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Gemlik'in kurtuluşunun 73. yıldönümü bu yıl değişik etkinliklerle kutlanacak.

Lİ 9 Eylül 1995 cumartesi günü saat 14.00'de Ticaret ve Sanayi Odası'nda "Tarihsel Süreçte Gemlik" konulu 

panel ile başlayacak olan kutlama programı, saat 16.00'de "Geçmişte Gemlik" konulu fotoğraf sergisi ve kokteylle 
devam edecek. 11 Eylül 1995 günü resmi programdan sonra saat 17.00'deki yürüyüşle şenlikler başlayacak.

Tribün ve zemin için 9 milyar 170 milyon Hra harcandı.

taoıBakan Erdem at

^Güzel Gemlik'imizin düşman işgalinden kurtu
luşunun 73. yıldönümü farklı etkinliklerle kut
lanacak.

Spönsorlüğünü Efes Pilsen'in yaptığı kutlama 
şenlikleri, 11 Eylül 1995 pazartesi günü saat 
17.00'de Gemlik girişinden başlayacak yürüyüş ile 
devam edecek.

Dr. Ziya Kaya Bulvarı'nda bu yıl ikinci kez düzen
lenecek olan şenliğe sanatçı olarak Zeynep, 
Hazalj Necla Akben, Bedia Akartürk ile Ateş 
Eflcegi Eicon renk katacak.

|r Kurtuluş programının günün anlamını 
kuvvetlendirmesi için Gemlikli genç iş 
adamlarının aralarında oluşturdukları ve Hakan 
Doğu'nun grup başkanlığını yaptığı komitece bu 
yıl ilk kez panel düzenleniyor. Panele konuşmacı 
olarak araştırmacı-yazar Yılmaz Akkılıç, araştır
macı Zebercet Coşkun, Dr. Avni Domaniç konuş
macı olarak katılacak. Aynı gün Belediye Sanat 
Galerisi'nde ise "Geçmişte Gemlik" konulu 
fotoğraf ve kartpostal sergisinin açılışı yapılacak.

Ahmet Arabacı(16) ile İsmail Aydoğan(l 7) isimli 
gençler, pazar günü Kumsaz'da girdikleri denizde 
yüzme bilmedikleri için suların arasında kayboldular, 

genç boğularak oldu
Yaz sezonunun son 

günlerinde iki aile evlat 
acısı ile yıkıldı.

Gemlik Kumsaz'a 
gelen Ahmet 
Arabacı(16) ile İsmail 
Aydoğan(17) girdikleri 
denizde boğularak can 
verdiler.

Ovaakça Köyü'nden 
arkadaşlarıyla birlikte 
Kumsaz'a gelen ve saat 
13.30 sıralarında denize 
giren gençler denize 
giren gençler bir daha 
çıkmadılar.

Haberi Sayfa 3'de

HAFTAYA BAKIŞ
O Kadri GÜLER

Parti Kongreleri
Bugün Anavatan Partisi ilçe kongresi toplanıyor.
Kongreden bir heyecan beklenmiyor.
ANAP Kongresinin vasat geçmesinin nedeni, tek üsteli bir 

kongre olma niteliği ve parti içi muhalefetin bulunmamasından kay
naklanıyor.

Bir süre önce CHP'de ilçe kongresi heyecanı yaşandı.
Sol partilerde kongreler farklı havalarda yapılır. Mutlaka bir 

rakip bulunur. Bu nedenle CHP ilk günkü toplantısında çoğunluk 
sağlayamadı, bir grubun toplantıya katılmaması genel kurulun erte
lenmesine neden oldu.

İkinci toplantıda yapılan seçimlerle sonuca gidildi.
Yakında DYP İlçe Kongresi yapılacak.
DYP ilçede sancılı bir parti. Bugünkü yönetime karşı olan 

gruplar biliniyor. Kongreden çıkan bugünkü yönetim, bir süre sonra 
istifalarla fire verdi.

Her şeyden önce, DYP'nin ülke genelinde iktidar olması 
nedeniyle, yönetimine talibi çok olan bir parti görünümünde.

Bu nedenle DYP kongresi, ANAP'ın kongresine ters orantılı 
olarak, çekişmeli geçecek.

Yerel partiler kongrelerden güçlü yönetimlerle çıktıkları sürece, 
yerelde başarılı olabilirler.

Bugün Gemlik siyasetinde varlıklarıyla yoklukları belli olmayan 
birçok siyasi parti var.

İktidara koşan partilerin çıkaracakları ilçe başkanlarının yerel 

bazda siyaset üretebilecek, sözü dinlenebilecek kişiler olması 
gerekir.

Bakınız, Gemlik'teki siyasi parti ilçe başkanlarında bu özellikleri 
görebiliyor musunuz?

Eğer görebiliyorsanız, Gemlik'te yerel bazda siyaset üretilebilir 
ve Gemlik bundan çok şey kazanır.

Siyasi partilerde üretken insanların yönetimlerde görev alması 
gerekir. Yoksa birsürü işe yaramaz adamı yönetimlere toplarsanız 
kaybeden Gemlik olur.

ANAP uÇf!

japıbyoi| 
Anavatan Partisi Gemlik 
İlçe teşkilatı olağan 
Genel Kurul Toplantısı 
bugün Belediye Düğün 
Salonu'nda yapılacak. 
Faruk Güzelin başkan
lığa aday olmayacağını 
açıklamasından sonra 
kongreye tek aday 
olarak Adnan Tekin ve 
listesinin katılması bek
leniyor.

Haberi sayfa 3'de

Zeytin sineği 
mücadelesi 
başladı
Zeytin ürününün amansız 
zararlarından zeytin sineği 
ile mücadele kısmen 
başladı.
İlçe Tarım Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamada 
Armutlu,1 Fıstıklı, Kapaklı'da 
mücadelenin başladığını, 
Karacaalli ve Kurşunlu'da 
ise bazı bölgelerde zarar
lının görüldüğü bildirildi. 
İlgililer, kontrollerin devam 
ettiğini, uyarılara üretici
lerin dikkat etmesi gerek
tiğini söylediler.

. "Bir Sergi dolayısıyla" 
Yılmaz AKKIUÇ'ın 
yazısı 2. Sayfada

"Elit Teoremi Dolaşımı(l)1'
Necati KARTAL'ın 
yazım 2. Sayfada
1 "Bili Gates" : 

Gonca YERUYÜRT'un 
yazısı 3. sayfada 

"Gemllk'e Mega Proje"
Erol GÜRÇAY ‘ın •• 

/^yazısı 4. Sayfada

^MEHMET DİNÇ'TEN 
EĞİTİME DESTEK

••Belediye Meclis üyesi 
Mehmet Dinç, Gemlik 

^Ticaret Lisesi ve Küçük 
İKumla Ali Kütahya 
^İlköğretim Okulu'na 25 
^milyonluk harita 
^armağan etti.

Haberi Sayfa 3'de

KURSİYER
KAYITLARI BAŞLADI 

İGemlik Halk Eğitim 
^Merkezi Müdürlüğü'nde 
11995-96 eğitim öğretim 
fyılında açılacak olan 
^kurslar için kayıtlar 
başladı.

|26 branşta tesbit edilen 
kurslara kayıt olmak 

fisteyenlerin Halk Eğitim 
«Merkezi Müdürlüğü'ne 
|01 -22 Eylül 1995 tarihleri 
|arasında müracaat 
gederek, kayıtlarını yap
tıracaklar.

RP'Lİ
BAYANLARDAN 
TOPLU SÜNNET

| Refah Partisi Kadın 
|Komisyonu üyeleri 
forganize ettikleri sünnet 
^cemiyetinde 25 çocuğu 
|sünnet ettirdiler.

Haberi Sayf

TEMİZLİK VERGİSİ 
(ÖDEMEYENLER 
İİCRAYA
VERİLİYOR

İ31 Temmuz tarihinde 
llkinçl taksiti ödemesi 
Isona eren çevre temiz
lilik vergisini ödemeyen- 
|lerin icraya verileceği 
^öğrenildi. Belediyeden 
lyapılan açıklamada 
(ilçemizde 12 bin çevre 
^temizlik vergisi mükellefi 
^bulunduğu, vergilerini 
^ödemeyenlerin kısa 
(zamanda ödemesi 
^halinde icra takibinden 
ikurtulacağı belirtildi.

Yaklaşık 2 yıldır yapımı 
devam eden Gemlik 
stadının açılışı Spordan 
Sorumlu Devlet Bakanı 
Şükrü Erdem tarafından 
yapıldı.

Bir ay önce yapılması 
düşünülen stadın açılışı 
Bakan Eıdem'in işlerinin 
yoğunluğu nedeniyle 
ertelenmişti.

Açılışa,, Spordan 
Sorumlu Devlet Bakanı 
Şükrü Erdem, Bursa Valisi 
Rıdvan Yenisen, DYP İl 
Başkanı İdris Sevinç., İl 
Spor Müdürü Erdoğan

İlçe Başkanı Yüksel Yıldırım çalışmalar hakkında 
basına bilgi verdi.

Parti merkezinde basın 
toplantısı düzenleyen DYP 
İlçe Başkanı Yüksel 
Yıldırım ve yönetim kurulu 
üyeleri, DYP'nin Gemlik ve 
köylerine verdiği hizmetleri 
anlattı.■

Yüksel Yıldırım, basın 
toplantısında siyaseti 
vatandaşa hizmet için 
yaptıklarını, • bunun için

Akşamcılar dertli 

Rakı 
bulunmuyor

Son günlerde ilçemize 
gelen rakı sayısının azlığı 
nedeniyle akşamcılar dertli 

.oldu.
TEKEL Dağıtım hizmet

lerinin özelleştirilmesinden 
sonra bayilerde rakı bulun
maması üzerine bir açıkla
ma yapan TEKEL Dağıtım 
firması Durcankan Ltd. 
sıkıntının kendilerinden 
değil, bu yılki üzüm 
rekoltesinin yetersizliği sonu
cu TEKEL'in rakı üretiminin 
düşük kaldığını ve kendile 
rine az sayıda rakı ve 
r 11 m e s i n d e n kay 
naklandığını söyledi.

CHP. de oniki il başkanının ardından 
an il başkanı daha Baykal'ı genel 
başkanlığa çağırmış.
Sonuç?
Bay!.. Kal!..
Bay!.. Kal!.. *
Kalan olursa...

Ustunsoylu, II Milli Eğitim 
Müdürü İlhan Doğan, 
Gemlik Kaymakamı 
Orhan Işın, Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı, 
katıldı.

Açılış töreninde 
konuşan Bakan Erdem, 
Gemlikspor'u 3. ligde 
görmek istediğini 
belirterek, bu spor tesisin 
hiçbir amatör kümeye 
nasip olmayacağını 
söyledi.

Tesis için 9 milyar 170 
milyon lira harcandı.

Haberi Sayfa 3'de 

mücadele verdiklerini 
söyledi.

Yıldırım, sağlık, eğitim, 
spor, ulaşım, alt yapı 
çalışmaları hakkında bil - 
giler verdi. Gemlik'te ve 
köylerinde telefonsuz 
vatandaşın kalmaya - 
cağını söyledi.

Haberi sayfa 3'de

Atatürkçü Düşünce
Demeği'nin konuğu olacak.

Toktamış Ateş 
Orhangazi'de '

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Orhangazi J 
Şubesi 10 Eylül 1995 3
günü hizmete açılırken, M 
"Çağdaşlaşma yolunda J 
Atatürkçü Düşünce" )r 
konulu panelde Prof. I 
Dr. Toktamış Ateş ile ‘ 
Prof. Dr. İzzettin Önder I 
konuşmacı olarak J
katılacaklar.

Orhangazi ır
Öğretmenevi Toplantı 
Salonunda saat 
14,00'de yapılacak olan I 
panelin ilgi görmesi bek- _j 
leniyor. -------- xfl
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Yılmaz AKKILIÇ

BİR SERGİ DOLAYISIYLA
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Pazartesi günü Radyo S Sanat 
Galerisinde, rahmetli Nuri Erbakan'ın 
eski Bursa fotoğraflarından oluşan 
kolleksiyonu bir kez daha sergilenecek.

Eski Bursa, sanki masaldaki Kaf 
Dağı'nın ardındd yitip giden bir “düş 
alemi"ne ne tutsak düşmüş, siyah 
beyaz fotoğraflarda can çekişiyor. Biz, 
o siyah beyaz fotoğraflara bile yete 
rince sahip çıkamıyoruz. Arada Nuri 
Erbak ve Ural Duraner gibileri, varsıllık
larını borçlu oldukları kenti gelecek 
kuşaklara eski görüntüleriyle aktara
bilme çabasına girişiyorlar; Yüce 
Doruk gibi hayli az sayıda sanatçı da, 
agrandizörünü o eski görüntülerin yitik 
ayrıntılarına yöneltiyor.

Erbak'ın koleksiyonundaki Bursa 
nasıl bir kentti?

Rahmetli folklor ustası Eflatun Cem 
Güney, o kıvrak kalemiyle “Nasıl bir 
kentti?" sorusunun yanıtını şöyle ver - 
mişti 1940'larda:

“Su perileri sulara dalar, gölleri 
boşaltıp can şehrini ortaya çıkarırlar. 
Dağ perileri de dağlara tırmanır, 
getirecekleri kadar getirip, mermer 
taş mermer direk bir saray kurarlar; 
köşkü beraber, bahçesi, suyu€ 
beraber. Periler bu hay ü huyda iken 
Hazreti Süleyman kuşun kanadıyla 
dört bir yana haberler gönderip cümle 
ela göz ıf ere 'buyur' eder. Nerde var, 
nerde yok ela gözlüler gelir, bu şehre 
yerleşir. Belkıs Sultan da varıp sarayı
na, tahtına kurulur. Şehir de şehir olur, 
saray da saray. Sağ vezir bunu sağ 
gözüyle görür.'Cennef burası' der. 
Meğer sol vezirin kulağı biraz ağırmış, 
'cenr®’ Bursa' anlamasınmı? O gün 
bu gı^ şehrin adı 'Bursa' kalır."

Hc| bir masaldır bu, gerçek değil 
ama gr-rçeğin aynası. Sol vezirin kulağı 
ağır dte olsa gördüğü, “cennet" le bağ
daştıracak, bunu yadırgamayacak 
denl1 güzelliklerle örgülü bir yerdir. Ben 
o “c§iiınete"e yetiştim sayılır; gerçek
ten ;€ benim çocukluğumda, Eflatun 
Ce-1 Güney'i yalancı çıkarmayacak 
deı ' yeşil ve güzeldi .Bursa. Uçarı 
gençliğimde ne “sağ vezir" isterde deli 
gönlüm, ne "sol vezir" arardı da , 
yeşilde İsmail ağabeyin kahvesinden 
Ova'ya daljp dalıp şairliğe özenirdi. 
Sabahın erken saatinde "Işıklar'ın 
bahçesinden aşağıya baktığımda, yüz 
tonda yeşilliklerin arasından kırmızı 
keremit çatıları seçmeye çalışır, ilk 
yazda çöken tertemiz açık mavi sisin 
altında canlanmaya başlayan kentin 
ayak seslerini duymak için kulak 
kabartırdım. Bakar, bakar bakardım- 
dd derdim kİ kendi kendime;

"Omzunda lale testisi bir köylü kız 
gibi

Şebnem köpükleriyle yıkanmış, 
sakız gibi

Gök mayi, kahverengi, beyaz, 
y>- iyeşil, sarı

Binbir çiçekle bezenmiş sanki şal
varı"

Nuri Erbak, bir "Bursa efendisi" 
olarak yaşadı; doğduğu, suyunu içip 
ekmeğini yediği kenti ve hemşehrilerini 
se'vdi. Yanliz kendine ve yaşadığı 
çağa özgü olmakla kalmadı, yıllar 
süren çabaların ürünü “Eski Bursa 
Resimleri" kolleksiyonuyla geleceğe 
uzandı, ışık tutmak istedi.

Bunu rahmetli İhsan Celal Antel de. 
yaptı,'sevgili Kral Duraner de...

Pazartesi günü gösterime sunula
cak sergiyi, özellikle gençlerin gezmesi
ni öneririm. Gelsinler, onlardan neleri 
çaldığımızı, onları nelerden yoksun 
bıraktığımızı görsünler. "Örnek" değil, 
"ibret" alsınlar. Ve kendilerinden -sonra
ki kuşaklara "ibret" değil “örnek" 
olmanın çabasını göstersinler.

Mutluyum ki, bu çabanın bir tomur
cuğu Gemlik'te uç verdi. Gemlik'in 
yakın geçmişi, bir avuç genç insanın 
kendiliğinden oluşan birlikteliği ve 
Belediye Başkanı Nurettin Avcı'nın 
katkılarıyla tozlu kütüphane rafların
dan indiriliyor, ya da eskilerin deyimiyle 
"nisyan"a atılmaktan kurtarılıyor.ll 
Eylül'de kentin kurtuluşu dolayısıyle o 
yakın geçmiş yeniden canlandırıla - 
cak, Atatürk ve bağımsızlığımızın "yiğit 
savaşımcıları" anılacak, genç kuşak
lara tanıtılacak.

Mahir Gencer, Hakan Doğu, Haşan 
Sözüneri, Kadri Güler ve başka 
“Gemliksever"ler, Sayın Danış 
Ekim'den ve rahmetli Muhtar 
Alemdar'ın arşivinden sağladıkları eski 
fotoğrafları, değerli fotoğraf sanatçısı 
Yüce Doruk'a büyüttürüyorlar. 11 
Eylülde , Gemlik Belediyesinde bir de 
“Eski Gemlik Resimleri" sergisi açıla
cak. $

Bu genç insanlar, etkinlikleri gele
cek yılların "kurtuluş günleri"nde de 
sürdürme kararındalar. Başarı diliyo
rum.

Bursa'nın önemli destekleri de olan 
bir kültür kurumu var: Bursa Kültür 
Sanat ve Turizm Vakfı.

Bu vakıf, yıllardan bu yana artık 
kurumsallaştı,’ Bir zamanlar kurucusu ve 
şimdilerde "genel- sekreter"! olan 
Ekrem Barışık, önceki beş yıla imzasını 
atan Ömer Ersöz, festival dönem
lerinde doğrusu iyi sınav verdiler.

Ama hep söyledim, yazdım; 
“Uluslararası Bursa Festivali" ni başarılı 
biçimde örgütleyip sunmak "İyi"dir de ■ 
“yeterli" değildir. Elli kusur yıl önceki 
"Halkevi" döneminin ürünü kültür 
yayınlarıyla folklor araştırmalarını 
yeniden kazanmak ve'daha da 
geliştirmek gerekli.

Bunun önemli bir görev olduğunu 
düşünüyorum...

KÖRFEZ

Marmara 
Birlik 
salamura 
zeytin 
alıyor

. Marmarabirllk Zeytin 
Tarım Satış Kooperatifi 
Sidiği üreticilerden sala
mura zeytin alımına 
baştadı.

s y Birlike bağlı kooperatif 
'<• müdürlüklerine gönde 

rteh talimatlara göre 
220-250 tane süper zeytin 

- 13öbjn, 260-300 tane 
hususi zeytin 110 bin, 310- 
350 tane extra extra 
zeytin 90 bin 360-400 

j /tâh.© zeytin lüks zeytin ise 
Js/pbin liradan alınacak.

,. Marmarabirlik'ten 
yapılan açıklamaya 
göre uygulanacak fiyat 
tarifesi kıvırcık zeytinler 
İÇİh geçerli olacak. 
Zeytinlerin parlak olması 

ğ-dtırümunda fiyatlarda 
yüzde 5 indirim yapıla

ndaki Ayrıca, Sosyal 
'i: Sigortalar Kurumu veya 

emekli olanlar ile 65 
-yaşından büyük çlanlara

* Üreticilerin zeytinlerinde 
yüzde 2.22*, diğer üretici

lerin ise 3.22 kırım yapıla-
S'aoki

••Çdemeler, zeytinlerin 
n teslim alınmasından 
1 onbeş gün sonra üreti- 
■'diye nakit olarak verile-

İSİM TASHİHİ

Gemlik Asliye Hukuk 
Mahkemesi'nin 

4.8.1995 tarih 1995/750 
esasi 995/697 karar 

sayılı ilamı ile veldyetim 
altında bulunan 

oğlum
Fatih Mehmet 

Günkent'in 
ismi Mehmet Fatih 

olarak tashih 
olduğu İlan olunur.

Bilgi GÜNKENT

KAYIP

Gemlik Nufus 
Memurluğundan 

aldığım nüfus 
cüzdanımı, 
Gemlik Trafik 

Müdürlüğün aldığım 
Ehliyetimi ve Sigorta 
kartımı kaybettim.

Hükümsüzdür.
Hakan SERT

■K

YAZI yORU/Vl
Necati KARTAL

ELİT DOLAŞIMI TEORİSİ (I) I
Elitlere her düzeyde toplumu yeniden yönetmeye■ 

aday insanlar topluluğu denir. I
Yani sistemin alt hücrelerinden, iktidar yaoısııJ 

kadar yönetici katalizör görevi görürler. I
Bu bir mahallenin güzelleştirme derneğinden! 

muhtarlığa; parti yönetiminden delegeliğe; belediye! 
meclisinden ticaret odası yöneticiliğine; bürokrasi-! 
•den sanayiciliğe, milletvekilliğinden bakanlığa kadtfl 
her düzeyde bir yapılanmadır. I

Sanat kültür, sosyalite hemen hepsi bir elit yapıntı! 
hareketidir. Buna sivil toplum örgütleri ve sendikala! 
bu kategoriye dahildir. I

Eğer, bir toplum yapısında dinamizm aranacak! 
sa, o toplumda, halen işlerlik gören elitlerin dolaşım | 
karakterine bakmak gerekir. I

Genelde sosyal yapılanmaları zayıf olan toplum-l 
larda elit dolaşım hızı zayıftır.

Mevcut toplum mekanizmalarını ele geçirmişi 
bulunan siyasi ve ticari mekanizma ile sosyal ve I 
enteliektüef çevreler, elde ettikleri koltukları bırak! 
mak için tüm çağdışı statik yöntemleri kullanmak-l 
fadırlar.

Eğer bir ülkede dolaşım statik hale geldiyse vel 
yeni elitlere kapalı bir karakter sözkonusuysa, yenli 
elitlerin tarzıda değişmektedir:

Yeni elitler, sisteme entegre olamadıklarından! 
dolayı, sisteme cepheden eleştirilere başlıyor vel 
dikkatleri o noktada yoğunlaştırmaya çalışıyorlardı!. I

Bu yazımızda siyasal statikliğe değinmeye çalışa
cağız.

10-15 yıl kadar önce okuduğun, Stetarr Svvig'in "Biri 
politikacının portresi" adlı kitabı hiç aklımdan çık
maz.

Josep Fuçhe diye birini anlatır kitap. 1 > 1
Fransız burjuva veya sanayi devrimi döneminde!

J.Fuçhe'nin iktidarda yerini koruyabilmek için bütün] 
kişiliğini pazarlık konusu yapmasını işlemiş.

Önce "denge döneminde" VANTES milletvekili, 
denge dönemi olduğu için tarafsız. Sonra I 
Jakobenler iktidarı alınca hızlı Jakoben. Kilise ve dini 
düşmanı.1 Sonra Jirondenler döneminde, burjuva 
temsilcisi. Aristokrasiye karşı. Sonra Bonaparfçı.

Yazar önsözünde "Alçak, iki yüzlü, sinsi” diye] 
bahsettiği Josep Fuçhe meğer gelecek çağın statta 
önderlerindenmiş. (I)

Tabloyu 200 yıl sonraya çeviriyorsunuz, bakıyoı- 
sunuzki, aynı statiklik, her dönemin koltuk sahibi olma 
uğraşısı halen devam ediyor.

DYP'de bir kanat “geçmişe dönelim" derken, 
diğer kanat "burası muharip gaziler derneği değildi/] 
diyor.

Sayın Cindoruk, Sayın Demirel hala DYP'yll 
yönetme ve etkileme peşinde.

SHP'de denenmiş ama hiçbirşey gerçekleştire
memiş olanlar, yine başkanlığa aday. Ecevit, 
Erbakan*ve Türkeş değişmez başkan.

Mesut Yılmaz bütün başarısızlığına rağmen, 
yerinden kimse kıpırdatamıyor.

Bölgelerde milletvekillikleri şimdiden pazarlanmış' 
durumda.

Yani sözün kısası; yeni elitlere kapı açan yok. 
Yeni insanlar eğer, eskilerin kulu olacaksa, o koşulda 
kapı dikkatli ve kontrollü aralanıyor.

Oysa; yeni süreçleri, yeni dünyayı yeni insanlar 
kavrar ve çözer.

Eskilerde keramet olsaydı, zaten adı eski 
olmazdı, çağdaş olurdu.

Bunlar değişemezler, değişmekte istemezler.
Hani Temel çok fakirken borcunu kimseye öde- 

mezmişte, sonra zengin oluncada ödemiyormuşya;
sormuşlar : Yahu'zengin oldun yine borcunu 

ödemiyorsun niye?
Yanıtlamış : Zengin oldu, karakterini değiştirdi 

demesinler diye...

ÇATAK UIYIAI

EMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl: 23 SAYI: 1079 
Fiyatı :5.000 TL.

Jahibi ve Sorumlu- Müdürü ; KADRİ GÜLER
önetlm Merkezi: Gazhane Cad. No.öİ/A

Tel: 513 17 97 GEMLİK
yer. KÖRFEZ OFSET Matbaacılık Yayıncılık

Gemlik bizimdir
i. Şehrimizi- 0

güzellikleri | 
koruyalım

KAYIP
Bursa Bağ-Kur 

İl Müdürlüğünden 
almış olduğum 

sağlık, karnemi . 
kaybettim.

Hükümsüzdür.
Hacer Çelik

Rli Çatak ue Oğulları
Demlrsubaşı Mh. Mesudiye Sk. Otel UmurbeyAltı
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Tribün ve zemin İçin 9 milyar 170 milyon Hra harcandı.

I Yapımı yaklaşık 2 
yıldır devam eden 
Gemlik stadı Spordan 
Sorumlu Devlet Bakanı 
Şükrü Erdem tarafından 
hizmete açıldı.

Bir ay önce açılışı 
Bakan Erdem'in işlerinin 
yoğunluğu nedeniyle 
ertenen Gemlik Stadı, 
nihayet dün açıldı.

Orhangazi Gürle Köyü 
Çeltik Bayramına katılan 
Devlet Bakanı Şükrü 
Erdem, buradaki tören
lere katıldıktan sonra 
yanında Bursa Valisi 
Rıdvan Yenişen, DYP II 
Başkanı İdris Sevinç, İl 
Spor Müdürü Erdoğan 
Üstünsoylu, İl Milli Eğitim 
Müdürü İlhan Doğan, 
Gemlik Kaymakamı 
Orhan Işın, Belediye 
Başkanı- Nurettin Avcı,

Armutlu, Kurşunlu 
Belediye Başkanları ve 
DYP İl İle ilçe yönetici
lerinin katıldığı açılış 
töreninde konuşan 
Bakan Şükrü Erdem, 
Bursa'daki 29 spor tesisisin 
23'ü kendi Bakanlığı 
döneminde yapıldığını 
belirterek, 4 spor tesisinin 
yapımının sürdüğünü 
belirtti. Bakan Şükrü 
Erdem, yapımı devam 
eden Kapalı Spor 
Sahasının tamamlanması 
için elinden gelen tüm 
yardımı yapmak için söz 
vererek, 5 milyar lira 
daha ek ödenek 
çıkarıldığını söyledi. 
Bakan Erdem, 
Gemlikspor'u 3. ligde 
görmek istediğini vurgu
layarak, "Bu spor tesisi 
hiçbir amatör küme

takımına nasip olmaz. Bu 
gibi tesisler profesyonel 
takımlarda bile yoktur. Bu 
yüzden Gemllkspor artık 
3. ligde daha sonra 2. ve 
birinci liglerde mücadele 
etmelidir." dedi.

9 MİLYAR 170 MİLYON 
LİRA

Stadın açılışında 
konuşan İl Spor Müdürü 
Erdoğan Üstünsoylu, A/l 
tipi kapalı tribünün 6 mil
yar liraya, futbol sahası 
ve alt yapı drenaj, üst 
tabaka düzeltme işleri ile 
birlikte sondaj kuyu açıl
ması, su deposu inşaatı 
ve otomatik sulama 
tesisatı ile çim ekim ve iç 
kafes ihata işlerine 3 mil
yar 170 milyon lira har
candığını söyledi.

Tesis Bakan Erdem 
tarafından açıldı.

ANAP
İe||
T7 •Kongresi

Sayfa: 3
.......... »..... |

Gonca YERLİYURT=
Bili Gates

İlçe Başkanı Yüksel Yıldırım çalışmalar hakkında basına bilgi verdi

DYP’den hizmet raporu
Parti Merkezinde basın 
toplantısı düzenleyen 
DYP İlçe Başkanı Yüksel 
Yıldırım, spordan ulaşı
ma, eğitimden, altyapı 
çalışmalarına kadar ve 
rilen hizmetleri halk için 
yaptıklarım söyledi.
Doğru Yol Partisi Gemlik İlçe 
Başkanı Yüksel Yıldırım ve 
Yönetim Kurulu üyeleri, parti 
merkezinde basn mensupları 
na düzenledikleri basın 
toplantısında, DYP'nin Gemlik 
ve Köylerine verdiği hizmetleri 
anlattı.
Yüksel Yıldırım, siyaseti vatan
daşa hizmet için yaptıklarını, 
bunun için mücadele verdik
lerini belirterek, yapılan 
hizmetleri anlattı.
Spor hizmetlerini anlatan 
Yıldırım, İlçe stadyumuna 500 
kişilik tribün kazandırdıklarını, 
sahanın İse çimlendirme çalış
malarının tamamlandığını 
bildirdi. Umurbey ve Armutlu 
futbol sahalarının düzen
lendiğini, Küçük Kumla 
sahasının ise önümüzdeki gün
lerde bakıma alınacağını 
belirten Yüksel Yıldırım, yapımı 
devam eden kapalı spor 
salonu için 5 milyar lira daha 
ödenek çıkartıldığını söyledi. 
Armutlu İlçesine de büyük 
hizmetler götürdüklerini 
söyleyen Yıldırım, 7 kilometre
lik Mecidlye-Armutlu yolunun 
12 km.'lik Fıstıklı - Armutlu yolu
nun ve Fıstıklı iskele arası yolun 
asfaltlandığını, asfalt çalış
malarının devam ettiğini belirt
ti. Karacaali Köyüne Sağlıkevi 
yapıldığını, sağlık ocağı 
sayısının da 3'e çıkarıldığını 
belirterek, Anadolu Lisesi İçin 
7.5 milyar liralık ödeneği tasar
ruf tedbirlerine karşın çıkardık - 
larını okulun bu yıl tamam
lanacağını söyledi. Osmaniye 
Mahallesine okul İçin kamu
laştırma yapıldığı takdirde 18 
derslikli bir okul İnşa edileceği
ni, kayıkhane deki İlçe Spor 
Müdürlüğünün yeni sahaya 
taşınacağını, buranın ise 
Öğretmenevl yapılacağını 
belirtti. PPT 'ye 15 milyar 
ödenek çıkarıldığını, Gemlik'te 
telefonsuz yer Kalmayacağını 
söyleyen Yıldırım Narlı 
Köyünün t<=icf < , , ır
da yanı' ju uorıa ^ı^cegını 
sözler’ne eki*-’ ı ।

Ahmet Arabacı(lö) İle İsmail Aydqğan(17} 
isimli gençler, Pazar günü Kumsaz'da girdikleri 
denizde yüzme bilmedikleri için suların arasın
da kayboldular.

Yaz sezonunun son 
günlerinde iki aile evlat 
acısından yıkıldı. Pazar 
günü Bursa'dan Gemlik 
Kumsaz'a gelen Ahmet 
Arabacı(16) ve İsmail 
Aydoğan(17) girdikleri 
denizde boğularak 
can verdiler.

Hafta sonunu 
arkadaşlarıya denize 
girerek değerlendirmek 
isteyen ve Kumsaz'a 
gelen BursalI 2 genç, 
yüzlerce kişinin gözleri 
önünde sular içinde 
kaybolarak boğuldular.

Ovakça Köyünden 
arkadaşlarıyla birlikte 
Kumsaz'a gelen ve 
Dalyan Mevkiinde saat 
13.30 sıralarında denize 
giren Bursa Çınar Lisesi 
birinci sınıf öğrencisi 
Ahmet Arabacı(l 6), 
yüzerek kıyıdan açıldı.

Liseli genç birden 
paniğe kapılarak su 
yüzünde çırpınmaya 
başladı. Arkadaşları

tarafından kurtarıl - 
maya çalışılan genç 
öğrenci kurtarılamı- 
yarak boğuldu.

Bu olayın üzerinden 
zaman geçmeden 
olay yerinin biraz 
ilerisinde arkadaşlarıyla 
birlikte deniz içinde top 
oynayan İsmail 
Aydoğan(l 7) adlı genç 
ise zeminin ani derin
leşmesi ve bataklık 
olması nedeniyle sular 
arasında kayboldu.

Bir döşeme atol 
yesinde çırak olarak 
çalışan gencin sular 
arasına dalması sırasın - 
da bağrışları duyul - 
madı.

Arkadaşlarının tüm 
aramalarına karşın 
bulunamayan İsmail 
Aydoğan'ın cesedi 
Jandarmanın getirttiği 
dalgıçlar tarafından 
bulundu.

Talihsiz İki gencin 
cesetleri ailelerine tes
lim edildi.

Mehmet Dinç'ten eğitime destek
Belediye Meclis üyesi 

Mehmet Dinç, yardım
severliğini tek başına 
sürdüren ender insan
lardan biri. Dinç, bu kez 
de Gemlik Ticaret Lisesi, 
Küçük' Kumla Ali 
Kütahya İlköğretim 
Okuluna toplam değeri 
25 milyon lira olan okul 
ders araçları armağan 
etti.

Mehmet Dinç, 
okullarda birçok eksiğin 
bulunduğunu, bunların 
tamamlanmasının 
tamamen devletten 
beklemenin yanlış 
olduğunu belirterek, 
"Gücü olan eğitime 
hizmet etmelidir. 
Okulların önemli bir 
eksiği olan ders harlta-

lannı bağışladım" dedi.
Dinç okullara 

desteğini sürdüreceğini 
söyledi.

Mehıııri pJ.V 
Beledi)s ' !• • lı»

Agşöyöfan Partisi Gemlik 
ilçe Teşkilatının Olağan 
Genel Kurul toplantısı 
bugün Belediye Duğun 
Şçlöhvhda yapılacak. 
Faruk Güzelin İlçe 
Başkanlığına aday olmaya
cağını açıklamasından 
sonra tek aday olarak 
A4ngn Tekin ve listesinin 
seçimlere katılacağı, bu 
nedenle kongrenin heye- 
cansız geçeceği ifade 
^^kuruluşundan 

bugune ilçe Başkanlıklarını; 
Hakkı Çakır., Haşan 
Başaran, Esat Coşkun, 
Nurettin Avcı, Faruk Güzel 
■yöpm^ardı.
Bugün.foplanacak olan 
ANAP Şçe kongresinde 
SÜptiz,almazsa Adnan Tekin 
ilçe başkanı seçilecek.

bayanlardan

Sünnet
Refah Partisi Kadın 
Körhrşyönu üyeleri tarafın
dan organize edilen toplu 
sünnet cemiyeti yapıldı. 
Orhangazi Caddesi 
Okumuşlar 
Kıraathanesinde yapılan 
teplüf sünnet cemiyetinde 
toplam 25 çocuğun sünnet 
ettirildiği bildirildi. 
RP Kadın Komisyonu 
Başkanı Hayrünisa 
»ObBlk, her yıl devamlı 
olarak düzenlenen sünnet 
törenlerinin bu yılkinde 15 
Çocuğun Kıraathanede 10 
çocugün da evlerinde sün- 
mttetfnyapıldığını söyledi.

sünnetin tüm 
masraflarının RP Kadın 
Komisyonu üyelerince 
OOltdığını söyledi.

Gemlik'imizin 
kurtuluşunun 73. yıl 
kutlamaları için 
düzenlenen panele 
katıl, 
Fotoğraf sergisini 
izle, 
eğlenceleri kaçırma.

Kutlan... Komitesi

Geçtiğimiz haftanın belki de en çok konuşulan 
konusu mucize bilgisayar programı Windows'9i 
programının müthiş bir tanıtımla kuHanıcıların* 
hizmetine sunulmasıydı. Gerçek üstü bir gösteri ile 
kullanıcısıyla buluşan Windows'95 çin pazarınc 
deneme için hazırlanan Çince programın korsar 
kopyalarının piyasaya sürülmesiyle birlikte belki de 
ilk şoku yaşadı. Önümüzdeki yıl içinde toplam 13 
milyon kopya satması beklenen Windows'95'iı 
bunca tantanaya neden olması ise dünyayı bir 
birine bilgisayarla bağlayacak ortak bir dil olara 
yorumlanması. Belki de Bili Gates isimli sihirbazın bi 
düşünün daha gerçekleşmesi bu dünyayı ve 
yaşamı kolaylaştıran adamı bakın Enis Berber oğl 
Hürriyet'teki yazısında nasıl anlatıyor 
Berberoğlu'da Amerika'da Windows'95 şovum 
canlı izleme şansına sahip olan gazetecilerdeı 
biriydi. Satır arasında bunu da belirtmekte yaral 
var...

Sihirli bir sözcük : İnteraktif
Düz çevirisi "karşılıklı etkileşim" demek. Am< 

aslında "müşteri her zaman haklıdır" anlamım 
geliyor.

Microsoft'un patronu Bili Gates, başarı öyküsünı 
ve gelecek projelerini bu tek sözcüğün eksenind 
açıklıyor.

Tüketim toplumu siluet patronlardan, diktatç 
ürünlerden mutlu.

Sadece seçmekle yetinmiyor. Üretime eğeme 
olmak istiyor.

Billi Gates bu akışın yarattığı bir Amerika 
kahramanı. ,

Sanki kişiye özel adresli, 5 bin farklı ürünü va 
Ürün yelpazesini başdöndürücü bir hızla yeniliyor, i 

12 milyar dolarlık serveti garanti belgesi yerim 
geçiyor. Gelecekte de tüketiciye bilgisayarlj^iste 
diği ürünü seçme imkanı tanımak istiyor. Bili Gate 
çağdaş üretimin tezgahlara sığmadığının farkındc 
Sadece ürüne değil, tüketiciye de kimlik sunuyor

100 milyonlarca dolarlık mega şovlar baştım 
değil. Televizyon koltuğunun kahraman şerifleı, 
deodoran reklamlarının dayanılmaz cazibedel 
kadın ve erkekleri...

Yani kocaman çocuklar, Gates'in sunduç 
daha saygın bir hayalin peşine dönüyor.

90 dolarlık Windows'95 bilgi toplumu elifine p 
saport sayılıyor.

Bill'in dünyasının sınırları çok geniş.
Dünyada 120 milyon PC ve 55-60 milyar dolarlı 

bilgi teknolojisi pazarı var. Ve Bili Gates bu pazarı 
tek kralı.

Hayalleri bizler için bir emir.
O tasarlayacak, üretecek, biz satın alacağı1 

Peki kralımız yakın gelecekte ne buyuracak 
Önce,TV, video ve bilgisayar birleşecek, bu kesin. \

Herkes bilgisayarla kendi haber ve eğlence prc 
gramını seçecek ve izleyecek. Sonra sıra akıl 
evlere gelecek.

Telefon, buzdolabı, çamaşır ve bulaşık 
makineleri bilgisayar kontrolüyle işleyecek.

Ardından akıllı kentler... Merkezi ısıtma, aydır 
latma, trafik düzeni...

Bunlar hayal değili Yeter ki Bili istesin.

Kaymakam ve Belediye Baş kanından sonra SSK ziyaret ed

CHP ziyaretlere başladı
Cumhuriyet Halk Partisi 

Gemlik İlçe Yönetim 
Kurulunun yeni yöneticileri 
Kaymakam Orhan Işın ve 
Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı'dan sonra ilk ziyareti 
SSK Gemlik Hastanesi'ne 
yaptılar.

CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Ali Kaya ve 
yöneticiler, geçtiğimiz 
hafta SSK Hastanesi'ne 
giderek Başhekim ile 
görüştüler, hastaları 
ziyaret ettiler.

Başhekimden hasta
nenin sorunları hakkında 
b”a' aldı» i ■ deven

"Hastanenin ek pollkllnl 
gusulhane gibi sorur 
lannın bulunduğunu bu 
ların önce SSK Bölc 
Müdürlüğünde, dah 
sonra İse Ankara'yc 
giderek İlgili Bakanlıkl 
nezdlnde hızlandıracağ 
dedi.

Öte yandan 9-10 Ey 
günleri yapılacak olc 
Kurultayda, küçük 
hesapların yapılmaması 
hatırlatan M.AH Kayc 
Genel Başkan aday* 
lannın konuşma ve 
hareketleriyle partiy 
.□rar "ıe ■ «Met
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SERBEST
KÜRSİlJ

SAKAT 
ZİHNİYET

Sokaktaki insana sorduğumda 
İ siyasiler ve siyasetçiler için aldığım 
| ceaplar genelde aynı. Politikanın çok 
t kirli bir oyun, politikacıların'da yalancı, • 
I menfaat için siyasete atıldıkları 
I yönündedir.

Utanarak ve üzülerek bu durumu 
I müşaade ederken, ülkede siyasete 
İ girmeyi düşünen gençlerin nasıl şoğu- 
I tulduğunu görebiliyorsunuz. Üst düzey 
I politikacıların, siyasi partileri kanalı Jle 
i empoze ettikleri taktik, politikaya arzu- 
j lu genç eri SAKAT ZİHNİYET edebiyatı 

i ile izole ederek dışlamak Veya düzene 
| adapte hale getirmek şeklinde olmdk- 

| tadır.
Yetkilerindeki bazı güçleri ülke 

| yararına kullanması gerekirken; kendi 
i NORM'larında evet efendime!, par- 

makçı insanların önlerini açarak, yer
lerini sağlama almaktadırlar.

Zaten eksik olan ülke 
İ demokrasilinin yalnız siyasi partilerin 
| tekeline bırakılmasının acılarını 
I toplum olarak daha çok çekeceğiz.

Zihniyetten ziyade futbol- takımı 
I Tutar gibi parti tutmak, siyasi 
I ilkelerinden taviz vermediği için parti 
I değiştiren veya kurulan yeni partilerde

Hüseyin yURT 
YDH Gemlik İlçe Başkanı

kendisini ispatd çalışan' insanlara 
yönelik suçlamalar ne kadar 
doğrudur? Düşünce ve; programların
dan sapmış siyasi pprtiier ortada . 
dururken, bu sebepten dolayı, ayrılan 
insanlara çamur atılarak yipratılmalan . 
neye yarıyor acaba?

Medeni demokrasilerde siyasi par
tiler hiç bir zaman amaç olarak 
görülmemektedir. Doğrusu. ise; •?. 
toplumun fikir ve düşüncelerinin 
ekonomik, kültürel, sosyal yaşama 
taşınmasını sağlayan ataçlardır.

Farklı olmak, farklı düşünmek, farklı, 
şeyler söylemek neden hemen tepkj, 
görmektedir: Kalıpları, mo"notor|ukldrı 
kırmaya çalışanları hışımlar,a 
uğratarak bir yere varacağımıza Ihâli 
mıyorum'. Bardağı taşırmak, kırmak 
korkusunda olmasa daha üretken ola- 
cağlmızıda hissediyorum. Neden katı 
kuralların paslı zincirlerine bağlı kah 
yoruz sıkı demirlenmiş gemiler gibi.

Güvertemizde dolaşanların ayak, 
sesleri hep kuldklarımızdamı olacak. r

Hani güzellikti farklı olmak. Hdni 
zenginli'likti, mozaik'ti.- Lütfen, lütfen 
parçalamayın bu ülkenin güzelliklerini 
zenginliklerLvede mozaiğini.

AÇIK TEŞEKKÜR
Yakın bir tarihte açılmış olan 
dershanemize öğrenci kaydı 

konusunda, sayın velilerimizin, 
değerli meslektaşlarımızın 

göstermiş olduğu yoğun ilgi ve
I güvene teşekkür ederiz.

Gösterilen bu güvene 
layık olmaya çalışacağımızı 

| saygılarımızla duyururuz, 
î

Özel Gemlik
I KÖRFEZ Fen DERSHANESİ
I İstiklal Cad. Gürçay İş Merkezi
’ Tel : 514 15 15 GEMLİK

Yaş üzüm 
alım fiyatları 
açıklandı
TEKEL Genel Müdürlüğü, ' 
Marmara Bölgesinde uygu
layacağı 1995 yılı ürünü yaş 
üzüm plim fiyatlarını, açık 
la di."
TEKEL bu yıl, Marmara 
Bölgesinde 12 borhe 
(üzümün içindeki şşker , 
oranı) üzümün kilosunu 
türüne göre 6 bin 500 ile 11 
bin 200 ile 5 bin 950 lira . 
arasında .satıh; aldığını 
belirten yetkililer, artışın 
geçen yılın fiyatlarına göre 
yüzde 95 ile yüzde 103 
olduğunu belirttiler. (BYE)

Yumurta 
üreticilerine 
hastalık

Yumurta tavuklarında 
görülen salgın hastalıklar 
kc^tsunda, üreticilerin 
^Obtll olması isteniyor. 
llllIBlgın hastalıklar 
nedeniyle son günlerde 
tavuklarda ölümlerin arttığı 
ve .bununda yumurta üret- 
mlnl azalttığı bildiriliyor.

Tavuk hastalıklarının 
görüldüğü çiftliklerde tavuk 
ve civcivlerin en az yüzde 
30-35i oluyor.

Üretciler, ellerindeki 
yüzde 80-90 randımanlı 
yumurta tavuklarını, bir an 
Öncelinden çıkarmaya 
çalışıyor. Satılan tavukların 
yerine alınan civcivler 
arasında ölümler nedeniyle 
de, kümesler dolmuyor. , 
Hastalığın önüne geçe- 
meyen yumurta üreticileri 
ne yapacaklarını bilemiyor
lar:.

Tavuk ve civciv hastalık
larına karşı kullanılan 
İlaçların etkili olmadığını 
savunan yetkililer, yüksek 
•dazda kumbaro aşısının 
ithalinin yasaklandığını 
söylediler.

Suya katılarak verilen 
aşıda, hastalığa karşı etkisiz 
kalıyor. Bu nedenle daha 
hassas olan civcivlerin 
arasındaki ölüm oranı da 
yüksek oluyor.

Hastalık nedeniyle tavuk 
ölümlerinin, yumurta fiyat
larının yükselmesine neden 
öldüğü bildiriliyor. (BYE)

GUnCEL SORUOLAR
TROL gÜRÇKY

"GEMLİK'E MEGA PROJE " '
Her Belediye Başkanının bir ideali vardır.
Seçimle geldiği bölgeye bir "Mega Proje" sun

mak.
Tabi.. Biz burada Gemlik'e "Metro ve Büyük 

Otogar" yapılsın demiyoruz.
Ama., araştırıldığı takdirde "Gemlik'ln kalıbına 

uygun" bir" Mega Proje " bulunabilir elbette;
Bana göre, "Birinci kordon", “ İkinci kordon" ve 

"genel alt yapı onarımı" Gemlik çapında, "Mega 
Projeler" sayılabilir.

Geçmiş yıllarda, bu işleri yapan, her partiden 
Belediye Başkanlarını "teşekkürle anmak" gerekir.

Her türlü olayı, her fırsatta “nasıl eleştiriyorsak" 
faydalı ve verimli çalışmalar yapanlara "Sevgimizi 
de göstermeliyiz".

"Moral değerlere çok ihtiyacımız var."
Bu alışkanlığı yakalarsak, daha verimli hizmetlere 

kavuşabiliriz.
"GEMLİĞE NASIL BİR MEGA PROJE '"

Ben, Belediye yetkililerine, Gemlik'e "Doğal Gaz" 
boru hattı getirmelerini öneriyorum.

Bu Belediye, kendi görev döneminde, bil işi 
başarırsa , kendi çapında "bir Mega Projeye imza
sını koyar." "Gemlik'te bir iz bırakır." .

"Doğal gaz yanıbaşımızda" 6-7 Km uzaklıktaki 
Sanayi tesisleri her yıl “milyarlarca m3" doğalgazı 
hammadde olarak kullanıyor.

Görevdeki Belediye, öncelikle, "hat döşemesi 
uygun düz alanlarda" bu hizmeti başlatabilir.

Ve.. Gemlikte henüz "yoğun hava kirliliği yaşan
madan",.doğalgaz ile yapılacak ısınma sonucu 
"Hava kirliliği kökünden" önlenebilir.

Sanayileşmenin, Gemliğin yanına kadar getirdiği 
nimetten "Gemlik halkıda yararlanmalıdır"

Sanayileşme sonucu Gemlik, "yeşil tarım alanları 
kaybetti. Doğal kumsalını kaybetti. Temiz havasını 
kaybetti. Deniz ürünlerini kaybetti".

Evet... "Şimdi Gemlik'in kazanma zamanıdır" 
Sanayileşme, nedeniyle kaybettiklerini, yine 
Sanayinin getirdiği nimetlerle geri almalıdır. ;

Salın Belediye yetkilileri, "Öneri' Bizden" 
"Değerlendirme sizden"

Eğer yasal' ve doğal bir engel yoksa, kolları 
sıvayın. "Gemlik'i boru hatlanyla donatın".

E., “artık dünyaya açılan sınır kapısına doğal gaz 
yakışır."

Haydi Başkan "Kolları sıva.Başlat şu İşi."

KÖK? 12 OJSET
Matbaacılık-Yayıncılık- Tanıtım Hizmetleri

Fatura-Irsaliye-Gider Makbuzu- 
Perakende Satış Fişi- Bilet - Müstahsil Makbuzu- 

| Serbest Meslek Makbuzu-Kartvizit-El llanı-

Türkîye’nin en kaliteli ve 
ucuz davetiyeleri bir günde basılır....

Gazhane Cad. Fikret Oto Elektrik yanı Beceren Apt. Altı 51/A
Tel: 5131797

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
ACENTELİK VEKALETNAMESİ

Biz aşağıda isimleri ve imzaları bulunanlar temsil edilen idare Merkezi 
İstanbul'da Bankalar Cad. No. 2 'de bulunan' Aksigorta A.Ş. İstiklal Cad. Gürle 
İşhanı No. 137 .............................................................................. Ğemlik/BURSA 
................................................................ ............adresinde mukim AKYILDIZ SİGORTA 
ARA. HİZ. LTD-.ŞTİ. .............. t..............................................Yangıni Nakliyat, kaza, 
Makina - Montaj, Hayat Sigorta branşlarında ........ BURSA......... Vilayeti hudutları 
dahilinde veya şirketin mütekaddim muvafakatinin istihsali'şartıyla mezkur bölge 
hudutları dışında da faaliyette bulunmak üzere sözleşme yapmağa ve prim tahsi
line .yetkili acenta olarak tayin eder ve'şirketin esas mukavelesi ile sair nizdmatına 
ve. kendisine verilen ve bilahare verilecek olan talimata tevfikan ve dairevekaleti 
dahilinde münhasır olmak üzere mumaileyhe aşağıdaki hususat için vekalet ve 
selahiyet veririz.

Şöyleki:
Bu vekaletnamede tasrih edilmiyen ve Şirketi ilzam edecek her nevii poliçe 

mukaveleleri veya aynı mahiyetteki herhangi bir taahhüdü .mutazammın senetleri 
re'sen veya şirket nam.ve hesabına imzaya selahiyettar olmamak kayıt ve şartı ile' 
ve teklif edilecek yangın, nakliyat, kaza, makina-montaj, sigortalarını şirket tarafın - 
dan tayin olunan şartlar ve limitler dairesinde ve mer'i tarifede muayyen ücretlerle 
kabule, bu bapta şirkete izafeten .(yangın, kaza,nakliyat, makina-montaj 
branşlarında) poliçe tanzim ve imzaya, ziraat, hayat ve sağlık sigortalarına dair 
teklifleri şirkete ulaştırmaya, şirketçe kabul edilen bu branşa ait sigorta primleri 
dahil olmak üzere .............. sigorta prim ve teferruatım, tahsile talep vukuunda si 
ğortaların kısmen veya tamamen feshine muvafakate, hasar zuhurunda şirket 
hukukunun muhafaza ve.vikayesi için Adliye ye zabıta memurları ile resmi makam
lara müracaata ve sigorta sahiplerinin beyanatını dinlemeye şirketten talimat 
gelinceye kadar zararın artmasına mani olacak ve bilakis azalmasını temin ede
cek tedbirleri almaya; haşarat meşelerinin hal ve tasfiyesi için şirket tarafından 
gönderilecek memur,ve eksperlere yardımda bulunmaya, eksperler arasında ihti
laf vukuunda hakimlerin ve üçüncü hakemlerin tayin ve azlini şirket namına iste 
meye, yukarıdaki hususlardan dolayı icasında Türkiye Cumhuriyetinin bütün 
mahkemelerinde müddet müddeialey 3. şahıs rhüdahil sıfat ve suretiyle hazır 
bulunarak son dereceye kadar muhakeme ve mûhasamaya ve lüzumu kanuni 
halinde şirket haklarının temin ve muafazası için haiz olduğu selahiyet hududu 
dahilinde avukat tayin ve azline, tebliğ ve tebelluga her nevi haciz vaz'ını ve 
kaldırılmasını İstemeye, alınan ilâmların icra mevkiine koyarak hükümlerinin tenfizzi - 
nl talep ve ifaya, mahkumün bihleri tahsile mezun olmak üzere ////// / 
/////// // İli7 //\ . •

AKYILDIZ SİGORTA ARA.yHİZ.LTD.ŞTİ. vekil tayin ederiz.

AKYILDIZ SİGÖRTA ' AKSİGORTA A.Ş.
ARACILIK HİZ. LTD.ŞTİ. ■ , ■ AKYILDIZ SİGORTA ARACILIK HİZ.LTD.ŞTİ
Gürle İş Merkezi Kat. 3 No ; 137 ■
Gemlik V.D. KA: 13136
Tel: 5131009 (Hüseyin Vıldiz)
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GEMLİK CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU OKUL VE ÖĞRENCİLERİNİ 
KORUMA DERNEĞİNİN ANA TÜZÜĞÜ

BÖLÜM I
| DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:

Madde 1 - Derneğin Adı (GEMLİK CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU OKUL VE 
ÖĞRENCİLERİNİ KORUMA DERNEĞİDİR.) Derneğin faaliyet yeri-ilköğretim okulu ve 
merkezi Gemlik olup hariçte şubesi yoktur.

BÖLÜM II
■ Madde 2- Gemlik Cumhuriyet İlköğretim okuluna devam edecek ve etmekte 
olan öğrencilerine eğitim, öğretim ile ilgili hususlarda yardım etmek onların her türlü 
maddi ve manevi varlıklarını koruma, gerek kendilerine ve gerekse okula lüzumlu 
ders araçlarını sağlamak aynı gaye ile gerekli inşaat tamirat tesisat ve mümessili 
işlerde meşgul olmaktır.
[ Madde 3- DERNEK HİÇBİR ZAMAN VE YERDE KOŞULLAR NE OLURSA OLSUN
KİYASETLE UĞRAŞMAZ.

BÖLÜM III
DERNEĞİN ÇALIŞMA BİÇİMİ VE GELİR KA YNAKLARI

| Madde 4-a) Gemlik Cumhuriyet İlköğretim okulunun onurunu zedelemeyecek 
dernek .amacına uygun gelir terhin etmek için faaliyetlerde bulunur.

b) Temsiller ve benzeri gösteriler düzenleyebilir.
c) Her ne(vi bağışlar, teberrular (menkul, gayrimenkullar, kıymetli evrak ve pa 

ralar)
I d) Üyelerin aidatları.

e) Derneğe ait paraların banka faizleri
I f) Dernek üyelerinin yapı ve onarım kabul taahüt edecekleri çalışma araç ve 
gereçlerin bağışlarından ibarettir.

BOLÜM IV
[. Madde 5- Derneğin kurucu üyeleri, TÜRKİYE CUMHURİYETİ tebaasından olup, 
aşağıda adı ve soyadları meslek ve sanatları ile ikametgahları yazılı imzaları mev - 
but şahıslardır.
Sıra No. Adı Soyadı

isminde, 
in bütün

lefveffl 
Sonra 
evedn 
burjuvo 
rçt 
si'diye 
jfisto*

leS 
leg^

cevA

I
jnrt I

I[
< I 

ı
rj» II 

l»* i

Metin KARADUMAN 
Hamit ALTUĞ 
Neriman ĞÜLTEKİN 
Çiğdem ÇOŞKUNER 
Behice TEKİN . 
Sadullah UÇAN 
Çiğdem YAZICI

Mesl. ve San. Tebaası İkametgah Adresi:
Emekli 
Taşaron Müt. 
Ev Hanımı 
Ev Hanımı 
Ev Hanımı 
Esnaf 
Ev Hanımı

T.C 
T.C 
T,C 
T.C 
T.C 
T.C 
T.C

Cumhuriyet Mh. Mutman Sit. 
Köşkler Sit. Baytaş Villaları 
Günaydın Sitesi 3/13 
Günaydın sitesi 4 Blok Da. 20 
Eğitimciler Sitesi
Yakamoz S.C.BIok.A.5
Günaydın Sitesi A-5 Blok Gemlik

BÖLÜM V
DERNEĞE ÜYE OLMA ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA ŞAR T VE ŞEKİLLERİ

■ Madde 6- Dernek Üyeliği:
| a) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş bulunan 
herkes derneklere üye olabilir. *■
B b) Derneğin amacının tahakuku yönünden maddi ve manevi yardım ve 
himayelerini esirgemeyecek kimselerle bu okuldan vaktiyle feyz almış eski öğren
ciler fahri üyelerdir.
I c) Üyeler ayda 10.000.-TL. yıllık 120.000.- TL. öder.

d) Üye aidatları yıllık ödenebileceği gibi aylıkta ödenebilir. <
f Madde 7- Fahri üyelerin oy hakkı yoktur. İstedikleri takdirde aidat ödeyebilirler.
I ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA
t Madde 8- a) Her üye istifa hakkına sahiptir. İstifa etmek isteyen üye dernekte 
üye durmaya zorlanamaz.

b) Derneğin amacına aykırı hareket edenler ile yıllık aidatlarını taahüt ettikleri 
zamanda ödemeyenler yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar.
I BÖLÜM VI
I DERNEĞİN YETKİ ORGANLARI :

Madde 9 - Derneğin yetki organları şunlardır.
E d) Genel kurul b) Yönetim Kurulu c) Denetleme kurulü
[ .Madde 1Ö- Genel Kurul. yukarıda yazılı iki nevi üyenin hepsi ile teşgil olunur. 
Derneğin en yetkili uzvu ve en son merciidir.

GENEL KURUL İKİ ŞEKİLDE TOPLANIR
a) OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

I Normal olarak iki yılda bir ikinci yılın Aralık ayının ikinci haftası içinde toplanır. 
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağırılır. İki yılda bir toplanarak genel 
kurulu vaktinde toplamadığı takdirde denetleme kurulu veya dernek üyelerinin 
beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu bir ay içinde toplantıya çağrı yap- 
ıtıak ve toplamak zorundadır. Bir ay içinde toplantıya çağırılmazsa bu defa 
denetleme kurulu üyelerinden veya toplantı isteyen üyelerden birinin yazılı isteği 
üzerine Mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında üç 
kişilik bir heyeti Genel Kurulu tpplantıya çağırmakla görevlendirir.

b) OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
Yönetim kurulunun göstereceği lüzum üzerine veya mevcut üyelerin en az 

beşte birinin isteği üzerine normal İşler dışındaki konuların ivedilikle görüşülmesi için 
genel kurul her zaman toplanabilir.
F Madde 11- Genel kurul bulunduğu dernek merkezi dışında toplanamaz. Her iki 
şekil genel kurul toplantısı için yönetim kuruluve genel kuruluna katılma hakkı olan 
üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler en az ONBEŞ gün önce
den GÜNÛ-YERİ- saati ve gündemi mahalli bir gazetede ilân edilmek üzere toplan
tıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanmazsa İkinci toplantının hangi gün yapıla
cağı belirtilir. İlk toplantı İle ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman BİR HAF - 
TADAN az olamaz.

Madde 12- İkinci toplantının geri bırakılmış tarihinden itibaren en geç iki ay 
İçinde yapılması zorunludur. Genel kurul toplantısının yapılacağı gün, saat ve yer 
enaz onbeş gün önceden bir yazı ile Mülki Amirliğine bildirilir. Yazıya toplantıya 
katılacak üyelerin listesi eklenir.

Madde 13- Genel kurullar kurula katılma hakkı bulunana üyelerin yarısından bir 
fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsı İki toplantıya 
katılma üye sayısı dernek yönetim kurulunun tam-üye sayısının iki katından az ola - 
maz..

Madde 14- Toplantı İlanda belirtilen saat gün ve yerde yapılır. Genel kurula 
katılacak üyeler yönetim kurulunca düzenlenmiş listedeki adları karşısını imzala - 
yarak toplantı yerine giderler. Hükümet komiseri toplantıda bulunmasa dahi 
toplantı ertelemez. Yeter sayıda olduğu bir tutanakla tesblt edildikten sonra 
toplantıya yönetim kurul başkanı veya görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi 
açar.

Madde 15- Toplantı açılışından sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve 
yeteri kadar başkan vekili ve katip seçilir. Katipler tarafından düzenlenen tutanaklar 
imzalanıp yönetim kuruluna verilir. ,

Madde 16- Genel kurul toplantısıda yalnız gündem maddeleri görüşülür. Ancak 
toplantıda bulunan üyelerin en az ONDA BİRİ tarafından görüşülmesi istenen konu - 
ların gündeme alınması zorunludur. Evvelce yönetim ve denetleme kurullarında 
görev alanlar tekrar bu görevlede seçilebilirler. Genel kurul toplantılarında tenkitler, 
dilek ve temennilerle son bulur.

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

GENEL KURULUN ESAS GÖREV VE YETKİLERİ:
Madde 18- a) Yetki organlarının seçimini yapmak (İki yıl için)
b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi veya maddeler ilave edilmesi.
c) Hesapların tetkiki ve yönetim kurulunun ibrası.
d) Gelecek iki yıla ait çalışma proğramının taiylnin ve yönetim kurulu tarafından 

hazırlanan bütçenin onaylanması
e) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut malların satıl - 

ması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
f) Derneğin feshedilmesi.
g) Mevzuata ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer 

görevlerin yerine getirilmesi.
YÖNETİM KURULU
Madde 19- İki yılda bir aralık ayında ikinci haftasında genel kurul tarafından 

.üyeler arasından seçilecek iki yıl görev süreli yönetim kurulu yedi asil yedi yedek üye
den az olmamak üzere genel kurulca seçilir. Asil üyelerden, boşalma olursa yedek 
Üyeler göreve çağırılması zorunludur.

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

Madde 21- Derneğin dahil ve hariçte temsilcisi yönetim kurulu başkamdir.
* Bulunmadığı takdirde' vekili başkana izafetle bu yetkiyi kullanır. Lüzmu halinde ve 
muayyen hadiselere münhasır bulunmak üzere bu yetki bir vekilede tevdi edilebilir.

Madde 22- Yönetim kurulu en az ayda bir toplantı yapdr. Fevkalede hallarde 
başka yönetim kurulunu her zaman toplantıya davet edebilir. Yönetim kurulu nisapla 
toplanır ve kararlarını ekseriyetle verir. Nisap ve ekseriyet sağlanmazsa toplantı yapıl
maz nisap ve ekseriyet mevcut üyenin yarısından bir fazlasıdır. Özürsüz olarak üç 
toplantıya üst üste katılmayan üye yönetim kurulunun kararıyla müstafi sayılarak yer
ine yedeklerden en çok oy dian üye alınır.

Madde 23- Yönetim kurulu derneğin bütçesi ve vaziyeti müsait olduğu takdirde 
katip ve istihdamına yetkelidir. Bunların tayin ve işlerinde son verilmesi yönetim kuru - 
lu kararı ile olur,

Madde 24- Yönetim kurulu dernek işlerinin gereği gibi yürütülmemiş olmaktan 
vazfesini kötüye kullanmaktan, derneğin fahiş bir şekilde zarara uğrathnak fillerden 
dolayı genel karşı sorumludur.

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

tahakkuk ettirmek.
b) Genel kururl kararların,) noksansız yerine getirmek.
c) Bu ana tüzüğün içeriği defterleri muntgzam tutmak ve muhafaza etmek.
d) Aylık hesapların bilançosunu tanzim ederek denetçilerin teftiş ve tetkiklerine 

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

genel kurula sunmak.
g) Genel kurulda tetkik ve müzekkereden sonra kabul ve tasdik olunan bütçeyi 

usulüne uygun tatbik ve gelirleri yerinde sarf etmek.
Madde 26- Derneğin parası milli bir bankaya yatırılır. Dernek kasasında 25.000.-TL. 

den fazla para bulundurulmaz, bankadaki para yönetim kurulu başkanı ve bulun
madığı takdirde vekili veya muhasibin imzası ile çekilebilir. Para yatırmalarda çift 
imza usulünce riayet şart değildir.

DENETLEME KURULU
Madde 27- Derneğin iş ve hesaplarını devamlı suretle denetlemek üzere genel 

kurulca iki yıl için altı kişilik üç asıl üç yedek olmak üzere denetleme kurulu seçilir.
Maddfe 28- Denetleme kurulu dernek tüzüğü ve usullerine göre altı ayı geçmeyen 

aralıklarla denetleme görevini yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde 
yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Madde 29- Yönetim kurulu denetleme kurulunun inceleyecekleri bütün hesap, 
evrak ve gerekli malümatı vaktinde denetleyicilere vermeye mecburdur.,

BÖLÜM VII
DERNEĞİN T UTMYA MECBUR OLDUĞU DEFTERLER
Madde 30- a) Uye kayıt defteri,
b) Gelen ve Giden evrak defteri,

/•_ c) Karar defteri,
ç) Gelir ve Gider defteri,
d) Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri,
e) Demirbaş defteri,
f) Alında belgesi Kayıt Defteri
Bu maddede sayılı defterlerin noterden tasdikli olması zorunludur.
BÖLÜM VIII
DERNEĞİN FESHİ VE MAL V ARLIĞININ DEVRİ
Madde 31 - Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Bu 

kararı verebilmesi için. Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek 
üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu 
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.

Madde 32- Derneğin feshi Yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en 
büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir. Feshi halinde derneğin menkul veya gayri
menkul malları Gemlik Cumhuriyet İlköğretim Okulu Aile Birliğine kurulmamışsa 
Cumhuriyet İlköğretim Okuluna kalır.

Madde 33- Derneğin amacına uygun diğer derneklerle birleşmesi mümkündür. 
Birleşme kararı verebilmek için mevcut üye sayısının üçte ikisinin toplantıda bulun - 
ması şarttır.
, Madde 34- İş bu tüzük hükümlerine kayıtlı dernek üyeleri ile yeni kayıt edilecek 
her üye şartsız riayete mecburdur. Üyeliği yazılı beyan vermekle aynı zamanda tüzük 
hükümlerine kabul edilmiş sayılır.

GEMLİK CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU, OKUL VE ÖĞRENCİLERİNİ KORUMA DERNEC İİ
YÖNETİM KURULU

Metin KARADUMAN (Başkan)
Neriman ĞÜLTEKİN (Başkan Yardımcısı) 

v Çiğdem ÇOŞKUNER (Muhasip)
Çiğdem YAZICI (Üye

Hamit Altuğ (Veznedar) 
Bellice TEKİN (Katip) 
Sadullah UÇAN (Üye)
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gEJVl£9K'imizin
Kurtuluş Şenliklerine

Züm halkımız
davetlidir

Gemlik Belediye Başkanı 
Nurettin AVCI

TARİH
YER 
NOT

: 11 EYLÜL 1995
: İskele Meydanı
: Şenlik, saat 17.00'de Gemlik girişinden

yapılacak yürüyüşle başlayacaktır.
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ELEMAN ARANIYORGEMLİK

HAFTALIK SİYASİ GAZETE

Gemlik'in düşman işgalinden kurtarılışının 73. yıldönümü coşkulu geçti.

'Promasyon işlerinde görevlendirilecek, maaş + prim 
esasıyla çalışacak, konuşması düzgün, 

ikna ve tanıtım yeteneği olan
BAY ve BAYAN elemanlar aranıyor.

Hizmetli: Matbaamızda hizmetli olarak çalışacak
BAYAN eleman aranıyor.
Müracaat: Körfez OFSET
Matbaacılık-Reklamcıhk-Y ayıncılık Hizmetleri
Gazhane Cad. No. : 51/A GEMLİK TEL & FAX : 513 17 97

Muş şenliklerle kutlandı
IH İlçemizin düşman işgalinden kurtarılışının 73. yıldönümü kutlamaları bu yıl daha etkin bir şekilde kutlanması 
İlçede memnunluk yarattı. Kutlama programı içinde düzenlenen "Tarihsel Süreçte Gemlik" panel ve “Geçmişte 
Gemlik" fotoğraf ve kartpostal sergisi Gemlikliler tarafından büyük ilgi gördü.

^Gemlik'in düşman’ işgalinden kurtarışının 73. 
yıldönümü bu yıl her zamankinden daha farklı ve 
anlamlı kutlanması kurtuluş gününün şenliğe 
dönüşmesine neden oldu.

9 Eylül 1995 cumartesi günü yapılan panel ve 
açılan fotoğraf sergisinden sonra 1 Eylül 1995 
pazartesi gününde ilçemizin kurtuluşu resmi olarak 
kutlandı. Aynı gün saat 17.00'de Dörtyol kavşağın
dan başlayan "Şenlik yürüyüşü" ve ardından 
halka açık yapılan müzik konseri büyük ilgi gördü.

✓"Tarihsel Süreçte Gemlik" konulu panele 
konuşmacı olarak Yazar Zebercet Coşkun, 
Gazeteci Araştırmacı-Yazar Yılmaz Akkılıç ve Em. 
Dr. Avni Domaniç katıldı.

Daha sonra açılan "Geçmişte Gemlik" konulu 
fotoğraf sergisine Danış Ekim, Muhtar Alemdar, 
Gazetemiz Sahibi Kadri Güler ve Haşan Sözüneri 
ile Ali Obuz, Nazmiye Angüneş'in albümünden 45 
fotoğraf ile Em. Öğr. Nursen Güler'in kartpostalları 
halkın büyük ilgisini çekti. Haberi Sayfa 3 'de

ilçemizde 18 Eylül 1995 
pazartesi günü başlaya
cak.

İlk ve orta dereceli 
okulların 18 Eylül 1995 
pazartesi günü öğren
ime açılması nedeniyle

devam ediyor.
Geçtiğimiz öğretim 

yılında ilçemiz, köy ve 
kasabalarında 15518 ilk, 
orta, lise dereceli, 
okullarda öğrenim gör
müştü.

Haberi Sayfa 3'de

HAFTAYA BAKIŞ
O Kadri GÜLER

Anlamlı Kutlama
Gemlik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 73. yıldönümü dün 

ilçemizde bir kez daha kutlandı.
Bu yılkı kutlama programının içeriğinin daha zengin olması, 

günün anlamını daha da pekiştirdi.
Neydi bu anlamı pekiştiren nedenler.

' Başta 1970 kuşağı bir genç işadamı grubunun İlçenin sosyal, 
kültürel yaşamına katkıda bulunmak için oluşturdukları lobi ve bu lobi 
çalışmalarının sonunda Kurtuluş gününe olan katkıları...

Başta, bu çabanın içinde bulunan Hakan Doğuya, onlara destek 
veren Yeminli Mali Müşavir Mahir Gencer'e ve Mimar Haşan 
Sözüneri'ye teşekkür etmek gereğine inanıyorum.

Bu bir avuç insanın başlattığı girişimlerin, başka etkinliklerle de 
kendini göstereceğine inanıyorum.

Herşeyden önce bu genç arkadaşlar,"Herşeyl biz biliyoruz" 
mantığıyla yola çıkmıyorlar, destek gelecek her kapıyı çalıyorlar.

Bu girişimin sonucu geçtiğimiz hafta cumartesi günü Ticaret ve 
Sanayi Odasında "Geçmiş Süreçte Gemlik" konulu bir panel düzen
lendi.

Panele, gazetemiz yazarı, araştırmacı Sn. Yılmaz Akkılıç, Sn. 
Emekli Doktor (ilk Belediye Başkanımız Ziya Kaya'nın damadı) Avni 
Domaniç, yazar Zebercet Coşkun konuşmacı olarak katıldılar.

Panel, çok seçkin bir ortamda yapıldı.
Beni üzeni böylesi bir etkinliğin içine Gemlik Belediye Encümen 

üyelerinin -ikisi dışında- katılmaması. Eski Belediye başkalarından 
hiçbirin bulunmaması oldu.

Sevindirici yanı ise, genç bir dinleyici kitlesinin panele katılmasıy- 
dı.

Aslında böylesi Gemlik'te yaşayan herkesi ilgilendiren bir konuda 
düzenlenen etkinliğin daha büyük kalabalık tarafından izlenmesini 
isterdim. Ama, insanlarımızın yaşadığı kente karşı akıl almaz ilgi 
sizliği üzülerek belirteyim ki sürüyor.

Yinede güzel, anlamlı ve yararlı bir panel izledi gelenler. 
Konuşmacıları kutluyorum.

Panelin sonucu genç arkadaşlarla değerlendirilmedi daha. 
Dileğim, konuşmaları İçeren küçük bir kitapçığın yayınlanması...

"Geçmlş'te Gemlik" konulu fotoğraf ve kartpostal sergisi ise çok 
| ilgi gören bir başka etkinlik oldu.

Çocukların eski Gemlik') öğrenmesi, insanların zaman içinde 
mekanları ve güzellikleri nasıl yokedebileceğlnin sergilenmesi açısın - 
dan birer belge teşkil edecek.

Bu jşp şmşk vşrşn hprkdgl kutluyorum,

Gemlik Belediyesi, 
Mudanya 
Beledlyesi'nden aldığı 
destekle istiklal Caddesi, 
Ahmet Dural Meydanı'nı 
asfaltlama çalışmaları - 
na başladı.

Geliş, gidiş yönünde 
dökülen sıcak asfalt 
Mudanya 
Belediyesinde hazır
lanıyor.

Haberi sayfa 3'de

Çıraklık Eğitim 
Merkezi'ne 
kayıtlar 
devam ediyor
Gemlik .Çıraklık Eğitim 

Merkezi Müdürlüğü'ne 
1995-96 öğretim yılı için 
çıraklık kayıtları devam 
ediyor.

13 yaşını doldurmuş, 19 
yaşından gün almamış 
gençler, 22 Eylül. 1995 
gününe kadar Gemlik 
Çıraklık Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü'ne başvurabile
cekler.

Haberi sayfa 2'de

"11 Eylül" 
Yılmaz AKKIUÇ'ın 
yazısı 2. Sayfada 
1 Eylül Dünya Barış 
» Günü" 
Necati KARTA L'ın 
yazısı 2. Sayfada 
"Çağın Mesleği 

"Hizmet Sektörü"" 
Erol GÜRÇAY 'ın 

yazısı 4, Sayfada

ZEYTİNDE 
İLAÇLAMA 
DEVAM EDİYOR 
Zeytinin amansız düş
manlarından zeytin 

:|sineği ile mücadele 
devam ediyor. İlçe 

BTarım Müdülüğü'nden 
İyapılan açıklamada, 
Izararlının görüldüğü 
|yerde mücadelenin 
ihemen başlatılması 
|gerektiği belirtilirken, 
Gemlik merkezde bazı 

^bölgelerde zararlının 
lyeterli yoğunlukta 
lolmaması nedeniyle 
gözlemlerin 

^sürdürüldüğü bildirildi.

(KUMLA'DA 
ZORBALIK

|Küçük Kumla'da 
İgeçtigirhlz hafta mey- 
İdaria gelen olayda 
|Gökhdn Oğuz adlı 
İgencin yanındaki Aslı 
IŞamlı adlı kız 
^arkadaşını kaçırmak 
(isteyen 4 zorba jandar- 
imanin sıkı takibi sonucu 
yakalandı.

İUludağ Üniversitesi Tıp 
(Fakültesi öğrencisi 
^Gökhan Oğuz, bir disko
mdan saat 03.00 sıraların- 
ida kız arkadaşı ile çık - 
hıktan sonra kendilerini 
Itaklp eden Sedat - 
|Serkan Çetindaş, 
iOrhan Çalıkoğlu ve 
S Mehmet Çimen 
Şadlarındaki gençler 
İ Denizkızı Sitesi önünde 
slçlnde bulundukları oto
mdan inerek, Tıp öğren- 
Şcisini dövmeye 
^başladılar. Daha sonra 
lise yanında bulunan kız 
arkadaşı Aslı Şamh'yı ise 
zorla arabaya 
^bindirirken kızın bağır
tması üzerine paniğe 
^kapılarak kaçtılar. 
Kaçan zorba gençler, 
bu arada yanlarında 
bulunan silahla da 
havaya ateş ettiler. 
^Arabaları İle Gemlik 
şyönüne kaçan zorbalar 
jandarma tarafından 
tya kalandılar

8 Eylül Uluslararası 
"okur-yazarlık Günü" 
ilçemizde de kutlandı.

İlçe Halk Eğitim 
Müdürlüğü'nden yapılan 
açıklamada Gemlik'te 
okuma-yazma seferber
liğinin 1982 yılından 
bugüne kadar devam 
ettiğini ve 152 okuma- 
yazma kursunu 2170 
kadın, 374 erkek kursi 
yerin katıldığı belirtildi.

23 Mart 1993 tarihinde 
Gemlik'teki okur-yazar 
oranı yüzde 82 iken, 12 
Ocak 1995 tarihinde o 
oran yüzde 96.13 çıktığını

Yaz sezonunun kapan
masına kısa bir süre kala 
jandarma ekipleri huzur 
denetimlerini sürdürerek, 
hçlka açık genel yerlerde 
kontroller yaptı.

Geçtiğimiz hafta 
Küçük Kumla, Büyük 
Kumla ve Karacalli de I 
bulunan eğlence yerleri! 
barlar, pansiyonla' aazi- 
no ve çav ha1 - j,u

Yaz 
sezonu
bitti

Hızlı geçen 1995 yaz 
sezonu geçtiğimiz hafta 
bazı bölgelerde 
okulların açılmasıyla 
.sona erdi.

Hareketli geçen yaz 
sezonunda başta Küçük 
Kumla olmak üzere 
tatilçiler tarafından dol
muştu.

Haberi Sayfa 3'de 

KURTULUŞ
Ulusumuz, yetmiş üç yıl önce 
düşmandan kurtuldu.
Yetmiş üç yıl boyunca eski düşmanlarla 
dost oldu :
Burkuldu.

Gemlik'in kurtuluş yıl dönümünde: kahraman vatan 
şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle analım.

açıklandı.
ÜNESCO'nun yaptığı 

araştırmalarda dünyada 
8 milyon insanın okuma 
yazma bilmediği 
görülmüş, okuma-yazma 
oranının düşük olduğu 
ülkelerin daha çok gelir 
düzeyinin düşük olduğu 
ülkeler .olduğu 
görülmüştür.

UNESCO araştır - 
malarının belirttiğine göre 
okuma yazma oranı 
düşük olan ülkelerde 
nüfus artışının hızlı, çocuk 
ölümlerinin ise çok yüksek 
olduğu belirtildi.

didik arandı.
Yapılan aramalarda 

Küçük Kumla'daki 
Country Bar kapatıldı. 
Ehliyetsiz bir sürücüye ait 
bir araca el kondu. 
Kontrollerde ilk kez iki 
bayan' polis görev alırken, 
ruhsatsız silah, fuhuş ve 
uyuşturucu maddeye 
rastlanmadı.

Kumla'da 
ölümlü 
kaza

Küçük Kumla'ya tatil 
yapmak amacıyla 
gelen 78 yaşındaki 
Fidan Dönüş, karşıdan 
karşıya geçerken, 
Sunay Çalışkan'ın kul
landığı 16 P 1648 plakalı 
özel otonun çarpması 
sonucu yaşamını yitirdi.

Dönüş'ün Küçük 
Kumla'da yalnız 
yaşadığı öğrenildi. 
Haberi Sayfa 3'de
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Dün 11 Eylül'dü. Yani Bursa ve 
Gemllk'ih yunan işgalinden kur - 
tarılışının 73. yıldönümü.

9 Eylül cumartesi günü Gemlik'te 
yaklaşık yüz kişinin izlediği bir panel 
yapıldı. Kaymakam Orhan Işın, 
Belediye Başkanı Nurettin Avcı ve 
Garnizon Komutanı Tank Albay Bekir 
Arslan da başından sonuna İlgiyle 
izlediler paneli. Ardından Belediye'de 
eski Gemlik fotoğraflarından oluşan bir 
serginin açılışı yapıldı.

Dün de kurtuluş günü, "kurtuluş 
şenllklerryle kutlandı., İzleyemedim, 
ama inanıyorum ki -bazı siyasal 
görüşler doğrultusunda saptırıl - 
madıysa- eskilerine oranla daha bir 
bilinç ve çoşkuyla yaşanmıştır bu gün.

Panelde yaptığım konuşmada da 
üzerinde özenle durmaya çalıştım : 
Türkiye, Bursa,, Gemlik... salt bir kanlı 
savaşımın sonunda bağımsız ve özgür 
olmamıştır. Bağımsızlığın ve özgürlüğün 
kazanılmasında en önemli etken, 
Atatürk’ün tanımladığı, anlamda bir 
"ulus/mlllet" bilincinin yaratılarak 
pekiştirilmesidir.

Atatürk'ün bu tanımını zaman 
zaman yinelemekte yarar görüyorum, 
şöyle:

"İkinci derece unsurları kaale 
(dikkate) almayarak, mümkün olduğu 
kadar her millete uyabilecek bir tarifi 
biz de alalım:

1 - Zengin bir hatıra mirasına sahip 
bulunan;

2- Beraber yaşamak hususunda 
müşterek arzu ve muvafakatte samimi 
olan;

3- Ve sahip olunan mirasın 
muhafazasına beraber devam 
hususunda iradeleri müşterek olan 
insanların birleşmesinden vücuda 
gelen cemiyete millet namı (adı) ve 
rilir"

Yani Atatürk'ün tanımında 
"ulus/mlllet", etnik köken birliğine değil, 
çok daha vektörlerin bileşkesine otur
tulur. Nitekim "Kurtuluş Savaşı "nı, bu * 
bileşkeyi sağlam oluşturabildiğimiz için 
başarıya taşıdık.

Ama şimdilerde birtakım olumsuz 
gelişmeler var: Türkiye'nin hızla gen
leşerek kabına sığmamaya başlaması - 
na karşın yeterince gelişememesi, 
toplum olarak bizi "ulus/mlllet" yapan 
değerlere giderek yabancılaşmamıza 
yol açıyor. Yoğun göç ve ardı sıra 
"büyük" veya "umut" kentte yaşanan 
ekonomik açmazlar, "beraber yaşa
mak hususundaki müşterek arzu ve 
muvafakat"! öseliyor. Mozaik dağıl
maya yüz tutuyor.

Bakıyorsunuz, "büyük" veya "umut" 

kente göç edenler, bir tür "öz-savun- 
ma" yöntemi olarak, orijinlerine göre 
küçük, öbekler halinde örgütlenmeyi 
yeğliyorlar. Ben, bu tür birlikteliklerin 
sadece "kültürel" amaçlı kalamaya
caklarını düşünüyorum. Bu model, 
göçülen "büyük" veya "umut" kentin 
kendi İçinde ayrışmasına yol açıyor, 
çağımıza göre hayli İlkel, bölük pörçük 
ve etkisiz bir'görünümün ortaya çık
masına yol açıyor.

Türkiye'nin, Bursa'nın, Gemllk'in.... 
geleceği, çatlamaya yüz tutan 
"mozaik'ln onarılmasını gerektirmekte
dir. Önatımın, ekonomik, toplumsal ve 
siyasal çerçevesi vardır kuşkusuz. Ama 
bir de kültürel boyutu vardır.

Örneğin cumartesi günke panelde, 
ö panelin düzenlenmesiyle 
sonuçlanan adımı atanların önemlice 
bir bölümünün olmadığını saptadıml

Örneğin İzleyenlere sordum : 
"Doktor Ziya Kaya'nın, Yüzbaşı 
Cemaf'in, Necati Kurtuluş'un, 
Müdafaa-i Hukuk'ün Şube Başkanı 
Rüstem'le üyeler Cahit ve Mehmet'in, 
Kaymakam Cemil Bey'in, Bekirağa 
Bölüğü'ne hapsedilen kuva-yi milliyeci 
Haşan Rıza'nın adını duymuşluğunuz 
var mı?"

Eh, Ziya Kaya'nın adını duy - 
muşlarçli/ çünkü yaz- akşamlan tur 
attıkları kordonun levhasında yazılıydı 
onun adı. Ama ötekilerini bilen yoktu, 
kınamadım da...

Oysa Atatürk; "ulus/mlllet" olmanın 
ön koşullarından birinin "zengin hatıra 
mirasına sahip bulunmak” olduğunu 
belirtmiş, Ne var ki bakıyorsunuz 
çevremize, her biri Gerhlik'in yakın 
geçmişinde onurlu birer yer almış kişi 
ler unutuluyor'ama, pıtırak gibi 
"hemşehri demekleri" kuruluyor.

Sanki Gemlik'te "doğmayan" ama 
"doyan" insanlar, Gemlik'ln hemşehrisi' 
değilleri Geldikleri yerlerden getirdikleri 
kültürel ve başka birikimleriyle, 
Gemllk'in zenginleşmesine katkıda 
bulunmuyorlar, bulunamıyorlar! 
Gönüllü değiller sankil.

"Mirasın muhafazasına beraber 
devam hususunda, iradeleri müşterek" 
değil sankil

Koşuların zorlamasıyla örselenen 
"mozaik"! yeniden onarmak, başta 
Belediye olmak üzere “ulus/mlllet" 
bütünlüğünü korumanın yararını bilinç
lerine sindirmiş kesimlerin görevidir. •

Belediye Başkanı Nurettin Avcı'yı ve 
o "panel"Ie sergiyi" düzenleyenleri, bu 
konuda üstlerine düşeni yapmaya 
istekli gördüm. Umudumu yeşerten de 
bu oldu.

Çıraklık 
Eğitim 
Merkezi'ne 
pıtlar 
devam 
ediyor

Gemlik Çıraklık Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamada 

klW5-96 yılı çıraklık kayıt -' 
| lavthın devam ettiği 
;X-b'fe irildi.

Yapılan açıklamada 
^13^fiaşını doldurmuş, 19 
' yaşından gün almamış 

gençlere, sosyal 
güvence sağlayacak 
olan Çıraklık Eğitimi, 
kantlarının 22 Eylül 1995 
günü sona ereceği 

i: b^dtiidi.
' Öte yandan, kalfalık 

belgesi bulunan kalfalara 
büyük avantaj sağlayan 

'Ustalık eğitim kurslarının 
dğ,:yeterli müracaat

/ olduğu takdirde açıla
cağı duyuruldu.

Gemlik Çıraklık Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü'nden 

.Çapılan açıklamada 
yştalık belgesi sahibi 
öldfıların çıraklık ve 
meslek eğitim yasasının 
Si, maddesi gereğince 

- yanında çırak çalıştıra - 
bilmesi için usta öğreticilik 

|belgesine sahip olmaları 
gerekmekte. Bu nedenle 
2Ö Kasım -1 Aralık 1995 

' târihleri arasında
Gemlik'te usta öğrenci 
kürsü açılacağı belir- 

' titlrken, 1995-1996 öğretim 
yUfttda çırak kayıtlarında 

.şubat döneminden 
başlayarak, usta öğretici- 
lik belgesi olmayanların 
giydklarının okula kayıt - 

: İJgftn yapılmayacağı 
| .bilildi.

'Razla bilgi almak
•A İsteyenlerin Gemlik 
:: Çıraklık Eğitim Merkezi 
Müdürlüğüne başvur- 

i jrincifarı İstendi.

Uygar 
insan, 

çevresinden 
sorumludur

Gemlik 

bizimdir.

Şehrimizi 

Temiz Tutalım, 

Güzellikleri 

Koruyalım.

yazi yonuM
1 Necati KARTAIİ
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"Havada bulut yok, 
bu ne dumandır 
Mahlede ölüm yok, 
bu ne figandır!.."

Bu türkü YEMEN türküsüdür. Gidenlerin gerldöM 
mediği ünlü Yemen Savaşına yazılıp, besfelenmişfir. 
Folkloriktir, halkın bağrından kopup gelmiştir.

İttihat ve Terakkl'cilerin ; Alman emperyalizmi İle 
İngiliz ve Fransız emperyalistlerinin dünya paylaşım 
savaşındaki senaryolarının bir parçasına alet olduk
ları savaştır.

Gidenlerin , neden gittiklerini bilmediği ve geri 
dönmeyenlerin, neden dönmediğinin de bilmediği 
bir savaştır YEMEN Salaşı.

Yani SAVAŞI.. Barıştan bahsetmek İçin bir 
ÖNDURAK.

Dünya barış gününde, barışı, anlamanın hayalini! 
çizmenin yolu bile, savaşı bilmekten geçiyor.

Nedir, savaş? Neden çıkar? Nasıl durur?
Bunların hepsi dört bilinmeyenli denklem gibidir.
Bütün kitaplarda öz olarak: “Çatışmanın şiddet 

yolu ve şiddet araçlarıyla yürütülmesine savaş' 
dendiğini tanımlamış tarihçiler.

Neden çıktığı değişik boyutlarıyla incelenmiş ta] 
rihçiler tarafından.

Olayı bireye indirgeyip, sonra toplumsal çözümle
meye çalışan kişi Freuf tur. Freut: "insanın asıl ener
jisinin şiddete ve cinsel enerjiye dayalı olmasından 
dolayı, çatışmayı olağan davranış" olarak görür.

Marksist tarihçiler "sınıfların çıkar çelişkilerinin 
çatışmasını" esas alırken, birçok tarihçi "Klanlann, 
kimliklerin, dinlerin, milliyetlerin hegemonya çatış
ması" olarak çözümler savaşı.

Freud dışında hemen tüm tarihçiler, ekonomik alt 
yapıdan kaynaklanan bir çıkar çelişkisine ve bu 
çelişkiyi şiddet araç ve yöntemlerini kullanarak, 
kendi leyhlerine bir hegamonya kurma biçimi 
olduğu konusunda az çok birleşirler.

Bu genel yaklaşımdan şu sonuçu çıkarabiliyoruz:
Bireyler, gruplar, sınıflar, milliyetler, dinler, 

devletler, uluslararası itifaklar; kendi çıkarlarını art
tırabilirse veya koruyabilme adına, karşı gücü zor 
yoluyla-kontrol etmek için, bunu uygun kullandığı 
araç ve yöntemlerdir savaş.

Demek bir çıkar problemi vardır ortada.
Savaş kötü müdür? Evet kötüdür! En başta insan

ların yaşama hakkını elinden alır.
Haksızmıdır savaşlar? Hepsi değil.
Savaşlar haklı ve haksız olmak üzere ikiye ayrılır. 1 
Tarih, haklarına el konmuş insanların, gururların] 

devletlerin haklarını elde etmek için verdikleri savaşı 
haklı bülup, başkalarının hak ve menfaatlerini 
gaspetmek için verdikleri savaşı haksız bulmuştur.

Bu anlamda tarihimizden en net örneklemek 
Ulusal Kurtuluş Savaşıdır.

Bir ülkenin-ulusun-topraklan, başkalannın fetihçi 
ve sömürgeci taleplerinden kaynaklanarak işgal 
edilmiştir. Bu topraklardan işgalcilerin kovulmasıdır 
Ulusal Kurtuluş Savaşı.

Haklı mıdır? Haklıdır.
Günümüzde batışı engelleyen birinci neden' 

hegamonya ve sömürge talebidir. Bu nedenle^ 
bölgesel savaşlar hep varlığını, korur. Bunu ] 
körükleyen, meşru hale getirmeye.çalışan neden- 
ise; her yapının, grubun, devletin kendi kimlik, diri; 
düşünce, ırk ve çıkarlarını öne çıkarıp .abartan bir 
gerilimin varoluşu; dünya silah tekellerinin İştahını 
kabartıp; emperyalistlerin böl-parçala-yönet poli
tikasını hayata geçirmesini sağlıyor.

Bu anlamda BARİŞ'tan kısa vadete bahsetmek’ 
mümkün görünmüyor,

Barış; nihai anlamda, çıkar çelişkilerinin son bul-, 
duğu bir dünyada gerçekleşebilmesi mümkün.

Ancak böyle blrşeyin şimdi hayalini bile kurmak^ 
mümkün değildir.

Günümüzde olabilir en mümkün banş; emperya 
üstlerin böl-parçala-yönet politikasına alet olunma
masıdır.

Fetihçi zihniyetin yok edllmeslndedir.
Ayrı dinden, ayrı ırktan, ayrı milliyetten olanların ; 

birbirlerine saldırmamasındadır.
Günümüzdeki barış; hiç değilse, her türlü 

çelişkinin şiddet araç ve yöntemlerin kullanılmadan 
çözülmeye çalışmasıdır diyebiliriz.

Şimdilik bu amaçta hem fikir olursak; daha 
yaşanılır bir dünyada çocuklarımızı yetiştirebiliriz.

Şlr şairin değişiyle:
"Yaşamak; bir ağaç gibi 

tek ve hür.
Ve bir orman gibi

kardeşçeslne..."
Yaşayabilmek mümkün değil mi?



12 Eylül 1995 Salı Gemlik KÖRFEZ Sayfa: 3

Gemllk'in düşman İşgalinden kurtarılışının 73. yıldönümü coşkulu geçti.

Muş
Gemlik'in düşman İşgalin - 

den kurtarılışının 73.
I yıldönümü dün değişik etkin

liklerle kutlandı.
Gemlikli bir grup genç İş 

adamlarının oluşturduğu ve 
komite başkanlığını Hakan 
Doğu'nun yaptığı organ! 
zasyon ile ilçemizde ilk defa 
kurtuluş günü nedeniyle bir 
panel düzenlendi.

9 Eylül 1995 cumartesi 
günü Ticaret ve Sanayi 
Odası Salonu'nda saat 
14.00'de "Tarihsel Süreçte 
Gemlik" konulu panele 
konuşmacı olarak Gazeteci 
Araştırmacı-Yazar Yılmaz 
Akkılıç, Yazar Zebercet 
Coşkun ile Emekli Doktor 
Avnl Domaniç konuşmacı 
olarak katıldı. Panelin 
sunuculuğunu Avukat 
Teoman Ekim yaptı.

Kaymakam Orhan Işın, 
Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı, Garnizon Komutanı 
Bilgi Günkent, Devlet 
Hastanesi Baştabibi Vedat 
Öktbr, Belediye encümen 
üyesi İbrahim Koç ile 
Mehmet Dinç ve Gemlikliler 
katıldı.

Eski Belediye Başkanları 
ve yeni belediye meclis 
üyelerinin büyük çoğunluğu 
nun katılmadığı panelde. 
Yazar. Zebercet Coşkun 
Gemllk'in kuruluşundan 
Yunan işgaline kadar olan 
zamanı, Dr. Avnl Domaniç 
işgal sırasındaki anılarını, . 
Gazeteci Araştırmacı-Yazar 
Yılmaz Akkılıç ise "Kurtuluş 
Savaşı nda Gemiik'i anlattı.

Yaklaşık 2 saat süren 
panelde konuşan Zebercet 
Coşkun Gemlik'in adının 
mitolojiden kaynaklandığını, 
bir çok efsaneye de kaynak 
teşkil ettiğini belirtti.

Coşkun, panelde şöyle 
konuştu:

"Bu topraklar üzerinde 
çok büyük medeniyetler 
yaşanmış. Daryüs'ten 
Krezüs'e, Romalılar'a, 
Britanyalılara uzanan büyük 
bir medeniyetler zincirinin 
üzerine kurulmuş Gemlik. 
Coğrafi özellikler bakımın
dan geçit durumunda olması 
nedeniyle tarihin her döne
minde büyük İstilacıların 
ilgisini çekmiştir. Mitolojideki 
ye rine göre Batı Anadolu'da 
eski çağlarda var olan 
KAMAN adıyla anılan ana 
tanrıçanın Gemlik ile ilgisi 
vardır. İlgi {öyledir: Eski İyon 
dillerinden birinde geçitle- 
boğazlar "E-la" ya da “la" 
takısı İle belirtilmiş. Bu bo 
ğazlar ve geçitler su geçiti 
olunca, "e-la" takısı, "i-la"ya 
dönüşmüştür. Kaman yur
duna ulaşan su geçiti 
anlamında , "Kama-ila" 
sözcüğü çıkıyorki, bu keli
menin Rum ağzında Kamili, 
Türk ağzında Gamill olması 
ensal gelişimlere uymak
tadır. Sözcüğün sonundaki 
"K" harfine gelince "O'nun- 
yeri O'yer demek 
istendiğinde kelimenin 
sonuna "K” harfi getirilmiş. 
Oysa Gemlik adının ter
sanelere dayandırılarak, 
gemilik dendiğini sanıyor
duk. Oysa bu böyle 
değilmiş. “

Zebercet Coşkun, 
Gemlik'te eski çağlarda 
Eskenos'ların, Arganut'ların 
oturduğuna dikkat çekerek, 
lyonlulara kadar yapılan 
Helen ve Hltltler arasındaki 
ticaretin de önemli yeri 
olduğuna değindi.. 
OsmanlIlar döneminde de 
Gemllk'in yerinin gerek zey 
tlnclllk, gerek kozacılık ve 
zengin mermer yatakları 
nedeniyle önemli olduğunu 
bildiren Coşkun, “Gemlik, her

: dönemde devletlerin ilgisini ; 
İ çekmiştir” dedi.

Daha sonra söz alan Em. i 
Dr. Avnl Domaniç İse, çocuk- i 
luğunda yaşadığı kurtuluş İ 
anılarından söz etti.

1920‘lerde Gemlik'teki J 
nüfusun yüzde 90'ının 
Rumlardan meydana 
geldiğini söyleyen Domaniç, i 
"Rumlar, sosyal yaşamda, i 
sanatta, eğitim ve ticarette ; 
Türklere göre çok daha iyi İ 
konumdaydılar. OsmanlInın i 
bir beldesi olmasına rağmen ; 
Gemlik'te 40-50 hane Türk i 
yaşamaktaydı. Bunlarda I 
Rumların zeytinliklerinin j 
bakım İşleri İle uğraşırlardı;" 
dedi.

Gemlik'in önce İngllizlerin İ 
İşgal ettiğini, limana bir Ingiliz i 
gemisinin yanaştığını, bir ter- i 
cümanla bir subayın karaya İ 
inerek, zamanın Kaymakamı i 
ve Dr. Ziya Kaya'nın da i 
aralarında olduğu ilçenin İleri İ 
gelenleri ile bir toplantı İ 
yapıldığını ve bu toplantıda î 
İngiliz subayın heyete 
'Gemlik' işgal edeceğiz, i 
karşı çıkarsanız her tarafı i 
yakar yıkarız' şeklindeki i 
sözüne karşı, Dr. Ziya 
Kaya'nın "Çevrede eşkiya i 
var. Eşkiyayı kontrol edemi ; 
yoruz. Yaydıkları habere İ 
göre, Rum evlerini gaz 
döküp, yakacaklarmış. Eğer, i‘ 
işgale yeltenirseniz, 
eşkiyanın Rumlara 
yapacağından biz sorumlu î 
olmayız" dediğini belirterek, = 
bir süre sonra İngilizlerin i 
tekrar Gemlik'e geldiğini, i 
daha sonra ise Yunanlıların ; 
Gemlik'! işgal ettiğini anlattı.

Yunan subayların halkı i 
silahsızlandırdığını zaman i 
zaman “sizde silah varmış" i 
diyerek, Türk halkına baskılar i 
yaptığını da anlatan Dr. Avnl ; 
Domaniç, çocukluk anıları j 
arasında hiç unutmadığı i 
olayın ise, kayıkhane 
önünde bulunan bir yunan i 
savaş gemisinin batırılışı 
olduğunu söyledi.

Türk işgal kuvvetlerinin i 
Gemiik'i kurtarmasından i 
sonra İlçedeki Yunanlıların i 
büyük bir kısmının İngiliz i 
savaş gemisi ile Gemlik'ten i 
kaçtığını, kaçamayanların i 
ise Türkler tarafından 
öldürüldüğünü anlattı.

Daha sonra söz alan i 
Yılmaz Akkılıç ise, artık çağ- \ 
daş dünyada ari ırkın 
kalmadığını, heredot bile i 
yapıtlarında İyonlarla kay- i 
naştıklarından söz eder di i 
yerek sözlerine başlayan i 
Yılmaz Akkılıç, Anadolu 
toprakları üzerinde çok j 
büyük medeniyetler kurul- i 
duğunu, her bir medeniyetin i 
diğerini etkilediğini ve kız alış i 
verişleri İle ari ırkın i 
kalmadığını söyledi.

Gemllk'in 1900'lardakl İ 
nüfus sayımlarında 1077 i 
hanede 50-60 hanenin Türk, I 
kalanların' Rum ve 
Ermenilerln teşkil ettiğini, i 
OsmanlIların İlk olarak 
Ermenilerln 18. yüzyılda kop- \ 
tuğunu 1915'te OsmanlI Ş 
Ordusunu geriden vurmaya i 
başladığını, bunun üzerine i 
de toplu göçün yaşandığım i 
belirtti. Bu dönemde Türklerle İ 
Rumlar arasında bir İş 
olmadığına değinen Akkılıç, İ 
Mondros Antlaşmasına göre i 
Yunanlıların 15 Mayıs 1919 i 
İzmir'e çıktığını söyledi.

Akkılıç, "Batı'nın emper i 
yalistleri Anadolu'yu dize \ 
getirmek İçin kendilerine i 

; maşa olarak Yunanlıyı kul- ; 
İ landı. Yunan ve Türk halkını i 
İ karşı karşıya getirdiler" dedi, 
i Yunanlıların İzmir'e çık- I 
i masın da n sonra 
i Anadolu'daki direnişçi

.ültâHd
derneklerin birleştiğini bu 
arada da Gemlik'te Dr. Ziya 
Kaya ile Necati Kurtuluş'un 
bu kuruluşların öncülüğünü 
yaparak halkı örgütlediğini 
söyledi.

Akkılıç, gençliğin Sezen 
Aksu kadar, kurtuluşun 
Gemlik Kaymakaml'nın, 
Belediye Başkam'nın adını 
da bilmesi gerektiğini 
Gemlik'in İzmit'ten gelen Türk 
ordusunun kurtardığını da 
söyleyen Akkılıç, bugün hala 
Serv'i, Lozandan üstün 
görenler bulunduğuna dikkat 
çekerek/ onları 'sert bir şe 
kilde eleştirerek şunları söyle - 
dİ:

"Lozan'a göre Sevr 
geçerli olsaymış, 
OsmanlI'nın elindeki 2 mily
on km.lik toprak ve OsmanlI 
varlığı kabul edilecekmiş; 
kozanda 777.000 Km.ye 
sıkıştırılıp kalmışız. Bu acaba 
böyle mi?Eğer Sevr geçerli 
olsaymış, Türklere iki yüz 
küsür bin km.lik toprak kala
cakmış. Bu naşıl kandırma
cadır. Kurtuluş'tan önce 
Yunan askerinin çekilirken, 
Kapaklı'da 35, Kurşunlu'da 
23, Fıstıklı da 35, Karacalli’de 
32 kişiyî öldürdüğünü, ölüm 
korkusu ile bu köylerde 
yaşayanların işgal altındaki 
İstanbul'a kaçtıklarını 
belirterek, “Gemlik'in kurtu
luşu Deli Halit Paşa'nın 
Kocaeli ordusunun 10-11 
Eylül günleri şiddetli 
savaşların yaşanmasıyla 
gerçekleşmiştir " şeklinde 
konuştu.

Gemlik'te, Gemlikliler 
Derneği oluşturulmasını, 
Artvinli, Tuncelili'lerin, 
İnegöllülerin ayrı ayrı dernek
ler çatısı altında toplan - 
masının yanlış olduğunu 
söyleyen Akkılıç,. insanın doğ
duğu yere değil, doyduğu 
yere sahip çıkmasını istedi. 
Ulusal birliğin, etnik köken 
veya mezhepler çatısı altın
da değil yaşadığı yerdeki 
karışım ile sağlanabileceğini 
söyledi.

Akkılıç, gençlerin tarihe 
sahip çıkmalarını da istedi.

Daha sonra panelden 
çıkılarak. Belediye Sergi 
salonu'nda hazırlanan 
"Geçmişte Gemlik" konulu 
fotoğraf sergisi ile Em. Öğr. 
Nursen Güler'in oluşturduğu 
Gemlik kartpostalları sergisi 
açıldı. Büyük ilgi gören sergi, 
20 Eylül tarihine kadar açık 
kalacak.

ŞENLİK
Gemlik'in' kurtuluşunun 73. 

yıldönümü dun sabah resmi 
törenlerle de kutlandı. 
Şenlikler, saat 15.00'de kurtu
luş şenliği yürüyüşle başladı. 
Yürüyüşe, Gemlik Halk 
Dansları, İzmit Halk dansları, 
Mısır, Romanya, Rusya, 
Bulgaristan, Arnavutluk Halk 
Dansları folklor ekipleri ile 
protokol ve az sayıda halk 
katıldı.

Gece ise İskele 
Meydanında halka ücretsiz 
olarak konser verildi, havai 
fişek gösterileri düzenlendi.

Konserde Zeynep, Hazal, 
Necla Akben, Serap Kuzey 
Bedla Akartürk ve Ateş 
Böceği Ercan halkı coşturdu - 
lar.

Gecede BP.'nin dev antik 
TIR'ı sanatçıların sahne 
almalarında büyük destek 
oldu.

Gecenin sponsorluğunu 
yapan Efes Pilsen, halka 
alkolsüz bira sattı.

Eğlenceleri izlemek 
İsteyen halk, ağaç üzerlerine, 
balkonlara, yüksek yerlere tır
manarak geç saatlere kadar 
sanatçıları İzlediler.

...Gemlik Belediyesi 
Mudanya Belediyesinin 
desteği ile İstiklal Caddesi 

-ve Ahmet Dural
Meydanının asfaltlama 
çalışmalarına başladı.

x ' Geçtiğimiz hafta İstiklal 
Caddesinin Dörtyol 
kavşağından başlayan 
sıcak, asfalt döküm çalış - 

: malan ağır ilerliyor.
•'' Geliş ve gidiş yönünde 

-dökülen sıcak asfalt
: Mudanya Belediyesi 

Tenderinde hazırlanarak
I dökülüyor.

i Alınan bilgilere göre, 
asfalt .dökme çalışmaları 
istiklal Caddesi'nden 
sonra Ahmet Dural 
Meydanı ve İskele 
Meydanına kadar

’ götürülecek.
.' Böylece ilçe içindeki 

. asfaltlı tüm düzeyler 
yeniden asfaltlanmış ola - 

• çak,

Kumla'da 
h|m ■ İM olumlu 
kaza S 
. Küçük Kumla'da tatil 

.. . yapmaya gelen yaşlı 

. kadın karşıdan karşıya 
' /geçerken, araba çarp- 

’. ma&nedeniyle yaşamını 
. yitirdi.

: Sağlık Ocağı yakınların- 
i da dün saat 13.00 

| şıralarında meydana 
gelen kazada, Sunay 
•Çdltşkan'ın(27) kullandığı 
16 P1648 plakalı özel oto 
'karşıdan karşıya 
geçmekte olan Fidan 
Danüş(78) adlı kadına 
çarptı.

"Olay yerinde hayatını 
. • kaybeden Dönüş'ün

, Ankara'lı olduğu ve
X Kumla Çiçek Sokak'taki 

Övtnden yalnız başına
• td'tii yaptığı öğrenildi. 
\Sunay Çalışkan, jandar- 

: rhctarafından gözaltına 
alındı.
Özdilek'te kasiyer olarak 

;. çalışan Sunay Çalışkan, 
/..ygşfl kadının birden 
önüne çıktığını iddia etti. 
Olayla ilgili soruşturma 
devam ediyor.

. Özel araç sürücüsü 
î özdilek Kasiyeri Sunay 

Çalışkan'ın hazırlanan 
hazırlık soruşturmasının 

• tamamlanarak, bugün 
| ^dllye'ye çıkartılması 

bekleniyor.

Gonca YERLİYURT
Yazarımız Gonca Yerliyurt'un yurt dışında bulun

ması nedeniyle yazılarına bir süre ara vermek 
zorunda kaldık. Okurlarımıza düşürürüz. G.K.

Okullar 18 Eylül'de açılacak
1995-96 öğretim yılı 

ilçemizde 18 Eylül 1995 
pazartesi günü başlaya
cak.

İlk ve orta dereceli 
okulların 18 Eylül 1995 
günü öğrenime açılması 
nedeniyle okullara kayıt 
işlemleri devam ediyor.

Geçtiğimiz öğretim yılı

Yaz sezonu bitti
Hızlı geçen 1995 yaz 

sezonu geçtiğimiz hafta 
kapandı.

Haziran ayında 
okulların kapanmasıyla 
başta Küçük Kumla, 
Kurşunlu, Karacalli, Narlı, 
Kapaklı, Fıstıklı ve Armutlu 
sahilleri yazlıkçılar tarafın
dan adeta dolmuştu.

Çok hareketli geçen 
bir sezondan sonra 
denizin kirliliğine aldır
mayan tatilçiler, bol bol 

KONGRE İLANI
KÜÇÜK KUMLA BELEDİYESPOR KULÜBÜ 

DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN
Derneğimizin yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı 

4 Ekim 1995 günü saat 20.00'de Küçük Kumla 
Belediye Düğün Salonu'nda yapılacaktır.

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

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM :
1 - Açılış ve yoklama
2- Saygı duruşu
3- Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması 

ve görüşülmesi
4- Denetleme Kurulu çalışma raporunun oku

narak görüşülmesi
5- Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının 

aklanması
6- Yeni yönetim ve denetim kurulu üyelerinin 

seçilmesi,
7-1995 yılı bütçesinin görüşülerek kabul edilmesi.
8-Dilek ve temenniler
9- Kapanış.

BAŞSAĞLIĞI
Mimarlar Odası üyesi

çok sevdiğimiz Arkadaşımız 
Melih ERDOĞAN 'ın 

(1958-1995) 
vefatından dolayı derin 
üzüntülerimizi bildirir:

Merhuma Tanrı'dan rahmet, 
kederli ailesine 

başsağlığı dileriz.
Mimarlar Odası 

Gemlik Temsilciliği

ilçemiz köy ve kasa - 
balarında 8055 ilkokul 
öğrencisi, 4478 ortaoku 
öğrencisi, 2985 lise öğren 
cisi öğrenim görmüştü.

Bu yıl, göçler ve yen 
kayıtlarla Gemlik'te okula 
devam eden öğrenci 
sayısının 17 bin dolayların • 
da olması bekleniyor.

Marmara'nın serin suları
na girerken, deniz kirli 
liğinden korkan ve 
havuzu bulunanlar ise 
havuzlarında serinlemeyi 
ve güneşlenmeyi tercih 
ettiler.

Öte yandan Küçük 
Kumla, Kurşunlu ve 
Armutlu beldeleri yaz 
döneminde tatilçilerin 
rahat edebilmeleri için 
var güçleri ile çalıştılar.
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Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi evsafı
1) Gemlik tapu sicilinin Armutlu Köyü Yalıüstü mevkiinde kain 1077 m2 miktarındaki 

arsa üzerine Inşaa edilen pafta : 26, parsel 6291 de kayıtlı B Blokta kayıtlı 10/300 arsa 
paylı 1. nolu dükkandaki borçluların hisesl toplamın 6/10 olup değeri 150.000.000.-TL 
olduğu dükkanın halı hazır durumu İnce sıvası yapılmış cam ve Çerçeve takılmamış 
durumda olup taşınmaz % 60 bitmiş durumdadır.

2) Yine aynı pafta ve aynı parsel üzerinde bulunan B. Blok 2. nolu meskenin 1 salon, 1 
mutfak, 2 yatak odası,. 1 balkon banyo ve wc ayn ayrı olup elektrik ve suyu döşenmiş 
olup bağlantıları yapılmamış durumda kapı ve pencere kasaları takılmamış, merdiven 
kaplamaları yapılmamış ince sıvası yapılmış durumda olup inşaatın halı hazır durumu 
İtibariyle % 60 nisbetinde bitmiş durumda olup değeri 150.000.000.-TL civarında olduğu.

3) Yine B Blok 3 nolu meskenin 2 nolu mesken İle aynı durumda olduğu bu taşınmazın 
bilirkişi tarafından 150.000.000.-TL kıymet takdir edilmiştir.

4) Yine B Blok 4 nolu meskenin 2 ve 3 nolu mesken İle aynı durumda plduğu borçlülâr 
hisesinln bilirkişi tarafından 150.000.000.-TL değerinde olduğu.

5) B Blok 5 nolu meskenin diğer meskenler ile aynı vaziyette natamam olup taşınmaz^ 
bilirkişi tarafından 150.000.000.-TL kıymet takdir edilmiştir.

6) Yine aynı pafta ve aynı parselde kayıtlı C Blok 1 nolu yazlık meskenin 6/1Q hissesi 1 
hol, 1 salon, 2 yatak odası, mutfak, banyo, wc aynı yerde 1 balkonu mevcut olup elektrik 
ve suyun tesisatı döşenmiş olup bağlantıları yapılmamış durumda olduğu İnce sıvası 
yapılmış, merdiven kaplamaları yapılmamış, kapı ve pencere kasaları takılmamış 
durumda olup halı hazır durumu İtibariyle inşaatın %60 nisbetinde bitmiş olup taşınmaz 
bilirkişi tarafından 180.000.000.,-TL kıymet takdir edilmiştir.

7) Yine C Blok 2 nolu meskenin (1) nolu mesken ile aynı durumda olup bilirkişi tarafın'- 
dan 180.000.000.-TL kıymet takdir edilmiştir.

8) Yine C Blok 5 nolu meskenin (1) nolu meskep ile aynı vaklyette olup taşınrpaz bilir 
kişi tarafından 180.000.0Ö0.-TL kıymet takdir edilmiştir.

9) C bolak 6 nolu meskenin (1) nolü mesken İle aynı vaziyette Olup taşınmaz bilirkişi 
tarafından 180.000.000.-TL kıymet takdir edilmiştir.'

10) C Blok 7 nolu meskenin (1) nolu mesken İle aynı vaziyette olup taşınmaz bilirkişi 
tarafından 180.000.000.-TL kıymet takdir edilmiştir.

1 T) C Blok 8 nolu yazlık meskenin yine (1) nolu mesken ile aynı vaziyettte olup blirkişi 
tarafından 180.000.000.-TL kıymet takdir edilmiştir.
| 12) C Blok 9 nolu meskenin yine (1) nolu mesken life aynı ,durumda olup taşınmaza 
bilirkşi tarafından 180.000.0000.-TL kıymet taktir edilmiştir.
L 13) C Blok 10 nolu meskenini yine (1) nolu mesken İle aynı durumda olup taşınmaza^ 
bilirkişi tarafından 180.000.000.-TL kıymet takdir edilmiştir.
| 14) C Blok 13 nolu meskenin (1) nolu mesken İle aynı durumda olup mesken bilirkişi 
tarafından 18p,OOO.OOO.-TL kıymet takdir edilmiştir.

15) Ç Blok 14 nolu meskenin yine (1) nolu mesken İle aynı durumda olup bilirkişi 
tarafından 180.000.000.-TL kıymet takdir edilmiştir.
I 16) C Blok 15 nol yazlık meskenin yine (1) nolu mesken ile aynı vaziyette olup bilirkişi 
tarafından 180.000.000.-TL kıymet taktir edilmiştir.

Borçluların her taşınmazdaki hisseleri toplamı 6/10 olup takdir edilen kıymet bu,hisse 
ler karşılığıdır.

Taşınmazlar açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI
1) Sıradaki taşınmaz 
2) Sıradaki taşınmaz 
3) Sıradaki taşınmaz 
4) Sıradaki taşınmak 
5) Sıradaki taşınmaz 
6) Sıradaki taşınmaz 
7) Sıradaki taşınmaz
8) Sıradaki taşınmaz 
9) Sıradaki taşınmaz
10) Sıradaki taşınmaz 
11) Sıradaki taşınmaz 
12) Sıradaki taşınmaz 
13) Sıradaki taşınmaz 
14) Sıradaki taşınmaz 
15) Sıradaki taşınmaz 
16) Sıradaki taşınmaz

3/1.1 L1995 Cuma günü saat 9.00 ile 9.20 arasında 
3/11/ 1995 Cuma günü saat 9.301le 9.50 arasında* 
3/11/ .1995 Cuma günü saat 10.00 İle 10.20 arasında 
3/11/ 1995 Cuma günü saat 10.30 İle 10.50 arasında 
3/1'17*1995 Cuma günü saat 11.00 İle 11.20 arasında 
3/11 / 1995 Cuma günü .saat 11.30 İle 11.50 arasında 
3/11/ >1995'Cuma günü saa tl2.000 İle 12.20 arasında 
3/T1 /1995 Cuma günü saat 12.30 İle 12.50 arasında 
3/11/ 1995 Cuma günü saat 13.00 İle 13.20 arasında
3/11/1995 Cuma günü sa 113.30 İle 13.50 arasında 
ı^/ll/ 1995 Curna günü saati4.00 İle 14.20 arasında 
3/11/1995 Cuma günü saat 14.30 llel 4.50 arasında 
3711/ 1995 Cuma günü saat 15.00 İle 15.20 arasında

•3/11/1995 Cuma günü saat 15.30 llel 5.50 arasında 
3/11/1995 Cuma günü saat 16.00 llel 6.20 arasında 
3/117 1995 Cuma günü saati 6.30 llel 6.50 arasında

Gemlik İcra Müdürlüğü’nde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin 
edilen kıymetin %75‘ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış mas - 
raflarını geçmemek şartı ile İhale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın 
taahhüdü baki kalmak şartiyle 13/11/1995 Pazartesi günü aynı yer ve aynı saatlerde' ikin - 
ci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul 
çok artıranın taghhüdü saklı kalmak üzere artırma İlanında gösterilen müddet sonunda 
en çok artırana İhale edilecektir. Şu kadar kİ, artırma bedelinin malın tahmin edilen 
kıymetinin %40 ini bulması ve satış isteyenin alacağına..rüçhanı olan alacakların 
loplarnından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma mas - 
raflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya İştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20 sİ nisbetinde pey akçesi 
veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Şatış 
peşin para İledir, alıcı İstediğinde 20 günü geçmemek ü/ere mehil verebilir. Tellaliye 
resmi, İhale pulu, tapu harç ve masraftan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden 
ödenir. K.D. Vergisi alıcıya aittir.

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

4- ihaleye katılıp daha sonra İhale bedelini yatırmamak suretiyle İhalenin feshine 
sebep olan tüm alıcılar ye kefilleri teklif ettikleri bedel İle son İhale bedeli arasındaki fark 
tan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsllen mesul olacaklardır, 
ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, 
bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, İlan tarihinden İtibaren herkesin görebilmesi İçin dairede açık olup mas
rafı verildiği takdirde İsteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa İştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayıla - 
cakları, başkaca bilgi almak İsteyenleri 994/71.9 .T. sayılı dosya numarasıyla 
Müdürlüğümüze başvurmaları İlan olunur.

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

hazırlık
.. AH4ferin okula yeni 
: böştayacak çocukları 
•• -8ş?5y^l ve psikolojik olarak 

h#$|iaması gerektiği
• bildrildi.
•’ ’SSF-Şocuğun ruhsal özek 

alışkanlıkları, kapa - 
fiziksel özellikleri ve

■SÇtşysç-ekonomik 
■•cgtİSiMyinin farklı olduğu 

jt^İİİİatıldı.

“’sAife^rin bu özellikleri 
..$$$bnünde bulun- 
cftlfeıiak, çocuklarının 

İİşİja^lşİim hayatına başarılı 
İğOHbaşlangıç yapması - 
/r^StiVârdımcı olması 
•}$g!$ikıyor.
■J^şgiç^ğun okula iyi uyum 
^ğlöyabilmesi için anne- 

ve çocuk arasında 
bir iletişim kurul-

••;m«İİdır. Çocuğun 
i İüçŞi^jirısızılıklan karşısında 

" ■feîı^i-’değil, anlayışlı 
: .0&Şrtöhdır. Çocuğun kişiliği- 
• H^ğ^beleyici ağır ve 
” h^^İyet kırıcı sözlerden, 
iş^danışlardan kaçın - 
? RliSlldır. Okul ile birlikte 
|||İjİgi|)rtamından çıkıp 
İİİiİİ^jİİjih ortamına giren

ÇQa$k, ailesi tarafından 
|ıM^lğığindenemin olmalı 
|vığfaîenmiyorum

' Şorküsuna kapılma- 
iiOÜPır^ Çocuğun üzerine 
; onu-Şıkacak, bıktıracak 

ede düşüImemeli,
HUiİiİjgive sev9iden 
A-^P^jbılmalıdır. Çocuğun 
İ|i|İ^İ^heklerinin üzerinde, 

'§ler başarması da 
- beklenmemelidir.
' yaşamı ile birlikte 

‘ anne-babanın sorumlu- 
Ipİ^yiİtidan büyük ölçüde 
; .ijflİiÇı.yine bir ortama 
İ^İ^iji çocukların kısa 
karinanda uyum sağlaya-

BİİİİB^leri ve eğemin 
B^ÜÜİrlsl 'Ç'n öğretmenlere 

^ö^pemli görevler
•: dpŞhpektedir. (BYE)

GÜnCEL SOilUnLAR

Çağın Mesleği "Hizmet Sektörü'
Hizmet sektörü çağa damgasını vurdu.
-Yaşadığımız dönemde. Bankacılık, sigortacılık,, 

finansman ve fon yönetimi en çok gelir getiren 
mesleklerin başında geliyor.

Bir banka Genel Müdürü, iyi bir fon yönetimi 
uzmanı milyara yakın aylık alıyor.

Bir başka firmaya transferi yine milyarlara mal 
oluyor.

Zira, parayı kazanmaktan çok, akıllı ve yerinde 
kullanmak önem kazandı.

Sigortacılık henüz kendini tanıtmayı sürdürüyor. 1
Tabi.. Bu durum Rant Ekonomisinin sonuçları.
- Bir başka gözde meslek, Bacasız Sanayi diye 

adlandırılan Turizm Sektörü.
Batı ülkelerinin büyük bölümü, ihtiyaçları olan 

dövizi turizmden elde ediyorlar.
Turizme verilen önem, bu sektörün çalışanlarını 

da olumlu yönde etkiliyor.
Yabancı dile önem verildi. İletişim ve insan İliş 

kileri konusunda mesafe alındı.
- Pazarlama da bu gözdelerden biri. O da altın 

çağını yaşıyor.
Yıllar önce bir numarada üretim vardı. 

Pazarlamanın önemi üretimi aştı ve hatta geçti. ‘
- Bilgisayar, telekominikasyon ve medya çağın 

yükselen değerleri arasında yerlerini aldılar.
Aldıkları yüksek ücretlerin yanısıra, insanları ve 

hatta ülkeleri yönetir hale geldiler.

Urgerç
Wtinizi 
Mamin a

GENÇLER NASIL YÖNLENDİRİLMELİ
. Orta,öğretime devam eden bazı öğrencilerin yıl

lık okul masrafı 150 milyonu buluyor.
Bir dershaneden kurs alınması halinde, ilave 80 

milyon daha gerekli.
Bu masraflara öğrencinin harçlığı dahil değil.
Peki... Bütün bu harcamaları yapan anne ye 

babanın görevi bitiyor mu?
Tabi ki hayır.
Öğrencinin yeteneklerine göre, aile tarafından 

yönlendirilmesi çok önemli-
Öğrenciye, daha küçük yaşlarda, güzel ve rahat, 

konuşma alışkanlığı ve hatta eğitimi verilmeli.
Artık, yeni düzende, konuşma ve temsil yeteneği 

olmayan gençler "hep ikinci planda" kalmak duru
mundalar.

Bu özellikleri sezmek ve uygulamaya geçmek 
anne ve babanın en önemli görevi.

Öğrenci ve anne- baba bu konularda bütün- 
leşaıek durumundalar.

Yeni öğretim yılında, eğitime katkıda bulunan 
tüm insanlara başarılar diliyorum.
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Gemlik KÖRFEZ iayfo:

Serap ‘BI'RLIK

Vitaminler: Boşa giden milyarlar mı?
JRaminler gerçekten ne zaman, he kadar gerekli?

Bir şikayetiniz yoksa bile vitamin almalı mısınız?
Fazla vitamin almanın size zararlarını biliyor musunuz?

du.

sigortacı^ 

gelir gefren

îktörü" 1

fon yönetip

ilyarlara ırç

lı ve yerinde

Ördürüyor, 

»nuçlan.

Sanayi diye

/açlan olan

| Aldığımız besinlerin çeşidinin çok 
folla olmasına karşın, içerikleri açısın - 
dan fazla çeşitli oldukları söylenemez. 
Hainlerde bulunan maddelerin önemli 
■ kısmını oluşturan posanın, kana 
irışmadan bağırsaklardan atılmasına 
karşın, sindirimle ilgili bazı işlevleri 
yardır. Posa dışındaki besin öğeleri ise 
(ağırşaklardan kana karışarak, 
laşamımızı sürdürmemiz için gerekli 
»nerji ve yapı taşlarını sağlar. Bunlar 
jaşlıca protein, karbonhidrat, yağ, 
mineraller ve vitaminlerdir.
, Yürümek, koşmak, düşünmek, nefes 
•jlmak, yemek yemek, görmek, işitmek

çalışanlam

'e insanili

i. 0 da anini

m vardı. ' 
□geçli ' 

edyaçoğnj 
lılaı. I 

insanlanve

LMELİ

vb. her şey için enerjiye gerek duyarız. 
İşte canlıya gerekli olan enerjiyi kar

bonhidrat ve yağlar karşılar. 
L'arbonhidratlar şeker ile ilgili besinlerde 
' julunur. İlgili besinler derken mutlaka 
fatlı besinleri anlamamak gerekir, 
kebze, meyve v.e özellikle toplum

.. rak çok tükettiğimiz ekmek başlıca 
Vbonhidrat kaynaklarıdır.

. Jjonhidratlar alınan enerji kullanıma 
nazır haldeyken, yağlar ileride enerjiye 
gerek olduğu zaman kullanılmak üzere 
depolanır.

C vitamini gerekli mi?
Soğuk algınlığının tedavisinde yüksek 

dozda C vitami tedavisinde yararlı 
• dduğu, değil tıp dışı çevreler, birçok 
hekimler tarafından da öne sürülmek-

(Dursun tE^ÜLtE^ ŞIIRKOŞESI

enctemji

te, ibveffl

ideâl । 

n anne ve

tedir.
Yüksek doz C vitamininin başka bir 

L/itaminin (B12 vitamini) bağırsaklardan 
Jemilimini etkileme, idrarda fazla miktar
ca ürik asit dediğimiz maddenin atıl- 

,ası ve böbrek taşlarının oluşmasına 
ğilim yaratma gibi yan etkileri

olduğunu billygruz. C vitamini tüm 
meyve ve sebzelerden, süt, balık eti, 
ciğer, böbrek vb. hayvansal besinlerde 
çok bol bulunması dışında, kaynatma, 
pişirme, dondurma, reçel veya marme
lat halinde saklama, kurutma ve kon- 
serleme gibi besin işleme yöntemlerine 
dayanakılıdır.

A vitamini fazla alınırsa...
Yağda eriyen vitaminlerden A vita

minin sürek! olarak fazla miktarda alın
ması durumunda kemik ve eklem 
ağrıları, saç dökülmesi, deride kuruma, 
iştahsızlık, kaşıntı, kilo kaybı, karaciğer 
ve dalakta büyüme, ve hafta beyinde 
basınç artmdsr'ğibi zehirlenme bulgu
lan ortaya çıkabilir.

K vitaminine gelince, bu vitamin 
vücutta kanamayı önleyici ve bu 
nedenlede çok yaşamsal bir işlevi 
üstlenmiştir. Gerek duyduğumuz K vita
mininin bir kısmını yeşil yapraklı sebze 
lerden alırken, önemli bir kısmı ise bağır
saklarda normalde bulunan mikroplar 
tarafından yapılmaktadır.

E vitamini yağ dokusunda depolanır. 
Özellikle önce doğan bebeklerde yük
sek dozda E vitamini kullanımı ile 
karaciğer ve dalakta büyüme, sarılık, 
karında su toplanması, böbrek yeter 
sizliği ve kanamalarla seyreden E vita
mini zehirlenmesi tablosu ortaya çıka
bilir. E vitaminin diğer sakıncası da 
damar tıkanması gibi nedenlerde kan 
sulandırıcı ilaç alanlarda bu ilacın et 
kişinin daha da artırarak, kana - 
malarınının ortaya çıkmasıdır.

Vitaminleri yanlış ve gereksiz kullan
mayın.

TANRILAR, BABALAR
VE OĞULLARI-KIZLARI

İBRAHİM I
KAF DAĞI'NIN arkasındasın. 
Oğulların-kızların 
çocuk ve saf.
Yıkan da VAN GÖLÜ'nde 
çık AĞRI DAGI'nın doruğuna 
bütün bedeninle gör, 
duy, işit, anla...
SEN BABASIN İBRAHİM 
çocuklarına KIYMAI

Göz bakar yürek görür, 
ne demek?
Dün-bugün-yarın 
etini yakan GÜNIŞIĞINDAI .

TANRILAR KURBAN İSTEMEZ

4 Haziran 1995
GEMLİK

Gazetemizin şiir köşesini yer el 
ozanlarımızın şiirlerine ayırıyoruz.

Şiiri sevenler, şiir denemesi 
yapanlar, yapıtlarınızı 

okurlarımızla paylaşmak 
istiyorsanız yazdıklarınızı bize 

. ulaştırın.

Şiirlerinizi halkımızın beğenisine 
sunmak istiyoruz.

Mektupla şiir göndermek 
isteyenler için adresimiz:

Gemlik KÖRFEZ Gazetesi 
Gazhane Cad.

No. 51/A 
GEMLİK

Tel - Fax : 5131797

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?__________

Ekmekte israf rakamları büyük

tarofındaı

elvertM.

İ4YKUR çayları taklit edilemeyecek

Türkiye'de israf edilen ekmeğin 
toplam bedeli, bütçenin yüzde 7'si 
düzeyinde olduğu bildirildi.

Günde 8-10 ton ekmeğin çöpe 
atılıyor. İsrafın önlenmesi amacıyla 
toplumun tamamının katkıda bulun
ması gereken bir çalışma başlatılması 
gerekiyor.

Türkiye genelinde bir yılda israf 
edilen ekmeğin bedelinin 90 trilyon lirayı 
aşıyor. Bu kayıp halkının büyük bölümü 
beslenme sorunu yaşayan ülkemiz için 
daha önemlidir. Müslümanlıkta ekmek 
çok değerli bir üründür, yeri asla çöplük 
değildir. Elbirliğiyle ekmeği çöplükten 
kurtaralım.

Ekmek israfının önlenmesinin, ailelerin 
olduğu kadar ülke ekonomisi için de 
büyük önem taşıyor.

Ekmek ülkemiz insanının'en temel 
besin maddesidir. Tarım ülkesi ve daha 
birkaç yıl önce önemli buğday ve un 
ihracatçısı ülke konumunda olan 
Türkiye, bir kaç-yıldır buğday ithalat 
etmek durumunda kaldı. Her üründe 
olduğu gibi ekmek israfının da önlen
mesi ülke ekonomisine katkıda bulunma 
anlamına gelir. Ekmek israfının önlen
mesiyle sağlanacak katkı, diğer ürünlere 
oranla ekonomimize daha büyük katkı 
sağlayacaktır. (BYE)

nei < 
i yeteneği 

mokta

ıgeçnei
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■Rasada en çok taklit edilen ürünlerin 
I ıda gelen çaykur çaylarının taklit 

w:'3meyecek şekilde hazırlanan paket
li yakında piyasaya çıkacak.
F çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde 
Irıaçı bilgilere göre, kurum, yeni ürün 
ayları, taklit edilemeyecek şekilde yap - 

ırılah özel etiketli paketlerle piyasaya 
.irecek. 5 Mayısta açılan 1994 ürünü yaş 
hy alım kampanyasında bugüne kadar 
man 320 bin fon yaş çaydan, 64 bin 
n yüksek kaliteli kuru çay üretildiği de 
lirtildi.

iobfc

İşletme olarak bu yıl ürettikleri kuru 
çayın kalitesini geçmiş yıllara oranla 
daha da iyiye gittiği bildirildi.

Laboratuvar kontrolü yapılan kürü 
çaylar, son 10 yılın en kaliteli çayının 
göstergesini verdi. Yeni ürün çaylar, 
yakında etiketleri taklit edilmeyecek şe
kilde yaptırılan paketlerle piyasaya 
sürülecek. Halen 3. sürgün alımlara 
devam eden Çaykurün alımları, gelecek 
haftadan itibaren hızlanacak. 1995 
ürünü yaş çay alım kampanyası ekim ayı 
sonuna kadar sürecek. (BYE)

GEMLİK REHBERİ
gerekli Telefonlar

Biye 110
Polis İmdat ] 55
Jandarma İmdat 5$
Jandarma K 
Polis Karakolu 
Gar. kom.

5131055
■5131879
,5131206

Kaymakdmlık

:ü-
Kaymakamlık 
kaymakamlık Ev 
C. Savcılığı 
Ç. Savcı Yrd. 
frmnlyet M.

5131051
5131052
5131053 
5132954 
5131028

ULAŞIM
Uludağ Turizm 5131212
Aydın Turizm 5132077

Hastaneler

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

5132066
5134503
5131274
5131.900
5131286
5131174
5131846
5131353
5131057
5131308
5131133
5131095
5133742
5131507
5131414
5131364
5131411-5130024
5131042
5132360
5131186
5134994

Gemi Saatleri
Yalova -Sirkeci (İşgünleri) 

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

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su İşletmesi 
İtfaiye

Belediye
5134521-23
5134520
5132432 
5134521-122
513452.1-115
5132325

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

5134521-Tl 1
Yalnız 185

TÜP DAĞITICILARI

Devlet Has;
SSK Hastanesi

5139200
5132329

Deniz Otobüsü

Mer. Sağ. Ocağı 5131068
TAKSİLER

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 

|. Gemlik Taksi

11----------------

5131821
5132467 
5133240 
5132324

Yalova -Kabataş (işgünleri) 
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

Aygaz 
Özgaz 
Tekgaz
Ocakgaz 
Ergaz 
ipragaz 
Habaşgaz 
Likit gaz 
Yeni Llkltgaz 
Alevgaz

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

Sıtma ile mücadele
Dünya Sağlık Örgütü uzmanları, sıtma hastalığının 

önlenebilmesi için, iyi bir planlama yapılması gerek
tiğini belirterek, mali; idari ve teknik olanakların iyi 
değerlendirilmesi halinde, sıtma ile mücadelede 
beklenen sonuç alınabileceğini belirtti.

Uzmanlar, sıtma hastalığı ile mücadelede, 
sivrisinekler öldürmek yerine, hastalığın kontrol altın
da tutulmasının daha doğru olacağını düşünüyorlar.

Sıtma ile mücadelede eğitimin büyük önemi 
bulunduğuna dikkat çeken uzmanlar, mücadelede 
başarı oranının eğitimle paralel olduğuna inanıyorlar. 
Yapılan araştırmalar, en etkin mücadele yönteminin 
eğitim olduğunu ortaya koyuyor. (BYE)
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BEN YÜRÜRÜM
Zengin bir adam, ölüm halindeydi. Üç oğlu, 

yatağının başında, cenaze masrafları tartışmasına 
girmişlerdi. Önce, en büyük oğlu konuştu :

- Fazla masrafa gerek yok. 8-10 araba kiralarız, 
olur biter.

- Canım, kendimiz için iki araba kiralayalım, 
konu komşu, isteyenler kendileri araba kiralayıp 
gelsinler.

En küçüğü
- Bir steyşın vagon kiralayalım, cenazeyi oraya 

koyar, kendimiz de şöfor mahallinde gideriz. Hiç 
masrafa gerek yok.

Ölüm halindeki ihtiyar baba, oğullarının 
söylediklerini, olduğu gibi işitmişti. Güçbela 
yatağından doğruldu.

- Evlatların, hiç merak etmeyin. Hele pantolo 
numu getirin, mezarlığa kadar yürürüm ben, size 
üzüntü olmak istemem.

! j
s

i

(Elma 9 
veriminin 
artırılması

Türkiye'nin önde gelen 
«İma üretim merkez- 
lerinde elma

^Ağaçlarının boyları
I ” kısaltılarak, dekar alan-
' -Ulardan elde edilen 

ürünün artırılması çalış- 
malarına başlandı.

Mi dekar alanda 20 elma 
ağacı yetiştiği, bunlar
dan yılda bin 200 kilo 
Verim alındığı bildirildi. 
Uygulamasına bu yıl 

^başlanılan bodur elma 
ağacı projesi ile 1 dekar 

||alana 50 elma ağacı 
. dikilebilecek. *

Aynı alandaki elma veri- I 
mi de, bu yılkı projeyle

Mİ*5 tona çıkacak.
• Ayrıca, elma ağacının 
boyunun kısa olması 
nedeniyle bakımları da 

.kolaylaşacak.
-Toplam 18 bin 831 
metrekarelik alanda 2.5

' milyon elma ağacı bulu- İL . I 
nan yerlerde, yılda orta- P*4* 
lama 270 bin ton üretim |_I
gerçekleş tiriliyor.(BYE)
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AÇIK TEŞEKKÜR
9 Eylül 1995 Cumartesi günü düzenlediğimiz 

” Tarihsel Süreçte Gemlik ’’ 
konulu panele ve 

"Geçmişte Gemlik” 
konulu fotoğraf sergisine yaptığı 

maddi ve manevi katkılardan ötürü başta 
Gemlik Belediye Başkanı 

Sayın Nurettin AVCI’ya 
Panel Yönetmeni 

Sayın Av. Teoman EKİM'e 
Panelistler

Sayın Araştır maçı-Yazar Yılmaz AKKILIÇ'a,
Sayın Araştırmacı-Yazar Zebercet COŞKUN'a, 

Sayın Dr. Avni DOMANİÇ'e
Ayrıca burada ismini sayamadığımız bize destek veren herkese, panele ve 

sergi açılışına katılanlara, çiçek ve kutlama mesajı gönderenlere 
tefekkür ederiz, 

TERTİP KOMİTESİ

GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

köğ

I ||?€ 
Okullanr

I
U1995-1 
Ederine 
İlçem 

lopılanr 
kaya 
feiıhıe 
[M 
Jıedeniy 
edeıi A 
Oiulu'nı 
kûıû' 
mime

ı Yay 
ilçen- 
frefcaı 
Mega 
haç 
ıbulunı 
Bmiyı 
Hinci 
tendi.

11 Eylül Gemlik'in 
Kurtuluş Şenliklerinde 
Belediye Başkanı ve 
ekibini çalışmalarından

ANAP İlçe Teşkilatı Adına 
Başkan

Adnan TEKİN

a) Belediyemiz personeli, ve kısımlarında kullanılmak üzere tahmini 450 ton 
Soma Kısrakdere menşeeli kömür satın alınacaktır.
b) belediyemiz belirtilen miktardan az veya çok satın almak keyfiyetine haizdir, 
c) Bu işe ait şartname mesai saatleri içinde Belediye Hesap İşleri 
Müdürlüğümden temin edilebilir.
d) İhale 27.09.1995 çarşamba günü saat 14.30'da 2886 sayılı yasanın 45. mad
desi hükümleri dahilinde Açık Teklif Usulü ile belediyemiz encümeni huzurunda

. yapılacaktır.
e) İşin tahmini bedeli 2,362.500.000.-Tl olup geçici teminatı 70.875.000.-TL.dlr.
f) İsteklilerden ticaret odası belgesi, imza sirküleri ve teminat alındı belgesi'*, 
istenecektir.

Basın: 1995/17

İnş. Müh. Nurettin AVCI M 

Belediye Başkanı

GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

a) Belediyemiz personeli ve kısımlarında kullanılmak üzere tahmini 400 ton gür
gen odun satın alınacaktır.
b) Bu işe alt şartname mesai saatleri İçinde Belediye Hesap İşleri

, Müdürlüğü'nden temin edilebilir.
c) İhale 27,09.1995 Çarşamba günü saat 14.00'de 2886sayılı yasanın 45. mad
desi hükümleri dahilinde açık teklif usulü İle Belediyemiz encümeni huzurunda 
yapılacaktır.
d) Tahmini bedeli 1.300.000.000.-TL olup geçici teminatı 39.000.000.-TI. dir.
e) İsteklilerden Ticaret odası belgesi, imza sirküleri ve teminat alındı belgesi 
İstenecektir.

Basın : 1995/18
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İnş. Müh. Nurettin AVCI 
Belediye Başkanı

KAYIP
Bursa BAG-KUR İl Müdürlüğümden almış 

olduğum sağlık kafneml kaybettim.
„ 'Hükümsüzdür.,,. ■ Hacer ÇELİK

I pJları
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HAFTALIK GAZETE l

<I)ü0ün, Ç\işan, §ünnet davetiyeleriniz için 
zenain çeşitlerimizi 

vefiyatlarımızı görmeden karar vermediniz.
EİZİ MUTLAKA ARAYINIZ.

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

| ilköğretim Haftası törenlerle kutlanmaya başladı.Okullara merhaba
İlçemizde dün yaklaşık 17 bin öğrenci 600 öğretmen ile birlikte ders başı yaptılar. 

Okulların açılması nedeniyle Atatürk İlkokulu'nda bir tören düzenlendi.

*>1995-1996 eğitim ve öğetim yılı dün Bursa il ve 
^çelerinde başladı.

, İlçemizde de ilk ve orta dereceli okullar 
kapılarını öğrencilere açarken, ilkokula yeni 
başlayan minik öğrenciler de okul heyecanı 
görülmeye değeıdi.

Bu yıî Gemlik'teki okullar da derslik azlığı 
nedeniyle öğlenci sıkışıklığı sürüyor. Yapımı devam 
eden Anadolu Lisesi yine Cumhuriyet İlköğretim 
Okulünda öğlenimin! koridorlara yapılan sınıflarla 
sürdürüyor. Osmaniye Mahallesi'ne yeni bir okul 
Bİpılması isteniyor.

Dün, Atatürk İlkokulu bahçesinde düzenlenen 
törenlerle yeni öğretim yılı ve İlköğretim Haftası 
kutlamaları başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Eıol Ateşli'nin yaptığı 
konuşmadan sonra bir emekli öğretmen söz aldı, 
öğrenciler günün anlamını belirten şiirler okudu
lar. İlköğretim Haftası diğer etkinliklerle okullarda 
bir hafta boyunca devam edecek.

Bu yıl, ilçemizde öğrenime açılan yeni okulun 
olmaması nedeniyle dershanelerdeki sıkışıklıklar 
sürüyor.

Gemlik geçmişini günümüze taşıyan 
Araştırmacı-Y azar 

Zebercet Coş!(un 

"hA“An<n soIoeti" 
adlı köşesiyle her hafta zevkle okuyacağınız 

yazılarıyla tarihten günümüze ışık tutacak.

Bu haftaki

(Tarih içinde Gemlik ve Havalisi) 
'ORHAN GAZİ KÜLLİYESİ" 

adlı yazısı 3. sayfamızda.

Bu yıl zeytin üreticilerinin yüzü gülecek.

Zeytigd^lksel

Yayınlarını 2.5 yıldır 
ilçemizde 104.2 
frekansla sürdüren 
Mega FM 3984 sayılı 
yasa gereği başvuruda 
bulunmadığı için İlçe 
Emniyet Müdürlüğü ekip
lerince cihazlar mühür
lendi.

HAFTAYA BAKIŞ
O Kadri GÜLER

Okullar Açılırken
1995-96 eğitim ve öğretim yılı ilk ve orta dereceli okullarda dûn 

başladı.
İstanbul gibi birçok il okullarının kapılarını bir hafta önceden 

açmıştı oysa.
Bursa ilindeki gecikmenin hafta başının 11 Eylül Gemlik ve 

Bursa'nın kurtuluş günü .ile çakışmasından kaynaklandı ve açılış bir 
hafta gecikti.

Türkiye'de eğitim karmaşası yıllardır bir kör düğüm olarak sürü 
yor.

1969-76 yılları arasında bu kurumun bir ferdi olarak minik yavru
ların yetişmesi için 7 yıl öğretmenlik yapmış biri olarak, sorunları veli 
terle ve öğrencilerle yaşadım.

Geriye dönüp baktığımda, değişen bir şeyin olmadığını görüyo - 
rum.

Milli Eğitiminde bir sistem kargaşasıdır gidiyor.
Türkiye kendine özgü, milli bir eğitim politikasını oluşturamayınca 

sürekli ithal (yabancı) eğitim sistemlerinin girdabından kendim kur
taramadı.

Atatürk'ün Milli Eğitim Bakanlarından rahmetli Haşan Ali Yücel 
zamanında kurulan Köy Enstitüleri dışında, bugün başarılı bir eğitim 
kurumu ve modeli geliştiremedik.

0 modele de sahip çıkamadık. Köy enstitülerini kurban ettik. 
CHP- DP kavgasının kurbanı ettik.

Son zamanlarda Türkiye ye ithal edilen eğitim sistemlerini anım
sarsanız, rahmetli özal zamanında önce Japonya modeli denendi.

Ardından bu model tutmadı, Almanya dan eğitimciler getirtildi ve 
Alman modeline dönüldü.

DP iktidarıyla herşey sil baştan edildi ve bu kez geçen yıldan 
anımsayacağınız kredili sistem uygulandı.

Şimdi bu sistem de kaldırıldı.
Kısacası, Türk MIHI Eğitimi daha kişiliğini bulamadı. Bu nedenle 

okullarımızda yetişen gençlerimizin kafası karmakarışık..
Eğitim sistemindeki karışıklığa bir de dersliklerin yetersizliğini 

ekleyiniz.
50-60 kişilik sınıflara balık konservesi gibi dizilmiş öğrencilere 

öğretmenlerin verebileceği eğitim ne kadar olur? Bu eğitimdeki 
kalitenin düşmesine neden oluyor.

Eğitimdeki kalitesizlik, özel dershaneciliğin pıtrak dikeni gibi 
çoğalmasını sağladı. Şimdi veliler, hangi tarafa para yetiştireceğini 
kara kara düşünüyor.

Sizin anlayacağınız, yeni öğretim yılına yine karmakarışık bir 
durumda girdik.

Öğretim yılı başında öğretmenlerimize, öğrencilerimize başarılar, 
velilere de bol kazançlar diliyorum.

İlçemizde 88.4 
İ frekansla yayın yapgn 
Radyo 24 ve 106.6 
frekansla yayın yapan 
Körfez FM yasal süre 
içersinde yayın 
yapacağını RTv.YK'ye

Haberi Sayfa 3'de

Rotaıy’den «ğiüme destek

Gemlik Rotary Kulübü 
eğitime olan desteğini 
Ata ilkokulu'nu pilot 
bölge seçerek, çalış
malarını sürdürüyor.

Gemlik Rotay Kulübü 
Dönem Başkanı Ceyhan 
Aydın, geçtiğimiz hafta 
yapılan haftalık yemekli 
toplantısında 
konuşarak, eğitime olan 
desteklerini sürdürecek
lerini ve okulun noksan 
olan ihtiyaçlarının 
karşılanacağını söyledi.

Haberi sayfa 3'de

BURDA Dergisı'ıun açlığı 
MODA GİYİM yarışmasında 
fermuarlı giysisi ile birinci 
olmuştu.

Emine
Alkaya 
İtalya yolcusu
Burda adlı Kadın 

Dergisinin Türkiye çapında 
açtığı Moda Giyim yarış
masında Türkiye birinciliğini 
kazanan Emine Alkaya, 
Türkiye'yi ve Gemlik'imlzi 
diktiği giysi ile İtalya'da 
temsil edecek.

150 giysi arasından 
yapılan elemelerde finale 
kalan Alkaya, 23-24 Eylül 
tarihleri arasında Dünya 
birinciliği için yarışacak.

Haberi Sayfa 3'de

Kısa kısa kısc
KARAGÖZ AFİŞ 
YARIŞMASI 
||||3Q Kasım 1995 tdrih- 
(eri arasında Bursa da 
kütlanacak olan 
Üfuslorarası 3. Bursa 

Orifagöz Festivali etkin- 
(ikteri kapsamında festi- 

\VÇtİ Müteşebbis Heyeti 
i .fdfafından 3. Afiş
Yarışması düzenlendi. 
Yarışmaya katılmak 
İsteyenlerin İlçe Halk 
Kütüphanesi'ne başvur- 

/fobları istendi.

KAMULAŞTIRMA 
BEDELİNE TEPKİ 
U^urbey Celal Bayar 
Anıt Mezarının 

•çevresinde bulunan 
.evlerin kamulaştırma 
bedellerinin yetersiz 
gelmesi sonucu kasa- 
balılar, fiyatlara tepki 
gösterdi.

Haberi sayfa 3'de

Beri iye Başkanı Nurettin 
Avcı, Gemlik kutla- 
.falarında şiddetli gribe 
yakalanınca geçtiğimiz 
hafta süresince evinde 
dinlendi.

Yılmaz AKKIUÇin 
' yazısı 2- $ayfada

"Yeni öğretim yılı 
nedeniyle

' inan TAMER'In 
c* yazısı 2, sayfada 
'Orhangazi KüBlyesl" 

Zebercet COŞKUN ’un 
yazısı 3. Sayfada

"CHP Değişim* Nereden
Başlanıl "" 

Erat GÜRÇ.AY ’ın

yazısı 4. Sayfada

Havaların uygun 
gitmesi nedeniyle 1994- 
1 995 ürünü zeytin 
rekoltesinin yüksek olması 
bekleniyor.

İlçe Tarım 
Müdürlüğü'nden alınan 
bilgilere göre ürünün

Cumhuriyet 
İlköğretim 
Okulu yolu 
ilgi bekliyor

Geçtiğimiz yıl öğre
time açılan Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu'na 
bağlanan üst yolun 
bozukluğu velilerin 
şikayetlerine neden 
oldu.

Dün öğrenime açılan 
okula çocuklarını okulu
na araçla götüren veli 
ler, yolun bozukluğunu 
görünce hayrete 
düştüler.

Haberi sayfa 3'de 

T

GÖKBERK...
Gökberk Anıtları..."

Hoppala! Bu da nesi demeyin. 
İnsanın fikri ne ise; zikri de odur.
Çillerin de aklı fikri Gökberk'de. 
Gökberk Ergenekon, ezeli mualifi...

tozlaşma mevsiminin 
uygun gitmesi ve 
ağaçların güzel meyve 
vermesi nedeniyle üretici
lerin yüzünün güleceği 
belirtildi.

Haberi sayfa 3'de

Marmara . 
birlik,’ 
salamura 
zeytin | 
alanlarını | 
sürdürüyor

Marmarabirlik Zeytin 
Kooperatifi elindeki 
stokların erimesi 
nedeniyle salamura 
zeytin alimini sürdürüyor.

Yetkililer, üreticilerin 
zeytinlerini birlik yönetici
lerinden söz almadan 
çekmemelerini istedi.

Haberi Sayfa 3'de
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Yılmaz AKKILIÇ
-•■................................ ...... :......................? -:

Zincirliler

YAZI VGRUjVl
Necati KARTAL

Yazarımız^ Necati KARTAL'ın yazısı elimize 
geçmediği için yayınlayamadık.
Okurlarımızdan özür dileriz. G.K.

Geçen perşembe akşamı 
Kervansaray Termal de YDH Genel 
Başkanı Cem Boyner'i izledik.

Önce şunun altını çizmeliyim : YDH 
gerçekten de "partrieşebilmiş değil, 
hatta belki buna niyeti de yok, 
"hareket" olarak kalmayı yeğliyor sanki. 
Yeşim salonunda, bir buçuk milyon lira 
vererek YDH'ye -dikkat buyurulsun 
'YDH'ya değil- katkıda bulunan 200 
dolayında "seçkin" vardı sadece. Bir 
başka yaklaşımla, YDH'nin yemekli 
toplantısına "vatandaş" temsilcileri 
katılmışlardı da, "ahall"den kimsecikler 
yoktu -antik Atina veya Roma'daki 
glbl-

Gerçi Boyner kouşmasında 
"Bursadakl mozaik, YDH'nin (öyle 
telaffuz ediliyor) milliyetçilik ilkelerini 
yansıtıyor" diyordu, ama o sözü edilen 
mozaikin dar gelirli kesimlerinden bir 
allahın kulu gelmemişti YDH Genel 
Başkam'nı dinlemeye, daha doğrusu 
gelememişti, gelemezdi de.

Ve beni asıl düşündüren, Sayın 
Boyner'in, o kesimlerin siyasete katılımı 
konusunda hiç de istekli görünmeyişiy- 
di. Bunu şöyle dile getiriyordu :

"Türkiye'yi kurtarmak, zincirlerinden 
başka kaybedecek şeyi olmayanların 
işi değildir. Eve ekmek götürme 
mücadelesi veren insanlardan, bir de 
memleketi kurtarma mücadelesi ver
melerini bekleyemezsiniz"

Bu sözler, eğer "dil sürçmesi", ya da 
bir tür "uçuk" öneri değilse -ki, Boyner 
‘Önerilerimiz uçuk olmayacak' diyor
du üstüne basa basa-, YDH'nin "par- 
tileşememe"sinin, salt fikir jimnastiğiyle 
zaman geçiren bir "seçkinler kulübü" 
havasında kalmasının gerekçesini 
apaçık ortaya koyuyor bence. Ama 
asıl ilginç nokta, YDH'nin önerdiği 
demokrasinin, bir bakıma Antikçağ'da 
Atina'nın denediği "eupatrldes'lerin 
"oligarşi"sini andırır olması -yani 'soylu - 
lar yönetim I

İyi de, zincirlerinden başka kaybe
decek şeyi bulunmayanlar "siyaset 
dışına" itilecek olurlarsa, onların kurtu
luşu için savaşım verecek partiler 
hangi "İhale yöntemiyle" belirlenecek?

Acaba bu konuda ne düşünüyor 
Sayın Boyner? Doğrusu merak ediyo
rum ve dört gözle aydınlatılmayı bek
liyorum...

Boyner güzel şeyler söylüyor, tatlı 
konuşuyor, zaman zaman ağzından 
bal akıyor sanki. Ama arada kantarın 
topuzunu kaçırıveriyor. Örneğin 
toplam gelirlerin yüzde 50'sinin yerel 
yönetimlere kalması gerektiğini 
savunuyor ve de doğal olarak "hoş" 
geliyor insana bu görüş. Ne var ki, böl
geler arasındaki kalkınmışlık farklılığı 
üzerine söyledikleriyle bu görünüşü 
örtüştürmekle zorlanıyorsunuz, biraz 
"atmasyon", ya da bir tür "siyasal pro
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mosyon" gibi geliyor.
Ben, Türk-İş Genel Başkanı Bayram 

Meralle YDH Genel Başkanı arasında 
benzerlikler görüyorum. Meral de 
zaman zaman "siyasal promosyon" 
yapıyor. Örneğin kendisinin 1991 seçi
minde DYP adayı olduğunu unutuyor - 
-veya pardon, unutmadığı için-, 
arkasına işçileri takıp "CHP kurultayı'nı 
basmaya gidiyor. Şimdi de kalkmış, 
kamu kesimindeki toplu sözleşme 
görüşmelerinin CHP için son şans 
olduğu uyarısında bulunuyor ve, "Toplu 
sözleşme görüşmelerinde çözüme 
varılırsa CHP eski büyük günlerine 
döner, yoksa tarih sayfalarında kay
bolur" diyor.

DYP'ye fazlaca yüklenmiyor Sayın 
Meral, çünkü kendi'ideolojisinin partisi 
o. Ama CHP'ye gelince, vur abalıya! 
Hayret ediyorum, yüzü de kızarmıyor 
hiçi..

YDH lideri'nin zincirlerine sahip çık
makla yetinmelerini öğütlediği kesimi; o 
kesimin çıkarına politikalar üretme işle
viyle yükümlü siyasal partiyle uzlaştır
mak bir yana, o partiyi yıkmak için 
"koç başı" gibi kullanıyor.

Bir tuhaf durum var orta yerde. İşçi 
lideri, arkasına zincirlerinden başka 
kaybedecek şeyi olmayanları takıp 
sosyal demokrat partinin kapısına 
dayanıyor. Seçenek olduğunu 
savlayan partinin genel başkanı ise, 
"Türkiye'yi kurtarmak, zincirlerinden 
başka kaybedecek şeyi kalmayan
ların işi değildir" diye bangır bangır 
bağırıyor!

Hasılı "yap-boz"un parçaları darma 
dağınık, bir türlü yerli yerine oturtu
lamıyor. Emekçiler, sosyal demokrat 
CHP'deki tutarsızlıktan yılgın, kendisini 
"demokratik sol" diye tanımlayan ve 
giderek "sağ"a kaymakta olan DSP'yle 
siyasete "şeriat"ı sokan RP'ye yöneliyor. 
DYP Türk-İş Liderini arkasına almış, 
bütün olumsuzlukların faturasını koa
lisyon ortağına çıkarma kurnazlığa 
soyunuyor.

Boyner, "Türkiye, dünyanın son 
kominist devletidir" saçmalığını seçkin
lere yutturmaya çabalıyor -belki de 
böylece bir 'seçim Ittlfakı'nın kapılarını 
aralamayı amaçlıyor-. Ama Sezar'ın 
hakkı Sezar'a, 'Biz köle başkaldırı 
hareketi değiliz, biz efendi başkaldırı 
hareketiyiz" diyor açıkça net biçimde.

Hiç değilse doğru söylüyor. Bayram 
Meral gibi, zincirlerinden başka kaybe
decek şeyi olmayanları yanıltmıyor. 
"Ben" diyor, "efendilerin partlslyim, zin
cirlilerin değil!"

Peki iktidara gelme şansı var mı 
YDH'nin?

Şimdilik yok gibi görünüyor, ama 
"insan aç kalmaya görsün, inançlannı 
bile yer" dedirtmemiş miydi fukara 
köylülere, rahmetli Sermet Çağan 
Ayak-Bacak Fabrikası'nda?..

BP’den sahte 
belgelerle yağ almak 
isteyen dolandırıcılar 
yakalandılar.

Bıkmıyorlar
Gemlik BP Yağ Dolum 

Tesisleri dolandırıcıların 
hhetkezi haline geldi.

2 yıl içinde on dokuz 
Hez-dolandırıcılık olayı 

sSClhne olan BP Yağ 
j:::l56|.üm Tesislerini soymak 
s^hteyen Urfalı Mustafa 
./Tutar (25) ve Mehmet 
-\Ağalda (29) adlı iki 

Kafadar 01 Ak 495 sahte 
plakalı kamyonla

i ? geçtiğimiz hafta BP 
Tesislerine gelerek, 
Süleyman Tanrısever 
adına düzenlenen sahte 
ehliyet ve ruhsat ile Horoz 
Nakliyat ile Horoz

;.(;Nakiiyat Firmasından 
. aldığı sevk irsaliyesi ile
BP'den 13 ton motor yağı 

. Çalmaya yeltendiler.
Nakliyeci firmanın 

şatolardan şüphe - 
lemerek, durumu jandar
maya bildirmesi üzerine, 

•şdhelar üzerine yaptığı
• /İa|dmada belgelerin 

sahte olduğu ortaya 
çıkıt.

• ,;.Şuç üstü yakalanan 
; /Mehmet Ağolda ve 
;• /Mustafa Tutar, sorgula- 
:: malarından sonra 

çıkarıldıkları mahkemece 
• • tutuklanarak, Gemlik

■ Cezaevine gönderildiler. 

Zeytin hali 
Esnafı yer 
İstiyor

••• Harpidiye Mahallesi 
'j:0t-hdngazi Caddesi 

yanında bulunan Eski 
■■■"■zeytin hali esnafı kendile 
•'■.fdhdyer gösterilmesini 

isfîyör.
Belediye Başkanı 

:.•••• Nezih Dimili döneminde 
:>.i^eÇfin halinin katlı 

ptöpark ve kültür sarayı 
:ptatak ayrılmasından 
sonra bir kısım zeytin stok-

■■ euŞünun kurduğu zeytin 
satım merkezi ile

■' ■modern iş yerlerine 
. Ilışmasından sonra 

eskihalin yetersiz gelmesi 
'Ve..yıkım korkusu burada

I bulünan yaklaşık 50 
esnafın yer aramasına

•: neden oluyor. Hal esnafı 
:.;::;B^diye Başkanı Nurettin 

Avcı'nın kendileri ile 
^görüşmekten kaçtığını 
soruna çözüm bulmak 
için Belediyeden destek

.: gediklerini ancak bu 
konuda yeterli desteği 
atamadıklarını söylüyor- 

Hal esnafı yeni kuru
tan zeytin merkezinin

|| yansıdaki arazinin aynı 
„ fBHaçla kullanılmak 
•: Çizere kendilerine ve 

rilmesinl istiyor.

KAYIP
Niğde - Bor Nüfus 

Müdürlüğü'nden almış 
olduğum nüfus 

cüzdanımı kaybettim.
Hükümsüzdür.

Ahmet AYHAN

KAYIP

Gold Simte marka 
yazar kasa ruhsatımı 

kaybettim.
Hükümsüzdür.

Celal ERDOĞAN

SIRASI GELDİKÇE
İnan

YENİ ÖĞRETİM YILI NEDENİYLE
Yeni öğretim yılı, ilçemiz Atatürk İlkokulunda düzenle- I 

nen törenle dün başladı.
İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Erol Ateşli, bir kadir 

şinaslık örneği olarak beni Atatürk İlkokulu'nda mezunlar 
adına konuşmacı olarak laik görmüşler. Durumu İlettiler. 
Gelin görün ki, üzerinize afiyet anjin olduğumdan kısık ve 
çatallaşan sesimle bu görevi gereği gibi yapamayacağım 
için kendilerinden özür dileyerek, bu unutulmaz görevden I 
atfımı rica ettim. Ve bir başka mezunu görevlendirmesini i I 
istedim. Kabul ettiler. Ve anlayışla karşıladılar.

Konuşabilseydim, bu günde neler diyecektim.
Mülki Erkanı saygıyla selamladıktan sonra yeni öğretim 

yılının hayırlı uğurlu olmasını dilerdim.
Yetkilliler olarak, kendilerinden öğretim yıllarının eski yıl- I 

larda olduğu gibi mayıs sonunda bitip eylülün son haftasın- I 
da başlaması hususunda gayret göstermelerini isteyecek
tim.

Ülkemizde eylül ayı turizm yönünden çok olumlu/ I 
Mayıstan başlayarak ağustos sonuna kadar dış turizme ; I 
eylül ayında da iç turizm önem verildiğinde eylülde fiyat
ların uygunluğu velilere ve öğrencilere daha çok tatil 
imkanı yaratacak. Dar gelirliler, yaz aylarında turizmden 
pek yararlanamıyorlar.

Eylülün baş veya ortalarında okulların açılmasıyla turist I 
lik tesislerin yoğunlukları düşüyor ve atıl olarak kalıyor.

Öğretmenlerimize zor görevlerinde kolaylıklar dileyecek
tim. Öyle ya her gün artan öğrenci belirli ve kısıtlı derslik II 
noksan araç gereçle nasıl baş edecekti, nasıl başarı II 
gösterecekti öğretmen.

Velilere de, Allah yardımcınız olsun temennisinde bulu- II 
nacaktım. Yeni okula kayıtla başlayış bir işçinin, bir emek • I 
linin iki üç aylık maaşına eş değerde kayıtları yenilemek, ( I 
üst baş temin etmek, kitap-defter alımı bunlardan aşağı I 
değil.

Sevgili öğrencilere de, ebeveynlerinizin dert yanmaları- I 
na bakıp üzülmeyin, dertlenmeyin, kederlenmeyin anne I 
mize, babamıza yük olduk diye öğüdünü verirdim. Herşeyin I 
bir çaresi vardır. Yola çıkan yarıda kalmaz. Sizin göreviniz I 
ders çalışmak, okuyup adam olmak. Bireyci gibi çalışıp, I 
topluma kendini adamak olsun göreviniz. Sevgiyi, banşı, I 
dostluğu, arkadaşlığı, yaygınlaştırmak olsun göreviniz. I I 
Tutumlu olun. Yabancı hayranı olmayın diyecektim. Milli ’ I 
duygularınızı üstün tutunuz. Gönüllerinizden vatan aşkı,.] I 
bayrak sevgisi, insan sevgisini eksik etmeyiniz diyecektim. <

Okuduğunuz bu okulda 50 yıl önce 38 İnan Tamer I 
olarak benim de okuduğumu, bahçesinde koştuğumu,: I 
birdir bir oynadığımı, merdiven korkuluklarından kaydığımı, I 
mermerli bahçesinde kaydırak oynadığımı, ip atladığımı, I 
topaç ve çember çevirdiğimi söyleyecektim. 
Öğretmenlerimizin babacan ve sevecen olduklarını öğret- I 
menlerimizi nasıl sayıp, sevdiğimizi, öğütlerini dikkate alarak I 
tuttuğumuzu dile getirecektim.

Atatürk İlkokulu'na (OĞLAN MEKTEBİ) dendiği bir erkel I 
olarak benim kız mektebinde işim ne diyerek ailemi zorla-: I 
yarak, kayıt olduğumu, Apışaracı Süreyya Bey (Cantürk)'ün I 
ününü bilip, korka korka bu okula yazıldığımı İfade edecek- I 
tim. Rahmetli Süreyya Bey'in ne kadar hoş görülü, disiplinli, 
iyi bir insan olduğunu anlatacaktım yeni öğrencilere. Okul 
kooperatifçiliğine özen gösterilmesini isteyecektim kendi
lerinden. Kooperatifçiliğin ileri yaşlarda insana bölüşe- 
bilmeyi öğrettiğini ve girişkenlik verdiğini utanma, sıkılma 
gibi olumsuz duygusallıkları bıraktırdığını anlatacaktım. 
Biriktirmenin neler kazandıracağını kooperatifçilik dönem- I 
lerinde görüp anlayacaklarını ifade edecektim. Ve okul I 
kooperatifçiliğinden bir örnekle aldığım unutulmaz dersi I 
okul anısı olarak anlatıp, ayrılacaktım huzuıtannızdan.

Bendeniz, sevgili kardeşlerim Oktay (Ertür) ve Berkay I 
(Kumla) okul kooperatifine görevli seçilmiştik Sayın Süreyya I 
öğretmence. Lise Caddesindeki simitçi Tahir'ln fırınından I 
tavalarla simitleri, kaymaklı kurabiyeleri sabahın erken I 
saatlerinde alır okul kooperatifine getirirdik. Okul adına I 
öğrencilere satardık. Simitler, kaymaklı kurabiyeler sıcak ve I 
taze olduğundan can çeker, satışlar her gün artarak, I 
koopera tifin geliri çoğalırdı. Bir keresinde kırık olduğundan I 
satılamayan dört kaymaklı kurabiye elimizde kaldı. I 
Rahmetli Süreyya Bey, kendisi dahi) her birimize birer tane I 
verdi bedavadan yedik. İyi işti. Kırılanları demek hep yiye - 
çektik. Ertesi günü daha çok yiyelim diye biz kırdık 8 tane I 
kaymaklı kurabiyeyi. Cin gibi Süreyya Bey yutarmı. Sizi I 
uyanıklar sizi sökülün bakalım paraları da aklınız başınıza 
gelsin dedi. Kaymaklı paralarını bir güzel bize ödetti. I 
Hampacılığın İyi bir şey olmadığını o günlerde anladık. Bize I 
verilen unutulmaz bir ders olarak ondan hep uzak durduk I 
ve duracağız.

Yeni öğretim yılı nedeniyle hayatta olan okul 
arkadaşlarımı, sevgiyle, hakkın rahmetine kavuşanları rah - 
metle anarım. Aziz hatıraları Önünde saygı ile eğilirim. I 
Öğrencilerimize de üstün başarılar temenni ederim. I 
Öğretmenlerimize de saygılarımı sunarım.
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sati KARTAL I 
m yazısı elimdi 
'yamadık. I

İlköğretim Haftası başladı.

ınîMj
EDENİYLE 
okulu ndo düzenle. I

Erol A*eşü, bil ko® i 
îkulu'ndo mezun!® 
m. Durumu Jette 
duğumdan ksive 
>i yapomayacoğn 
tutamaz görevden I 

gorevienrfrmesn

ecekfin 
sonra yeni öğrefcı

iroytarmestıy 
Aüûn son hofan 
■"eterini isteyecek-

»den çok olumlu, 
kodar ctjtuizme 
rue e.'joefytf- 
'e dohoçoktoil 
- oc turizmden

1995-96 öğretim yılı ilk 
ve orta dereceli okullar
da dün öğrenime baş
landı. Öğrenciler ders- 
başı yaptılar. Okulların 
açılmasıyla da 
ilköğretim Haftası'nın kut
lanmasına başlandı.

Dün sabah yeni öğre
tim yılının başlaması 
nedeniyle, öğrenciler, 
pırıl pırıl okul giysileri ile 
okullarının yolunu 
tutprken, bu yıl ilkokul bi 
rinci sınıfa yeni başlayan 
7 yaşındaki minik öğren
ciler de okula başla - 
manın heyecanını 
yaşadılar.

600 öğretmen ile yeni 
öğretim yılına başlayan 
ilk ve orta dereceli 
okullarda geçtiğimiz yıl

Mega FM sustu
ilçemizde 2.5 yıldır 

yayınlarını sürdüren 
Mega FM 3984 sayılı 
yasa gereği başvuruda 
bulunmadığı için 
Emniyet Müdürlüğü 
ekiplerince kapatıldı.

Gemlik'te 104.2 
frekansla 15 Mart 1993 
tarihinde yayın hayatı
na başlayan Mega- FM, 
3984 sayılı yasanın çık
masından sonra radyo 
ve TV üst kuruluna, 
yayın yaşamını devam 
ettirmek isteyen radyo 
ve tvlerin 25 Ağustos 
1995 gününe kadar 
yapması gereken 
başvuruyu yapmadı. 
Böylece kendini kapat

Rotary'den eğitime destek

Ata İlkokulu yenileniyor
Gemlik Rotary Kulübü 

eğitime olan desteğini 
Ata İlkokulu'nu pilot 
bölge seçerek sürdürü 
yor.

Gemlik Rotary Kulüp 
Dönem Başkanı Ceyhan 
Aydın, geçtiğimiz hafta 
kulübün haftalık yemekli 
toplantısında yaptığı 
konuşmasında 1995 
eğitim ve öğretim yılının 
başlaması nedeniyle 
eğitime olan desteklerini 
sürdürmeye devam ettik
lerini belirterek, ilçenin 
en mağdur okullarından 
biri olan Ata İlkokulu'nu 
pilot okul seçtiklerini 
söyledi,

Ceyhan Aydın, 
konuşmasında okul açıl
madan tüm badana 
işlerinin kulüp tarafından 
yaptırılacağını, yönetim 
tarafından okulda nok
san bulunan hiç bir şeyin 
bırakılmayacağını 
belirterek şöyle konuştu : 

toplam 15 bin 518 öğren
ci öğrenim görmüştü.

Yeni kayıtların 
tamamlanması ile bu yıl 
öğrenci sayısının 17 bin 
dolaylarında olması bek
leniyor.

İLKÖĞRETİM
HAFTASI
İlköğretim Haftasının 

başlaması ile dün saat 
10.00'da Atatürk Anıtı 
önünde bir tören düzen
lendi.

Her okuldan bir grup 
öğrencinin temsilci olarak 
katıldığı törenlerde, 
Atatürk ve Milli Eğitime 
emek verip ölenler için 
yapılan saygı duruşun
dan sonra İstiklal Marşı 
söylendi. Törenden sonra 
Kaymakam Orhan Işın, 

mış oldu.
Geçtiğimiz hafta 

perşembe günü yasa 
gereği başvurusunu 
tamamlamayan Mega 
FM'nin İstiklal Caddesi 
Sancar İş Hanı Kat 4'de 
bulunan yayın cihazları 
Gemlik Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri 
tarafından mühürlendi.

Gemlik'te 3984 sayılı 
yasanın istediği şekilde 
yayın yaşamına devam 
edeceğini bildiren 88.4 
'den Radyo 24 ve 
106.6'dan yayınlarını 
yapan Körfez FM rad 
yoları çalışmalarını 
sürdürüyor.

"Yöneticiler okulların
da daktilo ve hesap 
makinâsı bulunmadığını 
ayrıca dersliklerde 
perde olmadığını 
söylediler. Kulübümüzün 
girişimleri ile Akbank 
Gemlik Şubesi'nden bir 
daktilo ve hesap maki
nesi ile Bursa Seçenteks 
den bir top seten perde
lik kumaş sağlayarak, 
istenilen ilk ihtiyaçları 
karşıladık."

Geçtiğimiz yıllarda 
Rotary eşleri okulun 
bahçesine Atatürk Büstü 
yaptırmış, dersliklere de 
birer kitaplık armağan 
etmişlerdi.

Gemlik Rotary Kulübü 
Başkanı Ceyhan Aydın, 
eğitim ve öğretim yılı 
boyunca Ata 
İlkokulu'nun her türlü 
İhtiyaçlarının kulüpçe 
karşılanacağını, öğren
cilere de yardım ede- 
ceğlnl belirtti._______ 

İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Erol Ateşli, daha sonra 
10.15'de Atatürk’ 
İlkokulu'na giderek, yeni 
öğretim yılının başlama 
törenlerine katıldılar, 
İlköğretim Haftasını 
başlattılar.

Törenlerde Hiçe Milli 
Eğitim Müdürü Erol 
Ateşlinin konuşmasından 
sonra .emekli bir öğret
men konuştu. Atatürk 
İlkokulu mezunlarından 
birinin konuşmasından 
sonra öğrenciler de şiirler 
okudular.

Kaymakam ve İlçe 
Milli Eğitim Müdürü ve 
Şube Müdürleri gün 
boyunca okulları ziyaret 
ettiler. ;

Marmara 
Birlik 
salamura 
zeytin 
alımlarım 
■‘dürüyor 
: Marmara birlik Zeytin 
^pöperatifi elindeki stok- 
kjtöii erimesi nedeniyle 
kooperatif ortaklarından 
salamura zeytin alımlarım 
sürdürüyor.

:22£)-250 tane süper 
zeytin 130 bin, 260-300 tane 
extra extra zeytin 110 bin, 
310-350 tane extra extra 
zeytin 90 bin lira, 360-400 
tane lüks zeytin ise 70 bin 
liradan alınacak.
i Marmarabirlik Zeytin 
Kooperatifine zeytin ver
mek İsteyen üreticilerin, 
zeytin örneklerini bir gün 
beklettikten sonra eksper 
tizlere getirmelerini ve kont 
rol ettirmeleri isteniyor.
' Üreticilerin zeytinlerini 

birlik yöneticilerinden söz 
almadan ürünlerini çek
mecelerini istendi. 

Kamulaştırma 
bedeline tepki 

Umurbey Celal Bayar 
Anıt’Mezarının çevresinde 
bulunan evlerin kamu- 
laşlırma bedellerini yetersiz 
bulan kasabalılar, fiyatlara 
tepki gösteriyorlar.

^Bayındırlık ve İskan 
Bakctnhğı'nca tesbit edilen 
kamulaştırma bedellerinin 
İZirâat Bankası'na yatırıl
masından sonra bu fiyatları 
yetersiz bulan konut sahip
leri zorla evlerimizden 
.çıkartıyorlar, hem de ev 
plâcak kadar para vermi 
yarlar. Bu nasıl devlet 
adaleti diye yakınıyorlar.

iıhııriyet 111İV jl .İkoğretım 
Okulu yolu

Geçtiğimiz yıl öğretime 
açılan Cumhuriyet 
ilköğretim Okulu'na 
bağlanan üst yolun 
bozukluğu, velilerin 
Şikayetlerine neden olu 
y°r<

Dün öğrenime açılan 
Okullarına giden 
Cumhuriyet İlköğretim 
Okulu ve Anadolu Lisesi 
öğrencileri ile çocuklarını 
araçlarla okula götüren 
veflier, üst yolun bozuk
luğunu görünce gayrete 
düştüler.
| Valiler, yaz boyunca 
yolun programa alınarak, 
yapılmamasını anlaya - 
madjklarını, okulların açıl - 
masından sonra yol çalış - 
malarına başlamanın 
velileri ve öğrencileri güç 
duruma sokacağını 
/söylediler.

■ Gemlik Belediyesi 
Kumla yolu ile Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu arasında- 
kî yolu geçtiğimiz yıl parke 
yapmış ancak, kaderine 
tiark-etmişti.

HAFTAM

(Tarih içinde Gemlik ve Havalisi)
ORHAN GAZİ KÜLLİYESİ

Öldüğü zaman 80 yaşında olan 
Orhan Gazi tam 36 yıl saltanak sürmüş, 
Sakarya'dan Tunca kıyılarına uzanan 
bir büyük devlet oluşturmuştu. Askerini 
üç birden otuz bine, halkın üçyüz bir 
den üç milyona çıkarmış, ölene dek 
haktan adaletten ve insanlıktan ayrıl
mamıştı.

Türbesi, Hisar içinde, Osman Gazi'nin 
"Gümüşlü Kümbet" dediği yerde, eski 
Sert Eli Manastırının bahçesinde, 
Osman Gazi'ninkinin tam karşısındadır. 
İlk eşi Nilüfer Hatunun kabri de ayrı 
yerde olup, oğlu Kasım Çelebi, Yıldırım 
Bayezit'in oğlu Musa Çelebi ve kızı 
Fatma öteki oğlu Korkak ve kimliği bilin
meyenlerle 21 kabirdir.

Gerçek Türk-Osman eserlerinden biri 
olan Orhan Camii ise Hisar dışında 
şimdiki Ulu Camiin yakınında bulun
maktadır. Camiinin yanında bir 
hamam, bir imaret, bir han, bir de 
medrese vardır. Orhan Gazi Külliyesi adı 
verilen bu yapılar bir duvar içine alın
mış ve hanın adına Emir Han denilmiştir 
ki, bu han .bugün de vardır. O devirde 
ise ülkenin en önemli iş yerlerinden biri 
olup, tam üç yüz yıl ticaret, ve borsa 
merkezi olarak önemini korumuştur.

Anadolu, Asya ile Avrupa arasındaki 
ticaret yolu üzerinde olduğundan, 
ortaçağda kıtalar-arası transit görevini I

yapmaktaydı.
Ticaret, kervanlarla yapılırdı o günkü 

günlerde. Bu kervanlarının geçtiği yol
larda hanlar, hamamlar, kervansaraylar 
yaptırılırdı.

Ortak çalışırlardı ticaret örgütleri. 
Kervanlar Endonezya'dan Almanya'ya, 
Afrika'dan Seylan'a, Basra'dan 
Moskova'ya dek gider gelirler, mal 
getirir, mal götürürlerdi.

Ve bu üç kıtayı içine alan ticaret 
örgütünün can noktaları Anadolu olup, 
özellikle de Marmara bölgesi idi.

Binlerce deveden, binlerce katırdan, 
yüzlerce arabadan oluşan kervanlar, 
devletler-üstü yasalarla yönetilirler, 
soylu kişiler, şeyhler, prensler, beyler ve 
zengin tüccarlar para koyarlar, örgütü 
onlar yönetirlerdi.

Bursa şehri Anadolu'nun, özellikle 
marmara kıyılarının önemli bir pazar 
yeri idi. Kervanların gidiş ve geliş yolları 
buradan geçer, tüccarlar Bursa'da 
konaklarlar, buraya mal getirir, burada 
mal toplarlardır. Emir Han her gün 
yüzlerce kişi ile dolar taşardı.

Şimdiki Ulu Cami avlusunda o gün
lerde Emir Hanın depoları ve ahırları 
bulunurdu. Bu depo ve ahırlar hiç boş 
kalmaz, malın biri girer biri çıkar, hay
vanlar bir görünüm bir yok olur, yerlerini 
yenileri, hep yenileri alırdı.

Havaların uygun 
gitmesi nedeniyle 1994- 
1995 ürünü zeytin 
rekoltesinin bu yıl geçmiş 
yıllara göre yüksek olması 
bekleniyor.

İlçe Tarım 
Müdürlüğünden aldığımız 
bilgilere göre ürünün 
tozlaşma mevsiminin 
uygun gitmesi ve 
ağaçların güzel meyve 
tutması sonucu mevsimin 
de yağışlı geçmesi ile bu 
yıl zeytin rekoltesinin yük
sek olacağı bildirildi.

İlçe Tarım Müdürlüğü 
Teknisyenlerinin yaptığı 
saptamalara göre geçen 
yıl yemeklik zeytin 28 mil 
yon 350 bin kilo, yağlık 
zeytin ise 3 milyon 150 bin 
kilo tahmin edilmiş, olan

BURDA Dergisi'nin açtığı MODA GİYİM yarışmasında 
fermuarh giysisi ile birinci olmuştu.

Emine Alkaya a
İtalya yolcusu

Burda adlı kadın der
gisi'nin Türkiye çapında 
açtığı "Moda Giyim" 
yarışmasında Türkiye bi 
rinciliğini kazanan Emine 
Alkaya, İtalya yolcusu .

Haziran ayında ünlü 
modacıların seçici kuru
lunca 150 giysi arasından 
yapılan elemelerde 
finale kalan Emine- 
Alkaya'nın yaptığı fer- 
muarlı giysi, dalında birin
ci olmuştu. 

rekoltenin bu yıl ise 31 
milyon 375 bin kilo 
yemeklik zeytin, 3 milyon 
500 kiloğram ise yağlık 
zeytin olmak üzere 
toplam 34 milyon 875 kilo
gram olması bekleniyor. 
Zeytin üreticilerinin bu 
yılda yüzünün güleceğini 
söyleyen ilgililer, zeytin 
sineği ile ilgilli mücade
lenin devam ettiğini , 
zararlının etkili olduğu yer
lerde mutlaka mücadele 
yapılması gerektiğini 
hatırlattılar. Gemlik'te 2 
milyon 325 bin ürün veren 
zeytin ağacı bulunuyor.

Ziraat teknisyenleri bu 
nedenle köyler ve mer 
kezlerde sürekli arazi tara
ması yapıyor.

23-24 Eylül tarihleri 
arasında İtalya'nın Trieste 
kentinde Avrupa finalle 
rine katılmak için yarın 
İstanbul'a gidecek olan 
Emine Alkaya, buradan 
diğer dallarda birincilik 
kazanan eserlerin sahip
leri ile birlikte İtalya'ya 
uçacaklar.

• Türkiye'yi ve 
Gemlik'imizi diktiği giysi ile 
İtalya'da temsil edecek 
olan Alkaya'nın ülkemize 
başarı kazandırması bok - 
leniyor.

Zebercet COŞ'KUV^
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İLAN
GEMLİK MUHTELİF ESNAF VE SANATKARLAR ODASI BAŞKANLIĞINDAN 

Hamldlye Mh. 2. Kordon Alemdar Ap. Zemin katta bulunan yeni alınan binanın 
dış cephe alüminyum doğramua iyi yapılacaktır. İlgilenen esnafın 18.9.1995 
tarihinden 28.09.1995 tarihine kadar aşağıdaki şartnamelere göre tekliflerini 
Gemlik Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odasına bildirilmesi arz olunur.
İHALE ŞARTNAMESİ
1 - Dış cephe alüminyum doğrama kalın seriden olacaktır.
2- Alüminyum Doğrama model ve renk İsteğe göre olacaktır.
3- Fatura kesilecek K.D.V. ödenecektir.
4- İhale kapalı zarf usulü olacaktır.
5- Model çizimi yeni binada asılıdır.

İLAN 
VEKALETNAME

Şirketimizin namına faaliyet hudutları içinde yangın, 

nakliyat, makina motaj ve her türlü kaza sigortaları 

istihsaline poliçe tanzim ve prim tahsil yetkisi olmak

sızın, sadece teklif alıp şirkete iletmek üzere;

YALOVA /GEMLİK yolu DERİNCE Mevkiinde 

faaliyet gösteren BAKTST GIDA SANAYİ VE 

TİCARET LTD.ŞTİ. 'nin şirktemizin YALOVA 

acenteliğine nasp ve ayin ettik.

Keyfiyet sigorta şirktelerinin Murakabesi hakkındaki 

7397 sayılı kanun hükümleri gereğince ilan olunur.

DEMİR SİGORTA A.Ş.

İLAN
GEMLİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İlçemiz okul ve kurumlarında çalıştırılmak üzere biri lise mezunu ve ikisi 
ortaokul mezun olmak üzere toplam 3 adet hizlmetli alınacaktır.

Şartları taşıyanların süresi içinde başvurmaları ilan olunr.
ALINACAK PERSONELİN
KADRO ÜNVANİ : Hizmetli
SINIF : Yardımcı Hizmetler Sınıfı
DERECESİ : Lise mezunları 10ncu derece ortaokul mezunlan 12nci derece
SAYISI : Lise mezunu 1 adet ortaokul mezunu 2 adet
ARANAN ŞARTLAR:
1. Türk vatandaşı olmak
2-18 yaşını tamamlamış olmak
3. Ortaokul ve lise mezunu olmak
4, Kamu haklarından mahrum kalmamak
5. Hapis cezası le hükümlü bulunmamak(İlgili yönetmelikteki muafiyetler 

hariç)
6. Askerlikle ilgisi bulunmamak
7. Görevini yapılmasına engel vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı 

İle özürlü bulunmamak
8. MÜRACAAT ŞEKLİ VE YERİ : İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden temin edilecek 

iş talep formu (ve bu formdaki açıklamalara göre) yine bu makama başvurula - 
çaktır.

SON MÜRACAT TARİHİ : 25 Eylül 1995 Pazartesi
SINAV TARİHİ : 27 EYLÜL 1995 Çarşamba Saat 10.00'da
SINAV YERİ: Gemlik Ticaret Meslek Lisesi

TEK VERGİ 
NUMARASI 
UYGULAMASI 
UZATILDI
OİHÜ^tgl numarası uygula- 
İT'iı!tâh£ia, mükelleflerin yeni 
numaraları ibraz etme 
Ikşfibfeüğu 31 Ekim akşamı- 
njS„kp’çlar uzatıldı.

Bakanı İsmet Atilla 
açıklamada, 
uygulamanın yeni 

ve mükelleflerin 
lîHi^ğdûr edilmemesi için 
i|H|^j|İ;şİızattıklarını söyledi. 
Yıenl vergi numarasını ibraz 
ıbşt^İ^ıçin mükelleflerin 
iiji^İİİİğİçbüzdanı örneği ile bjr- 
l&g&âğlı bulundukları 
İ|İİ^|g|ip|alrelerine başvu- 
=İOsWergi numaralarını 
i|||İİÜİ|ırı gerekiyor. (BYE) 

Sağlık için 
iyotlu tuz 
y&jfcfllbki hormon oluşu- 
uftürüçîd gerekli olan iyotun 

alınmasının başta 
üzere, çocuklar- 

geriliği ve cücelik, 
hcffnlIbJerde de ölü doğum 

neden olduğu
MiH1-
İtiiirliLyeide guatr hastalığın 
iŞÖİi yüksek ve yaygın 
İlsiOÜ' sorunun çözümü için 
höİŞİtn^/otlu tuz kullanması 
^g&te&liği belirtildi, 
iyetıyetersizliğınden kay- 
i,^||şİİİ^an hastalıkların önlen- 

yurt çapında alı- 
höCdk.en etkin önlemin, 
^Hhelçjerde kullanılan 
&AİıWİ iyotlanması ve 
ISşjpyşpdgerekliliğinin halka 
d^râirıası gerekiyor, 
lyblbhinsanda tiroıd hor- 
rîrtöfilöiEinın oluşumunda 
i^H^|İ|İtemel besin 
:<$ğlŞrfcijden biri olduğunu 
İH&İr^ifan yetkililer, dünya

Yüzde 10'unun 
:ğği$Bbastahğına yaka- 
hsşdi|ırıı, annelerden iyot 

yüzünden her yıl 
8$ fe&bebeğin ölü doğduğu 
MM. (BYE)

CUnCEL SORURLAR

Çiftçiye 
tohum uyarısı

Sarı pas hastalığı 
nedeniyle verimi önemli 
oranda azalan seri 82 türü 
buğday tohumunun, bu 
sezon bazı alanlarda 
ekilmemesi istendi.
- Türkiye'ye yıllar önce 

verimi yüksek öldüğü için 
getirilen Meksika orjinili 
melez buğday türü seri- 
82'nin iklim şartlarından et 
kilenerek, sıcak ve yağışlı 
sahil bölgelerinde, sarı pas 
hastalığına yakalandığı 
belirtiliyor. Seri 82 buğday 
tohumunun sahil böl-. 
gelerinde ekimini riskli K 
olduğunu belirtiliyor.

EKOL GÜRÇHY

(CHP) "Değişime Nereden Başlamalı"
CHP kurultayı sonuçlandı. Genel Başkan Deniz

Baykal. 1
Deniz Baykal bu gerilemeyi nasıl durduracak. 

Bütünleşmeyi ve parti disiplinini nasıl sağlayacak.
Piyasa ekonomisinin ezdiği halk İçin ne gibi 

çözümler getirecek.
Değişim nerelerde olacak. Yoksa lafta mı kala

cak.
Hep birlikte göreceğiz.

AYDIN-MUHAFAKAR TABANLA
YENİDEN BİRLEŞME

Baykal ve ekibinin, İlk yapacağı değişim, kaybet
tiği aydın-muhafazakar kesimi geri kazanmak 
olmalıdır.

Devletin en üst kademesindeki yetkililer, dini 
İnançlarını rahatlıkla yerine getiriyor. Amerika 
başkanı yemin sırasında İncile el basıyor. İlk İsmi 
Hıristiyan olan bir parti Almanya'da dört kez seçim 
kazanıyor.

İşte bütün bu olaylar, laiklik savunucusu (CHP) 
parti yönetimi tarafından dikkatle değerlendirilme
lidir.

Eğer, bazı partilerin dini istismar ettiği söyleniyor
sa, din istismarı yapılmadan muhafazakar kitlenin 
nasıl geri kazanılacağı gösterilmelidir.

ÇALIŞMA , SAĞLIK VE EĞİTİM'DE 
İYİLEŞTİRMELER

- Sermâyenin ağırlığı koymaşı ve özelleştirme 
uygulamaları çalışma hayatındaki öncelikleri 
değiştirmiştir. Artan genç nüfus iş hayatında her yıl 
yerini almaktadır.

Bu ortamda, çalışan kesimin keyfi olarak İşten 
uzaklaştırılmasını önleyen yeni tedbirler alınmalıdır.

Artan işsiz ordusuna, kalkınan yeni bölgelerde iş 
İmkanı aranmalıdır.

İşçi ücretlerinde, adaletsiz farklılıklar kaldırılmalı 
ve daha geniş bir işçi kitlesinin çalışması sağlan - 
malıdır.

- Sağlık hizmetlerine, bir milletvekiline sağlanan 
hizmet’ve İmkan en küçük rütbeli biri İşçiye de 
aynen sağlanmalıdır.

Sağlık hizmetleride yeni sloğan bu olmalıdır.
Sağlıkta bü çizgiyi gelebilmek için, sağlık çalışan

larının ücretlerinde ve çalışma şartlarında 
iyileştirmeler yapmak gerekir.

En azından kan Merkezine veya bir Hastaneye 
kan bağışında bulunan bir vatandaşın , normal kan 
testinin ücretsiz yapılarak kendisine verilmesi bile 
bir reformun ilk habercisidir.

Okul taksitleri, okul harçları, kurs ücretleri, ulaşım 
masrafları anne ve babayı yıkmış durumdadır.

Anne ve babanın aldığı maaş okuyan çocuk
lara yetemez hale gelmiştir.

Eğitim sistemi, öğretmenin maaş ve çalışma şart
larını yeniden gözden geçirilmeli ve iyileştirmelidir.

Eğitime en büyük ödenek aynlmalıdır.
Toplumun eğitiminden önemli ve öncelikli ne 

gibi önemli konusu olabilir ki...
Deniz" Baykal konuşma ve İkna yeteneği çok 

üstün bir kişi.
Deniz Baykal ismi hiç bir usulsüzlüğe ve yol 

sucuğa karışmamış.
Ama. Halk fazlasını İstiyor ve bekliyor.
Evet, Değişim, değişim diyoruz. İnşallah bunun 

şeffaflık gibi lafla kalmamasını diliyoruz.

KÖKJE2
Matbaacılık-Yay  incilik- Tanıtım Hizmetleri

Fatura-İrsaliye-Gider Makbuzu- Perakende Satış Fişi- Bilet - Müstahsil Makbuzu- 
Serbest Meslek Makbuzu-Kartvizit-El İlanı-Kitap

Türkiye'nin en kaliteli ve ucuz davetiyeleri bir günde basılır....
Gazhane Cad. Fikret Oto Elektrik yanı Beceren Apt. Altı 51/A GEMLİK

Tel: 51317 97
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W Serap BİRLİK

ISI elim J 
adık, ' Doğal Doping: Vitamin

Ekolojik hareketlerin güçlendiği bir ortamda insan ilaç yerine vitaminle 
sağlıklı kalmayı deniyor ve her gün yeniden vitamini keşfediyor.
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| Mevsim değişiyor ya, çoğumuzda bir 
[yorgunluk, bir isteksizlik hakim. Saç 
■dökülmeleri, yataktan kalkamama gibi 
borunlar da çabası. Çözüm olaak vita
mine ağırlık veriyoruz, bol meyve ye 
hıeye çalışıyoruz. Son dönemin gözde 
İlaçlarından multivitamin tabletlerine 
rağbet edenler de çoğunlukta. Kısacası 
Mtaminin yaşamımızdaki yeri hayli 
önemli artık.
■ Vitaminler on üç kardeş.
[Sonuncusunun (B12) keşfinden üzerine 
[çalışmalar- artarak sürüyor. Her gün 
İyeni bir işlevleri çıkıyor ortaya. Tabii 
nasıl kullanılacakları, miktarları
Konusunda bilim çerçevelerinde tartış
malarda artıyor bü arada.

I VİTAMİNLER ÜZERİNE ÖĞÜTLER

L Havucu ya da domatesi bir damla 
, yağ bile koymadan yemek, A vitamini 
içeren betakarotenin vücutta erimesini 
zorlaştırır.

'Sigara içenlerin daha fazla C vitami
ni harcadıkları, bilimsel verilerle kanıt - 
lamış durumda. Bu nedenle’ 
sigaracıların C vitaminine özel ilgi duy
maları gerekiyor.

Taze sebze ye meyve her zaman 
daha fazla vitamin içermez. Örneğin 
kutulanmış portakal suyundaki B1 vita
mini taze portakalinkinden on kat 
fazladır.

Meyve ve sebzedeki vitamin ürün 
toplandıktan sonra kaybolmaya 
başlar. Mandalina sekiz haftada vita
mininin yüzde 50'sini, domates 10

revins

barış, j 
ıvinir.
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II bin issize meslek edindirme kursları açılıyor
[ Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Ziya 
i Halis, İş ve işçi bulma kurumu tarafından bu 
' yıl20 bin işsizin meslek kurslarından geçirilerek 

İşe yerleştirileceğini açıkladı.
Halis, hem ücretsiz, hem de istihdam 

garantili olarak düzenlenen kurslara yılın ilk 
ı altı ayında katılanların sayısının 11 bini aştığını 
I bildirdi.

Ziya Halis, iş ve işçi bulma kurumunun bu 
yıl sürdürdüğü İşgücü yetiştirme çalışmaları 

'hakkında şu bilgileri vereli: "İş ve işçi bulma 
kurumana kayıtlı işsiz yurttaşlarımızın yaklaşık 
yüzde 80'inin herhangi bir meslek bilgisi 
bulunmamaktadır. Yani bunlar vasıfsızdır. 
Aynı şekilde bunların yüzde 80'i 29 yaşın 
altındadır. Bu durum göz önünde buluduran iş 
ve İşçi bulma kurumunca vasıfsfz işsiz yurt

GEMLİK REHBERİ
Gerekil Telefonlar

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 Turlzm 5132077

Resmi Daireler 
TEK Arıza 
TEK İşletme 
Turizm Der. 
Spor Sah. 
Orm. Böl. Şf, 
Milli 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. 
İlçe Tar. Md. 
İlçe-Seç. Md.

Hastaneler
pevlet Has.
SSK Hastanesi

5139200
5132329

Mer. Sağ, Ocağı 5131068

TAKSİLER
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 

Deniz Otobüsü
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 
1,2.30-14.45-16.45 
18.15-19.30-20.00

5131821
5132467
5133240
5132324

günde yüzde 20'sin yitirir. Ancak elma
da tam tersi vitamin artışı olur.

Meyvedeki vitaminleri öldürmemek 
için buzdolabındaki 4 santigratta sakla
ma lısınız.

Vitamin kaybı açısından meyve ve 
sebzeleri kaynatmanın büyük sakın
caları var. Kaynamış suda yüzde 40-50 
oranlarında vitamin saptanmıştır.

C vitamini insanı çevre kirliliğinden 
de korumaktadır. Son araştırmalara 
göre C vitamini vücuda kurşun girmesi
ni bile yavaşlatmakta.

Meyve ve sebzeledeki C vitamini 
kaybını önlemek için, minik parçalara 
ayrılmamaları gerekiyor. Havayla daha 
irtibatı olan bu gıdalarda vitaminler 
daha uzun süre yaşayâbilyor.

E vitamiini içeren besinleri kullanan 
kişiler kullanmayanlara oranla yüzde 40 
oranında daha az kalp krizi geçirdikleri 
.saptanmış.

Çoğu meyve ve sebzede yüklü vita
minlerin kanser tehlikesini azaltmada 
da önemli işlevler bulunuyor. Örneğin 
D vitamininin (süt, yoğurt, peynir) gögüs 
ve prostat kanserlerinde hastalığın 
seyrini yavaşlatıyor. Yine C.ve B vita
mininin ağız, boğaz ve mide kanserinde 
hastaya yardım ettiği saptanmış.

Vitaminlerin hepsinin ayrı bir görevi 
vardır. Tabi bunun yanında yararları ve 
zararları da vardır.- Günlük alınması 
gereken miktarlar da bunlara göre 
ayarlanmalıdır.

Devamı Haftaya

taşlarımızın iş piyasasının gereksinimleri 
doğrultusunda yetiştirilerek işe yerleşmesi 
çalışmalarına hız vermiş bulunuyoruz."

Bu amaçla 1995 yılının ilk altı ayında 
kurum tarafından toplam 643 işgücü 
yetiştirme kursu düzenlenmiş ve bu kurslara 
katılan 11 bin 774 kişi işe yerleştirilmiştir. Yıl 
sonuna kadar açılan kurs sayısının bin 15.5'e 
ve bu kurslara katılanların sâyısının 20 bin- 
241 'e yükselteceğiz.

Kurslara, 15 yaşından büyük; işsiz bütün 
gençlerimiz ve yurttaşlarımız katılabilmekte - 
dir.Ancak bunun için bulundukları illerdeki 
şube müdürlüklerine iş için başvurup kayıt - 
■arını yaptırmaları gerekiyor. Kurslar ücretsizdir. 
Kurs sırasıda kursiyerlere ulaşım giderlerine 
katkı payı olarak bir miktar harçlık verilir.

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

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

Tatil Günleri 06.30-13.00-17.00

Belediye
Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su İşletmesi 
İtfaiye

5134521-23
5134520
5132432 
5134521-122
5134521-115
5132325

5134521-111
Yalnız 185

Muhasebe Md. 5134521-182
5131411-5130024
5131042
5132360
5131186
5134994

Yazı İş. Md. 
Su Arıza

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

Aygaz 
Özgaz 
Tekgaz 
Ocakgaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz 
Likit gaz
Yeni Ukltgaz 
Alevgaz

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?_________

Emniyet Kemeri 
Kafa Travmasını önlüyor

1 ufKiye cıeKı trâYiK' Kaz&ıarın'aa 
yaralıların yüzde 44'ünde kafa travması 
görüldüğü billdirildi.

Kazazedelerin yüzde 20-25'inin ola} 
yerinde, yüzde 30'unun ise hastaneye 
nakil veya tedavi sırasında yaşamını 
yitiriyor.

Trafik kazalarında emniyet kemerinin 
önemi çok iyi bilinmesine rağmen, kul
lanım alışkanlığının henüz kazanıl - 
madiğini, bu nedenle ülkemizde kaza- 
sonrası ölüm oranının batılı ülkelere 
oranla 3-4 kat fazla olduğu bildirildi.

Yapılan araştırmalarda ülkemizdeki 
trafik kazalarında yaralanan ve ölen
lerin yüzde 44'ünde kafa travması, 
yüzde 214'inde karın travması, yüzde 
54'ünde kol, bacak travması, yüzde 
6'sında ise omurga travmaları görülmüş. 
Trafik kazalarında ölüme neden olan 
ana faktörlerden kafa travması özellikle

Kadınların dışlanması ilerlemeyi önlüyor
Dünyanın fakir bölgelerinde kadın 

ve kızların dışlanması UNİCEF"e göre 
çoğu kez ekonomik ve sosyal gelişmeyi 
engelliyor. Berlin'de sunulan bu rapor, 
ilerlemenin olabilmesi için kadın ve 
çocukların sağlığı, beslenmeyi ve eğitim 
daha iyi bir seviyeye çıkartılmalı. 
Araştırmaya göre dünyada fakir insan
ların yüzde 70'i kadın. Bunlardan bir 
çoğu çocuk ve ailelerin hayatta 
kalmasının sorumluluğunu tek başına 
üstlenmiş durumdadır.

Verilen bilgilere göte dünya 
genelinde her yıl 35.000 çocuk kötü 
yaşam koşulları ve kolaylıkla önlenebilir 
hastalıklardan dolayı hayatını kaybe
diyor. Zatürre gibi durumlarda erken 
tanı ve antibiyotik tedavisi ile her yıl .5 
milyon çocuğun hayatı kurtarılabilir. 
Uzmanlara göre, tüm çocukların A vita
minini yeterli derecede alması sonu
cunda çocuk ölümlerinde yüzde 23'lük

ŞİİR KÖŞESİ
Dursun (EHiÇÜLeE^
"GEÇMİŞTE GEMLİK" SERGİSİNDE 
DÜNDEN BUGÜNE YOLCULUK

Bir anlamlı sergi bir çağrı sanki görün, 
sevin, onarın ayakta kalanları der gibi. 
Betonlaşmış, taşlaşmış caddelerde dire - 
nen tarihi güzellikleri yeniden kazanmak 
Gemlik'in anlamını korumak bence. Ve 
hiç de geç kalınmış değil. Gemliklilerin 
estetik duygusu ve ekonomik gücü yeter 
de artar buna. El birliği, dil birliği VAR 
mısınız!

Rengin kök söker gibi 
kazınıp alınmış bedeninden 
Utanır gibisin toza-toprağa 
çamura bulanmış teninden.

Bağrına Serpilmiş barış dallarında 
sevgilinin zümrüt gözleri 
her sabah sofrada kutsar 
içse de kükürtlü zehirli

Tarih; o direnen güzellik 
acıyla dökülür cüzzâmlı gibi 
Astımlı caddelerin İnler, öksürür 
isyana durur, argr o eski asude sihri.

Kok da, bok da koksa 
kustursa da yaksa da genizleri 
imbatlarla, yakamozlarla süsler 
el uzatır, direnir özveri...,

Feryad-ı figan içinde sahiller 
kucaklar bir ana gibi 
bakımsızım, yalnızım, terkedilmişim 
vefalım, edalım, eşsizim körfezi...

Azalsa, eskiyip dökülse de 
hüzünlü bir nine gibi gülümseyenMkonaklar 
bakıma, onanma anlamlı bir ÇAĞRI 
baktıkça yaklaşan, canlanan fotoğraflar

Benzese de her şeyi başka şeylere 
benzemez günbatımları bir de zeytini 
geceyle gündüz gibi ayırır başka 
yerlerden, eşslzleştirlr Gemlik'!.
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emnıyet kemeri takmayan kişilerde 
belirgin bir artış gösteriyor. Kafa ön 
cama çarparken ayrıca bu çarpmayı 
müteakip yeniden geriye ani hareketle, 
ciddi zedelenmeye yol açmaktaır. 
Emniyet kemeri ayrıca, gögüs kemiğinin 
çarpma sonrası kırılma ve bu kemiğin 
hemen arkasında bulunan kalp, akciğer 
ve büyük damarların zedelenme riskini 
en aza indirmektedir.

Kazalarda diğer organlar zedelen
meden gögüs yaralanmalarının da 
yüzde 64 oranında olduğu belirtiliyor.

Çocuklarda kaburga kemiği kırılması 
yüzde 10-20 oranındadır. Ancak bu 
düşük oranı rağmen çocukların kemik
leri elastiki olduğu için kaburga kemiği iç 
organları sıkıştırabilir ve yaşamı tehdit 
eder. Bu durum yanıltıcı olduğu için 
trafik kazalarında doktorların çok 
dikkatli olmaları gerekir. (BYE) 

bir azalma meydana gelebilir.
Bazı çocuk hastalıklarıyla 

mücadelede, aile planlaması ve 
eğitimde başarı sağlanmış. Şöyleki 
bugün gelişmekte olan ülkelerde çocu- 
ların yaklaşık yüzde 80'i kızamığa karşı 
aşılanmış durumda. 1990'da bu oran 
yüzde 25 idi ve aşıyla birlikte çocuk fel
cinde de son on yıl içinde 3/4'lük bir 
azalma sağlanmış durumda.

Fakir ülkelerde yaşayan kadınlar on 
yıl öncesine göre genelde daha küçük 
bir aileye sahip olmak istiyorlar-. Üçüncü 
Dünya ülkelerinde kadınlar, istatiksel 
olarak 1963'e göre, 1.8 çocuk daha az 
dünyaya getiriyorlarmış. 11 ülkede 
doğum oranında yüzde 50'den daha 
fazla bir düşüş varmış. Hiçbir şekilde 
eğitim almamış kadınların oranı 30 
devlette bir kuşakta yarı yarıya 
düşmüş.

Ehl-i Keyfe keyf verir, kahvenin kayna
ması. Eşeği baştan çıkarır sıpanın oyna - 
ması.

YÜKSELEN DEĞERLER
Alt kültürün 
At üstünde 
Yükselen kovboyları... 
Hipokrat'ı satanların 
Karanlık dünyasında 
Dolaşan örümcekler... 
Ağlarında bilumum 
Sineklerle, böcekler... 
Travesti entel dopingli 
Modernizmin oyuncakları... 
Uzaktan kumandalı 
Ukala-mağrur 
Çağımızın 
Müsvedde "Neoboy'larıl...

Dursun ERGÜLER 
11 Haziran 1995

NEOBOY : Yeni yetme, toy.
DEMON

Rahmet yerine 
acı yağarken göklerden 
bataklıkta 
geviş getiren 
manda mutluluğunla 
ayağımda n-ayağımdan 
çekerek cehennemine 
beni de benzetmeye uğraşma 
kendine I
DEFOL ŞEYTAN i

Dursun ERGÜLER 
14 Haziran!995
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ELEMAN ARANIYOR
Promasyon işlerinde görevlendirilecek, maaş + prim 

esasıyla çalışacak, konuşması düzgün, 
. ikna ve tanıtım yeteneği olan

BAY ve BAYAN 
elemanlar aramyor.

Hizmetli: Matbaamızda hizmetli olarak çalışacak 
BAYAN eleman aranıyor.

A

Müracaat: Körfez OFSET

Matbaacıhk-Reklamcılık- Y ayıncılık Hizmetleri

Gazhane Cad. No.: 51/A GEMLİK

TEL & FAX : 513 17 97 

ACELE SATILIK OÜKKAN .
Gemlik Küçük Sanayi Sitesinde

120 m2.1ik dükkan 
sahibinden satılıktır. 

NOT : Arabayla takas yapılabilir.

Tel: (0.224) 557 12 21 GEMLİK

---------~------- -----
KAYIP

Ankdrd Trafik şube 
Müdürlüğünden, 1.976 > 
yılında aldığım 1673 ' 

nolu B tipi sürücü 
ehliyetimi kaybettim.

Hükümsüzdür. ■

Nusret MUTMAN

KÖRFEZ

Halk sağlığı 
eğitiminde 
medya
Halk Sağlığı eğitiminde en 
M Ve kısa yolun, medya ile 
birlikte yürütülen sağlık 
Yayınları olduğu bildirildi.

Sağlık Bakanlığı, sağlık 
projesi genel koordinatör- 
lüğü, kitle iletişim araçların
da sağlık haberciliği ve bu 
araçların halkın bil- 
gllendirilmesinde kullanımı 
konusunda bir araştırma 
yapmış.

^aştırmada, medyanın 
öğreticilikteki gücüne 
değinilerek, bu gücün 
^ğ&keğitiminde kullanıl; 
masının halkın sağlık 
konusunda bi 
îinçîehdirilmesinde en etkin 
yolardan biri olduğu belirtil-

| Türk halkının sağlık 
konusunda yeterli bilgi, 
tutum ve davranışlara 
sahip olmadığının 
görüldüğü ifade edilerek, 
M&crkençli sağlığını koru- 
frtayrg da hastalık son 
haddine gelmeden dokto- 
ra gitme bilincinin aşılan - 
ması gerektiği bildirildi. 
' \ AraştıriTiada, bu bil- 
gllendirmenin hiçbir .sınır 
tanımadan her yere 
rahatlıkla ulaşabilen 
medya ile çolc etkin sağla 
nabildceği görüşüne yer 
verildi. (BYE)

Sayfa

ÇATAK
TAKIM ELBİSELER 

^TİŞÖRTLER, GÖMLEKLER 

KOT ÇEŞİTLERİ BAY ve BAYAN

GİYSİLERİ 

çAtAk GîYîm gÜlerYüzlû 
fîiAĞAxA

... Hli Çatak ue Oğulları
t Demksubaşı Mh. Mesudiye Sk. Otel UmurbeyAltı

Z: 513 20 75 GEMLİK

Cilt kanserinden korkmayın!
Cilt kanserlerinin 

korkulu rüya olmadığını, 
erken teşhisle tedavi 
edilebilecekleri bildirildi.

Ciltte gelişen kanser
lerin en erken teşhis 
edilmesi gereken kanser 
türü olduğu öğreildi. .

Sadece siyah ben 
kanserleri tehlikelidir. 
Bütün hastalıklarda 
olduğu gibi cilt kanser
lerinde de doktora erken 
başvurmak ve tedaviyi

i geciktirmemek gerekir, 
i Ciltteki kanserin, ağrı, sız 
i yapmaması ve ufak blı 
i sivilce gibi başlaması, 
i hastayı doktora gitmeye 
i yÖne11memektedjr 
. Burun, göz etrafı, kulal 
i ve yüzde ağrısız, deri 
İ üzerinde yavaş büyüyeli 
I kabuk bağlamayan 
İ yaralar mutlaka hekimi 
j gösterilmelidir. Geç 

. kalındıkça, tedavi zoı 
İ laşır. (BYE)
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1996 yılı yaklaşıyor

Müşterilerinize ver receğiniz armağanlar için

KÖKJE2
Hizmetinizde

Takvim-Anahtarlık-Kalem- Masa ve Duvar Saatleri- Küllük Çeşitleri- 
Ajandalar- Masa Yazı Takımları - Çakmak- Ataşlık-T elefon Fihristleri-

Hesap Makineleri-Çay Altlığı-Notluklar -Deri Cüzdanlar

Çeşit kataloglarımızı görmeden karar vermeyin

BÎR -ELErOnUflUZ YETERLİ
Gazhane Cad. Fikret Oto Elektrik yanı No. : 51/A GEMLİK 

TEL : 513 17 97
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DÎFİetfi

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

Iflldal Caddesi, İskele Meydanı, Kumla yolu'na sıcak asfalt döküldüGemlik asfaltlandı <J)ü0ün, q>(işan, günnet davetiyeleriniz için 
zengin çeşitlerimizi

ve fiyatlarımızı görmeden karar vermeyiniz.
BİZİ MUTLAKA A£ AVINIZ.

an

Gemlik'in kurtuluşundan önce başlayan asfalt çalışmalarına Mudanya Belediyesi büyük 
katkıda bulunuyor. İlçedeki bütün asfalt olan zeminler yeniden asfalt döşendi.

^Gemlik Belediyesi ile Mudanya Belediyesinin işbir
liği ile ilçemizin İstiklal Caddesi, İskele Meydanı ve 
Cumhuriyet Caddesi yolları asfaltlandı

Kurtuluş şenlikleri öncesi, Mudanya Belediyesi ile 
anlaşan Gemlik Belediyesi, Mudanya Belediye asfalt 
şantiyesinde hazırlanan asfaltları ilçemize getirerek, 
Dörtyolağzı Mevkiinden başlayarak Ahmet Dural 
Meydanına kadar döktü.

İkinci aşamada İskele Caddesi ve Dr. Ziya Kaya 
Bulvarının tamamı da ekipler tarafından asfaltlanın - 
ca ilçenin çehresi değişti.•’

✓ Belediye Başkanı Nurettin Avcı, dün gece, 
Cumhuriyet Mahallesi, Küçük Kumla yolunda 
sürdürülen asfalt çalışmalarını denetledi.

İlçemizde asfalt şantiyesinin kurulmamış 
olması, asfalt yolların ana yollarla sınırlı kalması 
nedeniyle oldu. Eski Başkan Nezih Dimili 
zamanında ilçe girişine kurulan beton parke 
imalathanesi ile ilçenin büyük çoğunluğu beton 
parke döşendi.

Kısa kısa kısa

Ağrı'nın Doğubeyazıt 
Çemçe Yaylası'nda 
teröristlere karşı düzen
lenen operasyonlar 
sırasında yıldırım çarp - 
ması sonucu şehit olan 
Muammer Bıçakçı (21) 
geçtiğimiz hafta düzen
lenen askeri bir törenle 
toprağa verildi.

Haberi Sayfa 3'de

Doğru Yol Partisi 
Bursa Milletvekili Yılmaz 
Ovalı, ilçemize gelerek, 
partililerle İlçe 
merkezinde sohbet etti, 
dert dinledi.

Yaklaşık 5 saat süren 
sohbette konuşan 
Ovalı, Gemliklilerin 
sorunlarının takipçisi 
olduğunu söyledi.

Haberi Sayfa 3'de

Almanya'ya 15 günde 9 TIR ürün gönderildi

BOTBT'taB

Önceki hafta ilçe f 
kongresini yapan 
Anavatan Partisi Gemlik j 
ilçe örgütü yeni yönetim İ 
kurulu görev bölümü İ 
yaptı.

İlçe Başkanı Adnan i 
Tekin'in başkanlığında • 
toplanan yönetim kuru- i 
luna 3 başkan yardım- i 
cısı seçildi : Basın, pro- i 
paganda işlerinden

sorumju ve Yerel 
Yönetimden sorumlu 
İbrahim Öztürk, Kağın 
ve Gençlik 
Komisyonundan 
Sorumlu İbrahim Talan, 
Siyasi İşler 
Koordinatörlüğünden 
Sorumlu Hilmi turan, 
Sekreter Yunus Sözener, 
Muhasip Fecdi Angüneş

Haberi Sayfa 3'de

yarışması 
düzenledi

HAFTAYA BAKIŞ
O Kadri GÜLER

Seçim Hükümeti
CHP'de Deniz Baykal'ın Genel Başkan seçilmesinden sonra 

Başbakan Tansu Çillerle anlaşamaması, Türkiyeyi bir erken seçim 
atmosferine soktu.

Deniz Bey'in restini gören Tansu Hanım, bu işin, 4 yıllık ortağı 
olmadan da yürüyebileceğini kanıtlamak için siyasi turlarını 
sürdürüyor. ,

Bugünkü gelişmeler, bir ANAYOL koalisyonunu zorlandığını 
gösteriyor.

Büyük sermaye grupları, kendi çıkarları ve ekonominin gerçek
leri gereği, uzun zamandır DYP- ANAP koalisyonunun gerçek
leşmesini istiyordu.

Ancak, Türkiyede siyaset, liderlerle yapıldığı için, lider kariz
maları daima çarpışıyor. .

1950'lerde rahmetli İnönü ile ahmatli Celal Bayar çekişmesi, 
960-70'li yıllarda Demirel, Ecevit çekişmesi, 1980'li yıllarda ise rah
metli özal ile Demirel çekişmesi, şimdi de Tansu Çiller ile Mesut 
Yılmaz çekişmesini yaşıyor Türkiye...

Görülen o ki, Tansu Hanım, küçük partilerin ve bağımsızların 
desteği ile ya bir azınlık hükümeti kuracak, veya DYP- ANAP koal
isyonu oluşturulacak.

Hangi tür tercih yapılırsa yapılsın, Türkiye ufuklarında bir erken 
seçim kaçınılmaz olarak görülüyor.

Seçimin kaçınılmaz olması, piyasalara ve bürokrasiye hoşnut
suzluk belireceği bir gerçek.

Enflasyonun düşmesi yine hayal olacak.
Ancak, Tükiyenın önünde bir beklenti olan batı ile entegre öyle 

veya böyle -Gümrük Birliği -gereçekleşecek.
Hükümet kiminle oluşturulursa oluşturulsun, gelen iktidarlar 

seçime giden bir Türkiye de, istikrarlı bir ekonomik politika yerine , 
dana önce gördüğümüz seçim ekonomisini gündeme getirecektir.

Dört yıllık DYP-SHP iktidarın TürkiyeyeKazandırdığı çok büyük 
bir katkı yok. En büyük katkısı, bozulmayan 4 yıllık süre devam 
eden çıkara dayalı iktidar ortaklığı.

Bu süre içinde ülkenin kalkınma hızı arzu edilen gibi büyümedi. 
Gelir dengeleri altüst oldu.

Başta memurlar ve emekliler, sonra işçiler ve küçük esnaf 
aşağıyaçekilemiyen eflasyonun kurbanı oldular.
, Bugün, Türkiyenin önünde çok önemli problemleri var. Bu prob- 
lemlenn aşılması için erken seçim nergünden daha çok aranır oldu.

Halk, bana S yıllık görev verdi , ben bu süreyi tamamla
madan koltuğu bırakmam mantığı Türkiye gerçeğini yansıtmaz.

Tansu Hanım, kiminle olursa olsun, bir an önce seçim hüküme
tini kurmalıdır.

Bu ülkenin yararınadır.

Gemlik Atütürkçü 
Düşünce Derneği, ilk ve 
orta dereceli öğrenciler 
arasında Atatürkçü 
Düşünceyi pekiştirmek 
amacıyla resim ve kom
pozisyon yarışmaları 
düzenledi.

Dernek yetkililerinin 
verdiği bilgilere göre, 
Atatürkçü Düşünceye 
sahip olanların 
Cumhuriyet Bayramı 
resmi geçitinde dernek 
filaması altında toplan
maları istenirken, aynı 
gece "Cumhuriyet 
Balosu" düzenleyecek
lerini açıkladılar.

Haberi Sayfa 3'de

283 KIŞI 
EVLENDİ 
Gemlik Belediyesi 
Evlendirme 
Memurluğunda 1995 
yılının 9 ayında 283 
kişinin dünya evine 
girdiği öğrenildi;-
T Ocak T 995 tarihinden 
25 Eylül 1995 tarihine 
değin Belediye 
Evlendirme 
Memurluğuna başvuran 
283 çiftin nikahının 
kıyıldığı ve yeni aile birlik
lerinin başlandığı öğrenil
di.
Önümüzdeki günlerde 
evlendirilmek için sırada 
yoğun bir beklemenin 
bulunduğu Belediye 
Düğün Salonunun tam 
kapasite kiralandığı belir
tildi.

İ Temmuz 1995 tari
hinde kapılarını üretime 
açan Bah-Tat Gıda Sanayi 
Ticaret Ltd. Şirketi ürettiği 
ürünlerini yurt dışına gön
dermeye başladı.

Günde 18 saat üretim 
yapan Bah-Tat Tesislerinde 
üretilen, bamya, taze fa 
sulye, türlü konserveleri, 
reçel çeşitleri, biber, 
salatalık, türlü turşu çeşit
leri, biber salçaları, haşlan - 
mış konservelerin yurt dışı

satımları hızlı bir şekilde 
sürüyor.

Bah-Tat şirketler grubu 
sözcüsü Ali Baklan, 
geçtiğimiz günlerde 9 TIR 
çeşitli ürünün Almanya'ya 
gönderildiğini, önümüzdeki 
günlerde de ihracatın hızla 
süreceğini söyledi.

Bu arada şirketin filo
suna kattığı 5 adet MAN 
marka TIR'larla ilk ihracatın 
bu gün gerçekleşeceği 
belirtildi.

Gökçenteks 
arıtma tesis

ANAP 12.
♦♦ ♦♦

Fotoğraf ve 
Kartpostal 
Sergisi 
kapanıyor 
Gemine Belediye sergi 
Galerisinde 9 Eylül günü 
açılan "Geçmişte Gemlik" 
konulu fotoğraf sergisi ile 
emekli öğretmen Nursen 
Güler'in kolleksiyonundan 
oluşan kartpostal sergisi 
27 Eylül 1995 Çarşamba 
günü toplanıyor.
İlçemizde büyük ilgi gören 
serginin gelecek yıllarda 
Gemliklilerden gelecek 
yeni fotoğraflarla tekrar
lanacağı bildirildi.

Yönetim Değişti 
TURİZM DERNEĞİ NE
TAZE KAN
Gemlik Turizm ve
Tanıtma Derneği yöneti
mi değişti. Başkanlığa 
Hakan Doğu getirildi.

Haberi sayfa 3'de

GEMLİK KAYMAKAMLIĞI 
TÜKETİCİNİN 
KORUNMASI İLE İLGİLİ 
AÇIKLAMALARDA 
BULUNDU
Gemlik
Kayma kamlığı'ndan 
yapılan yazılı açıklama - 
da bozuk mal alan 
tüketicinin nasıl 
korunacağı açıklandı.

Haberi Sayfa 3'de

kuruyor
Atıklarıyla Kurtul deresini 

ve Gemlik Körfezini kirleten, 
bu nedenle Gemlik 
Kaymakamı Orhan Işın 
tarafından çeşitli defalar 
para cezasına çarptırılan 
Engürücük Köyü sınırlarında 
faaliyet gösteren 
Gökçenteks Fabrikası arıt
ma tesislerini yapmaya 
başladı.

Haberi Sayfa 3‘te

Anavatan Partisinin 
kuruluşunun 13. 
yıldönümü bugün bütün 
yurtta törenlerle kut - 
(anacak.

İlçemizdeki kutlama 
törenlerine saat 11 .oo de 
Parti binasından toplu 
olarak Atatürk anıtına 
gidilerek çelenk koyma 
ve saygı duruşuyla 
başlanacak.

Haberi Sayfa 3'te

Müdür ve yardımcıları 
ödüllendirildi.

Anadolu
Lisesi'nin başarısı
Haberi Sayfa 2 'de

"Hedef Boykot ve CHP"
Yılmaz AKKIllÇ'ın

■. yazısı 2. Sayfada
“Bunlar Olacakta Seçim

»phun. AKtU*
NecatlKARTAL'ın

S. yedisi 2. sayfada
H "Bursa Posan"

1 Zebercet COŞKUN ‘un
II yazısı 3. Sayfada

"Doğu ve Güneydoğu
Gübre Dağıtım Projesi0
W Erol GURÇAY 'ın
| yazısı 4. Sayfada

■■
ÇOZUM

İnan

Seçim değil, çözüm..." 
Yıllarca çözemediniz.
Bir çözebilseniz...
Çözüm, Çözüm, Çözülmezsiniz...
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KÖŞEMDEN
Yılmaz AKKIUÇ

Müdür ve yardımcıları 
ödü! aldı.

HEDEF, SAYKAL VE CHP

Soka 
siyasiler 
ceaplaı 
kirli bir c 
■nenfaı 
/önünd 
| Utan 

nüşaa* 
jirmeyi 
ulduğı 
»olltika 
»mpozı 
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1983 yılının kasım sonu veya aralık 
başlarıydı. Ankara'dan Ayçan 
Giritlioğlu aradı, -yanılmıyorsam- Şahin 
Mengü ile birlikte Bursa'ya gelecekleri
ni ve Bülent EceVit'in elçisi olarak be 
nimle görüşmek istediklerini söyledi.

Şaşırdım. Çünkü’ Sayın Ecevit ben - 
den pek hoşlanmazdı -bunun 
karineleri vardı- ve örneğin Tuncay 
Mataracı'yla Hilmi İşgüzar'ın onun 
imzasıyla partiye kaydedildiği gün
lerde, ben CHP'den geçici olarak 
"ihraç" edilmiştim -burada ayrıntıya 
girmeyeceğim; ama yasa, tüzük ve 
yönetmeliklere aykırıydı bu karar 
nitekim yargıya başvurdum, ancak '12 
Eylül' patlayınca sonuçsuz kaldı-.

.Sayın Ecevit, o sıralar demokrasi

önemli hasmr saydığı CHP ve Baykal'ı 
saf dışı bırakmak için, fırsatı iyi değer - 
lendirmekten yana görünüyordu 
Bülent Bey!

Baykal, sabırla beklediği "hata’yı 
yapmış ve açık düşmüştü. Ecevit'e,
kendisini apartmanın 
penceresinden izleyen 
daha önceleri "üstyapı 
diye küçümsediği sonra

merdiven 
Baykal'ı ve 
devrimcisi" 
da kendine

savaşımı veren tek "lider”
görünümündeydi, hapis yatmıştı, sıkı 
yönetimde hala yargılanmaktaydı. 
Arkadaşlarla danışarak Ankara'ya git
tim, görüştük.

Bir konunun altını çizdim ; Bülent 
Bey, sıkıyönetim tarafından gözaltına 
alınırken, -gerçi doğrudan adını 
anmıyordu, ama- komşu apartmanda 
oturmakta olan Deniz Baykal'ın, gelip 
ilgilenmek yerine, merdiven- 
penceresinden askeri araca bindirilişini 
izlediği kanısındaydı. Pencerede 
gördüğü gölgenin Baykal olduğuna 
emindi.

Sayın Ecevit'i yakın tanıyanlar, 
onun "nasıl" kızdığını iyi bilirler. Özcesi, 
Deniz Baykal'a, müthiş kızgın ve 
kızgındı.

. 1981 ve sonrasında bir kızgınlığına 
daha tanık olmuştum : Ecevit, -bana 
kalırsa- CHP genel başkanlığından 
daha rahat "demokrasi savaşımı" 
verebilmek için falap değil, CHP'deki 
hizip kavgalarından yaka'silkelediği 
için istfa etmişti. CHP'ye ve. milletvekil
lerine öylesine kızgındı, ki, bunlardan 
"hukukçu" olanların mahkemelerde

özgü nedenlerle koptuğu CHP'yi boz
guna uğratma fırsatı doğmuştu. Ve 
Ecevit, -bana kalırsa-Türk siyasal 
yaşamının en "ego-santrik" lideri 
olarak bu fırsatı değerlendirmek 
kararındaydı. MHP'li bir koalisyonun 
kurularak, devleti tümüyle işgal etmesi 
bahasına da olsa!

Ona göre, "Bu aşamada önemli 
olan hükümet değil, TBMM'ydi; ve de 
"Türkiye zaten yıllardır fiilen hükümet- 
slz"di, bir süre daha kalsa ne olurdu 
sanki?

savunmanı olmasına bile 
memişti -örneğin dönüp 
DSP'de karar kılan Ertuğrul 
da-.

Yani DSP, bana kalırsa

izin ver- 
dolaşıp 
Günay'a

Ecevit'in
kafasında, daha baştan itibaren 
CHP'yi ve. hiziplerini siyaset sahnesin
den silmek için kuruldu...

Aslında pek çok ayrıntılar var. Ama 
sanırım bu kısa girişten sonra Sayın 
Ecevit'in, Çiller başkanlığında bir 
hükümet modeline, -hatta 'kendini 
/nkar'anlamına da gelse- neden sıcak 
baktığının daha kolay anlaşılabile
ceğini sanıyorum.

Pazar günü İnter Star'daki "kırmızı 
koltuk'ta şöyle diyordu Sayın Ecevit:

"On yıldır dişimizle, tırnağımızla 
uğraşarak birindi parti konumuza 
getirdiğimiz DSP'yl bu birikimi har- 
cayamam."

Yani, son kamuoyu yoklamalarında 
“yüzde 19.2"yle birinci parti görünen 
DSP'ye iktidar yolunun açıldığına 
inanıyorum; dolayısıyla siyasetteki en

Peki Baykal ve kurmayı bu durumu 
önceden görmedi mi, göremedi mi? -

Sorunun püf noktası da burada 
zaten. Yakışıklı ve ateşli olmak, güzel 
söz söylemek, otuz yıllık bir siyasal, 
birikime sahip bulunmak/CHP gibi işle
vi son derece önemli bir siyasal partiye 
"yönetici" olmak için yeterli değil.

Daha başka şeyler’ de lazım, 
örneğin "ekip çahşmasf'na açık olmak 
ve "dar kadroculuk"tan arınabilmek 

■ğibl.
Çarşamba günü Hürriyet in 

manşetini "Menzir krizi" kaplamışken, 
Çillerle koalisyonu bozduktan sonra 
yapılacak açıklamanın çok net ye 
inandırıcı olması, Başbaka’n'ın hazır r 
ladığı “kapdn"a kısılmamak.gerekirdi. 
Ona, "Ulusa Şesleniş"te -bile- o kozu 
kullanma fırsatı verilmemeliydi.

. Ne var ki Sayın Baykal, son bir ay 
içinde’ partinin performansını önemli 
ölçüde etkileyecek "üç yanlış"ı arka 
arkaya yapılmıştır. Ketenci'nin "alevi 
olmadığı"na ilişkin gereksiz bir açıkla - 
mayla suları bulandırmış, Tomris 
Hanım'ı -söylediklerinin doğruluğu ayrı 
konu- parti meclisine aday göstermiş 
ve şimdi de yeterli ön hazırlık yap
madan "Bu parlamento ve bu koalis 
yonun ömrünü tamdmladı"ğına ilişkin 
akademik bir söylemle yetinip Ecevit'e 
ön yıldır beklediği fırsatı vermiştir.

Evet CHP bu koalisyonda kalma-ı 
malıydı, ama çoktan çekilmeliydi. Hiç 
değilse 18 Şubat'taki "birleşme kurul- 
tayı"ndan hemen çekilmenin yolları 
aranmalıydı...

Şimdi bakıyorsunuz Semra Özal, 
Çillerin savunucusu kesilmişi

Ecevit'se MHP'nin içinde veya dışın
da -ama içinde- olacağı bir koalis 
yona omuz verme hazırlığında I

Boşuna, "Hoca hocayı tekkede, 
hacı hacıyı Mekke'de bulur" dememiş 
atalarımız...

Anadolu 
Lisesi'nin

.Gemlik Anadolu Lisesi’ 
1994-95 eğitim ve öğretim 
yillhda Milli Eğitim 
Bakanlığı Müfettişliği 
itirafından yapılan dene
timlerde başarılı görülen, 
’pkû’l müdürü ve iki 
yardımcısı teşekkür bel - 
göslile ödüllendirildi.
t 'Bürsa ilinde geçtiğimiz 
öğretim yılı Bakanlık 
Müfettişleri tarafından 
ÖKÜI ve öğrenciler 
üzerinde yapılan dene- 
timferde Gemlik Anadolu 
ljs:^si 3 teşekkür belgesi 
ile birinciliği elde etti.

- Gemlik Anadolu Lisesi 
Müdür İdi is Aka ile Müdür 

..Yardımcıları Çelil Güllü 
ye .Emel Kaptan Milli । 
MöO71 Bakanlığı 
'Müfettişleri tarafından 
teşekkür belgesi ile ödül
lendirildi.

Öte yandan Bursa ilin
deki okul ve okul yöneti
cisi okul öğretmenleri 
bakanlıktan teşekkür bel- 
gesLalan kurumlar şunlar:

Gemlik Anadolu 
Llsesî'ni 2 teşekkürle Çınar 
Kız ye Hürriyet Lisesi ve 
Karacabey Anadolu, 
Süleyman Çelebi ve 
Maldılar Lisesi takip etti.

... Ödüllendirilen öğret- 
men ve okulları ise şöyle : 
.. Çınar Lisesi Müdürü 
Mutat Çağlayan, öğret 
men Veli Özcan, Kız Lisesi 
Müdürü Haşan Aktürk, 
öğretmen Nurettin Salar, 
'Süleyman Çelebi Lisesi 
^^^ürü Ahmet Kuru, 
Gemlik Anadolu Lisesi 
Müdürü İdr.is Aka, Müdür 
yardımcıları Çelil Güllü, 
Eme! Kaptan, Karacabey 
Anadolu Lisesi Müdürü 
Sadettin Yapıcı, Hürriyet 
Lisesi Müdürü Alay Birinci, 
Ş-öğretmen Mahmut Doğu, 
.Ahddolu Güzel Sanatlar 
Lisesi Müdürü Aydın 
Sevinç, öğretmen 
i.jÇp^layan Aydoğdu, 
'Öğretmen Özlem 

^Öemirbatır, Malcılar Lisesi 
öğretmeni Ersby . 
Demirtaş.

Gemlik 

bizimdir.
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Şehrimizi 

Temiz Tutalım, 

Güzellikleri 

Koruyalım.

BUNLAR OLACAKSA i
SEÇİM OLSUN, AKSİ... I

CHPnin tekrar kimlik arama uğraşısına ginJ 
siyle Deniz BAYKAL'ın hükümetten ayrılması ve ■ 
Çillerin istifa etmesiyle ortaya çıkan seçim mi, 
hükümet mi sorusu her alanda gündemlroM 
maddesi oldu. ]

Medyanın ünlüleri, özel istibaratlarını kullanan 
günlük gelişmenin ayrıntılarını ve ihtimallerini yazJ 
ve sözlü olarak sürekli aktarıyorlar. Onların dişindi 
bir tçihiit yapmanın pek bir anlamı olmada 
kanaatindeyim.

Bizim yazacağımız vatandaşın iç yapısında! 
gelen talepleri.

Bugün üç ihtimalden bahsedilmektedir. ■
Birincisi : "yamalı bohça" bir azınlık hüküm» 

(DSP dahil)
İkincisi: "III. MC" hükümeti
Üçüncüsü : ANAP-DYP "seçim" hükümeti
Dördüncü ihtimal "seçim" aralık ayı ilk talep. I
QYP, "seçimden kaçmıyoruz ama gerçek 

(eştireceğimiz işler var" diyor.
Diğerleri -MHP ve DSP hariç- "Bu parlemm 

nun yapacağı her hamlenin Tansun ÇİLLERİ! 
hanesine olumlu puan yazacağı" tespitiyle buna 
"hayır" demekteler.

Ben diyorum ki "farketmez"
Neden mi? Çünkü;
- Üç aydü bir banka önünde gururları ezilen 

kimi hayatlarını kaybeden emekliler için birşey 
yapılmayacaksa;

- İş aleminde, KIT'lerde, bürokraside, vatanda 
soyanlara tavır alınmayacak sa;

- Siyasette para ve aşiret güçleri hala egemd 

olacaksa;
- Hala köyler'yıkılıp; evler Çakılacaksa;
- Rant lobisine,-enflasyon lobisine Javıl.alnl 

mayacaksa;
' -Çere kirlenmesine hala göz yumulacaksa;
- Trafik terörüne önlem alınmayacaksa; I
- Partilerde delege sistemi hala devamıedd 

çekse;
- Milletvekilliği ön seçimi halka yaptırılmam 

caksa;
. - İşçilerin memurların hala sokağa dökülmem 

zemin hazırlanacaksa;
- Enflasyonun %150 olduğu ülkede, ücretle» 

%5 zam önerilecekse; '..
- Avrupa Birliğine girebilecek standartta H 

siyasal devlet , ile, büna uygun ekonomik alt yan 
oluşturmak için, gerekli yasql ve burumsal düzel 
lemelere gidilmeyecekse;

Yeni bir laiklik anlayışı oluşmayacaksa; I
— Dış poli.tikadg aynrsünepelik devam eda 

çekse;
- Milletvekilliğinin halk tarafından tekrar 

düşürülmesi hakkı, topluma verilmeyecekse;
- Yerel yapılanmaların gücü arttırılmayacaksa 

. - Yerelde toplanan vergilerin %60'ı bölgeli 
kalmayacaksa;

- MIHI Eğitim, dünya standaıdma çıkarılmaya1 
| daksa ve eşitlik sağlanamayacaksa;

- İç barış sağlamak için, Devlet ve parlemenK 
bir proje yaratmayacaksa;

- Devlete kuramlarında siyasal kadrolaşmt 
engellenmeyecekse;

- "Siyasal yandaşları" kamu bankaları I 
devlet fonlarının peşkeş çekilmesi dumayacakstti

- Laik-şeriatçı, Kür-Türk, Alevi-Sunni gibi gerilin 
lerin üzerinde duran Türkiye'ye rasyonel çözünü 
üretilmeyecekse;

- Her kurum, yapı, düşünce, grup kendi kimili 
hi meşru kendi dışındakileri ikinci sınıf sayıp, bunu] 
parlemento ve siyasal partilere taşıyacak ve pi 
tiler buna prim verecekse;

SEÇİM OLMASININ BİR ANLAMI YOK.
Çünkü toplum bunları hakketmiyor. Toplum! 

haketmediği bir yönetim tarzını kimin yönellij 
önemli değili; "HA BİZDEN OLSUN, HA SİZDEN 
diye bir folklorik söz var işte öyle...

Merkezlere iletilmek üzere, partilerimizin I 

örgütlerine takdim ederiz.
Saygıların^

T.C. Vatandı
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DYP Milletvekiir 
Ovalı, dert dinledi

Doğru Yol Partisi Bursa' 
Milletvekili Yılmaz Ovalı, 
İlçemize gelerek, partili 
lerle sohbet etti, dert 
dinledi.

Doğru Yol Partisi İlçe 
merkezini ziyaret eden 
Ovalı, İlçe Başkanı 
Yüksel Yıldırım, yönetim 
kurulu üyeleri, bazı par
tililerle bol bol sohbet 
etti, ülke sorunları ve 
Ankara kulisleri hakkında 
partililere bilgi verdi.

TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyon Başkanlığını 
da yapan Yılmaz Ovalı, 
Gemlik'in yatırımları ile 
ilgili olarak, Ankara'da 
sorunların takipçisi 
olduğunu ve Gemlik'e 
destek olmaya devam 
edeceklerini söyledi.

Doğru Yol Partisi'nde 
ertelenen delege 
seçimlerinin, üye kayıt
larının bilgisayarlara 
geçirmesi nenediyle

Şehit er törenle 
toprağa verildi

Ağrı'nın Doğubeyazıt 
ilçesi ç e m c e 
Yaylasında yapılan 
operasyonlarda yıldırım 
çarpması sonucu şehit 
düşen Gemlik'li 
Komando er Muammer 
Bıçakcı(21) ilçemizde 
düzenlenen askeri 
törenle toprağa verildi.

Şehit erin cenazesi 
geçtiğimiz hafta 
perşembe günü ilçe 
mize getirilerek, Çarşı 
Camii'nde kılınan 
namazdan sonra yak

fiiıtaO
Körfez'i kirlettiği 

gerekçesiyle Kaymakam 
Orhan Işın tarafından 7 
kez para cezasına çarp
tırılan, Engürücük Köyü 
yakınlarında bulunan 
Gökçenteks Fabrikası'nın 
arıtma tesisi kurma çalış
maları devam ediyor.

Temmuz ayında 
başlayan çalışmaların, 
aralık ayı sonuna kadar 
süreceğini belirten yet 
killler, tesisin 12 milyar 
liraya mal olacağını 
belirttiler.

Arıtma tesis çalış - 
malarını yerinde 
inceleyen Kaymakam 
Orhan Işın, 
Gökçenteks'in geçde 
olsa arıtma tesisi kur
duğundan memnunluk 

meydana geldiğini ve 
bu işlemlerin tamamlan
masından sonra delege 
seçimlerinin ardından 
da ilçe ve il 
kongrelerinin yapıla - 
cağını söyledi.

Türkiye'yi saran kamu 
işçilerinin grev kararına 
da değinen Yılmaz 
Ovalı, 1989-1991 yılları 
arasında meydaria 
gelen ücret uçurumu
nun Türkiye'yi güç duru
ma soktuğunu den - 
gelerin bozulduğunu 
söyledi. Şimdi bu denge
sizliklerin acısını çektiğini 
de söyleyen Yılmaz 
Ovalı, pazarlıkların 
sürdüğünü, Türkiye'nin 
grevlerden zarar 
görmemesini dilediğini 
bilrdirdi.

Yaklaşık 5 saat ilçe 
merkezinde partililerle 
sohbet eden Ovalı, 
Bursa'ya döndü.

laşık 500 kişinin katıldığı 
pır törenle ilçe 
mezarlığında toprağa 
verildi.

Cenaze törenine 
Kaymakam Orhan Işın, 
Garnizon Komutanı 
Piyade Kıdemli Albay 
Bilgi Günkent, ANAP 
Bursa Milletvekili 
Mehmet Gedik, siyasi 
parti temsilcileri katıldı.

Tören sırasında, şehit 
erin ağabeyi Hüseyin 
Bıçakçı ve babası Musa 
Bıçakçı fenalık geçirdi.

duyduğunu belirtti. 
Yaşadığımız doğayı 
korumanın herkesin 
görevi olduğunu söyledi.

Gemlik'te Borusan, BP, 
Marmara Kimya, ÇİMTAŞ 
ve bazı mermer fab - 
rlkalarında arıtma tesis 
bulunduğunu söyleyen 
Kaymakam Ofhan Işın, 
"Mina Yağ Fabrikası'nın 
da arıtma tesisi çalış
malarını tamamladığını, 
yakında inşaat çalış - 
malarına başlanacağını 
belirterek, amacımız 
çevresine yararlı olan, 
çevresini kirletmeyen, 
sanayi kuruluşlarını 
çoğaltmak. Biz devlet 
olarak her zaman bu 
kuruluşların yanındayız" 
şeklinde konuştu.

Yönetim görev bölümü yaptı. 

BNAP'ın 
B kuruluş 
Yıldönümü 
Kutlanıyor 
| Anavatan Partisi'nin 
. kuruluş yıldönümü 
s ilçemizde de törenlerle 
t kütlanacak.
III Bugün saat 12.00'de 
ilçe merkezinde 

.toplanacak olan 
■ Anavatanlılar, topluca 
'Atatürk Anıtına çelenk 

koyarak, saygı duruşunda 
bulunacaklar.
\ Öte yandan önceki 

' hafta toplanan ANAP ilçe 
' örgütü aralarında görev 

bölümü yaptı.
" Yönetime 3 başkan 

| yardımcısı, bir sekreter ve 
bir muhasip seçildi.
' Başkan Yardımcıları 

| İbrahim Öztürk, İbrahim 
'latan, Hilmi Turan,

Sekreter Yunus Sözüner, 
. Muhasip, Fecdi Angüneş.

değişti.

Tbrizm I 
Derneğine 
taze kan

Gemlik Turizm ve 
Tanıtma Derneği yöneti
mi değişti.
:' İlçemizin en eski 

. demeklerinden olan ve 
uzun yıllardan beri

• başkanlığına Muharrem 
:\;.Atasoy'un yürüttüğü
' Gemlik Turizm ve 
.Tanıtma Derneği'nin 
geçtiğimiz hafta yapılan 
'gerıel kurul toplantısın- 

. ,;dö.yönetimi genç bir 
::J. kadro ile aldı.
' ' Gemlik'e hizmet 

. etmeyi amaç edindik- 
. I&fini söyleyen ve bu 

nedenle derneğe üye 
; olan, yönetime talip 

dian genç ekip, yapılan 
genel kurul toplantısın
da yönetim kurulu

■ görevini üstlendiler.
Dernek Başkanlığına 

Hakan Doğu'nun geti 
ritdiği genel kurulda 
yönetim kuruluna Kaan 

. Dimili, Hüseyin Ekim, 
'«Möfit Akman, Cenk 

•i.Mutrpan, Haşan 
- BöZUneri, Mahir Gencer, 

i•<Q&nan Yıldırım görev 
aldı.

Dernek Başkanı 
•.Hakan Doğu en kısa 
. zamanda genel kurulu 
•il^tğanüstü toplayarak, 
'demek tüzüğünü 

j değiştireceklerini, 
tüzüğün amaçlarını 

«'genişletecek, ek mad
deler getireceklerini 

''/Söyledi.
Önümüzdeki gün- 

tdörde İlçe Kaymakamı 
|f|Bhan Işın’ı ziyaret ede- 

öeklerini de söyleyen 
! H'gkan Doğu, aynı gün 

bir basın toplantısı 
''düzenleyerek, yapacak- 
' lan çalışmalar hakkında 
Vkrârhuoyuna bilgi vere-
Eklerini söyledi.

Gemlik Atatürkçü 
D Üşû n c e Derneği 
“Atatürkçü Düşünceyi" 
öğrencilere benimsetmek 
'V® sevdirmek için ilkokul 
ve arta dereceli okullar 
arasında resim ve kom
pozisyon yarışmaları 
düzenledi.

.İlkokul öğrencileri 
arasında Ata’yı ve 
Cumhuriyet Bayramı'nı 
resimle, orta dereceli 
okuîtar arasında ise 
Atatürk ve Cumhuriyet 
kpnu’lu kompozisyon 
yazısı yazan öğrencilerin

armağanlarla ödül
lendirileceği açıklandı. 

" Öte yandan dernek- 
ton yapılan açıklamada 
29 Ekim Cumhuriyet 
Baytomı'nda Atatürk 
..Düşüncesini benimseyen
leri^: Gemlik Atatürkçü 
Dürünce Derneği 
pankartı altında bayram 
•ğeçldine katılması istendi-.

. • Dernek açıklamasında 
ayrıca, 29 Ekim 1995 
Cumhuriyet Bayramı

"Cumhuriyet Balosu" 
düzenleneceği, bununla 
İlgi# hazırlıklara başlandığı 
bildirildi.

HArtAMI ZeĞercet COŞTUK

(Tarih içinde Gemlik ve Havalisi) 

BURSA PAZARI
Bursa şehri gün günden büyüyor, 

kaleden taşıyor, açılıyor, saçılıyor, 
yayıldıkça yayılıyor du. Üç yüz yıl 
boyunca ticaret ve borsa merkezliği 
yapmış olan Emir Hanın avluları bin
lerce devden, binlerce katırdan ve 
yüzlerce arabadan oluşan kervanlar
la dolup dolup taşıyordu.

Neler yoktu ki bu pazar da... 
Dünyaca rağbette olan malları, pek 
çoğu zaten Bursa şehrinin öz malı, öz 
saati İdi, Kadifeler, ipeklileri, havluları, 
bıçakları, yemenileri Hint'te, Çin'de, 
Yemen'de kapış kapış gidiyor, bü 
malların yerine baharat, çay, kahve 
ve havluculukta, dokumacılıkta kul
lanılan İplik gibi mallar dış pazarlar
dan Bursa'ya geliyordu.

El sanatları çok gelişmişti bu 
yörede, kuyumculuk, bakır cılık, 
demircilik, urfancılık, semercilik, 
çıkrıkçılık gibi zenaat dalları Bursa'da

tohMteiigihçıtaotaıdabotodu
Gemlik Kayma kamil 

ğından yapılan açıklama
da rekabet yasası ile 
Tüketicinin korunacağı 
belirtilirken, bozuk mal 
alan tüketicinin nasıl 
korunacağının yöntemleri 
açıklandı.

Kaymakamlığın yazılı 
açıklamasında rekabetin 
aynı malı üreten, aynı 
hizmeti sunan üreticiler 
arasında daha çok sat-- 
mak ve daha çok kazan
mak anlamına geleceği 
belirtildi.

Rekabetin üretici fir
maları daha az masrafla, 
daha kaliteli mal ve 
hizmet üretip, daha 
ucuza satmaya zorlaya
cağı böylece tüketicinin 
kaliteli ürünleri daha 
ucuza alma olanağına 
kavuşacağı açıklandı.

Rekabet nedeniyle fir
maların fiyatlarını yapay 
olarak artıramayacağı, 
tekelleşmenin 
önleneceği, müşterilerin 
.istek ve ihtiyaçlarına göre 
ürün geliştirme çalış- .- 
malarında bulunabile
ceklerini belirtilen açıkla
mada, tüketicinin korun
ması, bir mal veya hizmeti 
satın alırken, sağlığı, 
güvenliğini, ekonomik 
çıkarların gözetecek bir 
takım hakların kendisine 
verilmesi ayıplı mal ve 
hizmetlere karşı korun
ması olduğu belirtilirken, 
tüketicinin satın aldığı mal 
ve hizmetten değerini kul
lanımından kaynaklanan 
yararları azaltan veya 
ortadan kaldıran noksan
lıklar, kusurlar ve Özürler 
varsa bunlar ayıplı mal ve 
hizmettir.

Tüketicinin ayıplı mal 
veya hizmete karşı nasıl 
korunacağı da belirtilen 
bildiride, tüketicinin satın 
aldığı ayıplı ve özürlü mal 
ile ilgili yapması gereken
ler şöyle sıralandı:

Malı teslim aldığınız 
tarihten itibaren 15 gün 
içinde satıcı firmaya satış 
fişi, fatura vs. gibi belge 
ile birlikte başvurup duru
mu bildirin.

Bu başvuruda aşağı

daki haklardan birini 
talep edebilirsiniz;

Ayıplı malın değişti 
rilmesini isteyebilirsiniz, 
malı geri vererek 
ödediğiniz bedelin ladesi
ni isteyebilir, ayıbın neden 
olduğu değer kaybının 
mal bedeninden indirimini 
isteyebilir ve malın ücret
siz olarak onarımını isteye - | 
bilirsiniz.

Tüm bunlar yapıldığın- ; 
da sonuç alınamazsa, 
tüketici sorunları hakem 
heyetine, tüketici 
mahkemelerine, • 
tüketicinin ve rekabetin 
korunması Genel 
Müdürlüğü'ne, Sanayi ve 
Ticaret İl Müdürlüğü'ne, II , 
ve İlçe’ Merkezlerindeki 
gönüllü Tüketici 
Kuruluşlarına başvura - 
bilirsiniz.

Ayrıca bildiride, 
Tüketicinin satın alacağı 
mal veya hizmette dikkat 
etmesi gereken hususlar 
şöyle sıralanıyor:

Satın alınan sanayi . 
mallarında en az 1 yıl 
garanti zorunluluğu vardır. 
Bu nedenle aldığınız 
malın garanti belgesini, 
mala ilişkin belgelerin 
tarih ve fatura numarası | 
ile bandrol ve seri 
numarasının yazılmasına 
dikkat etmeli, defolu ve 
özürlü olarak satılan mal
ların özürlüdür ibaresi 
açı.kcd belirtilmeli, sanayi 
mallarının bakım onarım 
ve kullanımı gösteren I 
türkçe kılavuzları ile satıl
ması yasal zorunluluğu,, 
satıcı taksitli satışlarda 
taraflarca belirlenen ve 
tüketiciye yazılı olarak 
bildirilen mal veya 
hizmetin toplam satış fi 
yatını hiçbir şekilde arttır- 
mamalı, kampanyalı 
satışlarda mal veya 
hizmetin toplam satış fi 
yatı hiçbir zaman artırıl- 
mamalı, kapıdan yapılan 
satışlarda tüketici aldığı 
bir malı 7 gün içinde 
gerekçe göstermeden 
iade edip parasını alma 
hakkına sahiptir. Ancak 
satıcı vermiş olduğu senet 
ve diğer belgeleri ger 
almalıdır.

doğmuş, İstanbul'a ve. başka şehirlere 
buradan gitmiş, oralar dan da 
dünyaya yayılmıştı.

Yeniçerilik zamanından beri at ve 
benzeri hayvanları belleme, kolan,- 
keçe gibi gereksinmeleri sağlayanı1 
zenaat kolu olan çıkrıkçılık ve keçeçi- 
lik Bursa şehrinde çok ileri düzeyde 
bulunuyordu.. / '

El tezgahlarında dokumacılık, 
tepme mancılıkla ipek yapımı, ağaç/l . 
tornacılığı, marangoz ve daha nice 
zenaat kolları nedeniyle Bursa şehri 
çok önemli bir ticaret merkezi duru- j 
munda bulunuyordu. .

Ticaret parayı getiriyor, para olun- I । 
ca da şehir gün günden açılıyor,? 
saçılıyor, kalabalıklaşıyor, yeni yeni 
imar hareketleri ile de geliştikçel 
gelişiyor, uygarlık yolunda hiç dur-"^ 
madan ilerliyordu. j

"Tarih İçinde Gemlik ve Havalisi" fi 
GEMİLÜK (Haftaya). /
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İLAN 
GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Dosya No.: 1994/122
Gemlik ilçesi, Hamidlye Köyü, Adaburun 
Mevkiinde kain, doğusu yol, batısı yol, güneyi yol, 
kuzeyi Ali Şimşek taşınmazı ile çevrili Tapu Fen ' 
Memuru Fetih Doğan'ın 6.5.1995 tarihli krokisinde 
tesbit ettiği 6468 m2.lik taşınmazın davacı Fatma 
Ata tarafından senetsizden teşcili talep edildiğin
den dava konusu taşınmaz hakkında hak id 
diasında bûlunanların ilan tarihinden itibaren 3 
ay İçersinde mahkememizin 1994/122 esas sayılı 
dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur.

DÜZELTME
22 Ağustos 1995 günü 

gazetemizin 4. 
sayfasında yayın
lanan Gemlik İcra 

Müdürlüğü'nün 
994/350 T. dosya nolu 

Gayrimenkul Satış 
ilanındaki taşınmazın 

tamamının değeri 
1.200.000.000.-TL'dir.

Yanlışlıkla 
1.200.000.-TL, 

yazılmıştır. Düzeltiriz. 
Gemlik KÖRFEZ

menfc 
yönün'
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AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
ACENTELİK VEKALETNAMESİ

Biz aşağıda isimleri ve İmzaları bulunanlar tarafından temsil edilen idare 
Merkezi İstanbul'da Bankalar Cad. No. 2 'de bulunan Aksigorta A.Ş. İstiklal Cad. 
Gürle İşhani No. 137 .................................................................................... .
Gemlik/BURSA...................................................... adresinde mukim
AKYILDIZ SİGORTA ARA. HIZ. LTD.ŞTİ................ ........................... Yangın,
Nakliyat, Kaza, Makina - Montaj, Hayat ve Sağlık branşlarında....... BURSA.........
Vilayeti hudutları dahilinde veya şirketin mütekaddim muvafakatinin istihsali 
şartıyla mezkur bölge hudutları dışında da faaliyette bulunmak üzere sözleşme 
yapmaya ve prim tahsiline yetkili acente olarak tayin eder ve şirketin esas 
mukavelesi ile sair nizamatına ve kendisine verilen ve bilahare yerilecek olan 
talimata tevfikan ve daire! vekaleti dahilinde münhasır olmak üzere mumailey
he aşağıdaki hususat için vekalet ve selahiyet veririz.

Şöyleki:
Bu vekaletnamede tasrih edilmeyen ve Şirketi ilzam edecek her neyii poliçe 

veya mukaveleleri veya aynı mahiyetteki herhangi bir taahhüdü mytdzammın 
senetleri re'sen veya şirket nam ve hesabına imzaya selahiyettar olmamak 
kayıt ve şartı İle ve teklif edilecek yangın, nakliyat, kaza, makina-montaj, siğor - 
falarını şirket tarafından tayin olunan şartlar ve limitler dairesinde ve mer'i ta ' 
rifede muayyen ücretlerle kabule, bu bapta şirkete izafeten (yangın, 
kaza,nakliyat, makina-montaj branşlarında) poliçe tanzim ve imzaya, ziraat, 
hayat ve sağlık sigortalarına dair teklifleri şirkete ulaştırmaya, şirketçe kabul 
edilen bu branşa ait sigorta primleri dahil olmak üzere ...............sigorta prim ve
teferruatını, tahsile talep vukuunda sigortaların kısmen veya tamamen feshine 
muvafakate, hasar zuhurunda şirket hukukunun muhafaza ve vikayesi için 
Adliye ve zabıta memurları ite resmi makamlara müracaata ve sigorta sahip
lerinin beyanatını dinlemeye şirketten talimat gelinceye kadar zararın artması - 
na mani olacak ve bilakis azalmasını temin edecek tedbirleri almaya, haşarat 
meşelerinin hal ve tasfiyesi için şirket tarafından gönderilecek memur ve 
eksperlere yardımda bulunmaya, eksperler arasında ihtilaf vukuunda hakem
lerin ve üçüncü hakemlerin tayin ve azlini şirket namına istemeye, yukarıdaki 
hususlardan dolayı icabında Türkiye Cumhuriyetinin bütün mahkemelerinde 
müddei, müddeialey 3. şahıs müdahil sıfat ve suretiyle hazır bulunarak son 
dereceye kadar muhakerrıe ve muhasamaya ve lüzumu kanuni halinde şirket 
haklarının temin ve muafazası için haiz olduğu selahiyet hududu, dahilinde 
avukat tayin ve azline, tebliğ ve tebelluga her nevi haciz vaz'ını ve kaldırıl
masını istemeye, alınan ilamların icra mevkiine koyarak hükümlerinin tenfizzinj 
talep ve ifaya, mahkumünbihleri tahsile mezun olmak üzere /////// ııııııı ıııııııı .

AKYILDIZ SİGORTA ARA. HİZ.LTD.ŞTİ. \vekil tayin ederiz.

AKYILDIZ SİGORTA 
ARACILIK HIZ. LTD.ŞTİ. 
Gürle İş Merkezi Kat. 3 No :137 
Gemlik V.D. KA: 13136
Tel: 5131009 (Hüseyin Yıldız)

AKSİGORTA A.Ş.
Adına Müştereken Hareketle 

SAMİ VODİNA-M. HARUN BOZKURT

Çevremizi Temiz Tutalım

Ormanlarımızı 
ormanda I 
koruyalım
"Ökemizin doğal kay - 
Attâları içersinde önemli 

İİlİİliypyeri olan ormanlar, 
O^n°mik değer üreten 
İlHkİHdHİİİo r t a k faydalar 
' ^öğlayan milli bir serve

timi? olup ağaçlarıyla, 
■fişekleriyle, içersinde

İOİÜ^İİİiHclırdığı hayvan ve 
kibarıyla, toprağı, örtüsü, 

havası ve güzel 
İİiİİ^i||jnümleri ile özellik 
•öfıiieden canlı ve 
^i^i^ıteşem bir topluluktur. 
’İ Cemana zarar veren fak- 
F^iter arasında daima

’ Şıîtemini koruyan yangın, 
Plllllliiye ormanlarının 
^hsijıgkliliğini tehlikeye sokan 
iiOOM enlerin en 
• -Sn^nlilerinden biridir.

İdemizde 1937-1993 yıl- 
BİÜO arasında, toplam 

adet orman 
meydana gelmiş 

yangınlar sonucun-
•0=0 topluma 1.424.234 

::hş>kitar orman kaybe -
• ’dâiriıştir 1994 yılında ise; 5 
! Ijf i|l 1994 tarihi itibariyle 
•ğ^jn 2331 adet orman 

'iyiSîîgını sonucunda 
:!fiSpiam 20.385 hektar

^İİpİpEpİian yanmış bulunmak- 
İİiiOiSlL Daha sonraki yıllar- 
ÎBH ilga orman yangınların- 
İİİİ^İbrtış olmuştur. ' 
:İ:İ|jİKhyangının mutlaka bir 
H!:h$itjleni vardır. Bu nedenin 
İp;|İg^dana çıkarılması ise 

yangın sahasında yapıla - 
"psjk. olan etraflı bir çalış- 

İle ortaya çıkabilir. Her 
. V&i: ortan sıcaklar dünya 

Ülkelerinin orman yangın- 
tehdit etmektedir.

Tedbirsizlik ve dikkatsizlik 
ı-zlİ^jorman yangınına 

verenler iki yık 
b®§ Y>la kadar hapis 

yüz milyon liradan beş 
milyon liraya kadar 
para cezasına çarp- 

ii||||||baklar.

GUnCEL SORUM. AR
’v-' 4^ 1 ■ ■ * 3. î W *■

EffOZ GÜRCMY

DOĞU ve GÜNEYDOĞU
GÜBRE DAĞITIM PROJESİ

Tarım ürünlerinde gerileme var. Hayvancılık yok 
olmak üzere.

Nereden mi anlaşılıyor?
Bu yıl buğday ithalatı yapılacak. Et zaten ithal 

ediliyor.
Ekmek ve et flyatlanndaki yükselmeler de bu 

gerilemenin bir başka göstergesi.
Kaybedilen tarım alanlarını geri almak mümkün 

değil. Ama... Devletin Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu'da bir hayvancılık hamlesi başlattığı 
görülüyor.

Geçtiğimiz günlerde, Erzincan'a on trilyonluk hay
vancılık kredisi tahsis edildi.

Bu yıl bir başka olumsuz gelişmede, gübre 
dağıtımındaki aksamalar.

Ülke çapında binlerce deposu bulunan zirai 
Donatım kurumu özelleştirildi.

Görev yaptığı dönemlerde, genellikle Liman tes
limatı nedeniyle, gübre İthalatına sıcak bakan bu 
kuruluş devreden çıkınca, gübre dağıtımında 
zaman zaman aksamalar oldu.

Şimdi. Kamu adına gübre dağıtım yapan tek 
kuruluş var.

Tarım Kredi Kooperatifileri Merkez Birliği.
Bu kuruluş, gübre dağıtımında kendi ortaklarına 

öncelik verdiği zaman, özellikle Doğu ve 
Güneydoğu'daki gübre dağıtımında aksamalar ola
bilir.

Yurt çapında Bayilik Teşkilatı kuran ve özel 
depolar yaptıran "Özel Gübre Üreticileri" bu 
aksamaları gideremez mi?

Tabi önleyebilir.
Ama. Amaç karlılık olunca, uzak bölgelerin 

gübre teslimatı ikinci planda kalır.
Ayrıca, Doğu ve Güneydoğu'daki güvenlik 

sorunları da teslimatta caydırıcı rol oynar.
BÖYLE BİR PROJEDE KİMLER GÖREV ALABİLİR
Doğu ve Güneydoğu'ya, Gübre sevk ve dağıtım 

işine karlılık açısından çok, “Kamu Hizmeti" olarak 
bakmak gerekir.

Tıpkı.. Hayvancılıkta alınan son önlemler gibi.
Bu bakımdan, Tarım-Kredi Kooperatiflerine 

destek olarak dağıtım işinde Türkiye Gübre 
Sanayiide görev verilebilir.

Yıllardır "özelleştirme bilinmeyeni” altında bulu
nan bu kuruluş, Doğu ve Güneydoğu'ya Gübre 
Dağıtımı gibi yeni bir proje ile özlediği yaratıcı bir 
çalışma ortamına yeniden kavuşabilir.

Bu çalışmaların sırasında yapacağı ilave navlun 
ve depo masrafları yetkililere izah edilebilir ve talep
leri yerine getirilebilir.

Bu kuruluşa bağlı Elazığ Gübre Fabrikası satış ve 
dağıtım için "Pilot Bölge" olarak kullanılabilir.

Her zaman güvenlik güçlerinin yaptıkları 
mücadelenin ekonomik önlemlerin desteklenmesi
ni söylüyoruz.

Ekomik önlem demek. Sadece bina yapmak ve 
fabrika kurmak demek değildir.

Bu bölgeye Ticari Aktlvlteyl taşıma, ekonomik 
önlemlerin ilk admıdır.

Gübre şevki ve dağıtımı ile bu işin öncülüğü 
yapılabilir.

Bu girişim,Tarım Bakanlığının araştırma ve eğitim 
çalışmaları ile desteklenebilir.

Evet, tarım konusunda hala güçlü bir devlet 
desteğine İhtiyaç vardır.

Bu hizmetlerde, karlılık yerine kamu yaratı 
düşünülmelidir. .

Ne diyelim. Öneri bizden. Değerlendirilmesi yet 
küllerden.

KÖKJEZ OJSE^ı
Matbaacılık-Yayıncılık- Tanıtım Hizmetleri

Fatura-İrsaliye-Gider Makbuzu- Perakende Satış Fişi- Bilet - Müstahsil Makbuzu- 
Serbest Meslek Makbuzu-Kartvizit-El İlanı-Kitap

Türkiye'nin en kaliteli ve ucuz davetiyeleri bir günde basılır....
Gazhane Cad. Fikret Oto Elektrik yanı Beceren Apt. Altı 51/A GEMLİK

Tel: 51317 97
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ÖLIK KÖŞESİ Serap BILLIK

Hepsinin görevi ayrı
Ekolojik hareketlerin güçlendiği bir ortamda insan ilaç yerine vita
minle sağlıklı kalmayı deniyor ve her gün yeniden vitamini keşfediyor.

Geçen haftaki yazımda, insanların 
mevsimler değişirken, yorgun, halsiz ve 
isteksiz olduğundan bahsetmiştim.

j İnsanlar buna çözüm olarak vitamin
lere yönelirler. Vitaminler on üç 
kardeştir. Hepsinin görevi yararları ve 
zararları, günde alınması gereken mik
tarları farklıdır:

A Vitamini : Süt, tereyağ, peynir ve 
sebzelerde bulunur. Deriyi ve saçları 
can.li tutar, kemik ve diş gelişmesine 

I yardımcı olur, görme bozukluklarını 
| önler. Eksikliğinde gözyaşı azalır, deri 
I kurur, gece görmesi sorunu artar. 
■ Günde 700 mikrogram yar^i 1 taze 

havucun dörtte biri.
D vitamini: Süt, tereyağ, taze sebze 

ve yumurtanın sarısında bulunur. Dişleri 
ve kemikleri güçlendirir. Kalsiyum ve 

I fosforun emilmesine yardımcı olur. 2.S 
mikrogram 50 ton balığı, birkaç gram 
balık yağı.

E vitamini : Yeşil salata, zeytinyağı, 
kuru badem, buğdayda bulunur. 
Alyuvarları arttırır, kas ve doku oluşu - 
muna yardım eder. Bu vitamin eksik
liğinin insana nasıl etki ettiği hala biline
miyor. Labaratuvar hayvanlarında kalp 
ve karaciğer bozukluklarına rastlanmış. 
10 miligram 300 gr. yeşil salata, 80 gr. 
kuru badem.

K Vitamini : Ispanak, lahana, yeşil 
salata, patates, ciğer, kuruyemişde 
bulunur. Kanın pıhtılaşmasına yardımcı 
olur. Eksikliği kanamayı artırır. 70-140 
mikogram. Yarım tabak karnıbahar.

C Vitamini : Yeşil salata, narenciye, 
üzüm, ciğer, erik, kivi, domates, 
ıspanak, kavunda bulunur. Kılcal 
damarları, diş ve kemikleri güçlendirir/ 
demirin emilmesini sağlar. Eksikliği 
uykusuzluk, kapanmayan yaralar ve 
kuru deriye neden olur. 45 miligram bir 
portakal, yarım bardak portakal suyu, 5 

.muz,
B1 Vitamini: Bira mayası, baklagiller, 

meyve, kuruyemiş, süt, ciğerde bulunur. 
Metabolizmanın karbonhidrat gereksi 
nimini karşılat, sinir dokularını korur.

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

Kaymakamlık
Kaymakamlık 5131051
Kaymakamlık Ev 5131052
C. Savcılığı 5131053
Ç, Savcı Yrd. 5132954
Emniyet M. 5131028

ULAŞIM
Uludağ Turizm 5131212
Aydın Turizm 5132077

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

TAKSİLER
Körfez Taksi 5131821
çınar'Taksi 5132467
Güven Taksi 5133240
Gemlik Taksi 5132324

Resmi Daireler
TEK Arıza
TEK İşletme 
Turizm Der. 
Spor Sah. 
Orm. Böl. Şf. 
Mjlll Eğt. Md. 
Halk Eğt. Mrk.

5132066 
5134503 
5131274 
5131900 
5131286 
5131174 
5131846

Halk Kütüp. 
As. Şb. 
Karayolları 
Uman Bşk. 
Mal Md. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Sic. Md. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md. 
Ver. Da. Md. 
İlçe Tar. Md. 
İlçe Seç. Md.

Deniz Otobüsü
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 
12.30-14.45-16.45 
18.15-19.30-20.00

Eksikliği beriberi hastalığını doğurur, 
Ayaklarda kramp, yorgunluk, zihin 
yorgunluğuna neden olur. 1.2 mg 150 
gr ciğer.

B2 Vitamini : Süt, yumurta, balık, 
kuruyemiş, taze sebzede bulunur. 
Metabolizmanın yağ, protein, karbon
hidrat dengesini kurar. Eksikliği ağız ve 
burun çevresinde yaralar oluşur, ışığa 
karşı hassasiyet artar. 1.8 mg 1 litre 
yağsız süt.

PP Vitamini : Yağsız et, balık, 
kuruyemiş, ciğer, yumurta, cevizde 
bulunur. Vücudun en önemli enerji kdy- 
naklarından biri. Eksikliği halinde vücu 
dun dengesi bozulur, unutkanlık başlar. 
19-20 mg 100 gr. ciğer, 200 gr balığı.

05 Vitamini : Yumurta sarısı, yeşil 
sebze, ciğer, ekmek ve kuruyemişte 
bulunur. Hormon üreterek metaboliz
maya yardımcı olur. Eksikliğinde mide 
krampları, uykusuzluk, yorgunluk baş 
gösterir. 5-10 miligrm : 10 gr. yumurta 
sarısı, 5 avokado.

B6 vitamini : Kuruyemiş, ekmek, 
ciğer, avokado, ıspanak, muz, balıkta 
bulunur. Metabolizmanın proteinleri 
kabul etmesine yardımcı olur, alyuvar
ları arttırır. Eksikliği bulantı, böbrek 
sorunları yaratır: 1.4 mg muzun üçte 
biri, 100 gr ciğer

B12 Vitamini : Ciğer, et, balık, 
yumurta ve sütte bulunur. Sinir sistemini 
düzenler, alyuvarları artırır. Eksikliği 
anemiye ve sinir hastalıklarına neden 
olur. 2 mikogram: 60 gram tavuk, 60 
gram balık.

B9 Vitamini : Ciğer, böbrek, yeşil 
salata, peynirde bulunur. Hücreleri 
güçlendirir, hemoglobin ve neurolojik 
sorunların en belirgin kaynağıdır. 200 
mikrogram : 10 portakal, yarım tabak 
ıspanak,

H Vitamini : Yumurta, ciğer, böbrek, 
fasülye, bira mayası ve sebzelerde 
bulunur. Yağ asitlerinin sentezini sağlar. 
Eksiklikleri yorgunluğa, depresyona, 
mide bulantısına neden olur. 1-3 miko
gram : 28 gram ciğerdir.

Gemi Saatleri
Yalova -Sirkeci (Işgünlerl) 

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

5131353
5131057
5131308
5131133-
5131095
5133742
5131507
5131414
5131364
51314T1-5130024
5131042
5132360 
.5131186
5134994 ।

Belediye
Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su İşletmesi 
İtfaiye

5134521-23
5134520
5132432 
5134521-122
5134521-115
5132325

5134521-111
Yalnız 185

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 
Özgaz 
Tekgaz 
Ocakgaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz 
Likit gaz 
Yeni Llkltgaz 
Alevgaz

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

BUNLftRI BİLİYOR MUSUNUZ? —________

Kalp romatizması, 
uzun süreli tedavi gerektirir

Romatizmal hastalıkların sosyo
ekonomik düzeyi düşük toplumlarda 
görüldüğü, kalp romatizmasının ise 
çocuklarda tehlikeli sonuçlar doğura
bileceği bildirildi.

Son yıllarda boğaz enfeksiyonlarına 
karşı yapılan erken ve güçlü mücadele 
ile romatizmanın erken tanınıp tedavi 
edimesi sayesinde, kalp romatizmasının 
ağır şekillerine rastlanmadığını öğrenildi.

.Romatizmanın eklemleri, kalbi, daha 
az sıklıkla deri, deri altı ve beyin 
dokusunu tutabiliyor.

Özellikle çocuklarda kalpte, kalp 
adalesinde iltihaplanmaya yol açan 
romatizma, tıp dünyasında (Romatizma 
eklemleri yalar, kalbi ısırır) diye tanım
lanır. İltihaplanma genellikle romatiz
manın başlangıcında olur ve ilk 2 hafta - 
da ortaya çıkar. Kalp yetmezliği bulgu
ları gösterir. Nabız hızlanır, kalp ritmi

ilaç etkileşmeleri
Bir yandan ilaç etkilenmelerine 

doğrudan neden olabileceği, diğer 
taraftan da ilaç etkileşmelerinin bazı 
istenmeyen sonuçlarını şiddetlendire- 
bileceği için, ilaç kullanırken alkol 
almayınız'.

Birden fazla ilacın birlikte ya da yakın 
aralarla kullanılması durumunda ortaya 
çıkabilecek ilaç, ilaç et kileşmeleri, 
telafisi mümkün olmayan sonuçlar, 
doğurabilir.

Etkileşme denince; bir ilacın etkisinin 
diğer bir ilaç ya da besin tarafından 
nitelik veya nicelik olarak değiştirilmesi 
anlaşılır.

|ŞİİR:KÖŞESl
‘Dursun

Sadece “erkek" ya da “kadın" 
olmanın ayrıcalığı olamaz. Her iki 
kesimde de her türlüsü vardır: 
Yalancısı, düzenbazı, sömüreni, 
sömürüleni, ezeni, ezileni, faşisti, 
komünisti, aptalı, akıllısı.... vs. 
Çirkefleşenlere karşı çıkmayı, içinde 
yer aldığı cinsin tümüne mal edip' 
KABİLE MANTIĞI ile tepki gösterenlerse 
(örgütlü-örgütsüz) en ilkel kimselerdir. 
Faşisttir, despottur ve sahip çıkar 
görüştüğü kesimin sırtından yerlerini 
sağlamlaştırırlar, katmerli sömürü 
yaparlar. Bunlar çoğu kez karanlık 
işlerin içinde ve “uzaktan kuman- 
dalıdırlar. Hangi kılıkta çıkarlarsa 
çıksınlar!

KARMAŞA

Ben ben değilim 
sen de sen değili.. 
İnsanlar kendi değili

Kurmuşuz otağımızı 
kızgın çöllere, 
buzdağlarına... 
Sanki zaman 
sanki mekan dışına!..

oynar durur içimizdeki şeytan! 
Umutlar;
İYİLİKSEVER CEHENNEM KIZLARINAI 
Yani;
PA-RAM-PAR-ÇA-YIZIII..
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bozulur, kalp büyümesi ve bazan da 
belirti vermeden kalp zarı iltihabı gelişe
bilir. Mitral kapağı başta olmak üzere, I 
kalp kapakçıklarında daralma 
nedeniyle yetersizliklere neden olabilir.

Hasta çoğu zaman hastanede 
tedavi edilmek durumunda kalır. Kalp 
kapaklarının rahatsızlığında cerrahi 
tedavi uygulanır. Ayda bir kez olmak 
üzere penicilline tedavisi 8-10 yıl süre
bilir. Kalp romatizması olanlar soğuk 
algınlığından korunmalıdır. 
Bademciklerin enfekte olmamasına 
dikkat etmeli. En küçük enfeksiyonda 
dahi, kalp romatizması tehlikeli boyut
lara ulaşabilir.

Kalp romatizması olanların banyo
dan hemen dışarıya çıkmaması, vücut - 
lamın ıslak kalmaması ve soğuğa karşı 
etkili bir şekilde korunması gerekir. (BYE)

Birden fazla ilacın birlikte yada yakın 
aralarda kullanımıyla oluşan ilaç-ilaç 
etkileşmeleridir.

Bir ilacın kullanılması sırasında alınan 
gıdalara bağlı olarak ilaç etkisinde fark
lılıklara neden plan etkileşmeler ilaç- 
besin etkileşmeleridir.

İlaç-ilaç etkileşmeleri çok çeşitli ola - 
bilir ve bunların sonucunda etki azala
bilir, artabilir, etkide niteliksel değişmeler 
olabilir, veya toksik (zehirlenmeye yol 
açan) etkiler gelişebilir.

Mevcut hastalık durumu et 
kileşmelerinin görülmez sıklığını ve 
sonuçlarımı değiştirebilir.

ÖP-OKŞA
Sesin bedenimde 
nisan rüzgarı 
tepeden tırnağa ürperiyorum...

-ne olur tez gell

Yüzünü gördüğüm 
sesini duyduğum an 
belki biraz unuturum 
bu cehennemi...

- ne olur tez gel!

Öp-okşa, sarıl bana 
çöl toprağıyım...
Irmak ol, ak gönlüme ■ 
sana deniz olayım... 

- ne olur tez gell
Dursun ERGÜLER (1981)

TUTKU
Sefasıyla 
cefasıyla 
akıp giden hayattan, 
koparflıp alınsa da bedenim; 
gökyüzünün mavisinden, 
sevdasından 
ela gözlü yarimin, 
koparılıp alınamaz yüreğimi...

Dursun ERGÜLER (1981)

AYRILIK
Açık denizlerde 
boğulmuş gibil... 
Beklenmedik bir anda 
vurulmuş gibil..
İzlerken hayalini 
sen el sallarken, 
ben;
öylesine yıkılmış, 
şaşkın
ve yalnızdım kil... r' ’

Dursun ERGÜLER (26.6
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Anavatan Partisi Çemlik 9lçe ‘teşkilatı'nın 
12. kuruluş yıldönümünün

Çemlik'imize ve memleketimize 
hayırlı olmasını dileriz.

ANAVATAN PARTİSİ 
Gemlik İlçe Teşkilatı

NOT : Bugün, Saat 12.00'de parti binasında toplanıp, Atatürk Anıtına 
çelenk konulacaktır.

ELEMANARANIYd
Promasyon işlerinde görevlendirilecek, maaş + prim esasıyla çalışacak, 

konuşması düzgün,ikna ve tanıtım yeteneği olan

BAY ve BAYAN elemanlar aranıyor.
Hizmetli: Matbaamızda hizmetli olarak çalışacak BAYAN eleman aranıyor.
Müracaat: Körfez OFSET
Matbaacılık-Reklamcılık-Y ayıncılık Hizmetleri
Gazhane Cad. No.: 51/A GEMLİK TEL & FAX : 513 17 97

KAYIP
AE 10506721 nolu, 

yazar kasa ruhsatımı 
kaybettim.

' Hükümsüzdür.,,

Serdar HADİMLİ

.! «tekste

ÇATAK 
GİYİM

TAKIM ELBİSELER 
■İŞÖRTLER, GÖMLEKLER 

kOT ÇEŞİTLERİ BAY ve BAYAN

GİYSİLERİ

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

■fol : 513 20 75 GEMLİK

UMURBEY UMURSPOR GENÇLİK VE SPOR 
KULÜBÜ DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ DEĞİŞİKLİĞİ

Bursa Valiliğinin 8.9.95 günü onurlarıyla demet 
tüzüğümüzün 6 maddesinin D fıkrası İle 9 maddesi aşağıdaki I 
şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6:
d) Üyeler girişte İlk altı aylık peşin 150.000.-TL giriş aidatı 

aylık olarak 25.000.-TL ve yılda 300.000- TLsI üye aidatım 
makbuz karşılığı öderler. Bu miktar yıllık olarakta ödenebMr. 
Yapılan bu tesbit her üye İçin üye kayıt defterine işlenir. |

MADDE 9 : Dernek Genel Kurulun kuruluş şekli vs 
toplanma zamanı:

Dernek Genel Kurulu Derneğe kayıtlı asil üyelerden 

oluşur. Genel kurulun toplantı gününden bir ay öncedne 
kadar aldatlarıhı ödemeyenlerin toplantı nisabında! 
gözönüne alınmaz ve oy kullanamazlar. Aidatını öde
meyen asil üyeler ile fahri üyeler dinleyici olarak toplantıya 
katılabilir, dilek ve temennilerde bulunabilirler. Dernek, 
tüzüğünün gazetede yayınladığı tarihi takip eden 6 ay 
İçinde ilk genel kurul toplantısını yapar.

a. İki senede bir ağustos ayında olağan
b. Yönetim veya denetleme kurullarının gerekil gördüğü 

hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı İsteği 
üzerine olağanüstü toplanır.

İŞ t 
ca

. Vi..
ANAVATAN PARTİSİ 

GEMLİK GENÇLİK KOLLARI 
İLÇE BAŞKANLIĞI

Ülkemizi canları pahasına müdafa ederken şehit düşmüş 
tüm asker ve polislerimizin aziz ruhları için 

29 Eylül 1995 Cuma günü öğle namazına müteakip 
Çarşı Camii'nde Mevlid-i Şerif okutulacaktır.

Bütün din kardeşlerimiz, hemşehrilerimiz davetlidir. 
Ruhları şad olsun.

ANAP GENÇLİK KOLLARI 
GEMLİK İLÇE BAŞKANI 

OSMAN METE


	E:\1995\9. Eylül 1995\5 Eylül 1995\5 Eylül 1995 (1).JPG
	E:\1995\9. Eylül 1995\5 Eylül 1995\5 Eylül 1995 (2).JPG
	E:\1995\9. Eylül 1995\5 Eylül 1995\5 Eylül 1995 (3).JPG
	E:\1995\9. Eylül 1995\5 Eylül 1995\5 Eylül 1995 (4).JPG
	E:\1995\9. Eylül 1995\5 Eylül 1995\5 Eylül 1995 (5).JPG
	E:\1995\9. Eylül 1995\5 Eylül 1995\5 Eylül 1995 (6).JPG
	E:\1995\9. Eylül 1995\12 Eylül 1995\12 Eylül 1995 (1).JPG
	E:\1995\9. Eylül 1995\12 Eylül 1995\12 Eylül 1995 (2).JPG
	E:\1995\9. Eylül 1995\12 Eylül 1995\12 Eylül 1995 (3).JPG
	E:\1995\9. Eylül 1995\12 Eylül 1995\12 Eylül 1995 (4).JPG
	E:\1995\9. Eylül 1995\12 Eylül 1995\12 Eylül 1995 (5).JPG
	E:\1995\9. Eylül 1995\12 Eylül 1995\12 Eylül 1995 (6).JPG
	E:\1995\9. Eylül 1995\19 Eylül 1995\19 Eylül 1995 (1).JPG
	E:\1995\9. Eylül 1995\19 Eylül 1995\19 Eylül 1995 (2).JPG
	E:\1995\9. Eylül 1995\19 Eylül 1995\19 Eylül 1995 (3).JPG
	E:\1995\9. Eylül 1995\19 Eylül 1995\19 Eylül 1995 (4).JPG
	E:\1995\9. Eylül 1995\19 Eylül 1995\19 Eylül 1995 (5).JPG
	E:\1995\9. Eylül 1995\19 Eylül 1995\19 Eylül 1995 (6).JPG
	E:\1995\9. Eylül 1995\26 Eylül 1995\26 Eylül 1995 (1).JPG
	E:\1995\9. Eylül 1995\26 Eylül 1995\26 Eylül 1995 (2).JPG
	E:\1995\9. Eylül 1995\26 Eylül 1995\26 Eylül 1995 (3).JPG
	E:\1995\9. Eylül 1995\26 Eylül 1995\26 Eylül 1995 (4).JPG
	E:\1995\9. Eylül 1995\26 Eylül 1995\26 Eylül 1995 (5).JPG
	E:\1995\9. Eylül 1995\26 Eylül 1995\26 Eylül 1995 (6).JPG

