibi, yeni bir "Hit" türü 
yor: Fergan MİRKELAM.

Bir gece, ama sadece bir gecenin sabahında 
160 bin adet satıyor. (?)(l)

Bu iş olurda durmak olur mu? Hemen 150 bin lira
ma kıyıp bir kaset alıyorum. "Hlndistan'dan-ABD'ye 
kadar uzun bir coğrafyada yaratılan Doğu-Batı sen- 
tezi(!)..."ni dinliyorum.

Kasedin parçaları şöyle sıralanıyor : "Her gece 
hatıralarımda) sevdim bende; ahu gözlüm sevmek 
suçmu İstanbul'da; Tavla(da) karşılıksız çek iste- 
mem(ulan) dümtek" (ulan jokerdi)

Parçaların teknik boyutu üzerine birşey diye
bilmem için, müzik otoritesi olmak gerekir. Ancak, 
müziğin bende uyandırdığı şunlar:

1970-80 arası “Gülden Karaböcek"in söylediklerini 
anımsatan “arabesk bozması" olduğu gözleniyor. 
"Ahu gözlüm" bu tarzın favorisi. İkinci sırayı “Sevdim 
bende" alır. Hele İskender Paydaş'ın katkısını 
kaldırırsan, bu parça "sokak arabeskçilerinin" 
seviyesine iner.

"Sevmek suç mu"da araya birkaç kez polis telsizi 
giriyor. Anlamak mümkün değil. Acaba "sevmek" 
kavramının “suç" olmadığını mı kanıtlamak istiyor. 
Çünkü parça "tamam anlaşıldı" anonsuyla son 
buluyor. (Anlayan varsa bahada anlatsın)

Malumunuz "biçim Özden doğar" Olayın özünde 
arabesk olunca "kader ağlarını örmez mi(?)“ Sıkça, 
kaderden yakınıyor bizim Mirkelam.

"Sevmek suç mu,
kader bu mu, 
sensiz Rabbim canım alsın 
kaderimde hep sen varsın"
-Gibi çiklet manilerinde rastlamak mümkün-
Hani şu 5 yıl önce Kuşadasında elenen parça 

"karşılıksız çek"e gelince; insanlığa yeni bir perspek
tif sunuyor(?) Artrk Romeo, Julyet'e "Şeni borsada 
en yüksek veren MÜ-YAP hisseleri kadar seviyorum" 
diye serenat yapacak! Ekonominin toplum psikolojisi 

, üzerinde etkisi(l) demek böyle dile getiriliyormuş(?) 
öğrendik sağolsunlarl t

"Hatırladın girişinde Fikret Kızılok- Bülent Ortaçgil 
havası girer gibi oluyor, nakarata gelince çuvallıyor. 
"Sonra üzülsem, üzüldüğüme üzülsem" gibi 
"bunalımlı entel" modasına değinmeden de ede
memişler. Bu parçanın fotoğraf fonu da öyle.

Zaten amaç, “bir arabesk bozmasıyla" her ke 
sime seslenmek iddiası.

Bakıyorsunuz imaj sektörünün uzmanları yeniden 
yaratıyor bizim Fergan'ı. Saçı ekip, keli örtüyorlar. 
Yarim hilal favori ile "Milliyetçi" Hafif top sakal ile 
“entel"; bıyık, sakal, favori birleşince "BolivyalI Che". 
Giyimi ve tarzı ile "özgürlüğü", değerlere başkaldırır 
imajıyla "68'11" fpnda kent varoluşla' ve yorgun 
gecekondu İnsanlarıyla 70'lerin yeni toplumsal 
yapısı; geleneksel (ağırbaşlı- çağdaşlıkla) 50-65 
yeşilçamın siyah- beyaz kent jönü "Ayhan Işık'ı ve 
nihayet ıslak ^açları ve gömleği ile "Fredy 
Mercury"nin yerli türü. Hani güya "Dünya 
Gettolannın isyankar çocuğu" olacak ya(l)

İşte sana imaj ustalarının yeni eseri(l)
Esere soruyorsun : “Nereye koşuyorsun, 

Mirkelam? ,■
- "Valla bilmiyorum koş dediler" diye yanıtlıyor.
Haal Unutmadan; İskender Paydaş'ta 

“Müziğimizden taviz vermeyeceğiz" diye buyuruyor
lar. "Haklisini bu tarz çok para kazandırıyor'1 
"Görmüyormusun, bu tarzın adamları büyük 
işadamı bile oldular. Şeninde hakkın. Taviz verirsen 
5 bin bile satamazsın"

Neysel Mir'im Fergan; boşver onları, bunları...
Sen; "Tavla, tavla bizi tavla,
Salla......... "
Yahul Salla Iştel Gördüğün gibi, 
Bu ülkede herşeyin alıcısı var.
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BM TOT Gıda Sanayi 
Limited Şlrketl'nln Gemlik 
Konserve Fabrikası düzenle
nen törenle hizmete açıldı.

Geçtiğimiz hafta 
Cumartesi günü Orhangazi 
yolu 2. KFn'sinde 11 bin m* 
alanda kurulan Gemllk'ln İlk 
modern konserve fab - 
rlkasının açılışına Tarım ve 
Köylşleri Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Cengiz Aldemir, 
Bursa Vali Yardımcısı Ömer 
Naci Sözer, Ankara 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Sait- 
Ağaoğlu, Uludağ Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Abdürrahlm Korukçu, 
Gemlik Kaymakamı Orhan 
Işın, Gemlik Garnizon 
Komutanı Kıd. Piyade Albay 
Kom. Bilgi Günkent, Gemlik 
Belediye Başkanı Nurettin j 
Avcı, ilçe Emniyet Müdürü I 
Üzeylr Ergüven, Gemlik | 
Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt,Ticaret i 
Borsası Başkanı Osman 
Sarışen Sungurlulu İş 
adamları, Sungurlu daire 
müdürleri, ticaret ve sanayi 
odası başkan ve yöneticileri 
İle Ankara, Gaziantep, 
Fransa, Almanya,'Belçika, 
Hollanda, İtalya ve 
Avusturya'dan gelen iş 
adâmları ile Gemlikliler 
katıldı.

Açılışta SfiKTflT 
Lfd.,Şti. adına konuşan 
Mustafa Baklan, fabrikanın 
Gemlik'te kurulmasında 
ilçede birlikte çalıştıkları 
Özergen kardeşler ile 
Bursa'nın sanayiyi 
destekleyen bir liman kenti 
olması ve ham madde 
açısından yeterli kapasi 
tede bulunmasını etkilediği
ni belirtti.

Mustafa Baklan konuş
masında "Bu noktaya kadar 
birçok güçlükleri gögüsle 
yerek geldik. Ve bir

Gemlik Rotary Kulübü Yeni Dönem Başkanı Ceyhan Aydın
1 Temmuz 1995 günü Borusan Tesisleri'nde düzenlenen törenle 
görevi Eski başkan Ali Mutman'dan devraldı.

Rotary'de nöbet değişimi
Gemlik Rotary Kulübü 

yeni yöneticileri düzen
lenen törenle görevlerini 
devir aldılar.

Geçtiğimiz hafta 
Cumartesi gecesi 
Borusan Çamlığında 
düzenlenen yemekli 
toplantıda 1994-95 
dönemi Rotary kulüp 
Başkanı Ali Mutman, 
görevini 1995-96 Dönemi 
Başkanı Ceyhan Aydın'a 
devretti.

Ali Mutman, çalışma 
döneminde kendisine 
yardımlarda bulunan 
Emine Alkaya, Doğan 
Alkaya, Kadri Güler, 
Aydın Akovalıgll, 
Teoman Ekim ve Gönül 
Mutman'a şilt verdi.

Geleneksel kulüp 
madalyonunu Ceyhan 
Aydın'a takan Ali 

kardeşimizi de ?«hlt verdik. 
Ancak azmimizden yılma
yarak, şirketlerimizi büyüt 
meye devam ediyoruz. 
Gemlik tesislerimizde 
Avrupa standartlarına 
uygun ürün işleyeceğiz. 
Fabrikamıza giren ham 
madde kavanoza giresiye 
ve pakete girinceye kadar 
hijyenik şartlara uygun bir 
ortamda imal edilecek. 
Fabrikayı kurarken 
labaratuvara çok önem 
verdik. Bir gıda fabrikasında 
yapılması gereken tüm 
analizleri burada yapabile
ceğiz. Bunun için fabrikayı 
projelendirirken Ankara 
Üniversitesi He birlikte 
hareket ettik. Ülkemize 
hayırlı olmasını diliyoruz" 
dedi.

Tarım ye Köylşleri 
Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Cengiz Aldemir 
yaptığı' konuşmasında 
Türkiye'nin Avrupa Birliğl'ne 
giriş açısından entergas 
yonu sağlayabilmesi açısın
dan ilgili gıda yönetmelik
lerini çıkardığını, bundan 
böyle ürünlerimizin dünya 
standartlarında üretileceğini 
söyledi.

Daha sonra konuşan 
Gemlik Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, ülkemizdeki 
gelişmenin ve kalkınmanın 
sanayi ile olacağını * 
belirterek 'SfiHTfiT 
Tesislerinin istihdam açısın
dan yararlı olacağına 
inanıyorum" dedi.

Kaymakam Orhan Işın 
ise konuşmasındg Bursa ve 
çevresinin konserve ve gıda 
sektörünün önemli mer 
kezlerden birini teşkil ettiğini, 
kurulan fabrikanın bölgeye 
ve ülkemize büyük yararlar 
sağlayacağını söyledi.

Ankara Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Sait Ağaoğlu ise BfiK-TST 

Mutman, başarılı bir 
dönem geçirmesini dile
di.

Döneminde topluma 
yararlı hizmetler 
kazandırmaya çalışa - 
cağını söyleyen Rotary 
Kulübü'nün yeni Başkanı 
Ceyhan Aydın, tüm üye 
terden kendisine destek' 
vermesini istedi.

Ceyhan Aydın, daha 
sonra eski Dönem 
Başkanı Ali Mutman'a 
gümüş bir plaket, eski 
Kulüp başkanlarına da 
teşekkür plaketi verdi.

Geceye Gemlik 
Kaymakamı Orhan Işın, 
Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, Garnizon 
Komutanı Kıd. Alb. Bilgi 
Günkent, Ticaret Odası 
Bgşkanı Osman Sarışen 
ve davetliler katıldı.

Tesislerinde üniversite sanayi 
işbirliğinin güzel bir örneğinin 
görüldüğünü bunda da 
Baklan kardeşlerin büyük 
katkıları bulunduğunu 
belirterek, "Bizi, Avrupa 
Birliğine alsalar da 
almamalarda önemli değil, 
biz, Atatürk'ün de belirttiği 
gibi çağdaş ilime İnanan 
İnsanlar olarak çalış - 
malarımızı bilimin ışığında 
yürütmeye devam ede
ceğiz. Bugün Almanya'ya 
giden işçilerimizin ikinci ve 
üçüncü kuşak çocukları bu 
topraklarda 35 bin işyerinin 
sahibi durumundalar.
Baklan kardeşler de bunlar
dan biri. Bunlar ile gurur 
duyuyoruz" şeklinde konuş
tu. ■ '

Daha sonra konuşan 
Bursa Vali Yadımcısı Ömer 
Naci Sözer'de Bursa'da 24 
adet sebze- ve meyve 
İşleyen büyük tesisin bulun
duğunu ve yüksek kapasite 
ile çalıştığını söyledi.

BfîK-TfiT Tesislerinin 
ihracata dönük bir kuruluş 
olması tarım sanayi İşbir
liğinin güzel bir örneğinin 
teşkil etmesi açısından öne - 
minin büyük olduğunu 
belirten Vali Yardımcısı 
Sözer, "Böyle tesisleri ülkem
ize kazandıran iş adamlarını 
kutluyorum" dedi.

Daha sonra fabrika 
Ankara Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Sait Ağaoğlu, Tarım ve 
Köylşleri Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Cengiz Aldemir, 
Bursa Vali Yardımcısı Ömer 
Naci Sözer tarafından 
hizmete açıldı.

Fabrikanın gezilmesin
den sonra konuklara kokteyl 
verildi. Daha sonra Körfez 
gezisi düzenlendi.

Gece de Atamer tesis
lerinde konuklara yemek 
verildi.

Tüketiciler 
Derneği 
kuruldu

Gemlik'te tüketicileri 
korumak amacıyla 
Gemlik Tüketiciler Derneği 
kuruldu.

Dilek Enver, Berna 
-Dursun, Şeyda Saral, 
Nilgün Gerçek, Turgay 
Çanlıoğlu, Ata Giresunlu, 
İstek Taner, Berna Fırat ve 
İbrahim Akif'in oluştur - 
düğü kürucu yönetim 
kurulu tarafından hazır
lanan tüzük, Valilik Hukuk 
Bürosu tarafından ince
lenerek, onaylandı.

Tüketici Koruma 
Derneği adına gazetem
ize açıklama yapan Dilek 
Enver, amaçlarının piyasa 
koşulları hakkında 
tüketicinin bilinçli alışveriş 
yapması için eğitim çalış
maları yapmak, tüketici 
lerdeh gelen şikayet ve 
istekleri araştırmak, tahlil 
yaptırmak, rapor düzenle
mek, teknik çalışmalarda 
bulunarak, ilgili kuruluşlar 
nezdinde tüketicinin 
hakkını aramak olduğunu 
belirterek, derneğe tüm 
Gemliklilerin üye olmasını 
İstedi..

Dilek Enver, tüketici bi 
linçinin gelişmesiyle bozuk 
ve kalitesiz mal satımının 
önüne geçileceğini vur
gulayarak, Gemlik'te 
geniş bir tüketici kitlesi 
bulunduğunu, ve hak
larının korunması gerek
tiğini söyledi.

Kabotaj 
Bayramı 
kutlandı

Türk kafa sularında 
Kabotaj hakkının kullanıl
masının 69. yıldönümü ve 
Denizcilik Bayramı törenler
le kutlandı.

Geçtiğimiz hafta 
cumartesi günü saat 
09.00'da Atptürk Anıtında 
yapılan saygı duruşundan 
sonra günün önemini 
belirten- konuşma Liman 
Başkanı Eftal Taşçılar 
tarafından yapıldı.

Daha sonra deniz şehit
leri adına denize çelenk 
atılarak, saygı duruşunda 
bulunuldu.

Saat 18,00'de ise İskele 
Meydanında yüzme, san
dal ve yağlı direk yarış
maları yapıldı.

Yarışmalarda derece , 
alanlara ödüller verildi.

Gonca YERLİYURT
İLKELİ SİYASET

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesl'nde master 
yaparken Hürriyet Gazetesi yazarı ve basın konsey 
Başkanı Oktay Ekşi'den basının Güncel Sorunları dersi - 
ni almıştım. Master programına devam eden öğrenci 
sayısı az olduğu için zaman zaman onun Hürriyet 
Gazetesindeki odasında toplanırdık. Son derece 
yapıcı ve tutarlı olmasının yanında iyi bir eğitimci 
olduğunu, gözlemlediğim Ekşi'nin geçtiğimiz haftaki 
yazısını okuyunca herkesin sabrının taşabileceğin! 
anladım. “Bizi yönetenleri görünüz" başlıklı yazısında 
bakın neler diyor Oktaş Ekşi:

Bir işin suyu çıkmaya görsün...
O zaman ne mi olur?
DYP-GHP ortaklığının bugünkü manzarası var ya... 

İşte onun ortaya koyduğu somut örnek ne ise o olur...
Hala aklımız almıyor. Bir kabinenin bakanlarından 

altısı. Bakanlar Kurulu toplantısını boykot ediyorlar...
Bir vücuttaki, kalp, aynı vücudun beynine kızar da 

“beş dakika süreyle çalışmıyorum" 'diyebilir mi?
Yaptıkları düpedüz bu!
En hazini de bu olay cereyan ederken Kıbrıs'ta 

bulunan Genel Başkan Hikmet Çetin'in Anadolu 
Ajansı'na "arkadaşların hareketinden haberim vardı" 
demesi, sonra da Ankara'ya gelip Başbakan Tansu 
Çiller'e “Böyle birşey yapacaklarını bilmiyordum" 
yanıtını vermesi...

Verilen bu haberler doğru olsalar bile, inanılır gibi 
değil.

Bitmedi? Daha doğrusu bundan bile vahim olan bir 
husus var:

Siz’ sanıyor musunuz ki Bakanlar Kürulu toplantısına 
katılmayan ÇHP'li saygıdeğer o 6 bakan bir ilke kav
gası vermekteler.

Şükrü Şenol İlköğretm 
Okulu Sosyal Bilgiler 
Öğretmeni Sabahattin 
Oktay'ın evinin yanması 
üzerine ilçe .çapında kaza
zede öğretmene yardım 
kampanyası açıldı. ..

Geçtiğimiz hafta salı 
günü elektriklerin kesilmesi 
üzerine evlerinin yatak 
odasında aydınlanmak için 
mum yakan Oktav ailesi 
balkonda elektriklerin yan
masını beklerken, yatak 
odalarının yandığını 
gördüler.

Bir anda odayı tama
men saran alevlerden talih
siz öğretmenin tüm eşyaları 
kullanılmaz hale geldi.

Öğretmen maaşından 
başka bir geliri olmayan 
Sabahattin Oktay için 
arkadaşları 
Kaymakamlıktan izin 
alarak, yardım kampanyası 
başlattı.

Yardım yapmak isteyen
lerin Gemlik Ziraat Bankası 
304403/19846-2 nolu hesa
ba yardımda bulunmaları 
belirtildi.

İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğii'ne 
Erol Ateşli atandı

Eski İlçe MIHI Eğitim Müdürü 
Celal Yüce'nln ölümü üzerine 
boşalan göreve Atatürk 
İlkokulu Müdürü Erol Ateşli 
atandı.

Geçtiğimiz hafta perşembe 
günü yeni görevine başlayan 
Erol Ateşli, Arlflye Öğretmen 
Okulündan mezun olduktan 
sonra uzun yıllar Cihatlı 
Köyü'nde öğretmenlik yapmış, 
daha sonra Atatürk İlkokulu 
Müdürlüğüne atanmıştı.

Öte yandan boş bulunan 
ilçe MIHI Eğitim Şube 
Müdürlüğü görevine Borusan 
ilköğretim Okulu Müdürü 
Mehmet Tuna getirildi.

İlkeli siyaset yapan bir parti tutar da ortağına, 
"Liderlerin mal varlıklarını araştırmak için kurulan 
komisyonda biz sayın Başbakan'ın Amerika'da mal 
varlıklarını ve öteki iddialarını didlklememeye ve size 
zorluk çıkarmamaya itina ederken siz nasıl bizim 
bakanlarımızdan Ziya Halis'in İSKİ skandaline 
bulaştığını gösteren kanıtları ortaya çıkartırsınız"? diye 
sitem edebilir mi?

Verilen bilgiye göre bu istek ÇHP'li çalışma Bakanı. 
Ziya Halis tarafından CHP Genel Başkanı Hikmet 
Çetin e iletilmiş. O da “İyi ama kardeşim biz DYP ile 
ülkeyi yönetmek için mi ortalık kurduk, birbirimizin' 
suçunu pisliğini örtmek için mi? Hakkınızda suçlama 
varsa bunun ortaya atılmasına kızmayın. Bu suçla
manın haksız, yersiz öldüğünü ispat edin. CHP'ye bu 
yakışır" diyeceğine ne yapmış buluyor musunuz?

Verilen bilgi doğru ise Başbakan'a "Efendim, 
TBMM'nin İSKİ skandalim araştırmak amacıyla kur- 
duğu komisyonun Başkanı DYP Balıkesir Milletvekili 
Cemal Öztaylan, Bakan arkadaşımız Ziya Halis'in bir 
İSKİ İhalesine hile karıştırdığını ileri sürmüş. Bundan 
çok.üzüldük. Bu arkadaşın dikkatini çekseniz" gibisin
den birşey söylemiş.

O da -herhalde kendisini de sıkıntıları var ki- 
Cemal Öztaylan'a "yapmayın kardeşim ortağımızla 
aramızı bozmayın" gibisinden bir uyanda bulunmuş.

Yani birbirlerinin- suçunu kusurunu örtme "ilke"sinde 
mutabık kalmışlar. Sayın Halis bu arada kendini 
savunmuş : Efendim d danışıklı ve -kirli- ihaleyi alan 
şirkete o zaman ortakmış, ama bakan olduktan sonra 
ortaklıktan ayrılmışmış...

ŞU fazilet timsali zat ve ona arka çıkan CHP'ye 
bakın... Bakin da ağlayın.

Osman Bölükbaşı bir tarihte "Bu memleketin pisliği
ni okyanuslarla yıkasanız temlzleyemezsinlz" deyince 
“amma da abartıyor" diye düşünmüştük.

Meğer ne kadar haklıymış....

İLAN
GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN :

Dosya No : 1995/200
Davacı BOTAŞ A.Ş. vekili Av. Şerafettin Gökalp 

tarafından davalılar Semiha Önayak... vs. aleyhine 
açılan petrol boru hattı irtifakının teşçili davasının 
yapılan yargılamasında;

Umurbeyde 2914 parselde kayıtlı taşınmazın 
malikleri Semiha Önayak, Mehmet Önayak, Güner 
Önayak'ın bilinen son adreslerine tebligat yapıla
madığı gibi, zabıtaca yapılan araştırmadan da bir . 
sonuç alınamamış olduğundan, davalılara Hanen 
tebligata karar verilmiştir.

Adı geçen davalıların 26.9.1995 günü saat 
09.30'da yapılacak yargılamada bizzat veya bir vekil 
sıfatı ile hazır bulunmaları, aksi takdirde yargılamaya 
devam olunarak yokluklarında karar verileceği İla- i j 
nen tebliğ olunur. Hakim : 19499
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T.C.
GEMLİK

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
1994/362-1995/88

KARAR ÖZETİ
HAKİM : EKREM SABRI YILMAZ 23910
C. SAVCISI : AHMET GÜMÜŞ 26027
KATİP : HALİSE ÇOKYAVUZ
DAVACI K.H.
SANIK : SEYFİ UÇAR, Remzioğlu 1963 D.lu, Yalova Gaziosmanpaşa mah. 
Barbaros Sok. No : 17/3
SUÇ VETAR. : GIDA MADDELERİ TÜZÜĞÜNE MUHALEFET 14.6.1994 
KARAR TARİHİ: 8.3.1994

Sanık Seyfi Uçar hakkında gıda maddeleri tüzüğüne muhalefet ettiğin
den eylemine uyan TCK.nun 396, 59/2, 647 SK.4- mad. uyarınca neticeten 
591.666 lira ağır para cezasıyla cezalandırılmasına.

TCK.nun 402/1. mad. uyarınca sanığın ceza müddeti olan 2 ay 15 gün 
süre ile cürme vasıta kıldığı.meslek, sanat ve ticaretin tatiline.

TCK.nun 402 /1-2 cümle uyarınca sanığın işyerinin takdiren 7 gün süre ile 
kapatılmasına.

TCK. nun 402/2. mad. uyarınca kesinleşen karar özetinin büyük harflerle 
yazılmak suretiyle ve kapatma süresi kadar kalmak üzere sanığın işyerinin göze 
çarpar bir yerine asılmasına. Ayrıca hüküm özetinin C. Başsavcılığına gönderi 
lerek masrafı hükümlüden alınmak üzere Ankara, İstanbul ve İzmir'de yayın - 
lanan ve trajı yüzbinin üzerinde bir gazetede ve Gemlik'te yayınlanan mahalli 
gazetede derhan ilanına dair,

Kanun yolları açık olmak üzere sanığın yokluğunda karar verildi.
8.3.1995

Katip Hakim 23910
Basın : 1995/15:

ÇİFTÇİ KÖŞESİ Osman KARAKAŞ
Ziraat Teknisyeni

ZİRAİ MÜCADELE
Değerli üreticilerimiz,
Bu yazımda sîzlere; ilaçlama 

zamanının tesbiti ve ilaçlama tekniği 
gibi sonuçta doğrudan ilgili konularda 
bilgi vermeye çalışacağım.

Daha önceki yazımda bahsettiğim 
gibi "İltıçlama zamanının tesbiti" en az 
diğer konular kadar önemlidir. Çünkü, 
erken ya da geç yapılacak ilaçla
malar, hastalık ya da zararı önlemek 

| bir yana problemin büyümesine de 
|j neden olabilecektir. Ayrıca; ürün 
| kaybı, boşa harcanan emek ve para - 

ı da siz üreticilerimizi zor durumda 
' Tbırakacaktır.

Zararlılarla mücadelede dikkat 
edilecek husus, zararlının takibidir. 
Bitkiler üzerindeki yumurtalar, kelebek 
uçuşu ya da zararlının kabuk bağla
ması gibi gözle izlenebilir belirtiler 
bizlere mücadele zamanı hakkında 
yol gösterir. Zararlının gelişim hızı iklim - 
le direkt bağlantılı olduğundan farkı 

I iklim olayları aynı zararlının ya da 
. enfeksiyon hastalıkları mücadelesinin 

daha önceki yıllara oranla farklı 
zamanda yapılmasını gerektirecektir. 
Kaldıki bitki gelişimide bakım ve iklim 

1 .olaylarının tesiri ile farklı zamanlara 
rastlamaktadır. Hastalıklarla 
«mücadelede henüz enfeksi yonun 
başlamadığı ancak başlama arifesi 
■sayılabilecek günlerde ilaçlı mücade
lenin yapılması gerektiğidir. Çünkü 

. hastalık mücadelesinde kullanılan 
i ilaçların tamamına yakını koruyucu 
.1 ilaçlardır. Yan hastalığın bulaşmasının

engellenmesi hedeflenir. Özellikle 
yağışlı geçen dönemlerde, diğer 
dönemlere oranla bir ya da birkaç 
ilaçlamanın daha yapılması gerekir. 
Çünld; yağış ve ardından gelen sıcak
lar ortam nemini artıracağından 
hastalık gelişmi için çok uygun zemin 
hazırlar.

Zararlılarla mücadelede ise; zarar
lının en hassas döneminin seçilmesi 
önerilir. Çünki bir zararlının yok 
edilmesinin en kolay yolu budur. Yeni 
açılmış yumurta ve ardından izlenen 
larvalar en hafif ilaçlarla dahi imha 
edilecek durumda iken zamanın 
geçirilmesi halinde biçim değiştiren 
zararlının imhası güçleşecek ve o 
arada ürüne zarar vermiş olacaktır. 
Özellikle kabuklu bit mücadelesinde 
(Karakoşnil) zararlının sonderece iyi 
izlenmesi gerekir. Kış ilaçlanması yapıl - 
ması durumunda ağacın uyanmamış 
olması hava sıcaklığının 4-1400 arasın
da olması gibi bir takım özellikleri 
gözönünde tutulmalıdır. Tüm ilaçla
malarda çok sıcak ya da çok soğuk 
olmayan, rüzgarsız zamanlarda, rüzgar 
olsa dahi rüzgarı arkamıza alacak bir 
şekilde, önerilen dozun her ağaç ya 
da dönüme düşmesini saptayacak 
teknikte, mümkün oldukça ağaçlarda 
ilaçlı su ile ıslanmamış yer kalmayacak 
biçimde uygulama yapmak, uygula
ma esnasında gerek kendi güvenliğini 
gerekse çevre güvenliğini sağlayacak 
tedbirler almak, bir üreticinin bilmesi 
gereken önemli hususlardır.

Gemlik Tuncelililer 
Derneğince 

Sivas rj 
olayları 
kınandı

2 Temmuz 1993 günü 
Sivas'ta meydana gelen 
olaylarda 37 kişinin 
öldürülmesinin 2. yılında 
ülkemizin her yanında 
olduğu gibi Gemlik'te de’ 
olaylar kınandı.

Gemlik Tuncelililer 
Derneği'nin başkanlığından 
yapılan yazılı açıklamada 
"Sivas'ta 37 canımız İnsan
lıktan nasibini almamış, 
gerici, faşistler tarafından 
yakılarak katledildiler.

Zalime ve zulme karşı 
gelişen halk muhalefetini 
hazmedemeyenler 
Maraş'ta, Çorum da, 
Gazi'de olduğu gibi 2 
Temmuz 1993'te Sivas'ta 
sahneye sürmüşlerdi.

Bu caniler dün de 
vardılar. Bugün de varlar. 
Ama, yarın mutlaka yok 
olacaklar. Yok olmaya 
mahkumlar.

Bizi yakarak katlederek 
yok edeceklerini 
zannedenler aldanıyorlar. 
Çünkü biz halkız. Bizi yene- 
mezler." dendi.

Tunceliler Derneği'nden 
yapılan yazılı açıklamada 
Sivas olaylarının perde 
arkasındakilerin halka refah 
getireceğiz diye yalan 
söylemekten geri 
kalmadıklarını, ayrıca 
katliamı yapanların 
avukatlığını da üstlendik
lerini söylediler.

Açıklamada şu 
görüşlere yer verildi.

" Onların aç komşuları 
yok. Bizler Sivas'ta ozan
larımızın, aydınlarımızın, 
sanatçılarımızın, 37 
canımızın yakılarak, hun- 
larca katledilmesini şiddet 
le kınıyoruz"

konu< Yazar

"ARABESK" PİYASA EKONOMİSİ I
On yılı aşın bir zamandır, piyasa ekonomisini uygu- I 

ladığımızı söylüyoruz. Gerçekten bu uygulama hem I 
sanayiciyi hem de tüketiciyi yeterince tatmin edebiliyor I 
mu?

Bu konudaki yorumuma geçmeden, son günlerde I 
yaşadığımız iki örneği sunmak istiyorum.

İlk örnek bir gazetenin promosyonu ile ilgili...
- Bir İstanbul Gazetesi 12 aylık bir zaman içersinde her I 

okuyucusuna, bir televizyon vereceğini söylüyor. Geçen I 
gün bu gazetenin sahibini bir özel televizyon kanalında I 
izledim. Bir uzak-doğu ülkesinden getireceği bu televiz I 
yonların maliyetini’ (nakliye,gümrük.fon herşey dahil) I 
120-200 A.B.D. dolarına ulaşacağını söyledi.

Yani, bü televizyonun Türkiye'ye maliyeti ”7.5-8 mily- I 
on lira" Ama..ülkemizde imal edilen televizyonlar ”17-20 1 
milyon lira" arasında satılıyor.

Batı ülkelerinde, çok eski yıllaran beri "tüketiciyi koru- I 
ma kanunu" ve "tekelleşmeyi ve haksız rekabeti . 
önleyen kanunu"yla yürürlükte olduğu için, tüketici aley 1 
hine böyle.büyük maliyet farklılıkları yaşanmıyor.

Peki..Bu kanunlar bizde yok mu? Şu anda her ikisi de 
var. Piyasa ekonomisi on yıldır uygulandığı halde, tüketi- I 
ciyi koruma kanunu (10 yıla yakın beklemeden sonra) 
yeni çıktı. Belki halkımızın bir çoğunun haberi bile yok. 1 
Haberi olanlarında henüz uygulama şansları olmadı. On 
yıldır beklemesinin de izah edilebilir tarafı yok.

Tekelleşmeyi ve haksız rekabeti önleyen kanun bir
kaç yıl bekledikten sonra o da yeni kanunlaştı.,

Bu kanuna işlerlik getirecek “11 kişilik kurul" henüz 
seçilemedi. Bu yüzden henüz uygulama aşamasında 
değil.

Bir başka örneğe geçiyorum. Bu da çok çarpıcı.
-Trizm mevsiminin başlamasıyla birlikte, şehirlerarası 

otobüs şirketlerinde bir hareket var.
Bundan yaklaşık 10-15 gün önce, bir şirket 250 bin lira 

olan, Bursa- İstanbul fiyatını 100 bin liraya indirdi.
Bû fiyatı, birkaç şirket daha hemen uygulamaya 

koydu.
Batı ülkelerinde, uygulanan bir "Anti- Damping" 

kanunu var. Bu kanun "aşırı ucuzluk” yaratan firmanın 
yakasına yapışıyor. Haksız rekabet yaratan, bu çok 
ucuz fiyatın uygun seviyeye yükseltilmesini sağlıyor. 
Bunun aksine, tüketici aleyhine aşırı yükseltilen fiyatlar 
için de önlemler var. Ha. unutmadan söyleyeyim. Bu 
kanun bizde de çıktı. Ama uygulama şansı ne derece 
var bilemiyorum. Ama eski Dpğu-Bloku ülkelerinden çok 
ucuza yapılan gübre, ve demir ithalatı sırasında arasıra 
hatırlanabiliyor. Gelelim yine otobüs taşımacılığına...

Bursa- İstanbul taşıma fiyatını 100 bin liraya indiren fir
malar, bu fiyatın kurtarmayacağını anladılar ve bir kaç 
gün sonra fiyat 100 bin liradan 350 bin liraya "Topluca 
yapılan" yüksek taşıma zammına tabii ki müsade 
edilmiyor. Çünkü tekelleşmeyi önleyen önlemler alını 
yor.

Amerikalılar-, Türkiye'den çok ucuza ithal edilen 
makarnalar için "anti-damping" kanunu gereği 
inceleme yapıyor.

Şimdi akla şu geliyor. Bizde de piyasa ekonomisi 
uygulanıyor, ama bu biraz "arabesk piyasa ekonomi
sine” benziyor. Kendimize has bir uygulama Arabesk 
(pop) gibi.

Peki. Batı ülkelerinde yıllardır uygulanan piyasa 
ekonomisinde hiç aksama olmadı mı? Bu sistemin bazı 
yönlerini düzeltme gereği olmadı mı?

Tabii ki oldu. Bazı ülkeler devletin "ticari alanda 
küçülmesini" halkın üzerindeki olumsuz etkilerini 
gördüler. Ve.. Devlet "eğitim, sağlık ve tarımda"bazı 
"sosyal destek" kalkınmalarında bulunmaya başladı.

Pekala. Bu gelişmeler olurken "sosyal-demokratlar" 
ne gibi çözümler üretiyor. Vallahi. Pek çoğu kültürlü ve 
elit bir tabakanın temsilcileri olduğu söylenen, bu grup 
"demokrasinin gereğidir" diyerek şimdilik çekişmenin 
dışında, bu tür önemli işlerle uğraşamıyorlar.

Dünya'da, piyasa ekonomisi, her alanda olmasa bile 
"TEMEL ALANLAR DA" devlet desteğine ihtiyaç olduğunu 
hissetmeye başladı.

Bunu sosyal-demokratlar da hemen farketmeli, 
ülkenin ve "halkın yararına çözümler üretmeye" başla
malıdırlar.

Yoksa, "Dünyadaki yeni yapılanma" onları "uzun bir 
tatile " çıkarabilir. Bu tatilin "3 yıl" ile "30 yıl" olması 
onların etkin çözüm üretmelerine bağlıdır.

KÖRJE2 OJŞE'C
i Matbaacılık-Yay incilik- Tanıtım Hizmetleri
*1, Fatura-İrsaliye-Gider Makbuzu- Perakende Satış Fişi- Bilet-Müstahsil Makbuzu-Serbest Meslek Makbuzu-Kartvizit-EI İlanı-Broşür

I Davetiye sezonunu baslattik
I Türkiye'nin en kaliteli ve ucuz davetiyeleri bir günde basılır....

Gazhane Cad. Fikret Oto Elektrik yanı Beceren Apt. Altı 51/A GEMLİK
< Tel: 513 1797
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İDERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:
[ Madde 1 - Derneğin Adı (Gemlik Tüketicileri Kotuma Derneği) dlr. Merkez!
Gemlik'tir; şubesi yoktur.
[ DERNEĞİN AMACI
I Madde 2- Derneğin amacı, tüketicinin haklarını korumak ve aramak; tüketici
min kendi menfaatlerini koruyabilmeleri İçin gerekli bilgi ve bilinci vermektir.
[ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ
I Madde 3- Dernek,yukarıda belirtilen amacın gerçekleşmesi İçin aşağıdaki 
maliyetlerde bulunur:

a) Tüketicinin bilinçli alışveriş yapabilmesi için eğitim çalışmaları yapmak, bu 
Irnaçla sözlü, yazılı iletişimde bulunmak.
। b) Piyasa koşulları hakkında tüketiciyi bilgilendirmek.
t c) Tüketiciyi korumak amacıyla. Ticaret ve Sanayi.Odaları ile Belediyeler ve 
Hlğer meslek ve kamu kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunmak.
| d) Tüketiciden gelen istek ve şikayetler üzerine araştırma, tahlil yapmak, rapor 
düzenlemek, benzeri teknik çalışmaları yaparak ilgi kuruluşlar nezdinde tüketicilerin 
hakkını aramak.
I e) Basın, Tv ve diğer kitle iletişim araçlarından yararlanarak tüketici mesajlarını 
kamuoyuna yansıtmak,

f) Türkiye'de ve-yabancı ülkelerdeki tüketiciyi koruma birlikleri ve örgütleri ile 
Sosyal ve Bilimsel temaslarda bulunarak.bu konudaki en son gelişmeleri takip 
Iderek derneğin bilincini en üstün güncel seviyede tutmak.
I g) Dernek üyelerine ucuz mal ve-hizmet temin etmek ve özeliiklede kredi 
hUyaçlarını karşılaştırmak amacıyla Yardımlaşma sandığı kurmak.
E h) Üyelerin birarada bulunması ve sosyal dayanışmayı sağlamak amacıyla lokal 
açmak, lokali-işletmek'veya işlettirmek.
F ÜYELİK ŞARTLARI
i Madde 4- Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş herkes
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fderneğe üyelik.için başvurabilir. Bu başvuru, yazılı olup dernekçe hazırlanmış (üye - 
■k giriş bildirgesini doldurmak ve imzalamak suretiyle olur. Yönetim kurulu, üyelik 

İçin yapılan başvuruları en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin, reddi şek
linde karara bağlayıp sonucu başvuru sahibine yazılı olarak duyurmak zorundadır. 
[Dernekler kanununda gösterilen kamu hizmeti görevlilerinin üyeliğe kabulü için, ilgi 
Inerclden izin almış olmaları şartı aranır.
| Derneğe yardım amacıyla bir defada 5.000.000.-TL'nin üzerinde ayni veya nakdi 
»ardımda bulunanları 10 yıl süre Yönetim Kurulu üyeleri yapanlara dernekçe 
Düzenlenmiş (Onur Belgesi) verilir ve bü kimseler fahri üye olarak kaydedilirler. 
Ayrıca derneğe hizmeti geçenlere yönetim kurulu fahri üyelik payesi verilebilir. Fahri 
üyeler öy kullanma hakları yoktur. Fahri üyeler ve onur belgesi alanlar için ayrı bir 
defter tutulur.
I ÜYELERİN HAKLARI
L Madde 5- Hiç kimse derneğe üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlana
maz, her üye istifa hakkına sahiptir. İstifa yazılı dilekçe ile yapılır. Dernek üyeleri eşit 
[haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardı, üye oyunu bizzat kul- 
BaRir.
[DERNEKTEN ÇIKARILMA
I Madde 6- Genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına uymayanlar, dernekten 
'yetki almaksızın derneği vecibe altına sokanlar, temyiz kudretini kaybedenler, 
ikametgahını Gemlik dışına nakledenler yönetim kurulu kararı ile dernekten 

^çıkarılırlar, yüklendiği aidatı vadettiği dönemler içinde ve haklı bir neden olmaksızın 
ödemeyen üyeye Önce yazılı bir. hatırlatma yapılır. Yazıya rağmen verilen mehil 
içinde birikmiş aidatını vermeden üyenin, üyeliğine yönetim kurulu kararı ile son 
verilir. Üye kayıt defterinden kaydı silinir. Dernekten çıkanlar veya çıkarılanlar, . 

Idemek malları üzerinde hiçbir hak iddia edemezler. -
I DERNEĞİN ORGANLARI :

Madde 7 - Derneğin organları şunlardır, a) Genel kurul b) Yönetim Kurulu
। Ic) Denetim kurulu
I GENEL KURUL

F Madde 8- Genel Kurul dernek asil üyelerinden teşekkül eden en yetkili kuruldur. 
[Yetki kurulların seçilmesi,.-ana tüzüğün değiştirilmesi, hesapların incelenmesi, 
‘ bütçenin onayı ve derneğin feshi yetkileri genel kuruldur. --
I Madde 9- Genel kurul iki yılda bir NİSAN ayı içinde yönetim kurulunun tespit ve 
tan edeceği tarihte olağan olarak toplanır. Ancak yönetim ve denetim kurullarını 
gerekli gördüğü hallerde veya derneğe kayıtlı üyelerden .beşte birini yazılı isteği 
üzerine olağanüstü blaralc da toplanabilir.
[ Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurul katılma hakkı bütün üyelerin 
fesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az onbeş gün önceden günü, 
itaati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya 
'çağrılır. İkinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı, günü ile ikinci 
toplantı günü arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz. Toplantının 
yapılacağı gün, saat ve yer ile, toplantı gündemi, toplantı gününden en dz onbeş 
gün önce mahllin en büyük' mülki amirliğine yazı İle bildirilir ve bu yazıya toplantıya 
katılacak üyeleri gösteren liste de eklenir. Toplantı başka bir sebeble geri bırakılır -f 
ta, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının 
kapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri 
bırakılma tarihinden Itbâren engeç iki ay İçinde yapılması zorunludur üyeler ikinci 
i toplantıya fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantıya ikinci fıkra 
esaslarına göre mahallin en büyük.mülki amirliğine duyurulur. Genel kurul toplantısı 

[bir defadan fâzla geri bırakılamaz. Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş 
olması toplantının ertelenmesini gerektirmez.

I GÜNDEM

Madde 10- Genel kurulda yalnız gündeme ko'nulan maddeler müzakere edilir. 
Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşmesi iste - 
nen maddelerin gündeme alınması zorunludur.

: TOPLANTI YETER SAYISI
Madde 11- Genel kurul dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulu- 

I nan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla, toplanır. İlk toplantıda yeter sayı 
^ağlanmazsa' ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bir ikinci toplantıya; 
'katıyan üye sayısı dernek- yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı 
toplantının İki katından az olamaz,

KONGRE DİVANI
i Madde 12- Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen list
edeki adları hizasında İmza ederek toplantı yetine girerler. Kongre Dernek Başkanı 

parafından açılır ve toplantı yeter sayısının tespiti İçin yoklama yaplır. Yeter 
«ayısınını bulunduğununu anlaşılması üzerine üyeler arasından bir başkan ve İki 

| katip seçilerek "Kongre Divanı" teşkil eder. Toplantının yönetimi Kongre Başkanına 
I aittir.

Katipler toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna teslim edilir.
ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ
Madde 13- Genel kurulca yapılan seçimi İzleyen yedi gün içinde yönetim Kurulu 

Başkam tarafından, Yönetim ve Denetleme Kurulları ile derneğin diğer organlarına 
- seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, 

meslekleri ve ikametgah adresleri bir vaZi ile x/ailliğe bildirilmesi zorunludur.
YÖNETİM KURULU
Madde 14- Yönetim Kurulu 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Seçimler gizli oy ile 

yapılır. Derneğin temsil yetkisi yönetim kuruluna aittir. Ancak kendi üyelerinden bir 
veya birkaçına bu yetkisini devredebilir. Dernek defterlerini usulüne uygun olarak tut
mak, derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, gelecek döneme ait 
bütçeyi hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak, tüzükteki amaçlarına uygun 
faaliyet göstermek, genel kurul kararlarını uygulamak yönetim kurulunun görevidir.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi arasında’ görev bölümü yaparak bir 
Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir sekreter ve bir Sayman seçer. Yönetim Kurulu 

1 toplantılarına haklı bir mazereti olmaksızın üstüstte üç kez katılmayanların üyeliklerine 
düşer,yerine yedek üyeler sırası ile çağırılır.

DENETLEME KURULU VE İÇ DENETİM •
Madde 15- Denetleme kurulu Genel kurul tarafından seçilerek üç asıl ve üç yedek 

üyeden kurulur. Derneğin hesapları denetleme kurulu tarafından yılda en az iki defa 
denetlenerek sonuç.bir rapor halinde genel kurula sunulur.

DERNEĞİN GELİRLERİ

Madde 16- Derneğin gelirleri şunlardır;
a) Yıllık aidat (120.000.-TL olup, genel kurulca miktar arttırılabilir.)
b) Kendi isteği ile derneğe başvurarak yapılan bağışlar ve aynı yardımlar,
c) Balo, yemek, çay, gezi, konser vb. faaliyetlerden sağlanmış gelirler,
d) Diğer gelirler.
Makbuzlarla, belirli yerlerde kutu koyarak, bankalarda hesap açtırarak, yardım 

pulu çıkararak, eşya piyangosu düzenleyerek,kültürel gösteriler ve sergiler yoluyla, 
spor gösterileri, gezi ve eğlenceler düzenlemek suretiyle yardım toplama hallerinde 
2800 sayılı Yardım Toplama Kanunu hükümlerineuyulması mecburidir.

TUTULMASI MECBURİ DERERLER
Madde 17- Dernek aşağıdaki defterleri tutar; .
a) Üye kayıt defteri,

. b) Gelen ve Giden evrak defteri,
c) Yönetim kurulu karar defteri,
ç) Gelir ve Gider defteri,
d) Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri,
e) Demirbaş defteri,
f) Alında belgesi Kayıt Defteri
Bu defterlerin Noterden tasdiki olması gerekir. Yönetim Kurulu bu defterlerin 

usulüne uygun olarak tutulmasından sorumludur.
GELİR VE GİDERDE USÛL
Madde 18- Dernek gelirleri "Alındı Belgesi" adı verileri makbuzlarla toplanır. Bu 

makbuzların, resmi mercljerden edinilmesinden sonra kontrollerinin yapıldığı bir 
tutanakla tespit olunur. Daha sonra tüm ciltler, seri ve sıra pumaları belirtilmek 
-suretiyle (Alındı Belgesi Kayıt Defteri)ne kaydolunur. Bu defterler ve belgelerin 5 yıl 
sûre .ile saklanması mecburidir.

Bağış ve aidat toplayacak kişi ye kişiler, dernek yönetim kurulu ile kararla belirtir ve 
, bu karar o yerin en büyük1 mülki amirliğine tescil ettirilerek "Yetki Belgesi" alinin 

Derneğin bankadaki hesabından para çekmeye yetkili eh az iki imzanın birlikte bulun- 
-masi şarttır. Dernek saymanına 1.000.000.- lirayı geçmemek üzere avans verilmesine 

- yönetim kurulu karar verebilir.
Ancak ilk oturumda bu avansın mahsubu yapılır.
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
,Madde 19- Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi genel kurulundur. Tüzük değişikliği 

ancak gündemde yer almışsa veya hazır bulunan üyelerden ondabirinin yazılı isteği 
üzerine gündeme alınmışsa genel-kurulda görüşülebilir. Tüzük değişikliğine karar 
verme yeter sayısı, hazır bulunan üyelerin çoğunluğudur.

Tüzük değişikliğinin tescil ve ilanı, dernek kuruluşundaki usule uygun olarak yapılır.
DERNEĞİN FESHİ
Madde 20- Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel 

kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre Genel Kurula katılma 
hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulun
ması-şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler ikinci 
toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. 
Feshe ilişkin karar toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi 
zorunludur. Derneğin feshi Yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahallin- en 
büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir.

Göne) kurulca fesih kararı verilmesi halinde üç kişilik Tasfiye Kurulu bu iş için 
görevlendirilir. Fesih halinde, derneğin malvarlığı genel- kurulun uygun göreceği kuru 
ma devredilir.

DERNEĞİN KURUCULARI
Madde 21- Dernek,'hepsi T.C. vatandaşı olan aşağıda kimlikleri yazılı şahıslar

tarafından kurulmuştur.
KURUCU KURUL LİSTESİ

ADI SOYADI BABA ADI DOĞUM YERİ/TARİHİ ADRES/İM2A
1 - Dilek Enver Ömer Lütfi Vezirköprü 1960 Manastır Mev. Avcılar 

Sit. C Bl. D:24 GEMLİK
2- Berna Dürsün İsmail Hakkı Üsküdar 1972 ' Cumhuriyet Mdh. Körfez 

- Sit. B. Bl. D: 13 GEMLİK
3- Şeyda Saral Kemal Gemlik 1955 Cumhuriyet Mah.

Köşkler Sit. No : 1. GEMLİK
4- Nilgün Erçek Mustafa İzmit 1959 İstiklal Cad. Kordon Apt. 

B 1 Bl. D: 4 GEMLİK
5-H.Turgay Çanlıoğlu İsmet Eskişehir İ941 Cumhuriyet Mdh. Kumla

Cad.Zekl Barış Sit
A BI.D:3GEMLİK

6- H. Ata Giresunlu Şükrü Naci Trabzöh 1941 Kayhan Mah. Lise Cad. 
Akset Apt.No:9D:3GEMLİK

7- İstek Tdnerl Ömer Babaeski 1960 Subay Loj. Onur Apt. 
Kat:3 D: 6 GEMLİK

8- Berna Fırat Muhsin Ankara 1958 Hamldlye Mah. Kafoğlu 
Apt. DBI. D: 18 GEMLİK

9- İbrahim Akıt Kemal Gemlik 1967 Cumhuriyet Mah.
Kayıkhane Mevki 142/10 GEMLİK
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TEŞEKKÜR
Üretiminin tamamını yurt dışına ihraç eden BAK-TAT Konserve 

Fabrikamızın açılış törenine katılarak bizleri onurlandıran
Tarım ve Köylşleri Bakanlığı 

Müsteşar Yardımcısı Sn.
Cengiz ALDEMİR'e
. Bursa Vali Yardımcısı Sn.

Ömer Naci SÖZER'e
Ankara Ünlvers tesi Ziraat Fakültesi Dekanı Sn.

Prof. Dr. Sait AĞAOĞLU' na
Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Sn.

Prof. Dr. Abdürrahim KORUKÇU ya
Gemlik Kaymakamı Sn.

Orhan IŞIN'a
Gemlik Garnizon Komutanı Sn.

Kıd. Piyade Alb. Bilgi GÜNKENTe
Gemlik Belediye Başkanı Sn.

Nurettin AVCI'ya
Sungurlu Belediye Başkanı Sn.

Fevzi ÖRSLÜ ye
Gemlik İlçe Emniyet Müdürü Sn.

Üzeyir Ergüven'e
Gemlik ve Sungurlulu işadamlarına, 
daire müdürlerine, Ticaret Odaları ve 

Ticaret Borsaları Başkan ve yöneticilerine, 
yurdumuzun dört bir yanından gelen 

değerli konuklarımıza, Gemlik halkına, 
Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda, İtalya ve 

Avusturya'dan gelen işadamlarına, çelenk gönderen 
telefon, telgraf ve faksla açılışımızı kutlaman 

dost Ve meslekdaşlarımıza 
teşekkürü bir borç biliriz.

BAKLAN KARDEŞLER
Halil-Mustafa-Ali ve Kadir BAKLAN

KONGRE İLANI
S.S. GEMLİK KOOPERATİFİ 

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDA»

Kooperatifimizin olağanüstü genel kurul toplantı 
6 Ağustos 1995 pazar günü saat 14.00'de kooperafl 
fimizin inşaat mahalinde aşağıdaki gündem 
gereğince yapılacaktır.

Katılamayacakların kendini vekil ile temsil 
ettirmeleri önemle duyurulur.

Yönetim Kurulı
GÜNDEM :
1 - Açılış ve saygı duruşu
2- Başkanlık divanının oluşumu
3- 1995 ödemelerine ek ödeme yapılmasının I 

görüşülmesi ve karara bağlanması
4- Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı verilmesi- 

ve yapacağı görev seyahatleri için yolluk miktar-1 
larının belirlenmesi

5- Dilek ve temenniler
6- Kapanış.

KONGRE İLANI
KÜÇÜKKUMLA BUYUKKUMLA. KARACAAL1 VB k

NARLI KÖYLERİ ÇEVRE KORUMA VE I ||
GÜZELLEŞTİRME DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN ’ >

Derneğimizin olağanüstü Genel Kurul toplantısı23 s
Temmuz 1995 Pazar günü saat 15.00'de Küçük fl u 
Kumla Dostlar Aile Çay Bahçesi'nde yapılacaktır, I i

Çoğunluk sağlanmazsa toplantı bir hafta sonra I J 
aynı yer ve saatte tekrarlanacaktır. Duyrulur. .

Yönetim Kur®
Gündem : M
1 - Açılış ve saygı duruşu
2- Yoklama I
3- Çalışma raporlarının okunması ve aklanması I ı
4- Yeni yönetim Kurulu üyelerinin seçimi
5- Yeni Denetleme Kurulu üyelerinin seçimi
6- Dilekler ve istekler
7- Kapanış.

Reklamcılık ve Halkla İlişkiler 
konusunda deneyimli veya bu konuya
ilgi duyan en az lise mezunu tercihen 
Açık Öğretim Fakültesi öğrencisi 
eleman alınacaktır.
Müracaat için
fflARTı REkLAm 
ORGARiZASYOA
Gürle İşMerkezi Kat 2 No. 76 GEMLİK

KAYIP
Gemlik Trafik Şube Müdürlüğü'nden aldığım ehliyetimi 
ve Gemlik Nüfus Müdürlüğü'nden aldığım nüfus cüz

danımı kaybetttlm. Hükümsüzdür.
Osman KOZLU

Tasfiye halinde S.S. Gemlik Kırçlar Konut Yapı 
Kooperatifimiz 09.06.1995 tarihinde tasfiyeye gir
miştir.

Alacaklı ve borçluların vesikaları ile birlikte 
tasfiye kurulu başkemna müracaatları önemle 
rica olunur.

Tasfiye Kurulu Başkanı: Sadık DİKBAŞ
Adresi : Gemlik Belediyesi
Makina Mühendisliği - GEMLİK

İSİM TASHİHİ

Gemlik Asliye Hukuk 
Mahkemesinin 
27.6.1995 tarih 
1995/410 esas 

1995/602 karar sayılı 
ilamı ile

Musim olan ismim 
Muhsin olarak 

tashih olunduğu ilan 
olunur.
Musim Güreşçi

Gemlik girişinde Deniz manzaralı Kılıç 
Apartmanında 1 salon, 2 odalı kaloriferli, 
asansörlü lüx daire sahibinden satılıktır.

Müracaat: 513 20 33-513 01 30 GEMLİK

KAYIP
Gemlik Trafik Şube 
Müdürlüğü'nden 

aldığım ehliyetimi 
kaybetttlm.

Hükümsüzdür, 
Şafak DURMUŞ

Muhtaç asker 
ailelerine 
asgari ücret

Muhtaç asker ailelerine 
yardım yapılmasını 
öngören kanun teklifi, 
TBMM Milli Savunma 
Komlsyonu'nda kabul edil
di.

Komisyonda benimse
nen teklife göre, muhtaç 
oldukları tesbit edilen 
asker ailelerine her ay 
asgari ücret tutarında 
yardım yapılması öngörülü 
yor..

Genel bütçeden yapıla
cak olan yardım, askerin 
silah altına dimdiği tarihten 
başlayarak terhisinden bir 
ay sonra sona erecek. 
Yardımlardan askerine eşi, 
çocukları, anne-babası 
veya kardeşi yararlanabile
cek. (BYE)

GEMLİK BAHAR KONUT YAPI | 
KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN

İNŞAAT İHALESİ

Küçük Kumla'da 
120 Daire 30 Garaj 

1 adet yüzme havuzu inşaatı 
ihale usulü yaptırılacaktır. 

İlgilenen müteahhitlerin aşağıddki 
adresimize başvurmaları 

duyurulur.

BAHAR KONUT YAPI KOOP.
İbrahim Akıt Cad. No : 9 
TEL : 513 13 71 -GEMLİK
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CHP de delege
seçimleri yapıldı

Haberi 3. sayfadayoruz.
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HAFTAYA BAKIŞ
• KADRİ GÜLER

kiler 

ıbukonujı 
mı tercihen 

frencisi

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

İLANI 
KOOPERATİFİ 

BAŞKANLIĞA 

«•üfleneHuruifoDU

Ptab gündem

HAFTALIK SİYASI GAZETE

Gemlik Anadolu Lisesi'ne 108 öğrenci alınacak.

Anadolu Lisesi sınavlarını
“ . —sss—. . . . . . . . . . . . —. . . . . . —

>1 Kurul topkntıj 
(üde Küçül' ; 
te yapılacaktı, 
hbi hafta sofra 
.Duyrulur.।,

Yönetim tak

^Anadolu tisesl sınavlarına katılan öğren
ciler -belli olurken, bü yıl da Gemlik 
Anadolu Lisesi'ne 108 öğlencinin alınacağı 
açıklandı.

Öğrenimine Manastır mıntıkasındaki 
Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda devam 
eden Gemlik Anadolu LiseSi'nin Hamidiye 
Mahallesi'ndeki inşaatı sürüyor. Bu yıl lise 
birinci sınıfının öğrenime başlayacağı 
Gemlik Anadolu Usesi'nin yeni binasının 
önümüzdeki yıl bitmesi beklenirken, 
sınavlara giren öğlencilerin ve velilerinin 
heyecanı son buldu.

6GBIIİ
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Halk plajı
Yağmurlu bir yazı yaşıyoruz bu yıl.
Üç gündür yağan yağmur, başta zeytin üreticisinin yüzünü 

güldürdü. Bu yıl ürünün bol olması artık kaçınılmaz.
Yaz gelince, 1970'11 yılların Kumla'sı gelir aklıma...
0 yıllarda denizi doya doya yaşamamızdan olsa, bugünleri 

gördükçe bir burukluk kapsar içimi.
9 1960'lara değil ama, 1970’11 yıllar, Gemlik Körfezinin tüm 
sahilleri doğal birer plajdı.

1970'11 yılların ortalarında başlayan çirkin yapılaşma, başta 
Küçük Kumla'yı bugünkü beton yığını haline soktu. Denizine 
girilmez, kumsalında gezilmez bir sahil kenti çıktı karşımıza.

Geçtiğimiz günlerde İlçe girişinde benzin alırken 06 plakalı 
bir araç durdu yanımda. Denize girecek bir yer sordular bana.

inanın bir ara durakladım. Sonra, "Buralarda denize girecek 
pek sahil kalmadı. Ancak, Gemsaz sahilleri sakin ve uygun" dedim.

Gemlik Körfezi, Marmara'nın en güzel köşelerinden biri. 
İnşaat randının artması nedeniyle, bu güzel köşeyi yağmaladık, 
içinde yaşanamaz duruma soktuk.

Bugün geçmişin doğal güzelliklerini arıyorsak bunda suç 
hepimizin. Ama, başta yerel yönetimlerin.

Bugün kurtarılacak birşeyler daha varsa, onu halk için 
yapacak kurumlan başında yine yerel yönetimler geliyor.

Halkın, Kumla'dan Armutlu'ya kadar denize girebileceği 
birkaç yer kaldı. Karşı şeritte ise Gemsaz var.

Gemsaz bunlardan farklı bir konumda. Çünkü 1950'11 yıllar
da kurulan bir kooperatif sayesinde, Gemlikten bile düzgün bir 
planlamaya sahip Gemsaz. Çok geniş kumsalı var.

Gemlik Belediye sınırları içinde kalan bu alanda 
belediyenin halk plajı yapmak İçin hiçbir çaba içinde 
olmadığını görüyorum.

Eski Belediye Başkanlarından Hakkı Çakır ve Nezih Dimili 
Manastır bölgesinde ve Gemsaz da halk plajı sözleri vermişti 
ama unuttular.

Belediye, tıpkı katlı otoparkı yap işlet-devret modeliyle yap - 
fermaya çalıştığı gibi, bu alanı da bir yatırımcıya yaptırabilir.

Sayın Avcı'nın bu konuya eğilmelerini bekliyoruz.
* »t *

Geçtiğimiz haftalar Mudanya sahillerinde kaçak yapılaş
maya karşı Valilikçe yıkımçalışmaları başlatıldı.Bursa 
basınının manşetleri, bazı Tv. kanallarının programları bu acılı 
tabloyu ekranlarına getirdi.

Yıkım, Gemlik İlçe sınırlarında kalan Kurşunlu ve Gençalli 
Köyündeki kaçak kapılara yöneldi.

Kaçak yapılaşmayı kimse savunamaz. Ama, yıllardır 
buralarda rosml parsel olmayan arsa satışlarına göz yumanlar 
ve bu alanlara dikilen inşaattan görmeyenler de hiçmi suç yok.

|Z Gemlik Anadolu Lisesi sınavlarında bi rin- 
ciliği Atatürk İlkokulu öğlencisi Mehmet Yıldız 
kazanırken, ikinciliği Borusan İlköğretim 
Okulundan Yusuf Kaplan, üçüncülüğü ise 
Şehit Cemal İlkokulu'ndan Şebnem Düzyer 
kazandı.

Yaptığımız belirlemelere göre Gazi 
İlköğretim Okulu 28 öğrenci ile Gemlik 
Anadolu Lisesine en çok öğrenci sokan okul 
oldu. İkinciliği 24 öğrenci ile Atatürk İlkokulu 
aldı. Sınavları kazanan öğrencilerin Okul 
yöneticilerince saptanan adlarını yayıniı

-ESNAF
İÖD AL ARINDA 
KAYITLAR 
YENİLENECEK 

|||İrkive Esnaflar Odası 
||||nferedasyonunclan 

• yapılan açıklamada 
giy sayılı yasa hük- 
IIİiBıne göre' esnaf ve 
İBBhatkarlar odasına 

kayıtlı olmayanlar ve 
•daha önce kaydını 

Çaptırmış oldn esnaf 
İSİ sanatkarlar bağlı 
^Olundukları meslek 
gİlîalarına yeni kayıt 
^OptırâcaklaL
HH Haberi Sayfa 3'de

ESCORT 
COMPLTERDEN 
MULTIMEDIA 

WOW VE 
İBMINER. 
Balemizde bulunan 
Ohaln bilgisayar tarafın- 
IBn düzenlenen

"BScort Computer
Multimedia Show ve 

gOmlneri'1 yarın saat 
gO-oo-l 7.00 arasında 
.Belediye Düğün 
Oİlonu'nda AGB bil- 

İayar Departman 
pdürü Elektronik 

Minksek Mühendis 
Mman Arıkan tarafın- 
Min verilecek.

ENGÜRÜCÜK' TE 
KAZA

yağışlardan sonra 
Otoyollarımızda da 
^dikkatsizlik ve aşırı hız 

nedeniyle kazalar 
8|vpm ediyor.

fıcekl gün Gemllk- 
Otsa yolu Engürücük 
Baskınlarında Reşit Sarı 
Minetlmlndekl 34 HRN 

plakalı otomobil 
HHirı hız nedeniyle virajı 
İOpmavarak. karşı 

şeride fırladı.
Kazada ölen olmadı.

BeMye Ma 
kal otopark 
yapacak 
şamsanyor

Geçtiğimiz hafta' 
yikıhn çalışmalarına 
başlanan eski zeytin- 
halinde yap-lşlet- 
devret modeli ile 
gerçekleştirilecek katlı 
otopark için gazete ilan
larıyla yapımcı arıyor.

Eski Belediye Başkanı 
Nezih Dimili döneminde 
katlı otopark yasasının 
çıkması üzerine İmar 
planlarında yapılan 
değişikliklerle ilçemizin 
tek kapalı katlı otopark 
yeri olarak eski zeytin- 
hall seçilmiş, aynı yerin 
plgn ve projeleri Yıldı? 
Üniversitesine yap- 
tırilmışti.

. Katlı otoparkın bir 
bölümü de kültür sarayı 
olarak kullanılacak.

"Yazıklar Olsunl"
Yılmaz AKKILIÇ 'in yazısı'

“Ölümün Ardından"
Necati KARTA ün yazısı

I
“Belediyenin Otobüs 

zammına farklı bir bakı?" 
Erol GÜRÇAY yazısı

tpüfjün, ç^işatı, günnet cfavetVyelerinİE için 
zengin çeşitlerimizi

ve fiyatlarımızı görmeden karar vermeyiniz.
BBZİ MUTLAKA AU AVINIZ.

•et
lANnıM'

Cumhuriyet Halk Partisi 
Gemlik İlçe xÖrgtünün 
delege seçimleri , 
geçtiğimiz hafta pazar 
günü yapıldı.

Parti merkezinde 
yapılan seçimlerde 152 
mahalle ve köy delegesi 
belirlendi.

CHP İlçe Kongresi 16 
Temmuz 1995 pazar günü 
yapılacak.

İlçe Başkanı. Mehmet 
Parlak, kongrede aday 
olmadığını açıkladı.

Haberi Sayfa 3'de

Mehmet PARLAK 
"Ben aday değilim"

TEKEL dağıtım özelleştirildi

Bayiler "Öhh!" diyecek
' Özelleştirme kapsamına alınan TEKEL ürünlerinin 

dağıtımı geçtiğimiz ocak ayında Bursa'da yapılan 
ihalede İstanbullu bir firmada yüzde 9.8 ile almış ancak 
firmanın teminatı yakması sonucu ikinci sırada olan Zafer 
Yavuz'un firmasının da teminatı yakmasıyla dağıtım işi 
yüzde 14 kırma ile Durcankan Gıda Dağıtım Ltd.Ştl.'ye 
verilmişti. Şirket yetkilisi Selçuk Kaner, önümüzdeki gün
lerde iki araç ile TEKEL'in tüm ürünlerini bayilerin ayağına 
götürerek, satış yapacaklarını söyledi.

Karacalli'de cinayet 

Hiç yoktan 
öldü

Karacalli Köyü'nde 
geçtiğimiz hafta 
perşembe günü mey
dana gelen kazada 3 
çocuk babası Mehmet 
Cezayir, kavgayı ayır
maya çalışırken, hiç ‘ 
yoktan yere öldü.

Huzur sitesi yakın - 
larinda bulunan Deniz 
Ride Salonu önünde 
meydana gelen olay, 
siteye sızan lağım 
sularının kapatılması 
için site sakinleri ile 
görüşürken olaya 
karışan Mehmet . 
Cezayir, pideci Muhittin 
Taş ve Oğlu Cengiz Taş 
tarafından öldürüldü.

Haberi Sayfa 2'de

küçük Kumla 
Belediyesi Gemlik, 
Mudanya. Kestel, . 
Orhangazi, Umurbey ve 
Bursa Büyükşehir 
Belediyelerinin desteği 
ile kasabanın tüm yol
larını asfaltladı.

Küçük Kumla. 
Belediye Başkanı Eşref 
Güre, yaklaşık 10 Km 
yolun asfaltlanarak, 
halkın tozdan ve çamur
dan kurtulduğunu söyle
di.

Haberi sayfa 3'de

Anayasa değişikliği bir türlü 
yapılamıyor.
Kafalar aynı kafa...
Kafalar değişmeyince, nasıl 
değişsinkl;...
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Okurlarım anımsayacaklardır, 
anayasa değişikliğinin gerçekleşme 
olasılığını "papatya falfyla bulmaya 
çalışmıştım. Ama temelde, bu Meclisi 
böyle bir olumlu gelişmenin altına imza 
koyabilecek kapasitede görmediğime 
ilişkin kanımı -üstü kapalı da olsa- 
bellrtmiştlm. Nitekim başta ANAP ve 
DYP içindeki fosilleşmiş siyasetçiler, el 
ve gönül birliği içinde, anayasanın hiç 
değilse, anayasanın bazı maddelerini 
"daha demokratik öz" e kavuşt ura bile
cek girişimin önünü, tıkadılar.

Beni asıl dehşete düşüren,daha dün 
gibi kısa bir süre önce "Bu parti Mesut 
Yılmaz'ın yönetiminde Özal felsefesine 
yabancılaştı" diyerek ANAP'ta.n istifa 
eden ve DYP'ye transferi direkten 
dönen Güneş Taner'le İmren Aykut'un, 
"Anayasa değişirse Çiller prim kazanır, 
onun İçin 'ret' oyu vereceğiz" yollu 
açıklamaları!...

Türkiye bir yolağzına gelip 
dayanmış, "Batı'yla bütünleşme" ya da 
"aynşma" noktasında.. ANAP'ın Genel 
Başkanı, RP'nin kuyruğuna takılıp "24. 
madde" goygoyculuğuna soyunmuş;- 
Taner gibi Aykut gibi yüzü Batı'Va 
dönük kurmayları, "Değişiklik, Çillerin 
değirmenine su taşır" mantığıyla 
"demokratikleşmece açabilecek, 
kapıyı kapatmaktaI

DYP'yle ANAP'ın göbekbağıyla 
"merbut" bulundukları Batı'da ise, 
anayasa değişikliğinin "askıya 
alma"sına karşılık, Türkiye'nin Gümrük 
Birliği üyeliğinin Süresiz askıya alınması" 
eğilim ağır basmakta.

Birkaç gün önce Miliyet'te Yalçın 
Doğan "Demokrasinin intihan" başlıklı 
yazısına şöyle girmişti: “Bir polis şefi 
(Menzlr) hükümeti teslim alıyor... 
Azınlıkta bir parti (Refah) Meclisi teslim 
alıyor... Bir küfür (Ayvaz'ın gqfı) 
Türkiye'yi teslim alıyor..."

Doğru, Türkiye olumsuzluklarının 
kıskacında akıl almaz biçimde parla
menter sisteme karşıt bir sürece "teslim" 
oluyor, bir bakıma "demokrasi si "İnti
hara doğru sürükleniyor.

Ana muhalefet partisi bu gidişin 
ayırdında değil, olayı sözüm ona liberal 
İki genel başkan arasındaki "sidik 
yanşı"na çevirmekte sakınca görmü 
yor.

Ya o "Eyüp Aşık show"a ne demeli? 
Ya bu shovv'a karşılık, DYP kurmay
larının salt Aşık'ı açık düşürmeye yöne - 
İlk planlarına ne demeli?..

Yazıklar olsun slzel...
Bu olumsuz tabloda, ülkenin 

demokratikleşmesi yönünde adımlar 
atması ve -parlamentoda grubu bulun
duğu İçin- etkili olması beklenen tek 
parti CHPI..

Oysa CHP, kuyruğundan kendini 
yemeye başlayan yılandan farksız. 
Üstelik bu "kendini yeme" İşlemi o denil 
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1 uzun süreden beri devam ediyor kİ, 
neredeyse bitti CHP, tükendi!..

Atatürk'ün önderliğinde kurulan, 
"çağdaş", "laik", "antlemperyalist", ve 
"tam bağımsızlıkçı" geleneğin 
savunucusu olması gereken ÇHP'nin 
Türkiye genelinde ve Bursa'da İçine 
düştüğü "hazin" duruma bakın hell... ‘

Sanki "12 Eylül anayasası" değiştirlle 
rek daha demokratik yapıya kavuştu
rulmuş, sanki kamu çalışanlarına 
"sendikal haklafı verilmiş, sanki üniver
site öğretim üyelerine "siyasete katılım" 
yolları açılmış, sanki "Olağanüstü hal" 
ve "Çekiç güç" le ilgili soruplar 
çözülmüş.

... de, CHP kendi iç savaşımına dön - 
müşL

Utanın,' utanın biraz!
Neyin kavgasını veriyor, hangi 

çıkarın paylaşımında anlaşamıyor - 
sunuz? "Yedi düvel"e karşı tarihin İlk 
"Ulusal Bağımsızlık Savaşı'nı başarıya 
ulaştırarak Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran
ların partisini ne hale getirdiğinizin hala 
farkında değil misiniz?

Oy potansiyeliniz ülke genelinde 
"yüzde 4.8"e, Bursaözelinde "yüzde 
3.4"e düşmüş; siz, bu korkunç gerile
meyi durdurmanın yollarını araya - 
cağınıza,, Atatürk'ün partisini 
"Karayalçın'la Baykal arasında" 

sıkıştırıp eziyor, pestilini çıkartıyor - 
sunuz...

Allah aşkına hangi koltuğun kav
gasını veriyorsunuz? Üç* beş günlük 
ömrü kalmış Koalisyon'dan biraz daha 
nasiplenmenin dışında ne var elinizde? 
Geçtiğimiz hafta cuma günü Bursa 
2000 gazetesinin yazarı Arzu Yılmaz "bu 
oyunlar sayesinde meydanda kala 
kala bir kuru tabure" kaldığını yazmıştı. 
Hayır "tabure" de kalmadı artık, orta 
yerde salt bir "hamam oturağı” kaldı 
behey gafilleri Üstünde oturup siyaset
ten yıkanmanız içini •

Medyayı boşuna; işgal etmeyinl 
Hiçbiriniz haklı değilsiniz, hiçbirinizin 
savunulacak yanı yokl Birbirinizle har- 
lışap durdukça, o yüzyılın "bağımsızlık" 
ateşini tutuşturan, "Cumhuriyet"! kuran, 
"ümmef'ten "ulus"a dönüşümün' 
öncüsü, ülkeye "demokrasC'yi getiren 
bir büyük partinin, bir "ulu çınar'In 
köküne kibrit suyu ekiyorsunuz;' 
Söylecek sözünüz, konuşacak yüzünüz 
yok sizin. ■

Susun, oturun, hatta cehennem 
olup gidini

Geçen hafta "örgütünden gizil", 
klmbilir ne tür "hizip hesaplan"Via 
Zeytinbağı'nda Hakan Aşlar'a konuk 
olan Deniz Baykal buyurmuş ki:

"Hükümetin İşi bitti!"
Peki, ya yirmi yıldır kazanı kaynat

tınız CHP'nln? Onun İşi bitmedi mİ 
daha?..

KAYIP
Gemlik Nüfus 

Müdürlüğü'nden 
aldığım nüfus 

cüzdanımı 
kaybettim.

Hükümsüzdür.
Engin ÖZERGEN

Hiç 
yoktan 
öldü

Karacaçlll Köyü'nde 
meydana gelen olayda 3 
çocuk babası Mehmet 
Cezayir(46) kavga 
ayırırken, hiç yoktan yere 
öldü.

Olay, geçtiğimiz hafta 
perşembe günü saat 18.30 
sıralarında Huzur Sitesi 
yakınlarında bulunan Deniz 
Pide Salonu önünde mey
dana geldi.

Pide işletmecisi Muhitttln 
Taş(43), eşi Bedriye, oğlu 
Cengiz Taş ve yeğenleri 
Erdal ile Serdar Taş, siteden 
sızan lağım sularının ka 
patılması için site sakinleri 
İle görüşürken görüşmenin 
elektriklenmesi üzerine 
tartışma büyüdü.

Tartışmaya Karacaalli 
Köyü'nde balıkçılık yapan 
Mehmet Cezayir de karıştı.

Tartışmanın küfürleş 
meye sonra da kavgaya, 
dönüşmesi üzerine 
Mehmet Cezayir, üzerinde 
bulunan bıçağı çekti.

Muhittin Taş ise döner 
bıçağını kaptı ve Cezayir'e 
savurdu.

Başından yaralanan; 
Mehmet Cezayir kaçmaya 
çalışırken, Cengiz Taş, av - 
tüfeğini ateşledi. Yere 
düşen Mehmet Cezayir'e 
bu kez Pideci Muhittin Taş, 
ruhsatsız silahı ile ateş etti.

Olaya sonradan karışan 
ve hiç ypktan yere ağır 
ya rala nan ■ M ehmet 
Cezayir, Gemlik Devlet 
Hdstanesi'ne kaldırılırken 
yolda öldü.

Olaydan sonra baba 
Muhittin Taş ile eşi ve oğlu, 
yeğenleri jandarma tarafın
dan gözaltına alındı.

Olayla ilgili Soruşturma 
sürdürülürken, dün 
Adliye'ye çıkarılan Taş 
ailesinden Muhittin Taş ve 
Cengiz Taş tutuklanarak, 
cezaevine gönderildi.

Hasanağa ve 
Karacalli 
Kamplarında 
ikinci devre 
başladı

İlçemizde bulunan 
Hasanağa ve Karacalli.' 
Gençlik kamplarında ikinci 
devre başladı.

Geçtiğimiz yıl Gençlik 
Spor Bakan lığ ı'na bağlı 
olarak faaliyet gösteren 
gençlik kampları bu yıl 
yeniden Milli Eğitim 
Bakanlığı'na devredildi.

1-10 Temmuz tarihleri 
arasında birinci devre 
küçük İzci ve yavru kurt 
kampın ı tamamlayan 
öğrenciler dün evlerine 
dağıldılar.

Bugün İse Bursa bölgesi 
küçük İzcileri ve yavru kurt
ları 10 gün sürecek ikinci 
devre kampı İçin 
Hasanağa ve Karacalali'de 
toplandılar.

KARTAL'IN GÖR DEDİĞİ
Necati KARTA!

ÖLÜMÜN ARDINDAN
“Kahramanlar İlk savaşlarından zaferle çıka 

ama son savaşlarından canlı çıkmayanlardır". Bu 
söz merhum Aziz Nesln'e aittir.

Nedense, bir gelenek vardır ülkemizde, belki a 
dünyada böyledir. "Yaşayanlar kahraman değildir, 
“İnsanlar ölünce kahraman olur”

Bu, bence büyük bir tespit hatasıdır. Yine ayn 
hataları medyamızda görmek mümkün. Saflaşma 
karmakarışık Nesinin ölümünden dolayı kişisel sohj 
betlerde ve yazılanlarda dört ayrı saflaşma] 
gördüm, iki ayrı cenahta.

Birincisi : "Laik" kesimde : 1- Çok üzülen | 
gerçek bir savaşçıyı kaybettik diyenler

2- İyi oldu, provokasyona açık bir zemini vara 
bizim durumumuzuda bozuyordu diyenler

İkincisi : "İslam!" kesimde : 1- O bir şeytana 
ölümü iyi oldu diyenler

2- Böyle ölmemeliydi, provakatif bir zeminde 
ölüp, O'na sahip* çıkan laik kesim hareketsizi 
kalmalıydı, medyada öygü yağdırmamalıydı diyen
ler.

Birde değerlendirme sayılırsa Mesut Yılmaz'ın tn 
gibi "Fikirlerimiz bağdaşmıyordu, ama değerli bir 
ustaydı" gibi "orta yol" politikası güdenler. Bunlar 
tespitlerden dolayı kimsenin güvencesini istemeyen 
"Ne şiş yansın ne kebap" misali olanlar. Daha çok 
siyasi pragmatizmden dolayı böyle tavır almaktalar! 

Belki de doğrudur!...
Doğru orantılı olmayan bu saflaşma sadece 

medyatik kalıyor.-
Aziz Nesin; 1960-1970 sürecinde mizahi edeb 

yatın, tartışılmaz' ustasıydı. Bilakis kent çocuklarının 
. hemen hemen tümünün ilk telafuz ettikleri ve hoş] 
landıkları yazardı. O zaman siyasi bakılmazdı 
Nesih'e.

Nesin gerçekten hiçbir siyasi grubun üyesi ve 
temsilcisi değildi. Olabilecek bir kişiliği de yoktd 
Herkesle çatıştı. Hatta, TKP'li olduğu sanılıyordu] 

onlarla da çatıştı "Büyük Grev" kitabında.
Bursa ÇGD'de bir söyleşide tanışmıştım ken 

dişiyle. Dış görünüşü ve hareketleri "bunamış" bil 
gibi gözüküyordu, oysa konuştuğunda hiçte, öyle 
olmadığı çok "dingin bir kafaya" .sahip olduğum 
gördüm. ,

Çok dobra ve löm sözlü olduğunu da hemen 
anlıyorsunuz ilk bakışta. Gazeteci Yüksel Baysam 
“...Sayın konuğumuz çatal bıçak seslerinin pek 
çıkmasını istemiyor, ondan dolayı yemekten sonra 
yapacağız söyleşiyi" diye uyarısına, hemen tepki' 
gösterip "... bu arkadaşın kendi görüşüdür, bere 
böyle birşey demedim" diyerek iki kez itirazda 
bulundu.

. Aziz Nesin ne bıraktı?
Önce 110 kitap, ünlü aydınlar dilekçesi, sonra 

"aydın olmak" denen kavramın bir boyutu.
Aykırı biriydi, inatçıydı, ama provokatör değildi. 

Hani başta dediğim gibi "ya kahramanlar yaratılır 
yaşam tarzından davranışlarına kadar” yanlışı- 
doğrusu herşeyi "örnek" kabul edilir ya, "öyle biri 
dünyada ne var", "ne de Nesin öyleydi."

Nesin; değerli bir "mizah edebiyatı ustasıydı" ve 
bir “aydın"dı. Değerli eserler bıraktı. Türk- Yunan, 
dostluğu için değerli çalışmalar yaptı.

Din, dil, ırk ayrımından kaynaklanan savaşlara 
çatışmalara karşıydı. Ama. ne kahramandı, ne del 
şeytan...

Biz artık akıl ve bilgi çağında kendimize "ne] 
kahraman idoller", "ne de düşman şeytanlar' 
yaratalım. Biz herkesi yerli yerine oturtup, yatılan 
olumlu birikimleri alalım ve bunları geleceğimiz için] 
kullanalım.

Her düşünce, grup, kimlik sadece kendi talepleri
ni ve düşüncelerini "hak" sayarsa, dünya "tornadan 
çıkmış robotlar" dolar.

Oysa, insanlar düşünür, üretir; çünkü, "akıl" denin 
yetiye sahiptir.

İlhan Selçukün dediği gibi "Akılda kin yoktur” "BU 
Nesln'e ne düşman olalım, ne de Ona düşman 
olanlara düşman olalım. “
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Yabancı Dil ile öğretim 
yapan Anadolu Lisesi 
sınavlarına katılan ilkokul 
5. sınıf ve İlköğretim okulu 
5. sınıf öğrencilerinin 
sınav sonuçları belli oldu.

İllerde yapılan 
sınavlarda Gemlik 
Anadolu Lisesine alı - 
nacak olan 108 öğrencii 
arasında birinciliği 
Mehmet Yıldız, ikinciliği 
Yusuf Kaplan, 
üçüncülüğü Şebnem 
Duzyer, dördüncü Bora 
Akdoğanlı, beşinci İpek 
Yar kazandılar.

Gemlik Anadolu 
Lisesini kazanan öğrenci
lerin isimleri okul yönetici
leri tarafından açıklandı.

ATATÜRK İLKOKULU
1- Ömer Canyiğit
2- Seren Çakıcı
3- S. Çağatay 

Arfundalı
4- Funda Yıldırım
5- Seda Turan
6- Özkan Özdemir
7- Uğur Atar
8- Caner Açar
9- Erdinç Sümer
10- Mehmet Yıldız 
11-Serdar Tosun 
12- Emirkan Güner 
13- Behran Üftadeoğlu 
14- Azade Demet 

Sıralı
15- Emrah Barış 

Gönen
16- Şüheda Beril Buluk 
17-Onur Turan

18- Çağnur Elpen 
19- Gökçe Göksel 
20- Kemal Özer 
,21- Sinan Yiğit
22- Şebnem Gürsoy 
23- özge Doğan 
24- Faik Aslan

BORUSAN
İLKÖĞRETİM OKULU
1- Yusuf Kaplan
2- Yasemin Gencer
3- Sunay Öztürk
4- Umut Aydın

GAZİ
İLKÖĞRETİM OKULU
1- Emre Tufan
2- Atacgn Güler
3- Esra Öztürk
4- Emrah Demircan
5- Müge Küçük
6- M. Can Öztüre
7- Ahmet Okuş
8- Sabri Sarıkaya
9- A,.Serkan Türker
10- Ömer Akdağ
11 - Ceyhan Turhan
12- Hamdi Sivaslıoğlu
13- Pınar Demiriz
14- Muammer Aksoy
15- Bora Kuş
16- A. Erkan Turan
17- Didem Önen
18- Bengü Yüce
19- Özge Peker
20- Neşe Kaya
2T- Seda Baylar
22- Gamze Atalık
23- Ali çakar
24- İrem Güler
25- Nihan Arıkan
26r Tuğçe Güzel

27- Belkıs Ozditan
28- Burcu Korsan

11 EYLÜL İLKOKULU
1 - Nuriye Çelik
2- Meviude Akgül
3- Gözde Gülşeni
4- Haşan.Özçetin
5- Bahar İşlev
6- Özge Coşar
7- Mete Cigerli
8- Kemal Öncü
9- Merve Balcı
10- Nazlı Bulut
11- Hakan Orhan
12- Tarık Toyota
13- Dûygu Araç
14- Elif Gür
15- Mine Akın
16- Emre Koçer
17-Gökhan Kavuk
18- Selda Bulut
19- Mustafa Tutar
20- Müveyde Deniz
21- Ebru Bademci
22- Özcan Yiğit
23- Emrah Acı

ŞÜKRÜ ŞENOL
İLKÖĞRETİM OKULU
1 - Mehmet Zerman
2 - Bora Akdoğanlar

ŞEHİT CEMAL
İLKOKULU
1- Ali Burak Taşpınar
2- Şebnem Düzyer
3- Yahya Ö. Akyürek
4- Fatih Duru
5- Halil Koksal
6- Merve Silvin
7- Murat Aslan
8- Çağal Aydın
9- İlker Akcdn
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Yoz sıcaklarının 
başlaması ile birlikte 
Körfez'de de boğulma 
olaylarında artış 
gözleniyor.

Geçtiğimiz hafta 
pazar günü arkadaşları 
ile birlikte Bursa'dan Narlı 
Köyü'nde piknik yapıp 
denize girmeye giden 
Emre Oral(17) adındaki 
genç bpğularak can 
verdi.

Bursa Fatih

Mahallesi'nde oturan 
Tophane Endüstri Meslek 
Lisesi'ni bu yıl bitiren 
Emre Oral, serinlemek 
için girdiği denizde fazla 
açılınca bir ara sular 
içinde kayboldu.

Boğulan gencin cese
di uzun aramalardan 
sonra Narlı Köyü'ndeki 
balıkçılar tarafından 
bulundu.

Genç öğrencinin 
ölümü üzüntü yarattı.

ÇHP'de 
delege 
seçimleri 
yapıldı
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Bursa ikinci amatör 
kümede kendi grubun
da rakibi Sırameşeler ile 
1-1 berabere kalan 
Umurspor, bu hafta 
kendi sahasında 
İznikboyalıcaspor'la 
yapacağı karşılaşmayı 
kazandığında şampl 
yon olacak.

Pazar günü Merinos 
sahasında Sırameşeler 
karşısında güzel bir 
oyun çıkaran Umurspor,

ilk yarıda rakibine gol 
atamadı. Sırameşeler'! 
sürekli baskı altına alan 
Umurspor, Kubllay'ın 
ayağından kazandığı 
golle 1 -0 öne geçti.

Şampiyonlukta id 
dialı olan Sırameşeler, 
golden sonra Umurspor 
sahasını baskı altına 
aldı. 85. dakikgda 
Serddr'ın attığı golle 
karşılaşma 1-1 
berabere bitti.

KAYIP
Bursa Bağ-Kur Genel Müdürlüğü'nden almış olduğum 

1061680-18 nolu sağlık cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.
Güngör AYDI

• Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik İlçe 
Örgütünün ilk delege 
seçimleri geçtiğimiz 
hafta pazartesi günü 
parti binasında yapıldı. 
• 152 mahalle ve köy 
delegesinin belirlendiği 
«©çimlerde, delegeler ’ 
16 Temmuz 1995 Pazar 
günü yapılacak ilçe 
kongresinde oy kul
lanacaklar.
H İlçe Başkanı, İlçe 
Yönetim kurulu, 
denetleme kurulu ve il 
llpngre delegelerinin 
belirleneceği İlçe 
kongresi ilçe 
'merkezinde yapılacak.

CHP'nin yeni ilçe 
Başkanı Mehmet Parlak, 
^kongrede aday olma 
'yacağını açıkladı. 
İli Parlak, dört yıldır 
SHP'de ilçe başkanlığı 
yaptığı ve yorulduğunu 
belirerek, " Artık nöbeti 
devretme zamanı geldi. 
Yoruldum, gençlerin 
önünün açılmasını İsti 
yorum. Bu nedenle 
Oday olmayacağım" 
dedi.

Lise 
öğrencilerine 
kredi 
tamamlama 
programı

1994-1995 ders yılında 
dönemlerinde eksik kredi
leri bulunan lise öğrencileri 
için yoğunlaştırılmış kredi 
tamamlama programı 
düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nden yapılan 
açıklamada 31 Temmuz- 8 
Eylül 1995 tarihleri arasında 
uygulanacağı belirtilerek, 
dönemlerinde kredileri 
eksik olan öğrencilerin en 
kısa zamanda okullarına 
başvurmaları istendi.

Esnaf 
odalarında 
kayıtlar 
yenilenecek

Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarlar 
Konferedasyonu'nda 
yapılan açıklamada 507 
sayılı yasa hükmüne göre 
esnaf ve sanatkarlar odası
na kayıtlı olmayanlar ve 
daha önce kaydını yaptır
mış olan esnaf ve 
sanatkarların bağlı bulun
dukları meslek odalarına 
başvurarak, yeni kayıt 
yapacak veya kayıtlarını 
yenilenecek.

Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası Başkanı 
Eşref Solmaz, odalardan 
kayıt silme ve yenileme 
işlemlerinin 31 Aralık 1995 
tarihinde sona ereceğini 
hatırlatarak, "Yasa kap
samında olan esnaf ve 
sanatkarlarımızın 31 Aralık 
1995 tarihine kadar, 
meslek odalarına kayıtlan 
olmayanlar yeniden kayıt 
yaptıracaklar kayıtlı olan
lar ise kayıtlarını yenileye
cekler. " dedi.

Cücük 
(umla'da 

yollar 
asfaltlandı

Küçük Kumla Belediyesi, 
İskele kasaba arası ile 
sahildeki arka yolların 
tümünü asfalt yaptı.

Gemlik, Umurbey, 
Mudanya, Orhangazi ve 
Bursa Büyükşehir Belediye 
terinin araç desteği ile 
geçtiğimiz hafta içinde 
başlayan çalışmalar kısa 
sürede tamamlandı.

Küçük Kumla Belediye 
Başkanı Eşref Güre, yak - 
laşık 5 km yolun asfaltla 
kaplandığını ayrıca eski 
Kumla yolununda 
Hasanağa Kampı sınırlarına 
kadar stabilize malzeme ile 
kaplandığını söyledi.

Gayrimenkulun Açık Artırma hanı 
Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi

Satış Memurluğundan
Dosya No : 1995/8

Suyun izalesine Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesinin 
9/2/1995 tarih ve 1995/52 sayılı karar gereğince satıl
masına karar verilen aşağıda belirtilen gayri menkul 
açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

Gemlik Tapu sicilinde kayıtlı tapunun Küçük 
Kumla Yalı Yolu Mevkii Pafta 31 parsel 5065 de 
kayıtlı 2858 m2 arsa üzerinde inşaa edilmiş 
1728/191232 arsa paylı 16 nolu 60 m2 mesken 
350.000.000.-TI bedel ile kayıtlı taşınmaz satışa 
çıkarılmıştır.

KIYMETİ:
Satış şartlan
1 - Satış 14/8/1995 Pazartesi günü saat. 14.00- 

14.15 arasında Gemlik Mahkemeleri Yazı İşleri 
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 %40 artıranın taahhüdü baki 
kalmak şartiyle 24/8/1995 perşembe günü aynı yer 
ve aynı saatlerde ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu 
artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve 
satış masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana 
ihale olunur.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen 
kıymetin %20 si nisbetinde pey akçesi veya bu mik
tar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu ver
meleri lazımdır. Şatış peşin para iledir, alıcı iste - 
diğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verebilir. 
Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları 
alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden 
ödeni.r. KDV alıcıya aittir.

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

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

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

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve 
münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 95/8 izalei şuyu satış sayılı 
dosya numarasıyla memurluğumuza başvurmaları 
ilan olunur.

(İC.lf.K.126)
(*) İlgililer tabirine İrtifak hakkı sahipleri de dahildir.

M. Sadık ŞAFAK 
Yazı İşleri Müdürü 

Gayrimenkulun Açık Artırma İlanı
Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi

Satış Memurluğundan
Dosya No : 1995/4

Suyun izalesine Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesinin 
3/11/1994 tarih ve 1984/566 sayılı karar gereğince 
satılmasına karar verilen aşağıda belirtilen gayri 
menkul açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

Gemlik Tapu sicilinde kayıtlı tapunun Hamidiye 
Mahaİlesi Orhangazi Cad. Pafta :32, ada: 148, 
parsel:51 de kayiktlı 12/150 arsa paylı 17 nolu işyeri 
1,500.000.000.-TL aynı yer 2/150 arsa paylı 18 nolu 
işyeri 150.000.000.-TL kayıtlı taşınmaz satışa 
çıkartılmıştır.

KIYMETİ:
Satış şartları
1 - Satış 15/8/1995 Salı günü saat 14.00-14.30 

arasında Gemlik Mahkemeleri Yazı İşleri 
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 %40 artıranın taahhüdü baki 
kalmak şartiyle 25/8/1995 cuma günü aynı yer ve 
aynı saatlerde ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu 
artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve 
satış masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana 
ihale olunur.

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

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

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

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

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve 
münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 95/4 İzalei şuyu satış sayılı 
dosya numarasıyla memurluğumuza başvurmaları 
ilan olunur.

(İC.lf.K.126)
(*) ilgililer tabirine İrtifak hakkı sahipleri de dahildir.

M. Sadık ŞAFAK 
Yazı İşleri Müdürü
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T.C.
GEMLİK İCRA DAİRESİ
Dosya No: 994/405.T.

GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI 
Gemlik İcra Müdürlüğü'nden

Satılmasına karar verilen gayrimen külün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı:
Gemlik tapu sicilinin pafta : 35, parsel: 4686 ve sahife: 5321 de kayıtlı Küçük 

Kumla Kurudere Mevkiinde kain 75. m2 miktarındaki arsa üzerine inşaa edilen 
ve tapu sicilinde kat irtifakı halindeki kargir apartmanın zemin kattaki 3/55 arsa 
paylı (1) nolu mesken bir giriş holü ve pişirme yeri, bir yatak odası, balkonlu bir 
salon, banyo ve tuvalet bir arada yazlık mesken denize nazır durumda olup 
bilirkişi tarafından 300.000.000. -TL kıymet taktir edilmiştir.

Yazlık mesken açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.
SATIŞ ŞARTLARI
1- Satış 15/8/T995 Salı günü saat 14.00 den 14.20 e kadar Gemlik İcra 

Müdürlüğünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada fahrinin edilen 

kıymetin %75'ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış 
masraflarını geçmemek şçirtı İle ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa 

en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 25/8/1995 Cuma günü aynı yer 
ve aynı saatlerde ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar 
elde edilememişse gayrimenkul çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere 
drtırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. 

Şu kadar ki, artırma bedelinin malin tahmin edilen kıymetinin %40 ını bulması 
ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazld 
olması ve bundan başka', paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını, 
geçmesi lazımdır. Böyle fazla bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

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

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

4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin 
feshine sebep olan.'tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale 
bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıda »temerrüt faizinden 
müteselsllen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme 
hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat 

bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi içiri dairede açık 

olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş 

sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 994/405.T. sayılı doSya 
numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

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

İcra Müdürü

İLAN 
GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Dosya No: 1994/654
Gemlik ilçesi, Kapaklı köyü; Kemer mevkiinde kain, kuzeyi Hdkkı Ergün, 

güneyi kumsal, doğusu Ali Erişkin, Nail zeytinliği batısı, Eyüp Balgıç, Dursun 
Taşkesen İken Ali Erişkinin zeytinliği ile çevrili Tapu Fen Memuru ,Halil Bllicl'nln 
6.6.1995 tarihli krokisinde tesbit ettiği 3393.80 m2. lik taşınmaz,

Gemlik Kapaklı Köyü, Kemer Mevkiinde kain, kuzeyi Muhsin Onsekiz, 
güneyi kumsal, doğusu Kemer deresi, Çatısı Nail zeytinliği ve Ali Erişkin zeytinliği 

ile çevrili Tapu Fen Memuru Halil Blllci'riln 6.61995 tarihli krokisinde tesbit ettiği 

573.93 m2 lik taşınmazın,
Gemlik Kapaklı,Köyü, Kemer Mevkiinde kain, kuzeyi Rahmi Özer, güneyi 

deniz, doğusu Yener Erdem, batısı Emine Atalay taşınmazı ile çevrili Tapu Fen 
Memuru Halil Bilici'nin 6.6,1995 tarihli krokisinde tesbit ettiği 1344.96 m2. lik taşın

mazın:
Her üç parça taşınmazın davacı Ali Erişkin tarafından senetsizden teşcill 

talep edildiğinden dava konusu taşınmazlar hakkında iddiasında bulunanların 

ilan tarihinden İtibaren 3 ay içersinde mahkememizin 1994/654 esas sayılı 
dosyasına müracaat etmeleri veya itiraz etmeleri Han olunur.

İLAN 
GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Dosya No: 1994/707

Gemlik Kapaklı köyü, kuzeyi Birsen Dlnçer, güneyi Ali Erişkin, doğusu hakkı 

Ergün ve Ali Erişkin, batısı Eyüp Dalgıç taşınmazları İle çevrili 956.41 m2.llk taşın - 

mazın davacı Ali Erişkin tarafından'senetsizden tesçlll talep edildiğinden dava 

konusu taşınmaz hakkında hak İddiasında bulunanların İlan tarihinden itibaren 

3 ay içersinde mahkememllzln 1994/707 esas sayılı dosyasına müracaat 

etmeleri İlan olunur.

Karaciğer 
kanserine 
dikkat!
J1||8 Gizli sanlığın 

■ ^praciger kanserine 
' yakalanma riskini 

artırdığı, sigara ve alkol 
I kullanımı, aşırı yorgunluk 

..ve uykusuzluğunda bu' 
1 ...hastalığı körüklediği 

bildirildi.
Gerekli tedavisi yapıl- 

■ mamış karaciğer 
İMsByümesi de zamanla 
/kansere dönüşebiliyor. 

Karında sürekli dolgunluk 
i hissi, uzun süre devam 
\^$^en gripal enfeksiyon- 

îar da karaciğer 
kanserinin habercisi 

- atarak karşınıza çıkabilir, 
j% H Kanserin, karaciğerde 
J $ oluşabileceği ve bunun 

„¥önı sıra, diğer organlar- 
.. daki kanserlerin atlaması 

8e de ortaya çıkıyor.
Göbek çevresinde 

.rahatsızlık, kilo kaybı, 
s^bepsisz ateş, ishal, 
iştahsızlık, bulantı, 

' KüSma, halsizlik, kasıntı, 
satılık ve özellikle 
karaciğer bölgesinde 

•ağrı, karaciğer kanserinin 
bker uzantısı olarak gün- 

. deme gelmektedir. Her 
| akında olduğu gibi 
\\^toraciğer kanserinde de 
.erken teşhis büyük 
' :Wtem taşımaktadır.

Karaciğerin tek bir 
bölümünde oluşan 

k Kanserler, ameliyatla
-'Sunabilmekte ve büyük 
' ''başarılar elde edilmek - 
^"^dir. (BYE) 

Bapurprim 
tatta 
IsıtaMri 
"Vgjağ-kur prim borcu 
olanlar, başvurularının 
yapılması dorumunda tak-, 
l^^ödeme yapabilecek
le?

MM gündeminde 
bulunan' yaşa tasarının 
kanunlaşması durumunda 
Bağ-kur sigortalısının cazip 
haie getireleceği bildirildi.

İki milyon Bağ-kur üyesin- 
den sadece yüzde 34‘ünün 
İ|||bıli olarak prim ödedğl 
öğrenildi.

GUnCEL SORURLAR
EROL ÇÜfiÇAfl

Belediyenin otobüs zammına 
farklı bir bakış

Otobüs ücretlerine yapılan son zamla ilgili yorumu 
muza geçmeden, 1995 ocak ayı İle, 1995 haziraJ 

aylarında uygulanan taşıma ücretlerine bir gö 
atalım.

Bursa-Gemlik arası otobüs ücreti, ocak ayında | 
binden 20 bin liraya, haziranda dâ 30 bin liraya yük
seltildi.

Başka bir deyişle " 5.5 ayda %100 zam" yapıldı. ।
Uzmanlar, zam ile ilgili çalışmalarında, mutlaka 

akaryakıt lastik ve personel ücretlerindeki artışları 
dikkate aldılar.

Düşündükleri zammı, diğer ilçelerdeki taşıma 
ücretleriyle mukayese ettiler ve bazı ilçelerdeki fiyat- 
ların, kendi düşündükleri fiyattan fazla olduğunu bile 
gördüler.

Belki de bazı (cin fikirli) uzmanlar, Turizm1 
mevsimiyle birlikte uygulanacak bu zamlı fiyatları^ 
belediyeye büyük gelir getireceğini ve bir anlamdı 
belediyenin 11 Köşeyi-döneceğini" hesapladılar, d

TURİZM MEVSİMİNDE FİYAT İNDİRİMİ YAPANLAR VM
Biz, burada, yapılan bu zammın getireceği baa 

olumsuz gelişmelerin üzerinde duracağız.
Bazı il ve ilçelerde de, akaryakıt, lastik ve personel 

ücreti artmasına rağmen, taşıma ücretlerinin tesl 
bitinde, değişik, kriterlerin ön plana alındığına 
değineceğiz.

Örneğimizin Bursa'dan. Bakalım onlar bu işi nfl 
becermiş.

- Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kömür, raylı sistem 
ve otogar gibi temel konularda, başarılı bir politika 
izlediğini söyleyemeyiz.

Ama... Şehir içi otobüs taşımalarında yapılan “Yen 
Hat” düzenlemeleri ve tesbit ettikleri "özel fiyatlarla 
Bursa halkı üzerinde olumlu izlenim bırakıyorlar. .

Önce "Özel hat ve ring" seferli uygulamalarla, 1 
bin liralık fiyat 5 bin liraya indi.

Ve. Haziran, ayında herkes zam beklerken, 10 bi 
liralık uzun mesafe ücreti 7.500 liraya indi.

Amaç, Bursa'daki "İç taşımayı" teşvik etmek. 1
Dargelirli halkın "taşıma talebini" arttırmak.
BU ZAM TURİZMİ VE ESNAFI OLUMSUZ ETKİLİYEBİLİR
Yaklaşık 5.5 ay. süresinde yapılan %100 zammı 

ne gibi olumsuz etkileri olacak.
- Bu zam, yaz turizminde, il ve ilçe halkı üzerind 

"Caydırıcı rol" oynayacaktır.
-Bursalı amatör balıkçılar ve. hafta, sonu tatilcile 

kendilerine "yeni alternatifler" arayacaklardır.
■- Yaz turizmi boyunca, Gemlik'e gelen günü bira 

tatilcilerin azalması, Gemlik "Esnafının kazancıt 
olumsuz yönde" etkileyecektir.

Kurban Bayramı süresince Bursa-Gemlik arasında 
yolcu taşımasının "rekor seviyeye" ulaştığını basili 
dan öğrendik.

Ancak, son yapılan zamlar, taşımadaki bu olumlu 
"çıkışı." durduracak niteliktedir.

Sn. Başkanım; turizm, halkı, esnafı doğrudan e 
, kileyen bu gibi kararlar alınırken, "çok yönlü ve gen 
kapsamlı" raporlar hazırlanmasının yararlı olacağl 
kanaatindeyim.

Şimdi, partinizin en çok kullandığı deyimi hatırla 
yalım.

"Halka hizmet, hakka hizmettir"

Matbaacılık-"YayıncıEk-Tanıtım Hizmetleri
Fatura-İrsaliye-Gider Makbuzu- Perakende Satış Fişi- Bilet- 

Müstahsil Makbuzu-Serbest Meslek Makbuzu-
Kartvizit-EI İlanı-Broşür I

Davetiye sezonunu baslattik
Türkiye'nin en kaliteli ve ucuz davetiyeleri bir

günde basılır.... |

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

Tel: 513 17 97 GEMLİK i

sahipleri.de
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Msammına 
bakış 

'SM zamkı ilgiiyod 
ı* ayı ile, 1995 h(J

Ruhsal hastalıklara ilişkin bitikleriniz doğru mü?
Halk arasında yaygın 10 yanlış inanış ve doğruları...

o ücretlerine bu

ücreti, ocokayındoj 
o da 30 bin liraya^
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Oldukça yeni bir tıp dalı oluşu ve
zor anlaşılması gibi nedenlerle psikiyatri 
(ruh hastalığı) konusunda, topluma mal 
olmuş yanlış bilgiler vardrı. Bu yanlış bil - 
giler, çoğu zaman, uygulamada, ruhsal 
bozuklukların teşhisinde, tedavisinde, 
güçlüklere yok açmaktadır. Bu yan
lışlardan çok yaygın ye önemli olanları 
gözden geçirelim :

Psikiyatri hastası saldırgan olur
Hayır. Araştırmalar, psikiyatri 

hastalığı olan kişilerin suç işleme oran - 
larının, diğer kişilerden farklı olmadığını 
açıkça ortaya koymuştur. Zaten "bir 
psikiyatri hasta plan-program gerek
tiren, adım âdım uygulanan bir eylemi 
planlayıp gerçekleştiremez. Eskiden 
psikiyatrik adını verdiğimiz kişilik bozuk
luğu (Antisosyal) bir yana bırakılırsa, bir 
psikiyatrik hastanın suç' işlemesi istis
nadır. Bu suçlar da genellikle manavın 
önünden geçerken bir elma alıp yi 
yerek devam etmek , hırsızlık...vb. gibi 
basit olaylardır. Psikiyatrik hastalar 
hakkındaki bü korku bilgisizlikten, psiki 
yatrik hastaları tanımamaktan ileri 
gelmektedir. Bir de, ortaçağda, Batı 
Dünyasında, psikiyatrik hastaların 
ortaçağ kafası ile içine şeytan girmiş 
kişiler sanılmasından kaynaklanmak
tadır.

Ruhsal hastalıklar İyi olmaz
Hayır. Psikiyatrik bozukluklar, iyileşe

mez hastalıklar değildir, bu hastaların 
çoğu iyi bir bakımla (tatmin edici bir 
düzeyde) iyileşir. Psikiyatrik bozukluk
ların tedavisi için, çok iyi ilaçlar gelişti 
rilmiştir. Çok sayıda terapi yöntemleri 
vardır. Yeter ki hastanın tedavisi düzen
li sürdürülsün.

Peki, her türlü- tedaviye rağmen 
iyileşemeyen psikiyatrik hâsta yok 
mudur? Tabii ki vardır, ancak bu olum
suz olasılık bütün tıp için söz konusudur.

Her hastalık, çok uzak bir olasılık
içinde de olsa riskler taşır, bu durum 
psikiyatrik hastalıklar için de geçerlidir. 
Gerçekte ise hemen her hastalığın 
nüksedebileceğidir. Özellikle iyileşme 
sonrası tedavinin erken kesilmesi, uyul
ması gereken kurallara uyulmaması, 
hemen her hastalıkta nüks olasılığını 
arttırır. ' . .

Psikiyatrik ilaçlar beyne zararlıdır
Hayır, uyuşturucu değildir, beyne 

zararlı da değildir, tedavi edicidir. 
Çoklarınca korkulduğu ya da iddia 
edildiği gibi vücuda da zararlı değildir-, 
Aşırı dozlarda bile genellikle hayati 
tehlike ortaya çıkarmazlar. Bazılarınca 
sanıldığı gibi,- beyin hücrelerinde.hiçbir 
şekilde tahribat yapmazlar. Zaten, 
bütün tıpta, bir ilacın kabul görüp salık 
hizmetine sunulabilmesi için gerekli 
koşullar çok ağırdır; değil zarar vermek, 
en küçük bir kuşku olduğunda bile 
bütün "dünyada 'kullanımı durdurul
malıdır.

Ruh ve beden ayrı şeylerdir
Ruhsal yaşamımız tümüyle bedenle 

sürekli iletişimde bulunan beynimizin 
urunudur.

Beyin hücreleri sayılmaya kalkılsa 50 
kişilik bir sınıf, birlikte 30 yıl hızı mesai ile 
ancak sonuca yarabilir.

.Beyin ruhsal fonksiyonları oluştu
rurken bedensel durumlardan da et 
kilenir, mesela hipofiz bezi aşırı çalışı 
yorsa, heyecan ortaya çıkar; karnımız 
aç, kandaki şeker oranı djşükse iyi akıl 
yürütemez, yargılamada Lulunamayız. 
Hatta, beynimizin ruhsal fonksiyonlaı 
oluşturması; bizzat ruhsal fonksiyonların 
kendisinden etkilenir; mesela bir öğren
ci. önceden bildiği bir şeyi sınav 
sırasında bilemeyebilir veya evde 
çözemediği bir soruyu sınavda çöze
bilir.

Güzel Gemlik'e ölü 
toprağı sepildi

OsmanlI imparatorluğu'ndan beri 
Gemlik'e bağlı bir nahiye olan güzel 
Armutlu'nun ilçe olması, o bölgeye 
gelecek hizmetler yönünden 
düşünülerek memnun olmamak elde 
değildir.

Armutlu'un ilçe olması doğru bir 
karardır. Ancak, Bursa ve Gemllk'in ve 
de Gemlik Körfezinin bütünlüğü içinde 
bulunan bu zeytinci bölgenin Fıstıklı- 
Kapaklı- Haydariye- Selimiye köyleri ile 
birlikte, ekonomik hiç bir mühasıhatı 
olmayan yepyeni bir vilayete bağlan
masının yalnış bir icraat olduğunu 
düşünmekteyim.

Üzülecek başka bir gerçekte bu tar- 
rufa hiç bir parti ve teşekkülden gözle 
görülen bir tepki gelmemişti.

Ne yazık ki, Gemlik, Karamürsel 
kadar olamamıştır. Bu vesile ile

Gemlik'te kamu oyunun çok zayıf 
olduğu görülmektedir.

1959 senesinde Gemlik'in il olması 
için harekete geçilmiş o zamanın D. P. 
Başkanı Rahmetli Muhtar Alemdar 
tarafından icap eden gerekli başvuru
lar yapılmıştır. Maelesef 1960 had 
iselerinden sonra bu hayırlı teşebbüs 
yarıda kalmıştır. Bugün politikada en 
zayıf ilçe konumunda olan Gemlik'in 
büyük bir parçası Gemlik ve Bursa'dan 
alınarak yeni bir ile bağlanmıştır.

Bu arada Yalova'ya çok yakın, 
Orhangazi'ye bağlı Ortaköy- Cihanköy- 
Yeniköy'leri dokunulmamıştır. Bu köy
lerin Yalova'ya yakınlıkları 20 km 
civarındadır. İfade ettiğimiz bu yan
lışlığın ileride eski kompozisyonuna 
döndürülerek düzeltileceğini eski bir 
Gemlik'li olarak cimit ve tavc ye ec lerim.

(Dursun ŞİİRKÖŞESİ Mehmet Mi SEVİME^

sşviketrret | 
arttırmak. : 
SÜZ ETKİM 
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fio sonu taticB 
çoklardır.
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Semlik oroüj 
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BŞAAT ORTAKLIĞI '

MANASTIR MEVKİİNDE
Deniz manzaralı

Kaloriferli
Hidroforlu

Parkeli
Asansörlü

Süper Lux daire satışlarına 
başladığımızı müjdeleriz

Tel: 513 46 37- 5136446
GEMLİK

FİKRET
OTO 

ELEKTRİK 
YEDEK PARÇA- 
AKSESUAR- AKÜ 

Otomotiv Sanayiinin 
tercih ettiği

24 AY 
GERÇEK 
GARANTİ 

TEL& FAX:
513 10 01 

İSTİKLAL CD.
1 NOLU ARALIK 

GEMLİK

Başkalarının labaratuarında olsa 
da insan herşeyi, tüm evreni 
kendine labaratuar yapabilir.
Bunu başarabilen için, ulaşılmaz 
gerçek çözümsüz giz yoktur.

I

UZAYDAN GELEN ADAM !
-Aziz Nesin'e- ;

I

Ayrılmaz bir bütünün 
özellikleri gibi...
Y ıldızh gecelerin 
derinlikleri gibi... 
Akıp-giden hayatın 
incelikleri gibi... '
İstiridye içinde 
yakut bir inci gibi... I.
Uçuktaki dehanın 
gerçek düşleri gibi..... 

I

Evrenin yüreğinde 
küresel bir göz gibi... 

I

UZAYDAN GELEN ADAM 
UZAYA DÖNEM ADAM!... 

I
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TAŞLAMALAR 
SIFIR

Sen seninle topladım
Yoktun
Seni seninle çarptım
Yoktun
Seni senden çıkardım
Hiç yoktun

9.12.1994 KÜÇÜKkUMLA

YÜZSÜZ ŞİİR
Yelesinde diken
Kuyruğunda çalı
Acı dilli
Bir midilli
Hem tepti
Hem ısırdı beni

28.8.1982 ESENKÖY

ÇEVREM
Çevrem et obur
Ot obur
Mutfa-kubur
Yaşam budur
Diyen insanlarla dolu (K)

(*) Bu taşlama çok yakınlarım için yazılmıştır.

Deniz OtobüsüGEMLİK REHBERİ
Gerekli Telefonlar

Belediye

Muhasebe Md. 5134521-1820
jlefilıif

TAKSİLER

Hastaneler

5131053
5132954
5131028

5131821 
5132467 
5133240 
5132324

513 12 95
514 17 00
513 1637
513 16 37
513 88 43
513 22 59
513 45 46
513 17 38
51.3 65 00
513 40 95Körfez Taksi 

Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi

C. Savcılığı 
C. Savcı Yrd. 
Emniyet M.

5134521-23
5134520
5132432 
•51,34521-122 
5134521-115
5132325

110
155
156 
5131055 
51'31879 
5131206

İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma imdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Köm.

Aygaz 
Özgaz 
Tekgaz 
Ocakgaz 
Ergaz 
İpragâz 
Habaşgaz 
Ukltgaz 
Yeni Ukltgaz 
Alevgaz

Yazı İş. Md. 
Su Arıza

5131411-5130024
5,131042

. 5132360
5131186
5134994

5134521-111
Yalnız 185

Kaymakamlık
Kaymakamlık 5131061
Kaymakamlık Evgj 31052

ULAŞIM
Uludağ Turizm 51.31212
Aydın Turizm 5132077

Santral 
Sekreter 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su İşletmesi 
İtfaiye

Yalova -Sirkeci (işgünleri) 
05.50 - 13.05 -.17.00. 

Tatil Günleri 06.30-13.00-17.00

. Yalova -Kabataş (İşgünleri) 
07.20-09.35-17.10

Tatil Günleri 10.35-13.30-17.15
Yalova -Kartal (İş günleri.) 

07.30-09.00-10.30
12.30-14.45-16.45
18.15-19.30-20.00

TÜP DAĞITICILARIjzu-

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

Gemi Saatleri

Resmi Daireler 
TEK Arıza 

■TEK İşletme 
Turizm Der. 
Spor .Sah.. 
Orm. Böl, Şf. 
MIHI Eğt. Md.

■ Halk Eğt. Mrk. 
Halk Kütüp. 
As. Şb, 
Karayolları 
Liman Bşk, 
Mal Md, 
Nüfus Md,. 
Özel id, Md. 
Tapu SIc, Md. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver, Da.'Md. 
İlçe Tar, Md. 
İlçe Seç, Md,

5132066 
5134503 
5131274 
5131900 
51.31286 
5131174 
5131846 
5131353 
5131057 
5131308 
5131133 
5131096
5133742 
5131507
5131414
5131364

Dünyadaki her 
10 kadından 4’ünde 
demir eksikliği bulunuyor

Yapılan araştırmalar
da her 10 kadından 
4‘ünde demir eksikliği 
bulunduğu bildirildi.

Araştırmada, demir 
yetersizliği anemisi yüzün
den kadınların bitkin 
düştüğü ve sık sık hasta
landığı belirtilirken, gebe 
kadınlar ise doğumdan 
sonra zor aylarda günde
lik iş yükünü kaldırabile
cek gücü dahi kendinde 
bulamuyorlar.

Bu sorun, doğum

sırasında ölüm riskini art
tırıyor, çocukların düşük 
kilolu dünyaya gelme
sine yol açıyor ve normal 
biçimde büyüyüp gelişi
mini de engelliyor.

Dünyadaki çok az 
sayıda ülke demir yeter 
sizliği anemisinin ortadan 
kaldırmaya yönelik ulusal 
ölçekte gtrtşlmler 
başlatılıyor. Tüm dünya
da demir yetersizliği ane
misi olan kadın sayısı 466 
milyon olarak tahmin 
edilmektedir. (BYE)
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TEŞEKKÜR
Oğlumuz BORA AKDOĞANLAR'ın

Gemlik. Anadolu Lisesi'ni 4. olarak kazanmasında 
emekleri bulunan

Şükrü Şenol İlköğretim Okulu 
yöneticilerine 

sınıf öğretmenleri
Çemal YILMAZ'a ve Süleyman OGUZ'a

ayrıca başarısına üstün katkıları olan
BULUT DERSHANESİ ne 

teşekkür ipleriz.
Ayfer-Hüseyin AKDOĞANLAR

T.C.
BURSA VALİLİĞİ 

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
SAYI: ÖZ. ÖĞR.KUR. 235/21101
KONU : Kademeli Öğretime başlama

VALİLİK MAKAMINA
BURSA

KURUMUN KODU 20573
KURUMUN ADI ÖZEL KÖSEOĞLU LİSESİ

KURUMUN ADRESİ Umurbey Kasabası Paşabahçeler 
Mevkii No : 12 GEMLİK

KURUCUSU KÖSEOĞLU Öz. Kurs ve Okul İşi.

KURUCU TEMSİLCİSİ Mehdi Kösegil

İLAN
5.4.1995 tarihinde tasfiyeye giren Orgesarî 

Sanayi Mamulleri imalat ihracat ve pazarlama 
Anonim Şirketinden alacaklı ve borçluların 
vesikaları ile birlikte bir yıl içinde tasfiye kuruluna 
müracatı önemle rica olunur. ,

TASFİYE KURULU : Ferruh ERÇEK - Somer TOPLU
Adres: Demirsubaşı Mahallesi A. Dural Paşa 

Meydanı Çeşme Sokak. No : 7 GEMLİK /SURSA

SATILIK

BROTHER Marka 
3 numara örgü 

... makinası 
sahibinden 

satılıktır.

Tel: 513 69 36 
GEMLİK

UYGULANACAK PROGRAM EIN1FEN
Resmi Anadolu Liseleri Müfredat Program LİSE 1 1995-1996

Yabancı Dil Ağırlıklı Proğram 
uygulayan L.(Süper lise) LİSE 1 1995-1996

Adı ve durumu yukarıda yazılı özel öğretim kurumuna 625 Sayılı Özel Öğretim 
kurumlan Kanunu'nun 10, ve 11. maddesine göre, Özel Öğretim kurumlan 
Yönetmeliğinin 15 ncl maddesi gereğince yukarıda belirtilen proğramı uygula > 
mak üzere sözü edilen sınıflara ÖĞRETİME BAŞLAMA izni verilmiştir.

Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde tensiplerinize arz ederim.

Hayati YAŞAR 
Vali Yardımcısı

İlhan DOĞAN
Milli Eğitim Müdürü

EVLERİNİZ VE İSTERLERİNİZ 
ARTIK DAHA TEMİZ

Şon sistem Avrupa halı ve koltuk yıkama kurulama makinesi ile 
düzeninizi bozmadan evinizde veya işyerinizde 

halı ev ve araba koltukları temizlenir.
Ayrıca özel veya kamu kurum ve kuruluşlarının işyeri 
büro ve yazıhaneleri sözleşmeli veya anlaşmalı olarak 

temizlik işleri yapılır.

Ö2EJN Kuru temizleme 
Adres : Ziraat Bankasının Karşı Aralığı Fırın Sokak.

Tel : 513 0176 GEMLİK

MÜPÜBItÜBÜKlOBli 
şirketimizin GEMLİK/BURSA acentesi YADİGAR 

AKIN'a Ankara Dokuzuncu Noterliğine© tasdikli 
27.10.1994 tarih 49025 yevmiye numaralı ve 
08.02.1995 tarih 9252 yevmiye numaralı vekalet
nameler İle verilen yetkilere İlaveten, Karayolları 
Trafik kanunu zorunlu Mail Sorumluluk Sigortası 
poliçelerini tanzim ve İmza İle ücret tutarlarını tahsil 
etme yetkisi verilmiştir.

Sigorta Murakebe kanunu hükümleri gereğince 
İlan olunur.

Tasfiye halinde S.S. Gemlik Kırdar Konut Yapı 
Kooperatifimiz 09.06.1995 tarihinde tasfiyeye gir
miştir.

Alacaklı ve borçluların vesikalan ile birlikte 
tasfiye'kurulu başkamna müracaatları önemle 
rica olunur.

Tasfiye Kurulu Başkanı: Sadık DÎKBAŞ
Adresi : Gemlik Belediyesi
Makina Mühendisliği - GEMLİK

Gemlik girişinde Deniz manzaralı Kılıç 
Apartmanında 1 salön, 2 odalı kaloriferli, 
asansörlü lüx daire sahibinden satılıktır.

Müracaat: 513 20 33-513 01 30 GEMLİK

TEŞEKKÜR
Yavrumuz Mehmet Can ÖZTÜRE'nln 
Gemlik Anadolu Lisesi'ni kazanmasında 

yardımlarından dolayı 
Gazi İlköğretim Okulu 

, yöneticilerine ve 
sınıf öğretmenleri

Gönül TAN KUT ve Ömer AYDIN'a 
ayrıda başarısına üstün katkıları olan 

BULUT DERSHANESİ ne 

. teşekkür ederiz.
Ümran-Bekir ÖZTÜRE

TEŞEKKÜR
Gemlik Anadolu Lisesi sınavlarını, 

kazanmamda emeklerini esirgemeyen
Gazi İlköğretim Okulu 

yöneticilerine ve 
sınıf öğretmenlerim

Nazmiye ANGÜNEŞ İle 
Şehime ALTAN'a 

annem
Nursen GÜLER'e
teşekkür ederim.

Afacan GÜLER

GEMLİK ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ODASINDAN
İLAN

5Q7 sayılı odalar.kanununa istinaden, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler ( 1 

Federasyonu'nun tamimleri gereğince üyelerimin kayıt yenileme işlemlerine 
başlanılmıştır. 31.12.1995 tarihine kadar kayıt yenileme işlemlerini tamamlamayanı 
üyelerimizin Genel Kurul seçimlerine katılamayacaklardır. Üyelerimizin kesinlikle bu 

tarihe kadar kayıtlarını yenilemeleri şarttır. Her türlü bilgi odamızdan öğrenilebilir.

Üyelerimize önemli duyurulur.
KAYIT YENİLEME İÇİN ŞARTLAR :
1 - En son görüldüğü ve onaylandığı tarihten itibaren 5 yıl içinde geçerli olduğu 

vize edilmiş esnaf e sanatkarlar sicil fastiknamesl süreti.
2 - Muhtarlıktan alınmış ikametgah senedi.

Şoförler ve Otomobilciler Odası Yönetim kurulu (

KONGRE İLANI
i S.S. Ö»z-Nuh konut Yapı Kooperatifi Olağanüstü 
Genel Kurulu toplantısı 13 Ağustos 1995 pazar günü 
saat tl O.ÖO'da Orhaniye Mah. Öz-Nuh Koop. Konut 
alanında yapılacaktır.

. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde İkinci toplantı 
20 Ağustos 1995 pazar günü aynı saat ve aynı yerde 
yapılacaktır. Üyelerimize duyurulur.

S.S. ÖZ-NUH KONUT YAPI 1 
KOOP. YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:
1 - Açılış ye yoklama
2- Divan seçimi
3- Saygı duruşu
4- Kat farklarının tespiti ve inşaat İçin ek yapıl 

ması gereken işler.
5- Kura çekilişinin yapılması
6- Dilek ve temenniler
7- Kapanış.

KONGRE İLANI
GEMLİK CHP İLÇE BAŞKANLIĞINDAN

Partimizin olağan kongresi 16 Temmuz 1995 pazar E 
günü saat : 11,00'de İlçe merkezimizde aşağıdaki I 
gündem maddeleri görüşülmek üzere yapılacaktır.! I

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde toplantı bk Ç 
hafta sonra aynı yer ve saatte tekrarlanacaktır, i

Tüm üye ve delegelerimize saygıyla duyurulur. I
CHP İlçe Başkanı i I
Mehmet PARLAK I

GÜNDEM: h
1) Açihş II
2) Divdn oluşması ve saygı duruşu
3) Çalışma raporunun okunması ve aklanması i te.
4) Hesap raporlarının okunması ve aklanması. I I
5) Dilek ve temenniler 1 I
6) İlçe Başkanı ilçe meclisi üyeleri ve II . I 

delegelerinin seçimi S
7) Kapanış. 1 H
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Almanya'daki ailece işletmekte olduğumuz İşyerimizde 
çalışacak mutfak işinden anlayan, deneyimli, dinamik 

BAYAN elemanlar aranıyor.
Bayan elemanların tüm masrafları firmamız tarafından 

karşılanacaktır. (Müracaatlar şahsen yapılacaktır)
MÜRACAAT : GEMLİK KÖRFEZ Gazetesi Tbl: 513 17 97

Uzunkaya Adi Kom. Şirketi 9 milyar lira ile en çok vergi ödemeyen ünvanını kazandı

Vergi yüzsüzleri açıklandı
0 Vergi yasasına eklenen bir ek madde ile vergilerini ödemeyenlerin teşhirine 

başlandı. İlçemizde en büyük vergi borcu olan Uzunkaya Ailesi'nin toplam 17 
milyar 196 milyon lira vergi borcu bulunuyor.

CHP kongresi 
ertelendi

geçertottjı

»netim bıiı

/ 1994 yılı ve daha önceki yıllardan vergi 
torcu bulunan vergi mükelleflerinin 200 milyon 
lirayı aşan borçlarını ödemeyenlerin -adları 
Lrgl Dairelerinin kapılarında ve gazetelere 
lan edilerek teşhir edilmesine başlandı.
I Kemlik Vfergi Dairesi Müdürlüğü dün 200 
milyon liranın üzerinde bor cu olan ve 
kamuoyunda "Vergi Yüzsüzü" olarak 
fadlandınlanların listelerini kapıya astı.
I Kemlikte en çok vergi borcu olan firmanın 
[Uzunkaya Adi Komandit Şirketi olduğu görüldü. 
Bu firmanın vergi dairesine toplam borcu 9 
milyar lira. Uzunkaya ailesinin borcu ise 17 mil- 
yar 196 milyon Ura. Uzunkaya firması inşaatçılık, 
■üteahitlik, akaryakıt satışı işleriyle uğraştığı 
sırada İflas etmişti.

200 milyon liranın üzerinde 63 kişinin vergi 
"oorcu bulunduğunu bildiren Gemlik Vergi 
Dairesi ilgilileri, borçların geciktirilmesi duru
munda ayda yüzde 12 faiz işlediğini hatır
latarak vergi borcu bulunanların gününde 
vergilerini ödemelerini istediler.

1 milyar liranın üzerinde borcu olanlar şun-
lar:

Alaattin Uzunkaya 3.200.000
Köseoğlu Ltd. 2.324.141
Selahattin Uzunkaya 1.505.000
Nebahat Uzunkaya. 1.431.000
Güzel Nakliyat 1.089.570
Temel Tüzmen 1.014.500

TL.
TL.
TL. 
TL. 
TL. 
TL.

Haberi ve liste sayfa 3'te
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HAFTAYA BAKIŞ
• KABRİ GÜLER

Bavul ticareti
Bir haftadır limanımızda bir trajedi yaşandı.
Rus bandıralı Elva adlı gemi, içinde birçok işadamıyla bir - 

likte körfezimize demir atmış olarak günlerce beklediler.
Rus işadamları ceplerinde dolarları ile çevreden bulabildik - 

lerini gemiye yükleyip ülkelerine döneceklerdi.
Ama, gel gör kı mevzuat ve bürokrasi hazretlerinin ağına 

tıkıldılar.
Gemlik'in hudut kapısı olmaması birinci engeldi.
Yani limanı, gümrüğü olan kentimize gelen bir yabancı 

gemi ve bu gemideki işadamları, istediği gibi alışveriş yapa 
■nazlar.
[ Çünkü böyle bir şeyin olacağı kimsenin aklına gelmemiş.
L. Oysa serbest bölge olması düşünülen, bu konuda hükümet 
güzeyinde girişimleri bilinen Gemlik limanı, İstanbul gibi deniz 
trafiği sıkışık bir kentin yanında bavul ticaretine en uygun yer. 
f Çeçen organizatörün 27 Rus, Azeri ve UkraynalI işadamı ile 
Gemlik Limanından 400 bin dolarlık mal alma girişimi ilginç 
safhalara büründü.
I Konu Olay Gazetesine Cemal Kırgız arkadaşımız tarafından 
duyurulunca, kamuoyuna mal oldu.
. Kapımıza gelen bir İş potansiyeli son anda Bursa Uludağ 
ihracatçılar Birliği Başkanı Orhan Yıldırımçakar'ın devreye 
Örmesiyle çözüme kavuştu.
İ GEMPORT limanı, Rus gemisinin hertürlü ihtiyacını 
karşıladı. Cepleri dolar dolu işadamları iki günde milyonlarca 
doları Bursa piyasasına bırakarak gitti.
[ Bu olay, bizim Avrupa Birliğine girmeden önce yaşadığımız 
Icemiliklerlmizi gösterdi.
[ Bugün, Kaymakam Orhan İsmin girişimleriyle Gemlik 
Umanı Hudut Kapısı olma hüviyetini kazandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne Dağlı Deniz Bürosu iskelede res- 
™n Hudut Kapısı statüsünde çalışmaya başladı.

"Bir bela bin müsibete bedeldir" sözünde olduğu gibi 
pşadıöımız bir deneyim bize birşeyler öğretti.
I ramız, burada benim dikkatimi çeken şu oldu.

Kapımıza gelen bu milyonlarca dolarlık iş potansiyelinden 
Gemlik ne kazandı?

Böyle bir olayın yerel basında duyulmaaından sonra 
“emük Ticaret ve sanayi Odası ne yaptı?

K Örneğin bu iş adamlarını Ticaret ve sanayi Odasına davet 
■Midemizde üretilen ürünlerin pazarlanması İçin ön gir işim - 
^UnMKHz^ytlnci, turşucu, konserveci bu pazardan ne 

■iPün, Ticaret ve Sanayi Başkanı Kemal Akıt yayınladığı 
p1 bakın bu konu için ne diyor:
L Türkiye ihracaatının dörtte biri bavul ticareti ile sağlan- 
■Madır. Bunun için Yenişehir Havaalanı ve Gemlik limanı 
E*yuk potansiyel oluşturacak ve Türkiye ihracaatının da art - 
■|0f vesile olacaktır. Bu potansiyeli bildiği için Elva 
■Hfflln körfezden ayrılmasına müdanele eden ve yardımcı

Um Başkanı Orhan Yıldırımçakar'a ve Gemlik Gümrük 
■Man Müdürü İhsan Turgut'a teşekkür ederim." 
I tefvtetür ile kalmamasını dilerdik.
ı uırdaha böyle fırsatlar ayağımıza gelirse kaçırmayalım di

Kısa kısa kısa
YAKIFBANK'a
YENİ MÜDÜR
ATANDI 

iliemlik Vakıfbank 
İKidürü Şükrü 
MSSnice'nln Ankara 
Hj||ınkırı Vakıfbank

Şubesi Müdürlüğü'ne 
IHbınrnas'ı üzerine, 
mH||şalan yerine 
İMehmet Konak getiril-

Haberi sayfa 3'de
■raklik

KAYITLARI
»AŞLIYOR

Çıraklık Eğitim Merkezi 
IIİ895-96 öğretim yılı 
HH|ay çıraklık kayıtları 3 
^Bmmuz -22 Eylül tarlh- 
:-feri arasında yapıla- 
cak.
V Haberi Sayfa 3 'de 
Hasanağa Kampına

i öğrenci gelmeyince 
' devre ertelendi 
Maracalli
fecilik 
Kampında 
ateş gecesi 
Gençlik Spor
Bakanlığı ndan Milli
Eğitim Bakanlığı na 
okulların kapanmasın
dan sonra devredilen 
kamplara öğrenci 

| bulunamıyor.
200 kişilik Karacalll 

. Kampının İkinci 
devresinde 80 küçük 
izci ve yavru kurt

| katıldı. Hasanağa 
kampında İse 3

' öğrencinin gelmesi 
üzerine devresi erte
lendi.

j| IH Haberi sayfa 6'da

Cumhuriyet Halk Parti 
birinci olağan kongresi 
çoğunluk sağlanmaması 
nedeniyle önür®üzdekl 
pazar gününe ertelendi.
' CHP İle SHP'nln CHP 

çatısı altında birleşmesin - 
den sonra oluşturulan 
geçici yönetimle ilk genel 
kurulunu toplayan Gemlik 
CHP ilçe örgütü çoğun
luğun sağlanmaması üze

rlne toplantıyı bir hafta 
sonraya erteledi.

İlçe Başkanı Mehmet 
Parlakln kongrede aday 
olmayacağını açıkla - 
masından sonra ilçe 
kongresinde Mehmet Ali 
Kaya aday oldu. İkinci 
aday ise Ahmet Savaş 
Şenol oldu.

Haberi Sayfa 3'de

Körfez bir temiz biı kirli
Çevre Müdürlüğü Gıda ve Çevre Kontrol Şube'si 

tarafından periyodik olarak yapılan Gemlik Körfezin 
deki mikrobik araştırmaldrda sonuçlar çelişkili çıkıyor.

Körfezin çeşitli noktalarından son olarak alınan su 
örnekleri bir öncekine göre temiz veya kiril çıkabiliyor,

Gemlik Körfezi Sunğipek Fabrikası ve Gemsaz Halk 
Pilajı'ndarr 26 Haziran günü alınan su örneklerinin 
yapılan labarafuvar analizlerinde koli basili miktarı 
2400 olarak çıkınca, bu bölgelerde denize girmek 
yasaklandı.

Haberi Sayfa 3'de

Bursa ikinci amatör 
kümenin 7. grubunda 
rakipleri gerilerde 
bırakan Umurspor, grup 
şampiyonu oldu.

Pazar günü Ûmurbey 
Sahasında İznik 
Boyalıcaspor'u 4-1 
yenen Umurspor sezon 
boyunca başarılarının 
karşılığı alarak sahada 
şampiyonluk turu attı.

Umurspor'un baskısı 
altında geçen karşılaş - 
mada golleri Mehmet, 
Durmuş, Ceyhun ve 
Hüseyin atarken 
Boyalıcaspör'un tek 
golünü Mehmet kaydet-

İlçemizin tanınmış 
simalarından Gürlelerin 
oğlu Piyanist Abdullah 
Fırat Gürle(38) geçirdiği' 
trafik kazasında ha 
yatını kaybetti.

• Geçtiğimiz hafta 
cuma günü Bursa'dan 
Gemlik yönüne gelmek
te olan Mustafa Şükrü 
Yüceltekin yönetimin
deki 16 DS 380 plakalı 
özel otonun aşırı hız 
yüzünden kamyona 
çarpması sonucu feci 
şeklide can verdi.

Haberi sayfa 2'de

Kumla Namtaş 
Sltesl'nde kalan ANAP 
Yıldırım Belediye Meclis 
üyesi Dursun Aydın'ın 
oğlu Kaan Aydın(17), 
geçtiğimiz hafta cuma 
günü arkadaşı ile birlikte 
Gemlik'ten Büyük Kumla 
yönüne giderken aşırı 
hız ve dikkatsizlik sonucu 
kullandığı özel otomo
bille takla attı.

Kaan Aydın olay 
yerinde hayatını kay
betti.

Haberi Sayfa 2 de

"Her derste Atatürk" 
Yılmaz AKKILIÇ in yazısı

2, Sayfamızda 
'Hep Kaybeden Gemlik' 
Necati KARTAL'ın yazısı

2. Sayfada 
"Musiki Inkibair 

Gonca YERUYURT'un 
ydzisı '

3, sayfada 
"Sol düşünce yeniden 

yapılanmalıdır" 
£rol GÜRÇ AY in yazısı

6. Sayfada

Umurspor'un grup 
şampiyonu olması 
kasabada bayram 
sevincine neden oldu.

serpilmiş
Sayın Tevfik Solaksubaşı ağabeyimiz, 
sorunlara ilgisizlik ve tepkisizlik üzerine 
"Gemliklilerin üzerine sanki ölü toprağı 
serpilmiş..." diyor
Serpilmiş, serpilmiş...
Gece yatmaz, gündüz kalkmaz, iş 
yapmazların çokluğundan belli değilimi
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Her derste Atatürk!
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Milli Eğitim Bakanlığı, ilköğretim 
kurumlarının birinci kademesinde 
bütün derslerde Atatürk ve 
"Atatürkçülük" konusunun işlenmesine 
karar vermiş. Bu karar Tebliğler 
Derğisi'nde yayımlanarak yürürlüğe gir
miş.

Buna göre, sadece türkçe ve sosyal 
bilgiler derslerinde değil; matematik, 
fen bilgisi, beden eğitimi, resim-iş, din 
kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde de 
Atatürk işlenecekmiş.

Nasıl mı işleneçekmiş?
Örneğin "matejnatik" dersinde 

Atatürk'ün ölçülere getirdiği yenilikler 
ve matematik alanında yaptığı çalış
malar anlatılacak, bu konuları içeren 
okuma parçaları işlenecekmiş. "Fen 
Bilgisi"nde, Atatürk'ün akılcılığa ve bi 
lime verdiği önem -bu arada 'hayatta 
en hakiki mürşit ilimdir' özdeyişi- 
üzerinde durulacakmış. "Din kültürü ve 
ahlak dersi"nde, Atatürk'ün din ve vic
dan' özgürlüğü konusundaki görüşleri 
ve laiklik ilkesi anlatılacakmış. "Resim- 
iş" ve "müzik" derslerinde, belirli gün ve 
haftalarda düzenlenecek etkinliklerle 
Atatürk anımsatılacakmış. "Beden 
eğitimi"nde de Atatürk'ün spora ve 
sporculara verdiği önemi belirten sözleri 
gündeme getirilecekmiş -herhalde kaç 
metre uzun, kaç santimetre yüksek 
atladığı öğretilecek değildir çocuklara-

Hoş geldin Evren kafası!...
* * *’ ,

Bursa-Karacabey karayolunda, 
Uluabat'tan hemen önce 
Çingençeşme adıyla ünlü bir yer 
vardır. Hani şu “12 Eylül“den sonra 
herkesin emirle Atatürkçü olduğu 
dönemde ve Erdem Saker'in DSİ bölge 
müdürlüğü sırasında orada iki yanlı bir 
çeşme yaptırılmış; çeşme duvarının bh\ 
yanına "100. yıl Atatürk çeşmesi", öte 
yanına da "Su en aziz varlıktır/Kemal 
Atatürk" sözleri yazılmıştı. Sanırım hala 
duruyor.

E yani, Atatürk bu dinli hafife alına
maz, alınmamalıdır. Ama doğrusu ya 
"emirle Atatürkçülük"de ancak bu 
kadar olurl Kenan Paşa kafası her köye 
metazori "Atatürk büstü" diktirerek mil
leti "Atatürkçü" yapmaya kalkışmış, 
tam tersine yurttaşların bu tür "Atatürk 
dayatmasına karşı tepki duymasına, 
hatta "İllahlah be!" diye yaka silkme
sine yol açmıştı. Şimdi anlaşılan Kenan 
Paşa'nın yarım bıraktığını, Milli Eğitim 
Bakanlığı tamamlamaya çabalıyor -ve 
bence 'art nlyef var bu kararda-

Anımsarım: 1980'11 yılların başında 
Malatya'da adres soran bir yabancıya, 
bıçkın bir şöfor "Tamam abl, senin sor
duğun yer Beton Mustafa"nın karşısın
da" deyince derdest edilip içeri 
atılmıştı -zira o sıralar sıkı yönetimce, 
kimilerinin Atatürk heykeline 'Beton

Mustafa' adını taktıklarına ilişkin 
duyumlar alınmışmış-.

Peki şimdi ne olacak? .
Çocuklar sosyal bilgilerde Atatürk 

okuyacaklar, matematikte Atatürk'ün 
adını anacaklar, fen bilgisinde 
Atatürk'le deney yapacaklar, 
Atatürk'ün sevdiği şarkıları söyleyip 
bezendiği ressamları öğrenecekler, 
Atatürk gibi spor yapacaklar...

Yapmayın efendiler! Yazıktır 
"Atatürk"e, O'nun önderliğini yaptığı 
"Türk Devrlmi"ne...

* * *
Atatürk "doğma" adamı mıydı? Ya 

da günümüzün modası gereği 
Atatürk'ü küçümsemenin "ilericiliğin 
göstergesi" olduğunu sanan genç dos
tumun sorduğu gibi, "Kemalizm" bir 
"ideoloji" midir?

Kadro dergisinin Ocak 1932 tarihli ilk 
sayısının sunuş yazısında , "Kadrocular" 
bu sorunun yanıtını yermek için yola 
çıktıklarını şöyle anlatıyorlar:

"Türkiye bir ınkilap içindedir. Bu 
inkılap kendine prensip ve onu yaşa 
tacaklara şuur olabilecek bütün nazari 
ve fikri unsurlara maliktir. Ancak bu 
nazari ve fikri unsurlar, ınkilaba İDE
OLOJİ olabilecek bir fikriyat sistemi 
içinde terkip ve tedvin edilmiş değildir"

Kadrocular, Devrimin prensiplerini 
"hududu muayyen (sınırı belirli) 
kriteryumlar" halinde saptamaya çalış
maktaydılar.

Oysa Atatürk, Devrimin "doğmatik" 
ve kendisinin “doğmacı" olmadığını 
açık seçik söylemiş, demiştir ki:

"Koyduğumuz prensipler, bugünün 
icaplarına göre milletimizin medeniyet 
yolunda gelişmesi için faydalı bulduk
larımızda. Ancak, sosyal bünye daima 
gelişen ve tekamüle yönelmesi zaruri 
olan bir durumdadır. (...) Tarihin seyri 
içinde hiçbir prönsip doğmatik 
bünyesini muhafaza edemez. Onun 
için Türk Milleti, yaşadığı çağın 
medeniyet seviyesinin icaplarını yerine 
getirmek zorundadır."

Ve bir de vasiyeti var, şöyle :
"Ben manevi miras olarak hiçbir 

ayet, hiçbir doğma, hiçbir donmuş- 
kahplaşmış kural bırakmıyorum. Benim 
manevi mirasım, ilim ve akıldır. Benden 
sonra, beni benimsemek isteyenler, bu 
temel eksen üzerinde akıl ve ilmin 
rehberliğini kabul ederlerse, manevi 
mlraşçılanm olurlar"

Eğer gerçekten Atatürkçü iseniz, 
O'nun temel niteliklerine, "antlem- 
peryalist", "ulusalcı", "laik" ve "devrim
ci" ilkelerine bağlı kalınız.

Yoksa sabah akşam çoluk çocuğun 
kafasına kakmakla Atatürk'ü sevdire
mezsiniz'. .

Ve bence -galiba- siz bunun 
ayırdındasınız...
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GEMLİK

KAYIP
Gemlik Nüfus 

Müdürlüğü'nden 
aldığım nüfus 

cüzdanımı kaybettim.
Hükümsüzdür.

Ergun HAKTANIR

Piyanist 
Fırat 
Gürle 
kazada 
öldü

İlçemizin faninmiş 
ailelerinden Gürlelerin oğlu 
Piyanist Abdullah Fırat 
Gürle(38) Bursa yolunda 
geçirdiği trafik kazasında 
hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz hafta cuma 
günü akşamı saat 03.30 
sıralarında Bursa'dan 
Gemlik yönüne gelmekte 
olan Mustafa Şükrü * 
Yüceltekin(39) yönetimin
deki 16 DS 380 plakalı özel 
otomobil Balıklı Köprüsü 
yakınlarında aşırı hız yüzün - 
den önünde gitmekte olan 
Ali Ay yönetimindeki 07 P 
220 plakalı kamyona 
arkadan çarptı.

Çarpışmada özel oto - 
mobil sürücüsü Mustafa 
Şükrü Yücelfekin, ağır 
yaralanırken, yanında otu
ran Piyanist Abdullah Fırat 
Gürle'de olay yerindö ha 
yatını kaybetti.

Genç piyanistin cenaze
si cumartesi günü öğle 
namazından sonra ilçe 
mlzde toprağa verildi. •

Trafik 
Kumla'da 
da can aldı

. Geçtiğimiz hafta cuma 
günü akşamı Küçük Kumla 
Sağlık Ocağı önünde mey
dana gelen trafik kazasıh- 
da Kaan Aydın(l 7) adlı 
öğrenci aşırı hız ve dikkat 
sizlik sonucu devrilen oto
mobili içinde can verdi.

Kumla Namtaş 
Sitesi'nde kalan ANAP 
Yıldırım Belediye Meclis 
Üyesi Dursun Aydın oğlu 
Kaan Aydın, arkadaşı 
Serhan Şentürk(l 7) ile birlik
te 16 K 1 777 plakalı özel 
otomobille Gemlik yönün
den Büyük Kumla yönüne . 
giderken, Kaan Aydıh'ın 
kullandığı özel oto Küçük 
Kumla sağlık.ocağı önünde 
aşırı hız nedeniyle dlreksi 
yoâ hakimiyetini kaybe 
derek, takla attı.

Bu sırada yol kenarında 
arıza nedeniyle park etmiş 
bulunan 1.6 ZA 726 plakalı 
Kemal Aydın'a ait traktöre 
çarptı.

Şiddetli çarpışma sonu - 
cu araç sürücüsü Kaan 
Aydın, olay yerinde 
ölürken, arkadaşı Serhan ’ 
Şentürk İse yaralanarak 
Gemlik Devlet Hastanesl'ne 
kaldırıldı.

Serhan Şentürk, Gemlik 
Devlet Hastanesl'nde 
yapılan ilk tedavisinden 
sonra Bursa özel Konur 
Hastanesl'ne sevk edildi., 

Serhan Şentürk'ün duru
munun iyi olduğu öğrenildi.

Talihsiz Kaan Aydıh'ın 
pazar günü kılınan öğle 
namazından sonra Bursa 
Pınarbaşı Mezarlığı'nda 
toprağa verildi.

KARTAL'IN GÖR DEDİĞİ

Necati KARİ
HEP KAYBEDEN GEMLİK®

Geçen haftaki sayımızda- "Serbest Kûrsfl 
Sayın Tevfik Solaksubaşı'nın yazısı dikkatle incel 
mesi ve epeydir unutulmuş bir tartışmayı bal
ması gereken bir yazıydı. 1 F

Dünya'da topyekün kalkınma projeleri teri .

meye başlanmıştır. Yerine bölgesel kalkınma 1 
jeleri ikame.olmuştur.

ve daf 
yeffl' ‘ 

Bölgesel kalkınma projesi pragmatizmi ^'oıçlc
(Çıkarcılıktır) Gemlik stratejik \yeri itabariyle, kİ 

deniz ulaşımı olanakları; Ankara, İstanbul, iz|“ceNelb
Bursa, İzmit, Balıkesir, Eskişehir, Bolu, Adapazarı J 9 
metropol ve yarı metropol kentlere uzaklığı en J Lbu Şifk 

ölenin
dört saattir. . I

Türkiye'de nüfus, ticaret ve sanayi ağırlığı AdJ 
Diyarbakır, Kayseri haricinde hemen tümul 
kentlerde oluşmuştur.

Ancak, gelin görünki, bu stratejik yere]

^top'a2

olanaklara sahip Gemlik, örgütsüzlükten ve blrbli iuoWû^( 

- ^lu !

Göîelll#

rine sahip çıkmamaktan dolayı yeni birşel
kazanmadığı gibi, eldekilerini de kaybetmektedl

Siyasal bir proje adına Yalova'nın il yapılmasa
toprak ve deniz şeridi kaybeden Gemllk'e onon 
edici hiçbirşey verilmemiştir. Tanımlama çojj 
doğrudur: "Gemlik1 e ölü toprağı serpilmiştir." I

Bu köşede bir yıl önce "Gemlik, Gemlikliler v

kf.Necaü' 
miûKAMSI 
ffljelKAffl
kÇAl®

düşündürdükleri" başlığıyla uyarılarda bulundu] j^ynıanV
muz yazıma, ne yazık ki Sn'. Ceyhan Aydın ve
Aydın Akovalıgil dışında kimseden olumlu/ve« 
olumsuz -oda kabulümdür- bir tepki gelmedi. I

5„ CoferUZUM 
GozdeUnİ
MlKOİl 
tekel K. i

Bir kenti yada ülkeyi kalkındıran, o bölgeıî r101® 
1 BM

insanların sosyal refahını arttıran en önemli etkei 
örgütlülüktür.

Başta siyasi partilerin yerel program ve istemle

Geoteknik 
ERENOĞLU 
MehdiKÖS

. Atat GİR 
olmak üzere, ticaret odaları, esnaf odaları, çevri i^gtiAŞK
örgütleri, yurtaş insiyatifleri, platformlar ve bunlaıi RuhilÖRKA 

kollektif çalışacak belediye ile desteğini verece r* 
olan merkezi idare temsilcisi Kaymakamlık. 1 f

Ama ne yazık ki "bana ne ya!" demeye alışkın b| 

potansiyele sahip Gemlik'li toplum yapımız II 
durumdan gayet memnun kurumlanınız varkeı 
Gemlik ve Gemlikliler lehine birşey beklemek san 
oluyor.

Yalova il olacak, Armutlu ilçe ama, mekanizm
kuruluncaya kadar Gemlik Kaymakamlığı ve resi 
daireleri işleri yürütecek(l) Yani hammallık kısıl 
bizde. Toprak, deniz şeridi ve nüfus kaybıda bizde.

Ama; siyasal partilerden, ticaret ve sana | 
odasından, esnaf odalarından, Tarım Kredi1 
Kooperatifleri, marmara birlik gibilerindende çıt yi 
maşşa İlahi

Hadi buna'TBMM'den çıkan yasaydı, hüküm 
destekliyordu vs. vs. gibi avutucu masallar bu i 
nabilir.

Peki, Gemlik'in sınır ve baVul ticaretine açıW| 
ile Rus, Azeri ve UkraynalI 27 işadamının 400 b 
dolarlık alışveriş için Gemllk'e gelmesiyle ve her <1 
12 ticari geminin geleceğinin duyulmasıyla sarf 
masınki Gemlik'te ticari faaliyet artacak ve birşeyj I 

kazanacak. II
Hammdllye ve bürokratik işlemler bizde, Al I 

satışı ve gelen* müşteriler Bursa'da. Bugün I 

MİSPA'da, yarın başkasında. II
Bu yazıdan Yalova'ya, Armutlu'ya veya İ I 

bağlantılarını kurmuş MISPA'ya kızdığımız anlat I 
masın. Onlar adına sevindik. 11

Bizim kızdığımız "ölü toprağı serpilmiş ve blrblı 
tutmayan, çekemeyen, olanakları başkaları ■ 
kaptıran kendimize."

, Çevre I 
Gıda ve Ç 
ŞubeMüdı 

I tamca pe 
yapılan mi 
masonuçl 
çıkıyor

26Haziı 
Gıda ve Ç 
ŞubeMüd 
dan Korte

Numuneni 
AımuftıA. 
Armutlu Hı 
fistıklı Plajı 
TE.K. Kam, 
Kapaklı Ho 
Naili HalkJ 
K.ali İzc.Kı 
8. Kumla H. 
«.Kumla H 
K.KumlaOı 
Ma ize. 
^nğipekF 
SemsazH. 
KumsazH.F 
Kurşunlu Sit 
Kurşunlu Kc
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। OEDİji
Uzunkaya Adi Komandit Şirketi 9 milyar lira en çok vergi 
ödemeyen ünvanını kazandı.

:NGEWB
bir fart^ayı

M I CHP
Vergi yasasına eklenen bir ek madde ile vergilerini ödemeyenlerin 

teshirine başlandı. İlçemizde en büyük vergi borcu olan Uzunkaya
Ailesi'nin toplam 17 milyar 196 milyon lira vergi borcu bulunuyor.

îsi P,a9maid 

veriüobaıiftd 
ıa,Q- İstanbul d 

Bofa, Adapojn 

'feeuzahğienJ

e hemen

tMÜtenvetd

uiyoptı»

serpfrnşfr'
mft,GefnHr

1994 ve daha önceki yıllara ait 
Gemlik Vergi Dairesi'ne kayıtlı vergi 
mükelleflerinin 200 milyon liradan yük
sek vergi borçları olanlar vergi kanunun 
gereğince teşhir edilmeye başlandı.

Dun, Gemlik Vergi Dairesi kapısına 
asılan cetvellerde ilçemizde en çok 
vergi ödemeyen kurumun Uzunkaya 
AdiKorh. Şti. 9 milyar lira ile birinci sırayı 
alırken, bu şirketin yakınlarının oluştur - 
duğu ailenin toplam vergi borç mik
tarının toplam 17 milyar 196 .milyon lira 
olduğu görüldü.

Gemlik vergi Dairesi Kapısına asılan 
ve borçları 200 milyon liradan yukarıda 
olan mükelleflerin adları ve borç mik
tarları şöyle: 
Adı ve Soyadı 
Uzunkaya Adi.Kom.Şti. 
Alaattin UZUNKAYA 
Köseoğlu Ltd.
Sefahattin UZUNKAYA 
Nebahat UZUNKAYA 
Güzel Nakliyat 
Temel Tüzmen 
Müf.Necati AŞKIN 
Şükrü KAMBER 
Yüksel KAYNAK 
Bekir ÇAKIR 
Süleyman VERGİLİ 
Cafer UZUNKAYA 
Gözde Un Mam.Ltd.Şti. 
Uzunlar Koli. Şti. 
Bereket K. Zyt.Ltd.Şti. 
Kemal ER KUL 
Ünal ŞARIŞEN 
Geoteknik San.Ltd.Şt. 
ERENOĞLU A.Ş. 
Mehdi KÖSEGİL 
Ahmet GİRGİN 
Necati AŞKIN 
Ruhi TÜRKAN

Ver, Borç Mlk.
9.000.000.000.-
3.200.000.000.-
2.324.141.000.-,
1.505.000.000.-
1.431.000.000.-
1.089.570.000.-
1.014.500.000.-

950.000.000.f
942.000.000.-
904.500.000.-

834.000.000.-
764.233.000.-
660.000.000.-
659.971.000.-
602.000.000.-
578.000.000.-
530.000.000.-
520.000.000.-
498.177.000.-
485.032.000.-
456.000.000.-
458.494.000.-
450.000.000.-
433.620.000.-

Çevre Müdürlüğü 
Gıda ve Çevre Kontrol 
Şube Müdürlüğü uzman
larınca periyodik olarak 
yapılan mikrobik araştır - 
ma sonuçları çelişkili 
çıkıyor.

26 Haziran 1995 günü 
Gıda ve Çevre Kontrol 
Şube Müdürlüğü tarafın
dan Körfezin çeşitli

do

Numunenin İsmi
Armutlu A.Bey.K 
Armutlu Halk.P. 
Fıstıklı Plajı 
T.E.K, Kampı , 
Kapaklı Halk.P. 
Narh Halk.P.
K.ali İze. Kampı 
B.Kumla H.Pla.
K.Kumla H.Plajı 
K.Kumla Orman K 
H.ağa İze. Kampı 
Sunğipek Fb.önü 
Gemsaz H.Plajı. 
Kumsaz H.Plajı
Kurşunlu Siteler önü ]4
Kurşunlu Köyaltı H.P 240

Müfredal AŞKIN 
Zafer KUTBAY 
M.Ersen ERENOĞLU 
Mehmet KÖSE 
Alemdar Paz.Ltd.Şti. . 
Mustafâ YURSEVEN 
A. Osman DEMİRTAŞ 
Mehmet BİLGİN 
Zeki DANIŞ 
Ahmet USLU 
Yasin YAMAÇTEPE 
MİMTAŞ Müh. A.Ş. 
Yalçın GÜREL 
Sadullah ANAR 
Faruk UZUNLAR 
Ramazan ÛZUNLAR 
İLERİ DENİZ Itd.Şti.
Yavuzlar Et.Ent.Ltd.Şti. 
Nurettin RENÇBERÖĞLU 
Rıdvan IŞIK 
Ertan KARAKAŞ 
Ergüven BAYRAM 
Şeref GEDİK 
MERSAN Mermer San. 
Haşan Gündoğar. 
Ahmet USLU 
Mustafa BALCI 
Tanseİ GERÇEK 
Celal GÖRAL 
Nevzat BULCA • 
Yaşar ÖNCÜ 
Danış ERSİN 
Erol GÜLER 
Saadet TORUN 
San AYDIN 
Burhan GÜLER 
İsmail SULHAN 
İrfan EREN 
Orhan ERTUĞRUL

430.000.000.-
429:000.000.-
428.500.000.-
388.824.000.-
385.000.000.-
38T.QOO.OOO.-
366.441.000.- .
357.000.000.-
357.000.000.-
357.046.000.-
350.700.000.-
347.175.000.-
332.446.000.-
319.480.000.-
306.000.000.-
301.000.000.-
300.021.000.-
295.000.000.-
286.500.000.-
277.300.000.-
263.675.000.-
254.123.000.-
250.440.000.-
250.000.000.-
244.636.000.-

244.000.000.- 
243.365.000.-
24O.O0O.OOO.- 
238.400.000.- 
231.600.000.-, 
230.402.000.- 
230.000.000.- 
226.000.000.- 
225.000.000.- 
222.200.000.- 
22O.7OO.OOÖ.- 
214.501.000.- 
206.663.000.-

kongresi 
ertelendi

Cumhuriyet Halk Parti 
birinci olağan kongresi 
çoğunluk sağlanmaması 
nedeniyle önümüzdeki 
pazar gününe ertelendi.

SHP ile CHP'nln CHP 
çatısı altında birleşmesin - 
den sonra oluşturulan geçi
ci yönetimle ilk genel kuru
lunu geçtiğimiz pazar günü 
parti lokalinde toplayan 
Gemlik CHP ilçe örgütü, bir 
grup delegenin toplantıya, 
katılmaması üzerine çoğun
luk sağla'namayarak, 
toplantı bir hafta sonraya 
ertelendi.

İlk geçici İlçe Başkanı 
Mehmet Parlak'ın kong 
rede aday olmayacağını 
açıklamasından sonra ilçe 
kongresinde Mehmet Ali 
Kaya aday oldu. İkinci 
aday olarak Ahmet Savaş 
Şenol ortaya çıkarken. 
Savaş, ilftKogrede ikiliğin 
doğmaması için ‘ Nazım 
Bayram adaylığında kong 
reye gidilmesini önerdi.

Ancak, listelerde çıkan, 
tartışmalar sonucü 
Mehmet Ali Kaya, adaylık- 

. tan çekilmedi.
Ancak, taraflar arasında 

anlaşma sağlanamayınca, 
CHP kökenli delegeler 

’ toplantı salonuna girmedi 
ler.,

Çoğunluğu sağlaya 
mayan kongre, bir hafta 
sonraya ertelenmek zorun
da kaldı.

CHP'hin 106 merkez 28 
de köy delegesi bulunuyor.

noktalarından alınan su 
örnekleri Bursa Halk 
Sağlığı labaratuvarında 
suların bakteriyolojik 
analizi yapıldı.

Buna göre 100 cc. 
suyun içerisinde en kiril 
yerin Gemlik Sunğipek 
Fabrikasının önü olduğu 
ve 2400 koli basili çıktığı 
görüldü.

Koli basili
23
4
3
0
32.
530
93
240
150
150
448
2400
2400 ..
93

SONUÇ
S.K.Y. Uygundur
S.K.Y. Uygundur
S.K.Y. Uygundur
S.K.Y. Uygundur
S.K.Y. Uygundur
S.K.Y. Uygun değildir
S.K.Y. Uygundur
S.K.Y. Uygun değil
S.K.Y. Uygundur
SrK.Y. Uygundur
S.K.Y. Uygun değil
S.K.Y. Uygun değil
Su klr.kont.yön.uygun değil 
Su klr.kont.yön.uygun 
Su klr.kont.yön.uygun 
Su klr.kont.yön.uygun 
değildir.

KAYIP
Askeri Kimliğimi kaybettim. Hükümsüzdür

M.Murat BİNBAŞIOĞLU

Vakıfbank'â 
yeni müdür 
atandı

Gemlik Vakıfbank 
Müdürü Şükrü Yenice 
Vakıfbank Ankara Çankırı 
Şubesi Müdürlüğüne 
atanırken, boşalan Gemlik 
Şube Müdürlüğünü de 
Mehmet Konak getirildi. 
''' Ankara'ya atanan Şükrü 
Yenice ilçemize 1.5 yıl 
önce atanarak, görevine 
bulamıştı
, Yeni Müdür Mehmet 
Konak ise Vakıfbank 
Antalya Bölge 
Müdürlüğü'nden ilçemiz 
Şube Müdürlüğüne getirildi.

..;::¥ehl görevine başlayan 
Vakıfbank Şube Müdürü 
Mehmet Konak, 19 yıllık 
bankacı.

Çıraklık 
kayıtları 
başlıyor

-Çıraklık Eğitim Merkezi 
T99&1 996 öğretim yılı aday

‘JİHİİk kayıtları 3 Temmuz- 
22 Eylül 1995 tarihleri arasın- 
da yapılacak.
’ "Okul Müdürlüğünden 
8pilcin açıklamada 1994-

\ Eylül sınav döneminde 
tıstaiık ve kalfalık sınavları - 
n'â gireceklerin 1-25 
Ağustos günleri arasında 
;ökül müdürlüğüne başvur- 
thdlâlı gerekiyor.

Kumla- 
tursa 
otobüs 
seferleri

Küçük Kumla 
Belediyesi, Küçük Kumla- 
,Bursa arası otobüs sefer- 
feribaşladı.

||||||ijmla'dan Bursa'ya 
VypTcu talebinin artması 
KÖzerşıe yeni uygulamaya 
iglgHderini belirten 

Belediye Başkanı Eşref
- 'Güre, sabah saat 09.00
-Jto^at 16.00'da
I.^ümia'dan, saat 11.00 ile 
İİİpİOO arasında ise 
♦ Bursa'dan Küçük 
<Kumia'ya belediye oto
büsleri 50 bin liradan 

taşıyacaklar.
M^B^lediye Başkanı Eşref 

Güre. Kumla'nın bu yıl 
^yogûn bir sezon 
yaşadığını, sorunlarının 

-geçmiş yıllara göre 
azaldığını ancak, verilen 
hizmetin karşılığı olan 

^patdnın kışlık nüfusa göre 
'-devletten alındığını söyle
di.

-s# W

=Gonca YERLIYURT=
MUSİKİ İNKILABI

Bu yılbaşından şu saate kadar piyasaya 801nin 
üzerinde yeni, albüm çıktığından haberiniz var mı? 
Peki bunların içinden kimleri tanıyorsunuz, şöyle 
düşündüğünüz de aklınıza kimler geliyor. Pek az değil 
mi? İyi ama neden? Hepsi birbirinin tekrarı olan 
parçaların dinleyiciye dayatılmasından mı yoksa artık 
yenilik adına eskinin ısıtılıp ısıtılıp sunulmasından mı? 
Onu bunu bilmem ama "Musiki İnkılabının taa 1930'lu 
yıllara dayandığını öğrendim. Sarı Zeybek gibi müthiş 
bir belgesele imza atan Can Dündar geçen haftaki 
yazısında yine o nefis dili ile tarihimizin bilmediğimin 
daha doğrusu öğretilmeyen bölümüne küçük bir pro 
jektör tutuyordu...

"Yıl 1934'tür. * 1 Kasım günü -o zamanki hitapla- 
Reislcumhur hazretleri meclisi açılış konuşmasında 
müziğe deylnir ve "Arkadaşlar" der, "Bugün din
lediğimiz musiki yüz ağartacak değerde olmaktan 
uzaktır. Bunu açıkça bilmeliyiz."

Bu, bir işarettir. Çünkü Gazi Paşa kıyafetten 
sözettiğinde giysilerimiz yazıdan bahsettiğinde harfle 
rimiz değişmiştir. Sıra müziktedir. Maarif vekaleti acilen 
bir kongre toplar. Dönemin ünlü müzisyenleri biraraya 
getirir. Neçil Kazım Akses, Ulvi Cemal Erken, Cemal 
Reşit Reyin de aralarında bulunduğu toplam 8 
besteci Ankara'da buluşurlar.

Toplantının açılışında Milli Eğitim Bakanı Abidin 
Özrhen kısa bir konuşma yapar ve topu salonundaki’ 
müzisyenlere atar.

"Hadi bakalım nasıl yapacağız bu musiki inkılabını"
Salondakiler şaşırıp kalırlar. Sonra tam 4 saat süren 

bir müzik tartışması başlar. Bu arada Milli Eğitim Bakanı 
sık sık telefona çağrılmaktadır. Son telefondan sonra 
dayanamayıp durumu açıklar:

"Paşa (Mustafa Kemal Paşa) Çankaya'dan bir kaç 
seferdir telefon ettiriyor! Musiki inkılabı ne yoldadır' 
diye soruyor"

Müzisyenler panikler. Ellerini çabuk tutmalar 
lazımdır. İnkılap') o gün, orada kendilerinin 
yapacağını anlarlar. Sonunda içlerinden birisi 
"Memleket tek s%sli şarkı söylemeyi yasaklayalım" 
def.

İlk itiraz eden Cemal Reşit Rey olur'.
“Olur mu böyle şey...! Diyelim bir çoban davariannı 

otlatırken şarkı söyleyecek olsa ille köye gidip ikinci 
bir çoban bulup 'Gelbirader şu ikinci sesi iyidir'mi 
diyecektir?"

Ama bu itirazı kimse dinlemez. Sonunda içişleri 
Bakanlığı bir emirle radyoda Türk müziği yayınlan
masını yasaklar.

Tabii 4 saate yapılan bu devrim geri teper. Halk 
Hint ve Arap radyolarını hücum eder ve yasak 8 ay 
sonra ister istemez kaldırılır.

Devrimin acelesi vardır ama kültür aceleye 
gelmez.

Cemal Reşit Rey, yıllar .sonra halkın bu sessiz 
direnişine saygı duyduğunu açıklayacak ve şüphe 
yok ki günü geldiğinde çok sesli müzik memleke
timizde kök salacaktır diyecektir.

, Sizce bu ınkilap ne zaman gerçekleşecek?

■TAK «İYİM
JŞflİ! TAKIM ELBİSELER

TİŞÖRTLER, GÖMLEKLER
KOT ÇEŞİTLERİ

BAY ve BAYAN
GİYSİLERİ

güler Yüzlü mAeAzA
Hû Çatak ue Oğullan

Tel . 513 20 75 GEMLİK

KAYIP
Artvin.Yusufeli Nüfus 

Müdürlüğünden aldığım 
nüfus cüzdanımı 

kaybettim. H ükümsüzdür.
Fatma ÖZER

KAYIP
İstanbul SSK Bölge 

Müdürlüğünden aldığımız 
sağlık cüzdanlarımızı 

kaybettik. Hükümsüzdür.
Fatma-Mehmet- 

Duygu-Demet ÖZER
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GEMLİKLİLER KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ
DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:
Madde 1 - Derneğin Adı (Gemlikliler Kültür ve Dayanışma Derneği) dlr.

Merkezi Gemlik'tir; şubesi yoktur.
DERNEĞİN AMACI
Madde 2- Dernek aşağıdaki amaçları gerçekleştirmek için faaliyette 

bulunur.
a) Gemlik ve çevresinin bilinen bilinmeyen, doğal, tarihi ve kültürel yön- 

lerlnlnln tanıtılması
b) Bütün Gemlikliler arasında ekonomik, kültürel ve sosyal yardımlaşmayı 

sağlamak ve İyi münasebetler kurmak.
c) Tam üye ve hemşerllerimizin arasında ekonomik, sosyal Ve kültürel alanlar

da karşılıklı veya karşılıksız ilişki kurmak ve yardımlaşmak.
d) Üye ve hemşerllerlmizle ilgili ihtilaf ve anlaşmazlıkları gidermek için gerekil 

girişimlerde bulunmak.
e) Tüm üye ve hemşerllerimizin yakınlarına gerektiğinde, hastalık, kaza, ölüm, 

doğal afetler İle sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda yardıma muhtaç kişi ve 
kuruluşlara her türlü maddi manevi yardımlarda bulunmak.

f) Dernekler kanununa ve dernek amacına uygun olarak dernek namına 
gayrimenkul satın almak, inşa etmek, kiralamak, kiraya vermek, gerektiğinde 
satmak.

g) Dernek amaçlarının gerçekleşmesi için toplantılar düzenlemek, konfe 
ranslar vermek, seminerler yapmak, folklor ve tiyatro grupları kurmak, bildiri, 
broşür, gazete ve dergi çıkarmak.

h) Derneğin çalışması için düzenli olarak yönetim kurulu toplantıları yapmak.
DERNEK KURUCULARI ’
MADDE 3-
Uysal AKSEL 
Mustafa YAVUZ 
Murat DOĞRU 
Bayram KEKE 
Orhan KAKAN 
Necdet ÇAM 
Öcal AKSEL

Esnaf T.C. Şehitmehmetçik Sok. Aksel Apt K.3 GEMLİK
Esnaf T.C. Hisar Mah. 98/10 GEMLİK
Esnaf T.C. Hamldiye Mah. Menekşe Sok. No:2/5 GEMLİK
Esnaf T.C. Osmaniye Mh.Bayındır Sk. Güray Ap.D:2 GEMLİK
Esnaf T.C. Kayhan Mah. İNolu Cad. Nö:59/9 GEMLİK
Esnaf t.c. Osmaniye Mh. Bayındır Sk. Güven Apt.D:12 GEMLİK
Esnaf T.C. Osmaniye Mh. Maltepe Sk.An Ap.K:3D:6 GEMLİK

DERNEĞE ÜYE OLMA VE ÜYELİK ŞAR TLARI:
MADDE 4: Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve onsekiz yaşını bitirmiş 

bulunan ve dernekler kanunu hükümlerine göre üyelikleri yasaklanmamış herkes 
üy.e olabilir.

Kanunun 16. maddesinde belirtilen hususlar yerine getirilmek kaydı ile kamu 
görevlileride üye olabilirler.

Kanunun 4. maddesinin 2. fıkrasının 2 ve 3 numaral bentlerinde gösterilenler 
ile diğer kanunlar ile üye olamayacakları belirtilen kişiler, ortaokul ve öğrencileri 
demek üyesi olamazlar.

Kanunun 4. maddesinin 2. fıkrasının 4. bentinde gösterilenler bu belirtilen 
yasak süresince derneğe üye olamazlar.

Türk vatandaşı olmayanların derneklere üye olabilmeleri için türk vatan - 
daşlığında aranan şartlardan başka o yabancının Türkiye'de İkamet etme 
hakkına sahip olmasıda gereklidir. Fahri üyelik İçin ikamet şartı aranmaz.

MADDE 5- Genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına uymayanların derneğin 
muvafakatini almaksızın derneği herhangi bir vecibe altına sokanların, dernek 
amaçlarının gerçekleşmesini zorlaştıranlar, temyiz kudretini kaybedenler, yöne - 
tim kurulu kararı ile dernekten çıkarılırlar. Yüklendiği aidatı vaat ettiği dönemler' 
İçinde ve haklı bir nedeni olmaksızın ödemeyenler için her üyeye yazılı olarak 
hatırlatma yapılır, yazıya rağmen verilen mehil içinde birikmiş aidatını öde - 
meyen üyenin üyelik sıfatı yönetim kurulu kararı ile sona erer, kaydı üye kayıt 
defterinden silinir. Bu gibi üyeler için dernekler kanunundak hakları mahfuzdur.

MADDE 6 - Dernekten çıkarılanlar dernek malları üzerinde bir hak iddia ede
mezler.

B DERNEĞİN ORGANLARI
A) GENEL KURUL:
MADDE 7 : Genel kurul derneğe kayıtlı üyelerden teşekkül eder. Derneğin en 

etkili organıdır. Yetkili kurulların seçilmesi, apatüzüğün değiştirilmesi, hesapların 
incelenmesi, bütçenin onayı, derneğin fesih yetkileri genel kurulundur.

MADDE 8 : Genel kurul her yıl pcak ayı içerisinde yönetim kurulunun,tespit ve 
İlan edeceği tarihte olağan olarak toplanır. Ancak yönetim ve denetim 
kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya derneğe kayıtlı üyelerin beşte birnin 
yazılı İsteği üzerine de olağanüstü olarak toplanabilir. Genel kurula katılacak 
üyeler, onbeş gün önceden toplantının günü, saati yeri ve gündemi mahalli bir 
gazetede İlan ettirilmek suretiyle toplantıya çağırılır. Keyfiyet Mülki Amirine yazı 
ile bildirilir. Toplantı nisabı mevcut üye sayışınım yândan bir fazlasıdır. Bu yeter 
sayı İlk toplantıda sağlanamadığı takdirde aynı şartlarla yeniden çağırılır. Bu ikin
ci toplantıda nisaparanmaz, ancak katılan üye sayısının dernek yönetim kurulu 
ve denetim kurulları üye tam sayısının toplamının iki katından aşağı olamaz. 
Kararlar toplantıda bulunanların çoğunluğu İle alınır, her üyenin bir oy hakkı 
vardır ve her üye oyunu bizzat kullanır.

MADDE 9 : Genel kurulda yalnız gündeme konulan maddeler müzakere 
edilir. Ancak üyelerin onda biri tarafından müzakeresi istenilen maddelerin 
gündeme alınması mecburidir.

MADDE 10- Genel kurula katılan üyeler yönetim kurulunca düzenlenen liste 
terdeki isimleri hizasına İmza ederek toplantı yerine girerler. Kongre dernek 
başkam tarafından açılır. Toplantı yeter sayısının tespiti için yoklama yapılır 
yeter sayışınım bulunduğunun anlaşılması üzerine üyeler tarafından bir başkan 
bir başkan vekili ve iki katip seçilerek kongre divânı teşkil edilir, toplantıyı kongre 
başkanı yönetir. Toplantı tutanağı divan üyeleri tarafından İmzalanır ve sakldnır.

GENELKURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:
MADDe 11- Aşağıda yazılı hususlar genel kurülca görüşülüp karara bağlanır.
a) Dernek organtarınını seçilmesi
b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi

c) Yönetim ve denetleme kurullarının raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun 
İbra edilmesi

d) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek 
kabul edilmesi.

e) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz 
malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.

f) Derneğin federasyona katılması veya ayrılması
g) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuru 

luşlarla üye olarak katılması veya ayrılması.
ı- h) Derneğin feshedilmesi

ı) Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer ğörev- 
ı lerin yerine getirilmesi.

C- YÖNETİM KURULU
MADDE 12 : Genel kurul tarafından bir yıllık süre için seçilen (5) asil(5) yedek üye- 

j den teşkkül eder. Oylama gizil olargk yapılır. Yönetim kurulu kendi arasında bir. 
başkan, bir başkan vekili seçer, diğer üyelerden biri veznedarlık görevini sürdürür.

MADDE 13 : Derneğin temsili yönetim kuruluna aittir, bütün giderler yönetim kuru
lunun kararı ile yapılır. Yönetim kurulu derneğin amaçlarının gerçekleşmesi için her 
türlü tedbir ve kararları alır, yürütür. Genel kurulun aldığı kararları uygular, çalışma 

| raporu ve bütçeyi hazırlayarak genel kurulun onayına sunar. Yönetim kurulu karar
larını çoğunlukla alır, geçerli bir mazereti olmaksızın üstüste üç defa yönetim kurulu 
toplantılarına katılmayanların yönetim kurulu üyeliği düşer, yerine ilk yedek üye 
alınır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 14- a) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya 

birkaçına yetki vermek.
b) Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak, şube kumcularına yetki vermek
c) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin. işlemleri yapmak ve gelecek 

dönemlere ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.
d) Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün 

içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek.
x. e) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetki 

teri kullahmak.
D- DENETLEME KURULU VE DENETİM :
MADDDE 15- Denetleme kurulu genel kurul tarafından seçilerek 3 asil, 3 yedek 

üyeden oluşur. Derneğin hesaplan denetleme krulu tarafından yılda en az iki defa 
denetlenerek sonuç bir rapor halinde genel kurula sunulur.

E- MALİ HÜKÜMLER :
MADDE 16: Derneğin gelirleri şunlardır,
a) Ûye aidatı-,

;.. b) Bağışlar
c) Dernekçe düzenlenen balo, eğlence, müsamere konser, spor müsabakaları, 

konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
d) Lokal işletmesi gelirleri
MADDE 17- Dernek gelirleri dip koçanlı ve sıra numaralı usulüne uygun olarak 

düzenlenmiş mökbuz karşılığında alınır. Giderler fatura veya kanunen fatura yerine 
geçen belgelere dayanmalıdır.

MADDE 18 - Üyeler girişte 5000TL.sı ve yılda 60.000 TLsi üye aidatı öderler. Bu mik
tar yıllık olarak verilebileceği gibi taksitler.halinde de ödenebilir. Ödeme şekli ve 
zamanı üyenin talebi göz önüne alınarak yönetim kurulunca belirlenir. Yapılan bir 
tespit, her üye için kayıt defterine işlenir.

F- ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:
TUTULMASI MECBURİ DERERLER:
MADDE 19- Tutulması mecburi defterler şunladır.
a) Üye kayıt defteri
b) Karar defteri
c) Gelen-Giden defteri
d) Geljr-gider defteri
e) Bütçe kesin hesap bilanço defteri
f) Derhirbaş kayıt defteri
ğ) Alındı belgesi kayıt defteri
Bu defterlerin noterden onaylanması şarttır. Bu defterlerden üye kayıt defterinin 

tutulmasından başka vekil, diğer defterlerin tutulmasından başkan ve veznedar bir
likte sorumludur.

G- DERNEĞİN FESHİ:
MADDE 20 - Derneğin fesh yetkisi genel kurulundur. Feshe karar verebilmek için 

tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip üyelerine enaz üçte İkisinin toplan
tıya katılması şarttır. Bu surette çoğunluk sağlanmazsa üyler ikinci defa toplanmak 
üzere çağırılır, bü çağrı üzerine toplanacak üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu 
görüşülebilir. Fesih hakkında kararlar hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu İle 
alınır. Derneğin feshi halinde derneğin mülk ve malları KIZILAY'a devredillir. Derneğin 
feshi yönetim kurulu tarafından 5 gün içinde Mülki makama yazı ile bildirilir.

H- TÜZÜK DEĞİŞİKLİKLİĞİ :
MADDE'21 : Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi genel kurulundur. Genel krul 

tüzük değişikliğini gündemde yeralmışsa veya hazır, bulunan üyelerden enaz onda 
birinin isteği ile gündeme alınmış ise görüşülebilir. Tüzük değişikliğine karar verme 
yeter sayısı hazır bulunan üyelerin üçte İki çoğunluğudur.

LOKAL AÇMA
MADDE 22- Dernek merkezinin bulunduğu,yerde mahallin en büyük mülki idare 

amirinden izin almak ve kanunlara aykırı davranmamak şartı İle bir lokal açıp 
İşletebilir.

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU
MADDE 23-
Uysal AKSEL Mustafa YAVUZ
Murat DOĞRU Bayram KEKE
Orhan KAKAN Necdet ÇAM
Öcal AKSEL
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Serap ‘BİRLİK

Ruhsal hastalıklara İlişkin bildikleriniz 
doğru mu?-2

l^T Halk arasında yaygın 10 yanlış inanış ve doğruları

SERBEST 
KÜRSÜ

Geçen haftaki yazımda yanlış bilinen 
10 yanlışın dördünden bahsetmiştim. Bu 
haftaki yazımda İse geriye kalan altı yanlış - 
tan bahsetmek istiyorum.

Ruhsal hastalıklar ruhsal bir olgu 
olduğuna göre, bir .madde İle 
(İlaçla) tedavi edilemez

Hayır, edilir. Ruhsal İşleyişin, beynimlzn 
bir ürünü, olduğu,'binlerce yıl önce daha 
İlkçağ filozoflarınca bile öne sürülmüştür.

Nasıl, elimizi kolumuzu oynatmamız, 
kolumuza değen bir nesneyi hissetmemiz 
gibi nörolojik fonksiyonlarımızı beynimizin 
işleyişi İle gerçekleşiyorsa, tüm ruhsal 
fonksiyonlarımızı, beş duyumuzla çevreyi 
algılamamız, düşünmemiz, elem ya da 
neşemiz beynimizin bin ürüdünüdür. Nasıl 
ki, tansiyon yükselen bir kişide felç ortaya 
çıkması, beynin bir oranda hasar görmesi 
sonucu İse, beynindeki birtakım 
biyokimyasal değişmeler, başka deyişle bir - 
takım biyokimyasal bozukluklar ruhsal 
bozukluktan ortaya çıkarmaktadır. O halde, 
bir kimyasal maddeyle, yani bir İlaçla 
beynindeki biyokimyasal İşleyişteki bozuk
luğu düzeltirsek, ruhsal bozukluğuda tedavi 
etmiş oluruz.

Elektroşok zararlıdır
Önce şunu belirtmeliyim. Herhangi bir 

tıbbi uygulama, hekim öyle uygun gördüğü 
veya hasta öyle istediği için yapılmaz; 
gerekil hatta zorunlu olduğu İçin yapılır. 
Hangimiz, dişçi koltuğuna keyfimizden otu
ruruz veya hangi dişhekimi keyfinden bizim 
canımızı yakar. Diş sağlığımız için bu acıya 
katlanınz.

Elektroşok, yerinde kullanıldığında psiki 
yatrik hastalıklar için iyi bir tedavi yön
temidir, kısa sürede iyi sonuçlar alınır; 
sanıldığı ya da korkulduğu gibi, hastada 
olumsuz anılar bırakmaz.

En eski tıp kayıtlarında, ağır psikiyatrik 
bozukluğu yanı sıra aynı zamanda sara 
olan hastaların, sara nöbeti geçirdiği 
zamanlarda psikiyatrik bozukluğun iyileştiği 
kaydedilmiştir. O halde, ağrı psikiyatrik 
bozukluğu olanlarda, sara benzeri bir 
durum ortaya çıkarılırsa, ruhsal bozukluğun 
iyileşmesi beklenir ve yapılan da budur. 
Tıbbi gözlemlere dayanılarak,* ampirik 
(Sadece dinlemeye ve gözleme dayanan 
yöntem) olarak geliştirilmiş bu yöntem, 
daha sonraları bilimsel olarak kanıtlanmıştır 
ki, beynindeki bozulmuş kimyasal dengeyi 
düzelterek psikiyatrik hastalıkların iyileşme - 
sine yol açmaktadır.

Karasevda vb. ruhsal bozukluğa 
yol açar.

Birçok durumda ruhsal bozukluklar sinsi 
belirtilerle başlar; mesela ağır bir psikiyatrik 
hastalığın İlk belirtisi, aşırı içe kapanma ola - 
bilir. Ya da o güne kadar utangaç bir 
delikanlı 18 yaşında birdenbire değişip, 
İçine kapanmanın yanı sıra komşu kızına 
şiirler yazmaya başlayabilir. 18 yaşındaki 
başka bir delikanlı, bu aşırı İçe kapanma 
İçinde, dürtüleri, psikiyatrik bozukluk 
nedeniyle şiddet kazanması sonucudur.

Bir süre sonra ağır ruhsal bozuklukları 
ortaya çıktığında hekime başvurmak zorun
da kalır. Gerçekte ise bu örnekler, bir ruhsal 
bozukluğun nedeni, değil, sinsi başlayan bir 
psikiyatrik bozukluğunun öncül belirtileridir.

Psikiyatrik hastalar, üfürükçüye 
gider '

Psikiyatrik yakınmalar nedeniyle psikiya- 
triste başvuran hastaların bir çoğu, daha 
önceden üfürükçüye başvurmuşlardır.

Bu durum tedavinin geciktirilmesine, 
tedavi için çok değerli olan zamanın yiti 
rllmeslne, belki de tedavinin zorlaştırılması - 
na hatta imkansız hale gelmesini bile 
sağlayabilir.

Psikiyatri objektif bir tıp bilimi 
değildir

Hangi açıdan bakarsak bakalım, psiki 
yatrik, bilimsel yöntemleri kullanır ve objek
tiftir. Öyle görünüyor ki bu yanlış kan, 
psikiyatrinin adındaki ruh sözcüğünden kay- 
ndklanmaktadr. Öyle ya, ruh demek , 
bedenden qyrı, hiçbir şekilde ölçüye 
tartıya gelmeyen bir şeydir.

Gerçek şu kİ, bu sadece geleneksel bir 
adlandırmadır; psikiyatrinin uğraşı alanı, 
beynin ve beyin yanında bütün bedenin, 
nötrolojik fonksiyonlar dışında kalan, 
davranışlarımızı, duygu algı, düşünce ve 
yargılamamızı, bilincimiz, dikkat ve 
belleğimizi.... ilgilendiren bozukluklardır.

Bu fonksiyonlar, anatomik, histolojik, fizik
sel, fizyolojik, kimyasal, biyolojik, genetik ve 
matematik olarak ele alınmakta, İncelen
mekte,-labaratuvar gözlemleri yapılmak
ta, ölçülmekte, ölçümlerin geçerlik ve 
güvenilirliği Istatlksel olarak gösterilmektedir.

İlaç tedavisi değil, psikoterapi
Bazı hastaların "ben ilaçla tedavi değil, 

psikoterapi görmek İstiyorum" demelerine 
tanık olmuşsunuzdur. Bu düşünceye göre ; 
psikoteraplnin, ilaç tedavisine alternatif 
tedavi olması anlamı ortaya çıkar. Gerçek 
ise, bu değildir, ne psikoterapi, ilaçla 
tedavinin, en azından, hekim-hasta ilişkisi 
de, psikoterapi ilişkisidir. Başka deyişle 
tedavi İlke, hekimliğin her imkanından 
yararlanılmasıdır.

2000'11 yıllara 5 kala yüklü siyasi, i 
ekonomik, sosyal soruların yaşanması- i 
na rağmen, ülkede iyiye giden 
ekonomik bazı unsurların olduğu 
gözlenmektedir.

Yükselme gösteren dış ve iç ticaret 
trenti, imalat sanayindeki kapasite 
artımı, turizmde umut verici belirtiler 
sevindiricidir.

Dış ticaret açığının ve borç mik
tarının arttığı br dönemde, döviz reverv- 
lerinin yüksek düzeyde olması çok 
önemlidir. Uluslar arası kullanabilir döviz 
rezervlerinin, Türkiye'nin 8-10 aylık itha
latını karşılayabilecek düzeyde olması 
gerekmektedir. Sıcak para olgusuna 
rağmen merkez Bankası'ndaki 
15.000.000.000.$ dolarlık birikimin 
önümüzdeki aylarda Ödemeler 
konusunda Türkiye'nin sıkıntısının olma 
yacağını göstermektedir.

Sanayi kesimindeki teknolojik 
iyileştirmeler, üretim kalite ve kapasitesi
ni yükseltirken, yönetimlerdeki stil ve 
düşüncelerin çağdaş boyutlara getir
ilmeli, özel sektörümüzün atilim yap
masını sağlamıştır. Batı Avrupa Birliği'ne 
giriş müzakerelerinin yapıldığı süreçteki 
zamanın, özel sektörde görülen bu re 
kabet ve kaliteye dayalı yatırımlar, 
maalesef kamu yönetim ve tesislerinde 
görülmemektedir. Özelleştirilmeye 
gidilmeden B.A. Gümrük Birliğine girişin 
akabinde, KAMU tesislerinin çöküşü 
hızlanarak sürecek, özelleştirme çok 
daha zor olacağından kapatılmaları 
gündeme gelecektir.

Devletimizin koskocaman hantal 
dev görüntüsü ile kendi kendine yetmez 
hale gelmesi asli görevleri olan yaşa
ma/, yürütme ve yargı denilen 
mekanizmlerinin laçka hali,.acil çözüm 
beklemektedir.

Yeni ekonomik düzenlemeler ile 
devletin, sanayi, ticaret , bankacılık, 
tarım, trizm, sanat, spor sağlık, eğitim
den çekilerek bunların planlanmasının, 
denetiminin ve gözetiminin yapılmasın
da etkin kılınmasında fayda vardır. 
Altyapı hizmetlerinin planlanarak, 
kalkınmaya yönelik ulusal projelerin 
finansmanın sağlanması için yap işlet 
devret modelinin benimsenmesi gerek

TÜRKİYE VE 
GÜMRÜK BİRLİĞİ
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YENİ DEMOKRASİ HAREKETİ * 
GEMLİK İLÇE BAŞKANI

mektedir. KIT'lerin yıllık açıklarının iç ve 
dış borçla kapatılamaz hale gelmesi, 
kamu mâliyesinin açık vermesinin 
enfldsyonist baskıları artması göz 
önünde bulundurulduğunda, devletin 
acil küçülpnesi, etkin hale getirilmesi 
zaruriyeti apaçık ortadadır.

BAB Gümrük birliğine geçişimiz«batı 
sermayesinin iştahını kabarmakta, 
Türkiye'nin gümrük birliğine girişine iste
mem yan cebime koy, misali bakmak
tadır. Batılı hükümetler ne derlerse 
desinler, AvrupalIların Türkiye'ye 
ihtiyaçları, bizim onlara olan ihtiyacımız
dan daha fazladır. Batılı ökeler kalkın
mışlık yolunda yavaşta olsa ilerleyen 
ülkemiz ve insanımızın hırs dolu 
müteşebbis cesaretinden çekinmekte, 
bu korkunun etkisinden dolayı yerli ser
mayemizle evlilikler yaparak, zamanı 
kendi çıkarlarına döndürmeye çalış
maktadır. 70 milyonluk genç 
nüfusumuz, ekonomik, politik olarak 
jeolojik- konumumuz, aç pazarlara ve 
de petrol bölgelerine yakınlığımız, 
Türkiye Cumhuriyetlerle olan kültürel 
bağlarımızın size sağladığı avantajları 
çok iyi.değerlendiren batı sermayesi , 
politikacıların araya sokarak, 
anayasamızdan kaynaklanan, 
ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi bazı 
eksikliklerimizi bahane ederek kendi 
plan ve programlarını tam yapabilmek 
için zamana oynamaktadırlar.

Türkiye'nin AvrupalIlar istiyor komp 
[eksinden çıkarak, olumlu değişiklikleri 
kısa zamanda gerçekleştirecek bu evli 
liğin eşit hak Vb pay şeklinde yapılfnası- 
na hazır olması gerekmektedir.

Globelleşmeye giden dünyada, 
sanayi, ticari, sosyal, ve siyasi olguların 
sınır tanımmasının önlenebilmes 
mümkün olamayacağından, yola 
çıkılırken Avrupa ve Dünya Birliğine 
giden hızlı süreçte, Türkiye'nin- 
hesaplarını çök çabuk ve doğru yap
masının mecburiyeti vardır.

Bu süreçte bütün herkese ve siyasi 
partilerimize, devlet kadrolarına, azami 
bir eforla durum Türkiye'nin lehine 
çevirme zorunluluğunu hisssetmeleri 
gerekmektedir.

GEMLİK REHBERİ
Dursun ŞİİRKÖŞEŞİ| e

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

Kaymakamlık
Kaymakamlık 5131051
Kaymakamlık Ev sı 31052
C. Savcılığı 5131053
C. Savcı Yrd. 5132954
Emniyet M. 5131028

ULAŞIM
Uludağ Turizm 5131212
Aydın Turizm 5132077

Resmi Daireler Gemi Saatleri
TEK Arıza 5132066 Yalova -Sirkeci (İşgünleri)
TEK İşletme 5134503.' 05.50-13.05 -17.00.
Turizm Der. 5131274 Tatil Günleri 06,30-13.00-17.00
Spot Sah. 5131900
Orm. Böl. Şf. 5131286 Belediye
Milli Eğt. Md. 5131174
Halk Eğt. Mrk. 5.131846 Santral 5134521-23
Halk Küfüp. 5131353 Sekreter 5134520
As. Şb. 5131057 Zabıta 5132432
Karayolları 5131308 Otobüs İşlet. 5134521-122
Liman Bşk. 5131133 Su İşletmesi 513452 i -115
Mal Md. 5131095 itfaiye 5132325
Nüfus Md. 5133742 Muhasebe Md. 5134521 -182
Özel İd. Md.
Tdpu-Slc. Md. 
Müftülük

5131507 , 
5131414 
5131364

Yazı İş. Md. 5134521-111
Su Arıza .Yalnız 185

Gümrük Md. .5131411-5130024
Tekel Md. 5131042
Ver. Da. Md. 1 5132360
İlçe Tar. Md. 5131186
ilçe Seç. Md. 5134994 TÜP DAĞITICILARI

KANLI DÜĞÜN
Gökyüzünün 
kandilleri mi söndü 
Güneş mi karardı 
akıl mı öldü
GÖZ YAŞLARIMI TUTAMIYORUM

Günortasmda 
bir yangın yerine 
dönmesin dünya! 
Gelin kim 
Damat kim
Kim bu kızın basası
Kim bu kızın kaynanası
Sermaye aşkma
Almteri aşkına
Tanrı aşkma
GÖZYAŞLARINA TUTAMIYORUM

Sn. Arif DAMAR'a

TÜRKÜ 
Hey!... Hey!... Hey!*.... 
Bir ses 
İki ses 
Üç ses 
Eşittr güç ses 
Toplayalım Sesleri 
Rap!... Rap!..... Rap!.....

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

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

Aygaz 513 12 95
Özgaz . 514 17 00
Tekgaz 513 1637

Deniz Otobüsü ocakgaz 5131637
Yalova-Kabataş (Işgünlerl) .Erga? 513 88 43

07.20-09.35-17.10
Tatil Günlemo.35-13.30-17.16

Yalova -Kartal (İş günleri) yeni ukltgaz 513 65 00
07.30-09.00-10.30 Alevgaz 513 40 95
12.30-14.45-16,45
18,15-19.30-20.00

Bu gelin
giderse eğer
Gökler parçalanır
yeryüzü çöker
KANLI DÜĞÜN 'ler niye !
GÖZYAŞLARINA TUTAMIYORUM
* KANLI DÜĞÜN: LORSCA'nım bir yapıtı.

13.6.1995 GEMLİK
NİRVANA

-Demirel'e-
Yalnız dağlan değil çağları da deldiğin gün 
ROMA sallandı!

6.5.195 GEMLİK
NOT : GAP'la ilgili bir konuşmasmda 
Demirci "Sadece dağları değil çağları da 
deliyoruz" demişti.

Bir adım 
İki adım 
Üç adım 
Eşittir güç adım 
Toplayalım adımları 
Toplayalım sesleri 
Toplayalım sesleri 
Hey!... Hey!... Hey!... 
Rap!... Rap!.... Rap!.

TABLO
Dost Ethem BAYRAKAL'a

Bir yaz gecesi
Vurup gittiler beni
Son sözlerimi yıldızlara söyledim
Rüzgarlar iletti acımı uzaklara
Ay battı gözlerimde

12 Mart 1995 K.Kumlı
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EVLERİNİZ VE İSTERLERİNİZ 
ARTIK DAHA TEMİZ

Son sistem Avrupa halı ve koltuk yıkama kurulama makinesi ile 
düzeninizi bozmadan evinizde veya işyerinizde 

halı ev ve araba koltukları temizlenir.
Aynca özel veya kamu kurum ve kuruluşlarının işyeri 
büro ve yazıhaneleri sözleşmeli veya anlaşmalı olarak 

temizlik işleri yapılır.

S*ciCRc I-Ksit

ARAflıYOlt

OZt^J Kuru ‘temizleme
Adrâs : Ziraat Bankasının Karşı Aralığı Fırın Sokak. 

Tel: 51301 76 ($EMLİK
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Tecrübeli, 
uygun ücretle 
büro 
hizmetlerinde 

çalıştırılmak 
üzere 
SEKRETER 
alınacaktır. 
Müracaat 
Tel : 513 30 90 
GEMLİK

i
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İLAN
5.4.1995 tarihinde tasfiyeye giren Orgesan Sanayi 

Mamülleri imalat ihracat ve pazarlama Anonim 

Şirketinden alacaklı ve borçluların vesikaları ile birlik

te bir yıl içinde tasfiye kuruluna müracatı önemle 

rica olunur.

TASFİYE KURULU : Ferruh ERÇEK - Somer TOPLU

Adres : Demirsubaşı Mahallesi A. Dural Paşa 

Meydanı Çeşme Sokak. No : 7 GEMLİK /BURSA

İLAN
5.4.1995 tarihinde tasfiyeye giren Orgesan Sanayi 

Mamülleri İmalat ihracat ve pazarlama Anonim 

Şirketinden alacaklı ve borçluların vesikaları İle birlik

te bir yıl içinde tasfiye kuruluna müracatrönemle 

rica olunur.

TASFİYE KURULU : Ferruh ERÇEK - Somer TOPLU

Adres : Demirsubaşı Mahallesi A. Dural Paşa 

Meydanı Çeşme Sokak. No : 1 GEMLİK /BURSA

ÇİFTÇİ KÖŞESİ Murat ÇÖMEZ
Ziraat Teknisyeni

SAĞLIK BAKIMINDAN BAL VE ÖNEMİ
Bal, insan bünyesi için en mükem

mel bir kuvvet kaynağıdır. Balda çeşitli 
çiçeklerden alınmış güzel kokulu 
reçineler, kalsuyim, mağnezyum demir 
ve fosfor gibi madensel tuzlar azotlu 
maddeler B kompleksi A.C.K gibi vita
minler ile sindirimi gayet kolay olan 
meyve ve üzüm şeker vardır. Bu se 
beple özellikle gelişme çağındaki 
çocukların ve zayıf kimselerin beslen
mesinde önemli bir yer tutar.

Bal, kansızlık, barsak, iltihabı gibi 
hastalıklara uğrayan süte karıştıralarak 
verilirse çok fazla sağlar. Ayrıca oniki 

ı parmak bağırsak ülseri, difteri boğ- 
. maca kızamık damar sertliği, nezle 
: grip gibi birçok hastalıklara iyi geldiği, 

tıp bilim adamları tarafından kabul 
| edilmektedir.
I Yiyeceğimiz balı alırken nelere 
I dikkat etmeliyiz:
I Balın bileşiminde %80 civarında 
j şekerli maddeler bulunduğundan hile 
| yapılması kolay olmaktadır. Bu bakım - 
| dan evimizin bal ihtiyacını tanıdık 
I güvenilir arıcılardan almalıyız. Özellikle 
| çevremizde gördüğümüz gibi cami 
1 yanlarında kahvehanelerde satılan 
| pallar genellikle hileli ballardır. Petekli 
| yani gömeçli bal alırken peteğin üzeri

tamamen veya en az üçte ikisi sırlan
mış olmalıdır.

Her insan günde en az 50 gram bal 
yemeyi adet haline getirmelidir. 
Gömeçli bal yerine süzme bal 
yemeliyiz. Çünkü gömeçli bal maddi 
yönden hem üreticiye hem de tüketi
ciye zararlıdır bilindiği üzere 
günümüzde petekli ballar daha güve
nilir hile yapılmıyor diye daha çok 
tutulmaktadır. Bu bakımdan içindeki 
mumu israfını karşılamak için arıcılar 
süzme ballara göre daha pahalı sat
maktadırlar. Balın içindeki mum ağzın
da dişler arasında kalarak ağız tadını 
bozuyor. Yutulan mumlar ise hiç bir 
besleyici değeri yoktur. Bu arada 
petekli bal yeme uğruna baldan daha 
pahalı olan yüzlerce kilogram bal 
mumu heba olmaktadır. Oysa arılar 1. 
kg. balmumu yapabilmek için 10-13$kg 
bal tüketmektedir.

İlçemiz Armutlu, Narlı ve Güvenli 
köylerinden almış öldüğümüz üç adet 
bal numunelerini tahlil ettirerek ne 
ticelerlni inclediğlmlzde BAL- 
STANDARDI'na uygun olduğunu 
gördük. Tüketicilerimize bölgemizdeki 
arıcılardan rahatlıkla bal alıp yiyebile
ceklerini söyleyebiliriz.

Hasanağa Kampına 
öğrenci gelmeyince 
devre ertelendi 

Karacalli
İzcilik 
Kampında 
ateş gecesi

Milli Eğitim Bakanlığına 
bağlı Karacalli İzcilik kam
pında ikinci devre bugün 
sona eriyor.

Gençlik Spor 
Bakanlıgı'ndan Milli Eğitim 
Bakanlığına okulların 
kapanmasından sonra 
devredilen kamplara* 
öğrenci bulunamıyor.

10 ar günlük devreler 
halinde ağustos ayı sonuna 
kadar süren kampların,ilk 
devresinde küçük İzci ve 
yavru kurtlar katıldılar.

200 kişilik Karacalli 
Kampı'nın ikinci devresinde 
80 küçük izci ve yavru kürt 
katıldı. , 
Hasanağa Kampında ise 3 
kişinin gelmesi sonucu 
devresi ertelendi.

Bu gece Karacalli 
Kampı'nda küçük İzciler 
ateş gecesi yapacaklar.

"SOL DÜŞÜNCE" YENİDEN 
YAPILANMALIDIR 1

Son on, onbeş yıl içinde, dünyada ekonomik ve 
siyasal alanlarda yeniden yapılanmayı ilgi ile izliyoruz.

Şüphesiz, bu değişimin en önemlileri,
- Piyasa ekonomisine geçiş ve sermayenin ağır

lığını koyması,
- Dini değerlere karşı yakınlaşma,
- Milliyetçi duyguların gelişmesi, ile ilgili olanlarıdır

PİYASA EKONOMİSİ VE SERMAYENİN ÖNEMİ
Batı ülkelerinde uygulanan liberal ekonomi ve re 

kabete verilen önem, en sonunda, Doğu Blokunun 
"hantal ve merkeziyetçi sistemini” devirdi.

Bu gelişme sonucu, sermaye ve sermayenin ulus
lararası dolaşımı yeni döneme ağırlığını koymuştur. 1

Belki de, yakın bir gelecekte, partiler "merkez sağ 
ve sol yerine" "Sermayenin! sağı" ve "sermayenin so 
lunda" yeniden yapılanacaktır.

Öncelikle, sol düşüncenin bu gerçeği görmesi ve 
sermayenin yeni dönemdeki ağırlığını kabul etmesi 
gerekir.

Ve... hiç zaman kaybetmeden "bu yeni yapılan
ma içerisinde" çalışan ve dar gelirli insanların lehine, 
etkin "fikir projeleri" üretmesi şarttır.

Devlet, "ticari alanda küçülse bile", temel sosyal 
haklarda "destek verilmesi" konusunda etkin ve 
uzlaşmaya dayalı çalışmalara başlanılmalıdır.

En önerhli konu ise, "Sermayeye karşı olma 
önyargısından" kurtulmalı "Sermaye İle uzlaşarak’ 
beraber yaşamaya alışılmalıdır.

DİNİ DEĞERLERE KARŞIAKINLAŞMA
Sol düşünce, laikliği savunak için, kendisine görev 

verilen tek kurum olmadığını, başka anayasa kurum- 
ların da bu savunmayı yapması gerektiğini anla
malıdır.

Bu durum, diğer bazı siyasi |bartilerce, sol 
düşüncenin “dine ve ibadete" sıcak bakmadığı şek
linde tanıtılmasına neden olmaktadır.

Alman, "Hıristiyan Demokrat Parti” 4 kez ard arda 
seçim kazanmıştır. Sol düşüncede, muhafazakar ve 
dini inançlarını yerine getiren halk ile yakınlaşmalı v6' 
bu kitle ile inandırıcı temaslarda bulunmalıdır.

Kamuoyunda, "dine karşı gösterilmenin" oy kay
betmekten öte, "büyük prestij kaybettirdiği de" göz 
ardı edilmemelidir.

Çağımızda, dine karşı olan yakınlaşma dikkate alı - 
narak, dini inançlarına bağlı ve ibadetini yerine 
getiren geniş halk kesimi ile "sürekli" ve “inandırıcı" bir 
diyalog kurmak şarttır.

MİLLİYETÇİ DUYGULARIN GELİŞMESİ
Sol düşünce, yeni bir “fikir projesi" üretmeden, mil

liyetçi düşünceleri ön plana alan her parti ve kişiyi 
"başlangıçta ırkçı olarak düşünmek yanlışından" kur
tulmalı ve bu tabanla da inandıncı bir “uzlaşma" yol
ları aranmalıdır.

İşte sol düşüncenin "uzlaşması" ve "yakınlaşması" 
gereken 3 ana kavram bunlardır.

Mevcut şartlar altında, bu "yeni yapılanmada* 
etkin bir rol almak için,

- Parti İçi çekişmeleri,
- Kişisel kavgaları, •

(- Ön yargılı davranışları;
bir tarafa bırakıp, kamuoyunda "uzlaşmacı bir 

görüntü" bırakmak ve sürekli halkın yararına "fikir pro
jesi" üretmek tek çıkış yoludur.

Aksi takdirde, tüm dünyayı saran bu "yeni yapılan
ma da" gerekli uyumu salayamayanların "uzun bir 
süre beklemede" kalmaları kaçınılmazdır.

TEŞEKKÜRKORJE2 OJSE^l
Matbaacılık-Yayıncılık- Tanıtım Hizmetleri
Fatura-İrsallye-Gider Makbuzu- Perakende Satış Fişi- Bilet-Müstahsil 
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gösterdikleri ilgiden dolayı 
ARÇELİK Bayii 

GENÇ-AL TİCARET 
sahipleri 

Sayın Sezai GENÇOGLU ve 
Sayın İbrahim ALBAYR AK'a 

teşekkürü bir borç bilirim. 

Abdurrahman TUMBA
r k
k

A



GEMLİK

Gemlik Anadolu Lisesi'ni

)|R

eh 

bıi
HAFTALIK SİYASİ GAZETE

Seçimlere tek liste ile gidildi.

ru^ve 
idi

$ Annesi V. 
k(*uleh)J

lehine

‘smelsosyoi 
la etkin ve 
dr.

ar?ı olma 
uzlaşarak1

MA
>ine görev 
5o kurum- 
jini anla-

ce, sol 
ıdığışek-

ard arda] 
:akar ve 
şmakve

oy kay- 
de'gözl

lateoi- 
i yerine 
iıncı't*

len, mt 
-ekçiyi 
m'kuı-

ışm®'

nıodd1

ıcı 
irpfo-

ıpilr*1' 
un

25 Temmuz 1995 Salı
(J)ü0ün, 4\işan, Sünnet davetiyelerin is için 

zengin çeşitlerimizi
ve Ji^atlarımızı görmeden karar vermediniz.

EİZİ MUTLARA ACAYINIZ.
ÎKörfez OFSET

. MATSAACILIK- YAYtNClLlK-TANfHM

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

0 Pazar günü Belediye Düğün Salonu'nda yapılan birinci CHP ilçe Kongresi sakin geçti. 114 
delegenin 66'sının katılımı ile yapılan genel kurula yeni ilçe meclisi ve il delegeleri de belirlen
di. Kongrede konuşan yeni İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya, zor bir geçiş döneminin yaşandığını 
belirterek, küskünlüklerin, dargınlıkların bir kenara itilmesini istedi.

^Cumhuriyet Halk Partisi Gemlik İlçe Örgütü 
birinci kongresinde yeni yöneticilerini belirledi.

Önceki hafta listelerde anlaşma sağlana
mayınca bir grup delegenin kongre salonuna 
girmemesi üzerine çoğunluk sağ la nama yarak, 
toplantı geçtiğimiz hafta pazar gününe 
kalmıştı.

114 delegeden 66'sının katılımı İle gerçek
leşen CHP İlçe Kongresi'nde Başkanlığa 
Mehmet Ali Kaya getirildi.___________________

ANAP delege seçimlerini tdrldBiddt

✓parti Meclis üyesi Asude Şenol'un Divan 
Başkanlığını yaptığı CHP İlçe Kongıesi'nde 
ilçe meclisine şu kişiler seçildi:

Ahmet Sonat, Bekir Pehlivan, Ahmet 
Kökçü, Burhan Bulut, Zafer Ürgen, Alaattin 
Yılmaz, Gül Buçukoğlu, Osman Ibican, Alişan 
Bakır, Yüksel Uğur, Yılmaz Kılıç, Nuri Acı, Halil 
Aydın, Gökalp Kılıç, Necdet Ersoy ve Abbas
Erdoğan Haberi Sayfa 3‘de

Anavatan Partisi Gemlik İlçe Örgütü 
ağustos ayında yapılacak olan ilçe 
kongresi için delege .seçimlerini tamam
ladı.

İlçe Başkanı Faruk Güzel, köy ve 
mahallelerden 400 delegenin seçildiğini, 
15 de tabii delegelerinin bulunduğunu

söyledi.
Faruk Güzel, yapılacak genel kurul 

toplantısında ilçe başkanlığına aday 
olmayacağını belirtti.

Güzel İşlerimin yoğunluğu parti 
çalışmalarımı engelliyor. Gençlere fırsat
vermek İçin

• KADRİ GÜLER

Bavul ticaretin öte yüzü
Geçtiğimiz haftaki yazımda "Bavul Ticaretinin ilçemizin 

ayağına gelmiş bir fırsat olduğuna değinmiş ve "Ticaret Sanayi 
Odasının bu konuda ne yaptı" diye sormuştum.

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi Sayın Haşan 
Sözüneri, gazetemizin dağıtımından sonra beni arıyarak bu 
konudaki girişimler hakkında bilgi verdi.

Okurlarımızın yanlış değerlendirmelerine neden olmaması 
açısından bana aktarılan bilgileri duyurmak istiyorum.

Sayın Sözüneri’nin ifadesine göre. Rus bandıralı EVA adlı 
gemi, işadamlarıyla birlikte Gemlik limanına geldiğinde, 
karşılarına çıkan engellerin aşılmasında başından sonuna 
değin Ticaret Odası Başkanı Kemal Akıt ve kendisinin bulun - 
dugunu ifade etti. Sözüneri’nin belittiğine göre, rus işadamları 
e" ile Gemlik limanına gelmeden önce, ticari bağlantılarını

A adlı kuruluş ile yapmışlar.Tek sorun, malın limandan 
a" e yüklemesi konusu kalmış. Burada da devreye işte Oda 

leh girmiş. ,
Kemal Akıt ile birlikte Uludağ İhracatçılar Birliği ve Gemport 

Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Yıldırımçakar devreye soku - 
tarak Bursa Valisinden yardım istenmiş. Kilitlenmiş olan mil 
yonlarca dolarlık bağlantı son noktada engellenmekten kurtul
muş.

Sözüneri’nin açıklamalarına göre, Rusların bundan sonra 
bölgemizden yapacağı ticari bağlantılarda Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası olarak aktif rol oynanacak.

Gemlik tüccarının Ürettiği ve pazarladığı her ürünün satıl - 
ması İçin elden gelen gayret gösterilecek. Bu nedenle öngi 
rışimlere başlanmış durumda.

Sayın Sözüneri içimizi ısıttı. Biz olayların gelişmesinin her 
aşamasını izleyemediğimiz için Rusların bavul ticareti kap
samında yürüttükleri bu ticari olaydan "Gemlik ne kazandı?" 
Ticaret ve Sanayi Odası bu konuda ne yaptı.” diye sormuştuk.

Şimdi sorumuzun yambm aldık.
Dileğim, bundan sonra yapılacak bavul ticaretlerinde, 

başkalarından önce davranarak, Gemliklilerin ürünlerine 
■yağımıza kadar gelmiş olan pazarda yer bulmak, bu ticari 
alışverişten ilçemizin de nasiplenmesini sağlamak olacak.

Gemlik ticaret potansiyeli açısından Türkiyede azımsan
mayacak bir birikime sahip.

Avrupa Birliği ’nin Gümrük Birliğine girişine bir adım kala, 
İlçemizdeki bazı gıda sektöründe kendini yenileme çabalarını 
yekinen izliyoruz.

.Deniz Zeytincilik ye Gıda Sanayi Yalova yolunda modern bir 
paketleme tesisi ve akaryakıt istasyonunu bitiriyor.
_ , Sarışen Zeytincilik, bir sure önce modern paketleme makl- 
nalarını ithalattı. Bunlar güzel gelişmeler.

.Büyüme ise dışa açılmadan geçer. Bunu başaran ise ayak -

kongrede aday olmaya

cağım. İlçe Başkanlığımın 
döneminde Gemlik'te yerel 
seçimleri kazanma 
başarısını gösterdik. Ve 
ANAP'ı birinci parti duru
muna soktuk. Bu şeref 
bana yeter. Arkadaşlarıma 
ilçe başkanı olmadan da 
yardımlarımı sürdüre - 
ceğim" dedi.

Haberi Sayfa 3‘de

Kısa kısa kısa
WfcRGi

NUMARALARI 
DEĞİŞTİ

| Vergi Dairesi'ne kayıtlı 
.-tüm mükelleflerin vergi 

gOnaraları değişti.
Haberi Sayfa 3'de

AİDATLARINIZI 
GECİKTİRMEYİN 
demlik Ticaret ve 

- -Sanayi Odası Başkanı 
yaptığı açıklamada 
©da üyelerinin, odaya 
olan borçlarının asıl-

• Ularının tamamının 3 
ay içinde ödenmeme- 

'?$hdurumunda 
gecikme zammı uygu- 

■;Jpnacağını söyledi.

Faruk GÜZEL 
ANAP İlçe Başkanı

Basın Bayramı 
nedeniyle 
BAŞKAN AVCI 
GAZETECİLERE 
YEMEK VERDİ

Temmuz Basın 
g§yramı nedeniyle

.Belediye Başkanı 
I Nurettin Avcı, dün 
it|^bniz Restaurant'ta 
O^rel gazete sahipleri

İle İstanbul ve Bursa 
|ğözetelerinin Gemlik 

temsilcilerine yemek 
•J^rdl. \ 
Sİ Haberi $ayfq 2 'de

sivilce
Meclis, bazı anayasa 
maddelerini değiştirdi... 
Ama geçici 15.ci madde? 
O, sivilce..
Bilirsiniz, sivilceyle 
pek oynamaya gelmezde... 
Mazallah...

Okul Sıra Aday No Adı Soyadı Top.Ağır.Std.P
01 5434093630 Mehmet Yıldız 761.639
02 5449093364 Yusuf Kaplan 742.300
03 5414093526 Şebnem Düzyer 738.048
04 5434093457 Bora Akdoğanlar 726.870
05 54T4093462 İpek Yar 717.729
06 5415093660 Kemal Özel 712.951
07 5468093097 Mete Clgerll 712.540
08 5487093253 Arif Serkan Türker 711.103
09 5487093187 Afacan Güler 704.871
10 5414093475 Seda Meriç 701.910
11 5414093207 Seda Baylar 695.020
12 5468093717 Faik Aslan 687.009
13 5491093528 A. Burak Taşpınar 686.645
14 5472093481 İsmail Emran Mutlu 686.269
15 5491093329 Nlhan Ankan 686.113
16 5468093520 Gökhan Koç 686.104
17 5449093601 Tolga Yıldırım 685.115
18 5472093318 Mehmet Can Öztüre 684.727
19 5634093592 Seren Çakıcı 682.008
20 5487093649 Onur Turan 676.419
21 5491105994 M.Sami Öbek 674.683
22 5453092896 Rüveyde Deniz 674.107
23 5453093085 Hakan Orhan 672.670
24 5472092904 Ebru Bademcl 672.082
25 5453093307 Burcu Korsan 671.752
26 5472093374 Sunay Öztürk 666.282
27 .5434092898 Selda Bulut 663.001
28 5487093529 Y. Özkan Akyürek 661.218
29 5491093622 Uğur Atar 660.914
30 5434092910 Mustafa Tutar 656.823
31 5414093327 Tuğçe Güzel 656.435
32 5472093637 Emrah Gönen 656.402
33 5487093480 H.Deniz Kaplan 655.598
34 5472093068 Haşan Özçetln 655.545
35. 5491093676 Özgü Doğan \ 655.420
36 5491093081 Gözde Gülşeni ’*055.194
37 5491093066 Bahar İşler 654.832
38 *5468093561 Çağıl Aydın 649.999
39 5472093652 Çagnur Elpen 647.091
40 5453093470 Â.Serdar Yağcı 646.586
41 5415093076 Kemal ÖnciT 646.432
42 5468093176 Sabrl Sarıkaya 645.915
43 5434092885 Mine Akın 644.869
44 5434093472 Birce Esen 640.216
45 5415093206 Z. Tolga Özcan 639.782
46 5491093237 Ceyhan Turhan 639.677
47 5487093279 Ömer Akdağ 639.644
48 5453093322 Müge Küçük 638.351.
49 5414093370 Yasemin Gencer 637.096
50 5487093664 Sinan Yiğit 636.982
51 5434093311 Merve Çakır 636.538
52 5468093533 Merve Slvlln 635.006
53 5453093243 Hamdi Sivaslıoğlu 633.625
54 5449093471 Serdar Kayhan 632.969
55 5491093530 Halil Köksâl 632.252
56 5487093161 Emrah Demircan 629.203
57 5449093216 A.Erkan Turan 628.510
58 5414093595 Selahattin Arfundalı 625.253
59 5472093479 Güven Erdemlr 624.715
60 5487093067 Özge Cozar 623.548
61 5434093628 Erdinç Sümer 621.979
62 5491093569 İlker Akşen 621.109
63 5449093073 Duygu Araç 620.844
64 5487092903 Ozcan Yiğit 620.839
65 5487093636 A.Demet Sırall 619.651
66 5453093192 İrem Güler 618.060
67 5414093633 Demirkan Güner 617.425
68 5472093070 Nazlı Bulut 617.066
69 5449093336 Özge Peker 616.223
70 • 5472093361 Mehmet Zerman 615.397
71 5487093531 Fatih Duru 609.634
72 5414093222 Neşe Kaya 608.225
73 5453093072 Mevlüde Akgül 607.982
74 5414134331 Hüseyin Çelik 607.076
75 5414093674 Şebnem Gürsoy 606.468
76 5453093639 Şüheda Buluk 606.230
77 5487093623 Caner Acar 606.157
78 5414093250 Bora Kuş 605.826
79 5491093209 Gamze Atalık 604.450
80 5468093071 Merve Balcı 604.182
81 5414093618 Özkan Özdemlr 603.870
82 5472093239 Emre Tufan 603.804
83 5491093635 Behran Üftadeoğlu 603.615
84 5453093496 Umut Aydın 601.898
85 5449092991 Alper Güraslan 601.462
86 5487093557 Saadet Ersöz 600.951
87 5415093632 Serdar Tosun 600.340
88 5491093224 Pınar Demiriz 598.652
89 5414093064 Emrah Acı 598.428
90 5415093604 Seda Turan 597.133
91 5472093532 Murat Aslan 596.180
92 5491093303 Rengü Yüce 596.126
93 5491093079 Nuriye Çelik 595.530
94 5449092989 Mustafa Akçay 595.524
95 5449093229 Esra Öztürk 592.886
96 5414093342 Ahmet Okuş 591.998
97 5414093659 Gökçe Göksel 591.773
98 5453093590 . Ömer Can Yiğit 591.005
99 5487093212 Belkıs Özaktan 586.751
100 5449093484 Mehmet Şenel 586.175
101 5414093092 Elif Gür 585.943
102 5472093083 Tank Toyota 585.812
103 5449093060 Gökhan Kavuk 585.226
104 5415093221 Ali Çakar 583.178
105 5453093521 Pınar Aydın 582.418
106 5453092883 Emre Koçer 582.374
107 5468093191 Muammer Aksoy 580.916
108 5453093202 Didem Önen 580.806

Haberi Sayfa 3
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Türkiye genleşiyor, ama...
Türkiye hızla genleşiyor, "genleşme 

katsayısı" çok yüksek. Bursaspor'un 
Belçika ve -hatta- İngiltere'de, 
Gençlerbirliği'nin Avusturya'da ve öteki 
futbol takımlarımızın hazırlık amacıyla 
Amanya'da yaptıkları maçlarda seyir
ci avantalının bizden yana olması, 
Türkiye'nin hızla genleşmekte olduğu
nun göstergesi.

Ne var kİ, "gelişme" ile "genleşme"yl 
birbirinden ayırmak gerek. Türkiye 
yeterince gelişemiyor; ama genleşiyor, 
kabına sığamıyor. Ansiklopediler "gen
leşme" yi, "yapısında ve bileşiminde bir 
değişiklik olmaksızın, bir cismin 
hacminin 'sıcaklık' değişim sonucu 
artışı* diye tanımlıyorlar.

Türkiye, yapısında ve bileşiminde 
yeterli değişiklik olmaksızın, hızla artan 
nüfusu ve yükselen toplumsal 
dinamiğiyle giderek ısınıyor, ısındıkça 
genleşiyor ve kabından taşıyor.

Türkiye iyi yönetllemiyor, ekonomik 
ve toplumsal sorunlar yumağını bir türlü 
çözemiyor. Siyasal kadroları, ülkenin ve 
toplumun uzun vadeli çıkarlarının neler 
olduğunu kolay kavrayamıyorlar. O 
yüzden bir bakıma "günübirlik" yaşıyor, 
toplumsal dinamiğin baskısı olmaksızın 
uzağı görerek politika üretiyorlar. 
Bunun son örneği, ülke gündemini kırk 
gündür gereksiz yere işgal eden 
"anayasa değişikliği" tartışmaları.

Düşününüz kİ, hızla artan nüfus 
kabından taşarak Avrupa'nın önemli 
merkezlerinde sesini duyuracak yoğun
luğa ulaşmış, türk takımları Avrupa 
stadlarında "kendi seyircisi önünde" 
oynama avantajını bile yakalamış.

Ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 
kendi ülkesinde Batı standartlarında 
yaşama lüksünden henüz yoksunl..

* * *

Gerçi anayasa değişikliği 360 oyla 
kabul edildi. RP dışında TBMM'deki tüm 
partiler, "12 Eylül Anayasasfnın hiç 
değilse onaltı maddesinin "dahi sivil" 
öze kavuşturulmasında "uzlaşma"ya 
varabildiler. Bu, sevinilesi bir gelişmedir.

Ne var kİ, biri dışında tüm partileri 
mlzln uzlaşmaya hazır olduğu ohaltı 
değişiklik için kırk gün boyunca hırıltı 
gürültü yapmanın, vatandaşı kendi 
Mecllsl'nden tiksinir hale getirmenin 
gerekliliğini savunabilme, herhalde çok 
güç, hatta olanaksız.

Türkiye genleşiyor, Türkiye kabından 
taşmış. Gel gör ki parlamentosu bu 
genleşmenin, bu kabından taşışın 
ayırdına varmaksızın, tam kırk gün 
boyunca "gölge boksu'yla zaman yitir
mişi

Elbette olacak şey değildi bu. 
Nitekim sonunda ANAP Lideri Mesut 
Yılmaz bile ayıktı. Daha çok kısa'süre 
öncesi değin "24. maddenin son 
fıkrasının değiştirilmesi" konusunda 
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peşine takıldığı Refah'ın, ülkenin gele - 
ceğl için "tehlike" oluşturduğunu söyle
meye; bu partinin önerdiği "adil 
düzen"in uydurma ve hayalci bir "arap 
sosyalizmi" öykünmesi olduğunu savla
maya başladı artık.

Bu da İyiye işareti..
Ancak, "anayasayı sivilleştirme" 

övüncünü kimseyle paylaşmaya 
yanaşmayan partilerimiz, acaba Batı 
notmlarınğa demokratik"düzenlemeler 
yapma yürekliliğini gösteribildiler mİ?

Bu sorunun yanıtı ne yazık ki 
"hayır"dır. Parti liderlerimize göre 
"sivilleşen anayasa"mız, kamu çalışan
larına "sendika" değil eylenmek için 
"kum havuzu" kurma hakkını lütfen 
tanımakta; buna karşılık "sendika" ve 
"vakıf* yöneticilerinin aynı zamanda 
"milletvekili" olabilmelerine kapıyı sıkı 
sıkı kapatmaktadır. Yani parlamenter
likle bağdaşmayan işlerin daha belir
ginleşmesine “red* oyu veren ve 
seçilme yaşının "25"e indirilmesine karşı 
çıkan mllletvekillerimiz, -sanırım özellik
le- Türkiye işçi hareketini seçilmiş lider
lerinin, hareketin sesini doğrudan meclis 
kürsüsünden yansıtmalarına izin ver
memiş, bundan ürkmüşlerdir.

Ama yine de RP dışındaki partiler 
imizin -sonunda- uzlaşmaya varmış 
olmaları sevindiricidir.

★ ★ ★

■ Evet Türkiye genleşiyor, ana 
muhalefet lideri -bile- ayırdına vardı 
bu genleşmenin, bu kabından taş
manın. t -

Ama Türkiye'nin parlamentosu, "82 
Anayasası"nın başlangıç bölümünden 
sildiği "12 EylüT'ü, ne yazık ki "geçici 15. 
madde"den de söküp atmayı göze 
alamadı.

Hani şu "adil düzen”! arap sosyaliz
minden esinlendiği, hayali ve uydurma 
olduğu için ülkenin geleceği "tehdit 
edici" bulunan RP'nin, "Eğer gerçekten 
anayasayı sivilleştirmek istiyorsanız, 
gelin bu geçici 15. madde'yl 
kaldıralım" önerisi yerindeydi, haklıydı.

Samimidir veya değildir; ama "RP'nin 
12. Eylül sorumlularını yargı denetimi 
dışında tutan bir "tabiat hykmü"nün 
kaldırılmasını istemesi ne denli 
yerindeyse, çoğunluğun buna karşı çık
ması da o denli yakışıksızdı.

Onun için bouna "sivilleştirme" 
söylevleri vermemelidir siyasetçilerim. 
Meclis, sürekli “genleşen", buna karşılık 
gelişme ivmesi sürekli "frenlenen" 
Türkiye'nin, çoktan hak ettiği "sivil 
anayasa"yı yapamamıştır. Hani o 
zaman zaman "asker anayasası" diye 
küçümsenen ' 61 Anayasası'nın özgür
lükçü demokratik özü, yine Kaf Dağı'nın 
ardında kalmıştır.

Olsun, buna da şükürl..

KÖRFEZ

Basın Bayramı nedeniyle 

Başkan Avcı 
gazetecilere 
yemek verdi

24 Temmuz Basın 
Bayramı nedeniyle 
Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı, dün yerel gazete 
sahipleri ile İstanbul ve 
Bursa gazetelerinin Gemlik 
temsilcilerine yemek verdi.

Deniz Restaurant'ta ve 
rllen öğle yemeğine 
gazetemiz adına Sorumlu 
Müdürümüz Kadri Güler 
katılırken, Olay 
Gazetesinden Cemal 
Kırgız, Haber 
Gazetesl'nden Ercümert 
Esen, Bursa 2000 
Gazetesl'nden İbrahim 
Sönmez, Zaman Gazetesi 
ve Türkiye Gazetesi telmsll- 
c.ilerl katıldılar.

Başkan Avcı, gazeteci 
liğin de bir kamu görevi 
olduğunu belirterek, *24 
Temmuz Gazeteciler 
Bayramfm kutladı.

Gazeteciler ile birlikte 
öğle yemeği yiyen Başkan 
Avcı, belediye çalışmaları 
konusunda yemeğe katılan 
gazetecilere bilgi verdi.

Yemek sonrası belediye 
çalışmaları ile ilgili hizmetler 
yerlerinde gazeteciler ile 
birlikte gezildi.

SSK. . . . . .
Başhekimliğine 
Neşet Cigerli 
atandı

Uzun süreden beri boş 
bulunan Sosyal Sigortalar 
Kurumu Hastanesi 
Başhekimliğine Hastane 
Çocuk Hastalıkları Uzmanı 
Doktor Neşet Ciğerli 
atandı.

Ümit Yılık'ın 9 ay önce 
SSK Gemlik Hastanesi 
Başhekimliğinden istifa 
etmesi üzerine bu göreve 
vekaleten getirilen Çocuk 
Hastalıkları Uzmanı Dr. 
Neşet Ciğerli, asaleten 
atandı.

Neşet Ciğerli, 15 yıldır 
doktorluk yapıyor.

Kumla'da 
otobüs 
fiyatlarına yeni 
uygulama

Küçük Kumla belediyesi 
Gemllk-Kumla arasında 
yolcu taşıyan belediye oto
büs seferlerinin saat 07.30 
İle 18.00'de hareket eden
lerinde tam bilet fiyatların
da yüzde 50 oranında 
indirim yaptı.

Küçük Kumla 
Belediyesinden aldığımız 
bilgilere göre sabah işe 
gidiş ve dönüşlerde halkın 
bütçesine katkı olması 
nedeniyle otobüs fiyatları 
bu saatlerde 10 bin liraya 
indirildi.

yazi yonujvı
Necati KARTAL I

ANAYASA OYLAMASI VE
DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

Tartışırken, okurken, seminer verirken tarihten bir 
olumlu kesiti bir paraf rafta özetlemek mümkün. > 
Özetlenen kesit çoğu zaman 30-50 yıllık birikimin. 
yarattığı karmaşık çelişkilerin bedeller ödenerek 
çözülmesidir.

Yaşandığı anda taraflar arası İlişki ve çelişkilerin 
hangi düzeyde olduğu ve hangi bedeller ödenerek 
ne türlü uzlaşma sağlandığını anlamak gibi bir 
uğraşa çoğumuz girme zahmetinde bulunmayız.

Islahat fermanı, Tanzimat, 1 ve II. Meşrutiyet,^ 
Cumhuriyet vs. diyerek özetleyiverir tarihi.

Oysa; 1876 I. Meşrutiyetten, 1908 II. Meşrutiyete 
gelmek İçin tam 32 yıl geçti.

Namık Kemal'ler, Ziya Bey'ler, Prens 
Sebahattin'ler, Ahmet Rıza'lar, İbrahim Temo'lar, 
Rezneli Niyazi'ler gibi düşünür ve siyasetçiler İle 
onlarca vakıf, fırka ve gizli meclisler kuruldu düştü. 
Magosa zindanlarından, Fransa ve İngiltere mülte
ciliğine kadar bir sürü bedel ödendi.

Bugün sanılıyorki; "doğruyu söylemek, teorik 
. tespit ve buna uygun düşen düzenlemeyi yazmak* 
sorunların çözüm anahtarıdır.

Oysa; güçler dengesi, kamuoyunun durumu, İç 
ve dış çelişki ve ilişkiler, gelinen tarihsel birikim ve 
karakter, ülke yönetimindeki matematiksel ve 
psikolojik denge; sorunların çözümü yolundaki 
uzlaşma zeminini belirler.

Dünya'da kamuoyunun etki gücündeki zayıflığı, 
iletişim sanayilndeki gerilik, (okur yazar) bilgi 
düzeyindeki gerilik, iktidarların ya da devletlerin 
mutlak kadir güçlerinin hüküm sürdüğü geçmiş 
dönemlerde, birşeyleri başarabilmek bir kısım 
kurumlan ele geçirirsen tamamen mümkündü.

Belirli bir düşünce ve gücün egemenlik kura
bilmesi az sayıda bulunan iletişim ve baskı 
araçlarını ideolojik hegemonyası altına almasıyla, o 
devlet ya da toplumda dönüşüm yapabilmesi ve 
iktidarını uzun bir süre koruyabilmesi mümkündü. .

Ancak, günümüzde ayrı sosyo-ekonomik, sosyb- 
politlk, ayrı coğrafi bölgelerden, ayrı din, meshep 
ve ırklardan gelmiş ve kendi kimlik, hak ve talepleri
ni ön plana doğru itmeye başladığı günümüzde, bu 
atomize olmuşluk, bu parçalanmışlıkta, tek bir 
düşünce ve yapılanmanın iktidarı ele geçirip, uzun 
süre koruması mümkün gözükmemektedir.

Bu durumlarda iktidar ve muhalefet güçleri, 
devletin çeşitli kurumlan, kamuoyu ve toplum güç
leri, matematiksel ortalamalar, toplumu 
dönüştürme-yada iyileştirme-yönünde çok oturaklı 
kararlar çıkarabilmesi zordur. Çünkü bir uzlaşma 
zemini arayıştan sürecidir bu aynı zamanda.

İşte tam bu durumda 12 Eylül anayasasında 
yapılan kısmi değişiklik, Cumhuriyet tarihinde ilk kez 
sivil parlemento tarafından gerçekleştirilmiştir. 
Partiler, ilk kez çelişki ve çatışmalar içerisinde uzlaş - 
ma arayışlarına ciddi olarak girmiş, başaramama 
durumunda parlementonun fonksiyonel durumunun 
tartışılır olduğunu kendileıide kabul etmişlerdir.

Demek başarablliyormuş...
Bü gelişme, memur haklan ve demokratikleşme 

konusunda çok geri kalmasına rağmen, İlk kez dar
beler dışında "demek bu asil kuramlarda anayasa 
yapabilirmiş" dedirtebllen dinamit fitili olmuştur.

Belki 3-5 yıl sonra üniversiteler, sendikalar, 
dernekler, yurttaş inslyatlflerl, platformlar vb. tüm 
sivil toplum kurum ve öğeleriyle kamuoyunun tartış
masına ve katkılarına açık bir yeni anayasa yapılırl

İşte böyle başlar bu süreçler. Bu umudu yeşert
mek gerekir. "Bende bu umuda İnanmak İstiyorum"
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Seçimlere tek liste ile gidildi.

. O Pazar günü Belediye Düğün Salonu'nda yapılan birinci CHP 
İlçe kongresi sakin geçti. 114 delegenin 66'sının katılması ile 
yapılan genel kurula yeni ilçe meclisi ve il delegeleri de belirlendi. 
Kongrede konuşan yeni İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya, zor bir 
geçiş döneminin yaşandığını belirterek, küskünlüklerin, dargınlık
ların bir kenara itilmesini istedi.

Geçtiğimiz hafta çoğunluk sağlaya 
madiği İçin toplanamayan Cumhuriyet 
Halk Partisi Gemlik İlçe Kongresi yapıldı. 

^Kongrede, İlçe başkanlığına tek aday 
olan Gazino işletmecisi Mehmet AH 
Kaya, getirildi.
i Belediye Düğün Salonu'nda pazar 
günü saat 11,00'de toplanan CHP İlçe 
kongresinde divan başkanlığına parti 
meçlisi üyesi Asude Şenol seçildi. 
Yazmanlıklara ise Nuri Avcı ve Gülhan 
«İliç'in getirilmesinden sonra kongreye 
66 delegenin katıldığı görüldü.

Eski SHP İl Başkanı Mithat Kırayoğlu 
İle CHP il meclis üyelerinin de hâzır 
bulunduğu ilçe kongresinde seçimlere 
ek liste ile gidildi.
| İlçe Başkanlığına aday olan 
Mehmet Ali Kaya, yaptığı konuşmada 
Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini, 
iktidar ortağı olan CHP'nin büyük bir 
demokrasi sınavı verdiğini hatırlatarak, 
küskünlüklerin, dargınlıkların, bir kenara 
itilmesini ve yeni yönetime destek olun
masını istedi.
| Mehmet Ali Kaya, yaptığı konuşma
da özetle şunları söyledi.

"insanımızın sorunlarını biliyoruz. 
CHP'nin İlçe merkez ve köylerinde 
mutlaka yeniden yapılanması gerek
mektedir. Seçimlerden sonra göreve

Mü

gelen arkadaşlarla bu çalışmalara 
hemen başlayacağız. Tabanımızı geniş 
tutmak zorundayız. Demokratik Sol 
kiyaseti kucaklayan her kesime 
aramıza almalıyız. Bunun için de 
destek bekliyorum"

Daha sonra yapılan seçimlere tek 
aday olarak giren Mehmet Ali Kaya, 66 
delegenin de oyunu- alarak, ilçe 
Başkanı seçildi.

CHP İlçe meclisine ise şu kişiler 
getirildi.

Ahmet Sonat, Bekir Pehlivan, Ahmet 
Kökçü, Burhan Bulut, Zafer Ürgen, 
Alaattin Yılmaz, Gül Buçukoğlu, Osman 
İbican, Alişan Bakır, Yüksel Uğur, Yılmaz 
Kılıç, Nuri Acı, Halil Aydın, Gökalp Kılıç, 
Necdet Ersoy ve Abbas Erdoğan.

Öte yandan kongrede 35 kişilikte il 
delegesi seçildi.

Geçtiğimiz hafta toplanan CHPbi 
rinci ilçe kongresinde Ahmet" Savaş 
Şenol ye Mehmet Ali Kaya'nın aday 
olması üzerine tek liste arayışları 
başlatılmış ve yerel seçlmleride 
Belediye Başkan adayı olan Nazım 
Bayrak'ın adı altında tek liste ile seçim
lere gidilmesi önerisinin kabul 
edilmemesi sonrası kongreye bir grup 
delegenin katılmaması ile çoğunluk 
sağlanamayınca toplantı ertelenmişti.

„... .,,. tank 24"■ Gökçenteks ten
şikayetçi
Engürü Ovası'nda 

kurulu bulunan 
Gökçenteks Fabrikası'nın 
atıklarının Kumsaz sahil - 
lerini kirletmesi
yazlıkçıların tepkisine 
neden,oluyor.

Kumsaz Sahil Sitesi 
Bakım ve Güzelleştirme 
Derneği yöneticileri, 
Gökçenteks 
Fabrikasından Engürücük 
Deresine salınan atık 
suların kimyasal atık 
İçerdiğini ve suları 
zehirlediğini belirterek 
bunun önüne geçilmesini 
istediler.

Önümüzdeki günlerde 
Gökçenteks Fabrikasını 
kamuoyuna şikayet ede
ceklerini söyleyen Kumsaz 
sakinleri, ilgililerin dikkatini 
çekerek, çevreyi klrtelen- 
lere karşı etkin önlem 
almağa çağırdılar.

Çocuklarını denize 
sokmağa korktuklarını 
belirten Kumsazlılar, 
Gemlik Körfezinin en 
güzel sahillerinin bir kaç 
kişinin kar amacıyla yok 
edilmesine İzin ve 
rllmemeslnl İstediler. 
।, Gemsazlılar fabrikanın 
kirli atıklarını denize 
salması durumunda 
kendilerini protesto ede
ceklerini söylediler.

y^Ğ^mlik Halk Bankası

■
esi de "Halkbank 24" 
verilen bankamatikle

müşterilerine çağdaş bir 
İİMjlt sunuyor.
, / bfiklal Caddesi 'nde 
bulunan Halk Bankası 
Gemlik Şubesinin girişine 
Kn bankamatik maki- 

banka müşterileri
HdİkÇank 24adlıbanka- 
İaOİ kartı ile hesapların- 
B^wnında para çekebile- 
ffîSfâfa, havale yapabile- 
cekler.
fjOIİjlk Bankası Şube 
Müdürü Bayram Özdemlr, • 
"venl sistemin devreye 
■siyle müşterilerimize 

aş bir hizmeti sun- 
nranın mutluluğunu yaşı 

dedi.__

Ankastra uyarısı 
^BOrnlIk PTT Müdürü 
Oeaep Özfldan, yenilenen 
Shirtelefon şebekesinin 

ölıkh çalışması İçin 
şagfâlora dahili tip tevzi 
kutusu yerine kabloların 
B fadan bağlanacağı 

âstraların konmasını 
fcîedl „

Müdürü Özfldan, 
üMwn telefonların yeni 
şebekeye aktarılması için 
raİHgtraların 31 Aralık 1995 
gününe kadar yaptırıl- 
mössiı istedi. Aksi nalde 
Olanların eski şebeke İle 
»^Oflayacaklarını bildirdi.

Anadolu 
Jsesi 

I Byıtlan 
1 S*y°r

Gemlik Anadolu Lisesi'ne 
OMügirecek olan öğrenci- 
■ayıtları 31 Temmuz- 7 

os tarihleri arasında 
yapnacağı açıklandı.

Afladolu Lisesi 
Müdürlüğü'nden yapılan 
■imada 31 Temmuz- 7 

os günleri arasında 
iOdjjffarda başarılı olan ve 
Ctdları okul girişinde ilan 
edilen 108 öğrencinin 
■tiarı yapılacak.

işyıt yaptıracak velilerin 
günlerde sınavı 

^İO^an öğrencilerin sınav 
kimlik kartının aslı, sonuç 
|iiig&sl, ilkokul bitirme 
^Ş^^nası. nüfus cüzdanı 

fotokopisi, 6 
fotoğraf, 4 adet boş mek 
tup iarfı ve 2 adet İadeli 
■mütlü posta pulu ile 

Jghüdürlüğüne başvur- 
maları gerekiyor.

Bu yıl İlse 1 e 84 
öğrencinin devam ede- 
ceğini belirten okul yetkilileri 
gffl|ayıtlarla okul mevcut- 

rının 528 kişi olacağını 
bd&ttiler.

(Tursa çapında Anadolu 
Liseleri arasında dereceye 
giren ve kaliteli bir eğitim 
sergileyen Gemlik Anadolu 
Lfeest'nin kısa sürede 
başarılı olması veliler 
jgOİnda memnunluk 
yaratıyor.

Öte yandan Anadolu 
Htg^pln yapılmakta olan 
^flj^&kul binasının su bas- 
mömbölumunun tamam- 
■ı birinci katına 

izdeki günlerde 
acağı belirtildi.

ANAP 
delege 
seçimlerini 
tamamladı

Anavatan Partisi ’nin 
ağustos ayında yapılacak 

' olan ilçe kongresi 
nedeniyle delege seçimleri 
tamamlandı.

Geçtiğimiz hafta parti 
İlçe merK^Ü^ b'dşldyân 
mahalle ve.koyctelegeleri. 
seçimlerini tamamlayan 
ANAP İlçe örgütünde 
kongre heyecanı başladı/

ANAP İlçe Başkanı Faruk 
Güzel-, İlçe kongresinde 
aday olmayacağını,

I bugüne kadar partideki,,, 
çalışmaları ile yerel seçim - 

। lerl kazandıklar,ırti ^ö'1- s^'r' 
AN AP*i 1lçedO|Öİ)Srpdrti 
durumuna soktuklarını 
belirterek, şuniatrsöyledi: 

"İşlerimizin yoğunluğu 
nedeniyle çok sevdiğim 
partimin İlçe başkanlığın
dan ayrılacağım.
Kongrede aday olmak 
İsteyenlerin önünü aça
cağım. Arkadaşlarım İlçe 
başkanlığımı sürdürmemi 
Israrla İstemelerine karşın 
bu konuda beni mazur 
görmelerini -istiyorum. Bu 
arada işlerimin.çokluğu ve 
yorgunluğum nedeniyle 
aday olmayacağım"

Öte yandan Faruk 
Güzelin aday olmaması 
halinde ilçe Başkanlığına 
Adnan Tekinin aday ola- 

. cağı kulislerde belirtiliyor, 

’fti 
numaraları ife

.Vergi dairelerinin bil- 
||^^ara bağlanması 
^^OBniyle tüm mükel 
w^Qin vergi numaraları 
* değiştirildi. 
^^Oemlik Vergi

■
resi'ne bağlı gelir ver
ile kurumlar vergisi

Vfhükelleflerinin yeni vergi 
i^jOjraları Vergi 
ll|lşŞysi'ne geldi. - 

: ^^^brgl Dairesi ilgilileri, 
İMİIİ mükelleflerini dal 

başvurarak, yeni 
vergi numaralarını 
almalarını ve resmi bel- 

||||||Brinde bu numa 
^^^Bnı kullanmalalarını

rakamlı olan yeni 
vergi numaralarının 
önünde kurumlar veya 

i.. ver9is’n' belirten "KA 
veya GA" gibi harfler 

| Olmuyor.
İlgililer, fatura, İrsaliye, 

lllİEİar makbuzu gibi resmi 
.'"".Syigkların üzerinde bulu- 

nan, eski vergi numa 
^dlâflnın çizgi İle İptal edi 

İeteK yanına yenilerinin 
^^^^eya kaşe basılarak 
IMİlı tasını, kesilecek fa 

turalara da yeni numa 
^^Bjn yazılmasını istedi

Gonca YERLİYURT
Yazarımızın yazısı elimize geçmediği için, yazısını 

yayınlayamadık. Okurlarımızdan .özür dileriz.

Rotary Kulübü'nün haftalık toplantısında 
sinema sanatını anlattı.

Eşref Kolçak 
Gemlik aşığı

Türk Sinemasının ünlü 
Aktörü Eşref Kolçak, 
Gemlik Rotary 

^Kulübü'nün geçtiğimiz 
hafta*Tibel Otel'de 

\ yapiildh yemekli toplan
tısında Gömük sevgisini 

-vâJürk sinemasının dünü 
bugününü anlattı.

Rotary'in çağrısı İle 
kulüp yemeğine katılan 

. f-şref Kolçak, 11 yıldır 
Küçük Kumla'da otur
duğunu bundan da 
büyük mutluluk duy - 
duğunu belirttiği konuş
masında "Blzler, 
Gemllk'ln değerini ve 
güzelliğini etrafa nakşet
mek İçin uğraşıyoruz. 
Bçn Gemllk'l çok seviyo
rum. Yurdumun nadir 
cennetlerinden birinde 
11 yıldır yaşıyorum. 
Gemllk'e kayınvalidemin 
Kumla'da olması 
nedeniyle geldim ve 
kaldım. O gün bugündür 
yaşamıma Kumla'da 
devam ediyorum._
Buraya geldikten sonra 
10 yıl daha gençleştim. 
Bugün 70 yaşındayım. 
Allah'ıma şükür sağlığım 
yerinde" dedi.

Bazı medyanın 
Gemlik Körfez'lnde 
yaşanamaz gösterme
sine çok kızdığını da 
belirten sinema sanatçısı 
Eşref Kolçak, "Basının 
Körfezin pisliği konusun
da ısrarlı davranmasına 
üzülüyorum. Ne yapmak 
gerekir bilemiyorum. 
Getirip göstermek 
gerekir. Son yıllarda 
sanayi kuruluşlarının çev 
reye özen göstermesin
den dolayı memnunluk 
duyuyorum. Ben buralar
dan en ufak bir rahat 
sizlik ve tedirginine duy-' 
madım. Gemllk'ln 
havası, suyu, samimi 
havası bana doğduğum 
yer olan Ispir İlçesini 
hatırlatıyor. Bu güzel 
yerde yaşadığımın için 
mutluyum. Eminim kİ 
ömrümün sonuna kadar 
buralardan ayrılmaya
cağım" dedi.

SİNEMAYI ÖLDÜRDÜLER
55 yıldır Türk sineması

na emek verdiğini 
söyleyen Eşref Kolçak, 
Türk sinemasının 70 yıllık 
geçmişi olduğunu, 
ancak hiçbir mesleğe 
gösterilen ilginin sine
maya gösterilmediğini 
belirterek, "Dünya'nın her 
yerinde sinema sanayi 
haline geldi. Bizde para

kazanmak amacıyla 
yapıldı. Bu nedenle sine
mamız bu duruma geldi. 
Bugün, slrfemalarımızın 
hepsinin kapıları 
kapandı Sinemayı 
öldürdüler. Seyirciyi 
sömürdüler. Oyuncuyu 
sömürdüler. Sonunda 
sinema diye bir şey 
kalmadı. Benim, film 
yaptığım zamanlarda 
Türkiye'de 250 bin sine
ma vardı. Bir köyde 2-3 
sinema bulunuyordu. 
Bugün, büyük şehirlerde 
2-3 sinema ancak var"

Yapımcıların sine - 
manın alc^nj sinemaya 
vermediğini "belirten, 
Eşref Kolçak, Atatürk ve 
Cemal Gürsel'den başka 
kimsenin destek ver - 
medlğini söyledi.

"70 yılda her 
hükümete müracaat 
ederek, sinemanın 
desteklenmesini istedik. 
İlgi göstermediler. 

Jfapımcılar, seyirciyi de 
oyuncuyu da ihmal etti 
ler. Bu nedenle sine - 
manın yüzde 9O'ı 
kapandı. Geriye kalanlar 
ise Amerikan filmi 
oynatıyorlar.

Sinema dûn vardı, 
bugün yok."

İlk filmine 1944 yılında 
Cahide Sonku ile 
oynadığı bir filmde 
başladığını belirten Eşref 
Kolçak, 1951-52 yılında 
"Affet Beni Allah'ım" 
Ayhan İşıkla "Kanun 
Namına" filmlerini 
yaparak, bir dönem 
başlattıklarını söyledi.

■ Yılda 1 ile 2 den çok 
film yapmadığını * 
belirten Eşref Kolçak, 
250'nin üzerinde filmde 

"oynadığını söylerken, 
“Seyirciden başka hiç 
kimse Türk Sinemasına 
sahip çıkmadı. Bugün 
ileri yaşımda Türk 
Sinemasının her döne
minde emek vermiş bir 
kişi olarak karşınıza tele - 
vizyon dizilerinde ancak 
çıkablliyorufn.

Artık sinemanın 
maliyetleri çok yükseldi. 
Yapımcıların sinemayı । 
sanayi haline getirecek 
birikimleri yok. Bunlar ■ 
zamanında yapılmaya 
boşlansa idi, bugün sine
ma sanayi olurdu.

Sinema yok. Biz varız."
Eşref Kolçak'a Gemlik 

Rotary Kulübü Başkanı 
Ceyhan Aydın tarafın 
konuşmalarından dolayı 
teşekkür belgesi verildi.
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ÇİFTÇİ KÖŞESİ
REÇEL

Meyvelerin temizlenmiş, ayıklanmış 
olarak, bütün parçalar halinde veya 
rendelenmiş olarak şurup İçerisinde 
veya şekerle katlanarak pişirilmesin
den elde edilen mamüle denir.

Meyvelerden elma, armut, ayva, 
incir, portakal, mandalina, çilek, vişne, 
erik ve kayısıdan; sebzelerden de 
kabak ve patlıcandan yapılır.

Yukarıdaki tarife göre reçeller iki 
şekilde yapılır.

a) Meyveleri şurup içerisinde 
(Şeker+su+llmon suyu) pişirmek, bu 
meyveler elma, armut, mandalina, 
portakal, kabak ve patlıcandır.

b) Meyveleri toz şekerle katlayarak 
bir müddet bekletip, oluşan meyve 
suyu ile meyveyi pişirmek suretiyle; Bu., 
meyvelerde vişne, çilek, şeftali ve 
güldür.

Evlerde yapılan reçellerde çay şe 
keri kullanılır. Piyasada ise grikoz 
(Nişasta şekeri) kullanılır. Glikoz şekeri 
çay şekerinin 3/4 kadar katılmaktadır. 
Glikoz şekeri daha ucuz olduğundan, 
bundan yapılan reçellerde ucuz mal 
olur. Reçellerde kullanılacak şeker 
miktarı meyvenin cinsine göre değişir. 
Tatlı meyvelerden daha az, ekşi 
meyvelerde ise daha çok şeker kul
lanılır.

Genelde 1 kilo meyve için 1.5-2 kilo 
şeker, 750 gr. su (2-3 bardak) kullanılır. 
Reçellerin şekerlenmemesi için 
(kirstalleşmemesi) 1 kg. meyveden 
yapılan reçellere 1 limon suyu veya 1.5 
gr. limontuzu konur. 1 -2 taşım kaynatılır 
ve indirilir.

Pişme sırasında yüze çıkan köpükler 
zaman zaman alınmalıdır. Reçelin 
piştiği nasıl anlaşılır? Reçelin piştiğini 
tahmin ettikten sonra bir başka kaşıkla 
reçelden alıp bir tabağa konur. Çok

ÇATAK 
i GİYİAl

TAKIM ELBİSELER
TİŞÖRTLER, GÖMLEKLER 

KOT ÇEŞİTLERİ BAY ve BAYAN

GİYSİLERİ 

çArAk d¥!m gÜlerYÜzlÜ 
mAĞAzA

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

Tel : 513 20 75 GEMLİK

Seval KAHRAMAN
Ev Ekonomsl Teknisyeni GUnCEL S*ORUnLAR

az bir zdman beklenir. Tabağı sağa, 
sola çevirdiğimizde şayet aşağıya 
doğru kolaylıkla akıyorsa reçel 
olmamış, eğer ağır ağır akıyorsa reçel 
olmuştur. Reçeller adi kavanoz, sırlı 
çömlek ve tenekelerde muhafaza 
edilir. Bunlar rutubetsiz havadar, loş 
dolaplarda saklanmalıdır. Reçeller 
kavanozlara doldurulduktan sonra 
hava almasın diye kavanoz ağzına 
parafin veya balmumu eritilip 1 -2 mm. 
kalınlıkta ince bir tabaka halinde 
yayılır.

Kahvaltıda tüketiğimiz reçeller insan 
vücuduna enerji veren mamüllerdir. 
Evde yapıldığında hem daha temiz, 
hemde daha ekonomiktir.

Şeftali Reçeli: 
Malzemeler :
1 Kilo şeftali i
1 Kilo toz şeker

■ 1 Limon suyu veya 1.5 gr. limon
tuzu..

Yapılışı:
Yarma ve orta olgunluktaki şeftali 

ler alınır, yıkanır, kabukları soyulur 
(Kabukların çabuk soyulması içlh tül
bent içinde 1.2 dakika kaynamakta 
olan suya batınlarak haşlanır, çıkarılır, 
ve hemen soğuk suya daldırılarak 
soğutulür) oyulmuş şeftaliler 
muntazam bir şekilde kesilerek ikiye 
bölünür. Çekirdekleri çıkartılır. Arzuya 
göre dört veya sekiz dilime ayrılır. 
Hazırlanan şeftaliler bir kat şeker bir 
kat şeftali olmak üzere tencereye 
konur. En üste şeker konur. Böyle bir 
gece bekletilir. Ertesi gün kendi suyuy- 
la pişirilir. Kıvamını bulunca pişirmenin 
sonuna doğru limon suyu ilave edilir. 1 - 
2 dakika kaynatılıp, sonra indirilir.

Temiz kuru kaplara sıcak olarak 
doldurulur.

Zihinsel 
geriliğe 
karşı iyot

Gelişmekte olan ülke 
lerde beslenmeden kay
naklanan hastalıklar arasın
da iyot yetersizliği önemli 
bir yer tutuyor.

Çünkü iyot yetersizliği 
zihinsel geriliğe neden olu 
yor. Buna göre 100'ü akın 
ülkede 1.6 milyar insan bir 
ölçüde risk altında 
bulunuyor. İyot eksikliğin
den kaynaklanan zihinsel 
gerilik Asya ve Afrika 
ülkelerinde kendini daha 
çok hissettirmektedir.

1995 yılı iyot yetersizliği 
bozukluğunun yaygın 
olduğu ülkelerin çoğu, bu 
yılın sonuna kadar yemeklik 
tuzlarının yüzde 95'lni iyot- 
lamayı hedefliyor. (BYE)

Çocuklarda 
romatizmaya 
dikkat...!
I j^SIIkroblk bademcik 
MOjSksiyonları ve şiddetli 
||||||ık algınlığı sonucu 

oluşan enfeksiyonların 
özellikle 4 yaş sonrası 

klorda eklem roma- 
fömasına yol açtığı, 

^QjII halinde kalp roma- 
İSBasına dönüştüğü ' 
^^Olldi. 
l|||l|dem romatizmasının 

ileri yaşlarda kalbi et 
'giyebiliyor.

^^^jmanında tedavi 
edilmeyen romatizma, 
seyrinden 5 yıl sonra

15,10 yıl sonra da 
yüzde 35-40 kalp 
kapakçıklarını etkiliyor.

Doğumsal kalp 
||ligahklannın da 
^^ffljmüze küçümsen- 

meyecek boyutlarda 
olduğunu, gelişen 
teknoloji ile bebek henüz 

karnında iken teşhis 
edilebildiği belirtildi.

Akut eklem romatiz- 
ması yüksek ateşle 

^bâ&öber diz, el ve ayak 
bilekleri eklemlerinin 
Şişmesi, kızarması ve şid - 
detti ağrı ile kendini gös- 
terir. Özellikle çocuklarda 
görülen eklem romatiz- 

: mpsına mikrobik badem
cik hastalıklarının yanın - 
da şiddetli soğuk algınlığı 

^JÛDİicu oluşan enfeksi 
yönel hastalıklar da 
neden olmaktadır. Bu tür 

'^^ksiyonel hastalıkların 
çak az bir masrafla 
tedavisi mümkündür.

^WdBm kontrolünde tedavi 
görmelidir. Bu enfeksi 
yönel rahatsızlıkların uzan- 

S:.::ttsi|ölarak karşımıza çıkan 
eklem romatizması çok 
uzun süre ve düzenli 
tedavi gerektiren bir 
hastalıktır. Kalp kapakçığı

İS'^^ası olanların yüzde 
küçükken eklem ro 

matizması geçirdiğini 
hatırlamamakta, bu da 

|||||l>viyi ilk nisbette zor- 
laştırmaktadır.

||||||İ|alk arasında kalp 
ifMibtizması diye 
||||||ndırılan bu hastalığın 
BİObn ölümle de 
^^phuçlanabildiğini, eklem 

romatizması geçirenlerin 
Mİlbyucu ilaç tedavi- 

lerinin en az 45-50 yaşına 
kadar devam etmeleri 

^^Bktiği öğrenildi. (BYE)

TROL G&ÇW
YENİ YAPILAŞMAYA ADAY BÖLGE

İstanbul, Ankara ve İzmir'den "Bursa'ya 
Girişlerdeki" İmar durumuna ve yapılaşmaya dikka
tinizi çekmek istiyorum.

İstanbul ve Ankara'dan, Bursa'ya girişlerde, son I 
derece bozuk bir imar planlanması ve "estetiği 1 
olmayan" yapılar "görüntü kirliliği"‘sergiliyorlar.

Ama... İzmir'den Bursa'ya girişte, imar planlanması
na uygun binalar ve bunları tamamlayan "küçük 
yeşil alanlar" göze hoş görünüyor.

Bursa Belediyesi tabllkl işin farkında. Ama bu aşa- I 
mada yapılacak bir şey yok.

Şimdi Gemlik'te yeni yapılaşmaya aday bölgeler’ 
var. Sunğipek Fabrikası ile Kurtul Köyü arası.

Bu bölge, aynı zamanda "İstanbul'un tüm

O zaman, ileride pişmanlık duymamak için, bu 
bölgenin imarına, belediyenin ve tüm Gemliklilerin 
“özen göstermesi" gerekiyor.

BU BÖLGEDE OLANLAR ve YAKINDA 
OLABİLECEKLER

Bu bölgede turizm, liman ve sanayi tesisleri tercih 
edildiğinden, arzu edilmese bile, tarım alanları yok 
olacaktır.

— Bu bölgede depo, antrepo, turizm tesisi, sanayi 
tesisi yapacak olan iş adamlarından, yapım öncesi 
mutlaka proje istenmelidir.

"Zeytin ağaçlarını kesip" kazanılan bu araziye 
“Tomruk istiflemek" örneğine zor rastlanacak bir 
"çevre" skandalidir. Bu araziye “estetik bir mimari 
prçje" uygulamak şarttır.

İnşallah, bundan sonra, bu gibi örneklere rastlan
maz ve ağaçları kestiğimize değer.

. Bu bölgeye yapılan her tesisin ülkemize “katma 
değer" sağladığının bilincindeyiz. İş sahiplerinin 
yatırım isteğine ve kazançlarına saygılıyız.

Ancak, bu bölgeye yapılacak depo, antrepo ve 
sanayi tesisisin "görüntü kirliliği" yaratmaması ve 
“çevre bilincine zarar vermemesi" şarttır.

- Bahsettiğimiz bu bölge içinde "Gemlik Sanayi 
Bölgesinde" yer alıyor. Sanayi Bölgelerinin bulunduğu 
yerler "kaçak ve çarpık yapılaşma" için "potansiyel 
tehlike alanlarıdır" o’ -

Eğer, iş sıkı tutulmaz ise, Sanayi Bölgesinin çevresi 
“çarpık kaçak yapılarla" "derme, çatma lokantalar
la" doluverir.

Bu bölgenin "İmar ve çevre bilincine" uygun 
yapılaşması bu< belediyenin Gemliklilere "tarihi bir 
armağanı" olmalıdır.

Belediyenin bu bölgedeki uygulamalarını ilgi ile 
İzleyeceğiz.

Ve bu konudaki önerilerimizi, zaman zaman gün
deme getireceğiz.

KGKJEZ OJSE'ı
Matbaacılık-Yayıncılık- Tanıtım Hizmetleri

Fatura-İrsallye-Gider Makbuzu- Perakende Satış Fişi- Bilet-Müstahsil Makbuzu-Serbest Meslek Makbuzu- 
Kartvizit-EI İlanı-Broşür

Davetiye sezonunu baslattik
Türkiye'nin en kaliteli ve ucuz davetiyeleri bir günde basılır....

Gazhane Cad. Fikret Oto Elektrik yânı Beceren Apt. Altı 51/A GEMLÎK
Tel: 513 17 97
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Baş Belası Migrene Çare
! 0 Migren ağrısı ilaçla .dizginlendi
geyin zarındaki çok ince kan damarlarının birden bire geçirgen olmaları ile kan 
çevre dokulara sızıyor: işte korkunç ağrılara sebep olan migr en olayı.
Araştırmalar sonucu geliştirilen yeni ilaçlar , ağrıların beyin İçine iletilmesini

I engelliyor.

Türkiye'de tahminen 10 milyona 
Lakın İnsanı etkileyen, İnsanı bazen İnti
harın eşiğine getirecek biçimde 
ağrılara neden olan bir halk hastalığı
mı, migrene bir çok İlaçlar bulundu.

ilaç, dört migren hastasından 
üçünde etkisini gösteriyor.

I Hastalar çok iyi bilirler, migren 
helmeden İki gün önceye kadar 
uzanan bir zaman dilimi içinde haber
cilerini gönderir; büyük bir açlık veya 
İştahsızlık, bazen büyük bilinç açıklığı, 
bazen görme bozuklukları, aşırı yorgun - 
luk ya da aşın huzursuzluktur.
[- Sonra fırtınalar kopar başınızda. 
Migrenin en kötüsü başın tek bir yanını 
vuranıdır. Aniden, bıçak gibi girer 
peyine. En kötüsü üç gün boyunca 
başı burgu gibi deler, korkunç bir 

| başağrısıdır yaşanan, anlatılması zor. 
I Öyleki mide bulantısı ve kusma eşlik 
(edebilir bu ağrıya. Işığa duyarlı hastalar 
«karanlık delikler ararlar girmek için.
E Hastalık, zengin, fakir, aydın, İşçi 
[demeden herkesi, ama en çok kadın
lan,vurur.

İlaçlar
I Migren için satılan ilaçlar hastalarn 
badece bazıları üzerinde etkili oluyor- 
du. Bazı hastalar doktora bile git
mezler, aspirin içerler. Fakat, 
haçtan hiç etkilenmez.
j Satışa sürülen öz maddeli 
mlgrenlilerin çoğuna iyi geliyor.

Klinik araştırmalarda ilaç

ağrıları

İlaçlar,

10 bin
hasta üzerinde denendi. Hastaların 
dörtte birinde bir saatten önce 
başağrısı ve mide bulantısının geçtiği 
Çaptandı. Bugüne kadar kİ diğer 
ilaçların en İyisi, hastaların sadece 
yarısında ve 2-2.5 saatten sonra ağrılar- 
da hlssediliebllir bir azalma yapabiliyor
du.
। En İyi yönü, mide, bulantısından hiç

bir şey Içemeyen ve hemen kusan 
hastalara deri altından şırınga İle de 
verilebiliyor. Yan etkileri İse diğer ilaçlar
la kıyaslandığında daha qz, deride 
bazen kaşıntı veya karıncalaşma, hafif 
başdönmesl.

Ancak kalp hastaları dikkat etmeli, 
onlada belli koşullarda kalp krizi 
yaratabiliyor.

Uzun bekleyişler
Etkili br İlacın bulunabilmesi İçin 

önce bilim adamları migrenin nasıl 
oluşturduğu araştırmışlar ve bu da 
oldukça zaman almış.

Migrenin, önceler beyinde damar
ların daralması ve kan akışının engel - 
lenmesl sonucu ortaya çıktığı sanıldı. 
Migren atakları başladığında damarlar 
daralıyor, daha sonra genlşlenmesiyle 
kan zincirinden boşunmış gibi akmaya 
başlıyor ve korkunç ağrılar böyle izah 
edilebiliyor.

Ancak yeni araştırmalar, baş 
damarlarındaki kontraksiyon ve 
genişlemelerin bir hastalığın sadece 
yan görünüşleri olduğunu, gerçekte ise 
beyinde biyokimyasal bir yıldırım çarp
ması olayı yaşandığını göstermiş. Kan 
akışındaki düzensizlik dolaylı bir sonuç - 
tu.

Bir migren atağı bazi dış koşullarca 
da başlayabilmekte : Kavga, işyerinde 
kızgınlık, az uyku, hap, kırmızı şarap ve 
çikolata.

Ancak daha anlaşılmamış bir 
nedenden dolayı beyni saran koruyu
cu beyin zarındaki çok ince damarlar 
birdenbire geçirgen oluyorlar. Kandaki 
plazmlk maddeler damar duvarların
dan dışarı* çevredeki dokulara sızıyor 
ve oralarda ağrılı yangınlara neden 
oluyor. Beyin zarındaki kılcal damarlar 
ise, başta ağrıları duyurabilen tek 
yerdir.

İLAN
GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN :

i Esas No: 1995/193- Karar No: 1995/594
I Davacı BOTAŞ A.Ş. vekili Av. Şerafettin Gökalp tarafından davalı Suzan 

fi Canbak aleyhine açılan kamulaştırma K.Md. 17 gereği irtifak hakkının teşçili 
davasının yapılan yargılamasında;
ı Gemlik, Umurbey 2902 parsel de kayıtlı davalıya ait taşınmazda 23 m2.lik 
kısımda irtifak hakkının teşçiltne 22.6.1995 tarihinde karar verilmiştir.
I Ancak davalının bilinen son adresine kararın tebliği mümkün olamadığından 
hükmün Hanen tebliğine karar verilmiş olup;

1 Yukarıda özeti yazılı ilamın davalıya tebliği, yasal süresi içinde temyiz etmediği
takdirde kesinleşeceği Hanen tebliğ olunur. Hakim 19499

GEMLİK REHBERİ
Gerekil Telefonlar
İtfaiye
Polis imdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K.
Polis Karakolu 
Gar. Kam

110
155
156
5131055
5131879
5131206

Kaymakamlık
Kaymakamlık 
Kaymakamlık Ev 
C. Savcılığı 
C. Savcı Yrd. 
Emniyet M.

5131051
5131052
5131053 
5132954 
5131028

_ ULAŞIM
Uludağ Turizm 5131212
Aydın Turizm 5132077

Hastaneler
I Devlet Has. 5139200
I SSK Hastanesi 5132329

Mer. Sağ. Ocağı 5131068

TAKSİLER

Resmi Daireler 
TEK Arıza 
TEK İşletme 
Turizm Der. 
Spor Sah. 
Orm. Böl. Şf. 
MIHI Eğt. Md. 
Halk Eğt. Mrk. 
Halk Kütüp. 
As. Şb.
Karayolları 
Liman Bşk. 
Mal Md. 
Nüfus Md. 
özel İd. Md. 
Tapu SIc. Md. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Da. Md. 
ilçe Tar. Md. 
İlçe Seç. Md.

5132066
5134503
5131274
5131900
5131286
513)174 1

5131846
5131353’
5131057
5131308
5131133
5131095
5133742
5131607
6131'414
5131364
5131411-5130024
5131042
5132360
5131186
5134994

Deniz Otobüsü

tez Taksi 
»f Taksi 
iven Taksi 
imlik Taksi

6131821 
5132467 
6133240
5132324

Gemi Saatleri
Yalova -Sirkeci (Işgünlerl) 

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

Santral 
Sekreter 
Zabıta 
Otobüs işlet. 
Su İşletmesi 
İtfaiye

Belediye
5134521-23 
5134520 
5132432 
5134521-122 
5134521-115 
5132325

Muhasebe Md. 5134521-182
Yazıl;. Md. 5134521-111
Su Arıza Yalnız 185

TÜP DAĞITICILARI

Yalova -Kabataş (Işgünlerl) 
07.20-09.35-17.10

Tatil Günleri 10.35-13.30-17.15
Yalova -Kartal (İş günleri) 

07.30-09.00-10.30
2.30-14,45-16.45

18.15-19.30-20.00

Aygaz 
Özgaz 
Tekgaz 
Ocakgaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz 
Ukltgaz 
Yeni Llkitgaz 
Alevgaz

51312 95 
514 1700 
513 1637 
513 1637 
613 88 43 
513 22 59 
513 45 46 
513 17 38 
513 65 00 
513 40 95

GEMLİK İSTANBUL 
HATTI

Sanayi, tarım, ticari ve turizm kapa
site özellikleri yüksek olan Gemlik, her 
geçen gün gelen yeni göçler He artan 
nüfusu, bugünlerde tahminen 70.000 
dolayında olduğu söylenmektedir.

Aşırı nüfus artışının getirdiği bazı 
sıkıntıları Gemlikliler olarak hep beraber 
yaşıyoruz. Dünyanın neresinde olursanız 
olun, büyük göçlerin olduğu yörelerde, 
arsa, altyapı, konut, eğitim, sağlık, trafik 
çevre ve ulaşım sorunlarının yaşanması 
kaçınılmazdır.

Genelde çoğu hizmetlerde 
ekonomik boyutun önemli olduğu 
doğrudur. Gemlik sakini olarak sorunlara 
kolay yolu seçerek yönetici kadroları 
eleştirmek, yalnız tespitlerle yetinmek, 
birşey İfade etmemektedir. Sorunların, 
İhtiyaçların çözümlerinin herkesçe 
ortaya konularak kamuoyunda tartışıl
ması önemlidir.

Gemlik sahil şeridimiz He birlikte yaz 
sezonu nüfusunun 200 binleri' bulduğunu 
hepimiz görebilmekteyiz. Bu nüfus 
hareketlerinin bölgemizde yalnız karar 
nakil araçları He olması büyük sıkıntılara 
sebep vermektedir.

Şirin Gemlik ilçemizin nostaljik yılları
na döndüğümüzde ulaşımın genelde 
deniz yolu taşımacılğı ile yapıldığını 
hatırlatırım. Salı, cuma günleri Gemlik 
iskelesine yanaşan yolcu gemilerinden 
inen veya binenlerin kucaklaşmalarını, 
askere giden gençlerin .gemi * 
güvertesinden sallayarak attıkları 
mendilleri hiç unutamam. Sonrasınca, 
sandalla veya yüzerek topladığımız 
ıslak mendiller güzel bir anıdır.

Bugün kıyı şeridimiz ile kocaman bir il 
görünümündeki güzel ilçemizin, yalnız 
İcara taşımacılığına mahkum edilmiş

(Hüseyin
Yeni Demokrasi Hareketi 

Gemlik İlçe Başkanı
olması üzüntü vermektedir.

Basındanda izlediğim gibi, Ulaştırma 
Bakanlığı Deniz Taşımacılığı istanbul- 
Armutlu-Mudanya arasına DENİZ OTO
BÜSÜ hizmete koymuştur. Çağdaş bir 
deniz yolcu taşıma aracı olan bu vasi - 
lalar İle İstanbul'a bir saattte varıla- 
bilmektedlr.

Sanayicisi, ticari, turist ve yolcu ka 
pasltesi çok yüksek olan Gemllk'lmizi bu 
hizmetten mahrum etmenin mantığını 
çözememekteylm.

Aldığım duyumlara göre akşam 
İstanbul'dan hareket eden deniz oto
büsü önce Armutlu oradan Mudanya 
ya gelerek yolcularını bırakmakta, 
poyraz rüzgarlarından korunmak için 
geceyi Armutlu'da geçirmektedir.

Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye 
Başkanım; İktidar partilerin Sayın İlçe 
Başkanları ve Uman Başkanım çok 
yakınımıza kadar gelerek bizlere hiç 
uğramadan çalışan bu deniz ulaşım 
aracının "blzlerede hizmet vere - 
bilemesinin sağlaması, öyle büyük mali 
külfetleri olan bir İstek değildir. 
İstanbul'dan, Armutlu, Mudanya, 
Gemlik dönüş Gemlik, Mudanya, 
Armutlu, İstanbul olarak değiştirilmesinin 
ne gibi problemi olablllrki.

Gemlik halkının bu hizmetten fayda
landırılmasının, yöre in şahının İstanbul 
olan, ticari, sosyal, turizm bağlantıları 
güçlenecek Gemlik ekonomisine katkı 
sağlayacaktır. Bu konudaki gerekil 
başvuru ve çalışmalara hemen 
geçerek bizlere bu hizmeti sağlaya
cağınız umudu İle şimdiden tüm 
Gemllkliler adına saygılarımı sunuyo
rum.

İLAN
GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN :

Esas No: 1995/192- Karar No: 1995/593
Davacı BOTAŞ A.Ş. vekili Av. Şerafettin Gökalp tarafından davalı Cennet ÇOLAK 

aleyhine açılan kamulaştırma K.Md. 17 gereğince teşçil davasının yapılan yargıla - 
masında, Umurbey'de 7583 parsel üzerinde 147 m2 alanındaki yer İçin boru hattı 
İçin İrtifakın hükmen teşçiline 22.6.1995 tarihinde karar verilmiştir.

Ancak bilinen son adresi Umurbey kasabası olan davglı Cennet Çolak'a hükmün 
tebliği mümkün olamadığından, yukarıda özeti yazılı hükmün Hanen tebliği; yasal 
süresi içinde temyiz hakkını kullanmadığı takdirde hükmün kesinleşmiş olacağı İla - 
nen tebliğ olunur.Hakim 19499

(Dursun

ÇAĞRI
Bugünden tezi yok 
çocukların adım 
kız olsun-erkek olsun 
mutlaka BARIŞ koyun 
SEVGİ-SEVDA-ÖZGÜRLÜK koyun! 

<

Nefrete, korkuya, 
kışkırtmalara inat
RENKLER-DUALAR-DİLLER
EBEM KUŞAĞIDIR.

Sevgiden birlik doğar 
birlikten güç
Güçten üretim
BARIŞ PAYLAŞIR
ÖZGÜRLÜK MUTLULUKTUR.

Bugünden tezi yok 
yüzyılımızın adını 
SEVGt-BARIŞ-ÖZGÜRLÜK 
koyun!
RENKLER-DUALAR-DİLLER
EBEM KUŞAĞIDIR.

14.6.1995 GEMLİK

ŞİİRKÖŞESİ Mehmet M ST-VİMmş
Tecer ve Dranasın Aziz 

Ruhlarına sunulur
"NERDESİN"

Bir dante cehenneminde yaşıyorum
Pusula iblerinde Leylamn izi yok
Düşmüşüm mecnun çöllerine
Düşmüşüm düşünceleri labirentlerine
Bütün gözeneklerimde seni anyonun
Fahriye Ablam Nenlesin

Bir kardelen çiçeğiyim
Acılar atlasında
Üşüyorum ayazından ।

Korkuyorum karanlığından gecelerin '
Tut elimden
Götür beni
Götür varamadığı ülkelere düşüncelerin
Atma beni
Çıkarma beni gözlerinden
Fahriye Ablam

12 Temmuz 1995 K.Kumla 

_________________________________________________
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Anadolu Gazete, radyo ve T.V. 
yayıncıları birliği kuruldu

Türkiye'nin II ve İlçelerinde yayın 
yapan gazete, radyo ve TV. sahipleri 
İle kadrosunda sarı basın kartlı gazete
cileri bir çatı altında toplamak amacıy
la Anadolu Gazete, Radyo ve TV. 
Yayıncıları Birliği adı altında bir dernek 
kuruldu.

Kısa adı AYAP olan Anadolu 
Basıncılar Birliği kurucuları 7 sayfadan 
oluşan sorunları İçeren bir dosyayı 
Başbakan Tansu Çiller, Basın Yayın 
Genel Müdürü Murat Ersavcı'ya verdi 
ler.

Dernek kurucular.) Başbakan'dan 
Anadolu gazete, radyo ve TV.lerln var 
olma mücadelesi verdiklerini, sorunların 
çözümüne hükümetten destek bek
lediklerini belirttiler.

AYAP yöneticileri hükümetten 
teknolojik sorunlarının çözümü 
yasalardan kaynaklanan sorunların

Adli tatil başladı
Davalara nöbetçi mahkemeler bakacak.

20 Temmuz-5 Eylül tarihleri arasında 
tatile giren Adliye'de davalar nöbetçi 
mahkemeler tarafından yürütülecek.

Gemlik Adliyesi'nin de tatile girmesi 
nedeniyle Ceza mahkemesinde 
davalar nöbetçi Hakim Ekrem Sabri 
Yılmaz ile Sulh Ceza Hakimi Gürkan 
Sünnetçloğlu bakacak.

Devlet Hastanesi Göz Polikliniği yenilendi
.GemtlkDövlet Hastanesi Gök 

• Fö^i^ğindeki araçların yenilenmesi 
■ş&atdta yaradı.
mm|İİ^^Wne*Qr*n*n 9$z polikliniklerinde 
| j^ÇİV^öplmak İçin günlerce hatta 
■jSiiı bekleyen hastalar Gemlik

|iH|anesl‘nde bulunan iki dok- 
IIIH/ yapması nedeniyle kısa 

tedavi ©dilebiliyorlar.
^mrlet Hastanesi Baştabibi 
ökter, hastanesi göz polikli 

İrende bulunmayan bazı tıbbi 
cihazların döner sermaye 

■Mİ^sqtın alınarak eksiklerin, 
||||||| ve hizmetin daha kaliteli bir 
||||j|meye başlandığı.söyledi. 
|||||İBrdekl hastanelerin 

giderilmesi, hizmet içi eğitim çalış
maları, Basın Yayın Genel 
Müdürlüğünde radyo ve televizyon 
Dairesi Başkanlığı oluşturulması, radyo 
ve televizyon sahiplerine sarı basın kartı 
ve silah ruhsatı verilmesi, Anadolu 
Yayıncılar Müzesi'nin kurulması, yayın 
kuruluşları sahiplerine yeşil pasaport 
verilmesi, yurt dışı çıkışlarda konut* 
/onunun aranmaması, vize kolaylığı 
getirilmesi, yayın kurumlarının 
yayıncılıktan elde ettikleri gelirlere 
vergi muafiyeti getirilerek tekonoljik 
gelişmesine katkı sağlanmasını istedi 
ler.

Genel Merkezi Ankara'da bulunan 
Anadolu gazete, radyo ve Tv. 
yayıncıları Birliği Anadolu'daki tüm 
gazete, radyo ve televizyon kuruluşları - 
na amaçlarını bildiren bir yazı gönde 
rerek, kuruluşa üye olmalarını istediler.

Öte yandan Cumhuriyet Başsavcısı 
Hayrettin Uysal'ın izine ayrılması 
nedeniyle işleri Savcı Ahmet Gümüş 
yürütecek.

Öğrenildiğine göre uzun süreden 
beri ilçemizde Hukuk Hakimliğini 
yürüten Mustafa Güler Kadıköy'e 
atandı.

hiçbirinde Gemlik Devlet Hastanesi'nde 
bulunan göz cihazlarının bulunmadığını 
belirten Baştabip Ökter, "3 ay İçinde 
göz polikliniğinde bin 687 göz hastası 
tedavi edildi. 9 kişiye de ameliyat 
yapıldı. Bu sayının 1995 yılı sonuna 
kadar 4 bini aşacağını sanmaktayız. Bu 
da hastanemizdeki göz polikliniğinin 
çalışma potansiyelini ve başarısını 
göstermektedir" dedi.
Başhekim Vedat Ökter, Gemlik Devlet 
Hastanesi'nin bir süreden beri kendini 
yenileme çalışmalarını sürdürdüğünü, 
Gemlik halkına daha yararlı olabilmenin 
gayreti içinde olduklarını söyledi.
Başhekim Ökter, bu işler için 1 milyar 
400 milyon Hra ayrıldığını söyledi.

TEŞEKKÜR

bekliyor
İlçemizin başta 

IBimidlye Mahallesi 
^salmak üzere bir çok 

Cadde ve sokakta parke 
yolların bozuk olması 
ya tandaşların ve sürücü - 

BBan tepkilerine neden 
||i|yor.
^MBIr süre önce Belediye 
^j^afmdan kanalizasyon 

hattının tamamlanması 
açılan çukurların

• doldurularak, yeniden 
••■■;^grke döşenmesinden 
BOhra döşeme yerinin 
Mbfeırması sonucu mey- 
îWâna gelen çukurlar 
^Ohangazi Caddesi fut- 

0ol sahası ile zeytin hali 
arası araçların korkulu 
rüyası haline geldi.

||||||Öte yandan Ilıca 
Caddesinde PTT'nln 

||||ştığı çukurları kapat- 
maması ve önlem alma- 
rrvası yeni facialara 
neden olacağı mahalle 
Sakinleri tarafından belir-

Mgor-
İlçemizin çeşitli cadde 

lllllsokaklarındaki kana- 
MOsyon bacalarının 

etrafındaki beton 
BlOrkelerin sökülmesi 
, nedeniyle araçlar için 

tehlikeye neden oluyor.
Araçların ön takım- 

^Wnın çok sık bozul- 
8||bğunu söyleyen 

Sürücüler, belediyenin 
şOBhuva ilgi göstermesini 
^^Bdiler.

Burun ameliyatımın 
gerçekleşmesinde yardımlarını 1 

esirgemeyen
Devlet Hastanesi Başhekimi ı 

Sn. Dr. Vedat ÖKTEftl 
Ameliyatımı gerçekleştiren kıymetli I 

kardeşim, değerli insan
Op. Dr. Metin

Ameliyathane personeline ’ 
ve tüm hastane personeline 

teşekkür ederim.
Dr. Neşet CİGERLİ I

İLA*
Tasfiye halinde S.S. Gemlik Kırdar Konut Yapı 

Kooperatifimiz 09.06.1995 tarihinde tasfiyeye gir- 
miştir.

Alacaklı ve borçluların vesikaları ile birlikte tu 
fiye kurulu başkanma müracaatları önemle rica 
olunur.

Tasfiye Kurulu Başkanı: Sadık DİKBAŞ I
Adresi : Gemlik Belediyesi
Makina Mühendisliği - GEMLİK

5.4.1995 tarihinde tasfiyeye giren Orgesan San 
Mamülleri imalat ihracat ve pazarlama Anonim I 

Şirketinden alacaklı ve borçluların vesikaları ile bil 
te bir yıl içinde tasfiye kuruluna müracatı önemle! 

olunur.
TASFİYE KURULU : Ferruh ERÇEK - SomerTOPLUİ

Adres : Demirsubaşı Mahallesi A. Dural Paşa 
Meydanı Çeşme Sokak. No . 7 GEMLİK /BURSA I

EVLERİNİZ VE İSTERLERİNİZ 
ARTIK DAHA TEMİZ

Son sistem Avrupa halı ve koltuk yıkama kurulama makinesi ile 

düzeninizi bozmadan evinizde veya işyerinizde

halı ev ve araba koltuklan temizlenir.

Aynca özel voya kamu kurum ve kuruluşlarının işyeri 

büro ve yazıhaneleri sözleşmeli veya anlaşmalı olarak 

temizlik işleri yapılır.

ÖZEyV Kuru 'temizleme
Adres : Ziraat Bankasının Karşı Aralığı Fırın Sokak.

Tel: 513 01 76 GEMLİK

MATBAACILIK 
REKLAMCILIK-YAYINCILIK

HİZMETLERİ
Fatura- İrsaliye- Gider Makbuzu- 

Sevk İrsaliyesin Serbest Meslek Makbuzu- 
Müstahsil Makbuzu- Cilt- El İlanı- Broşür-Kitap- 

BİR GÜNDE KAŞE YAPILIR
Körfez OFSET bir Gemlik KÖRFEZ Gazetesi kuruluşudur*

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