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Haydarpaşa Grevi Gemlik'e yaradı.GEMPORT ta *
Türkiye'nin ilk özel limanı olan GEMPORT İstanbul Haydarpaşa'da yükleme ve boşaltma

İşçilerinin greve başlaması üzerine gemi akınına uğradı.

Anavatan Partisi 
Gemlik İlçe yöneticieri, 
gazetecilerle sabah kah
valtısında basın toplantısı 
yaparak, yeni yöneticileri 
tanıttı.

Kurşunlu Belde yönetlci- 
lerlninde katıldığı toplantı
da söz alan Adnan Tekin, 
eski Başkan Faruk Güzel'ln 
aday olmayacağını açık
lamasından ve Faruk

I. ✓ilçemizde Gemlik Belediyesi ile ortak hizmet veren 
GEMPORT Limanı Türk-İş'in kamu işyerlerinde başlat - 
tığı grev nedeniyle gemi acentalarının gözdesi oldu.

Türkiye'de-tek yük boşaltan yüksek kapasiteli 
liman olma özelliğini taşıyan GEMPORT, 24 saat 
hizmet veriyor.

Bir süre önce TOFAŞ Otomobil Fabrikası'nın ürün- 
; lerinin Avrupa standartlarında ihracat edilmesi için 
| Uman sahasında yeniden düzenleme yapılarak, ilk 
| ihracat büyük bir törenle gerçekleştirilmişti.

✓ GEMPORT Genel Müdürü Ziya Alkan, hizmet açısın* 
dan Türkiye'nin tüm limanlarından daha İyi durumda 
olduklarını, Haydarpaşa Limanı ndaki grevin 
GEMPORTu aranır bir yer durumuna getirdiğini söyledi.

Fırsatı en iyi şekilde değerlendireceklerini İfade 
eden Genel Müdür Alkan, diğer limanlardan doğacak 
üretim kaybının giderilmesi İçin var güçleri İle çalıştık
larını belirterek, "tüm personelimiz 24 saat çalışarak, 
sektörümüzde hizmet vermeye devam ediyor" dedi.

Haberi sayfa 3'de

Geçtiğimiz hafta 
perşembe günü Deniz 
Restaurant'ta yapılan 
basın toplantısına 
gazetemiz sahibi ve 
Sorumlu Müdürü Kadri 
Güler ile Bursa basının 
temsilcileri katıldı.

ANAP İlçe Başkanı 
Adnan Tekin, Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı, 
ANAP ilçe Yönetim Kurulu 
üyeleri, Umurbey ve

Güzel'in ısrarları üzerine 
bu göreve tqllp olduğunu 
söyledi.

Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, toplantıda 
asfalt çalışmaları hakkın - 
da bilgi verdi.

Kahvaltılı basın toplan - 
tısında ANAP ilçe yöneti
minde görev alan yöneti
ciler basına tanıtıldı.

Haberi sayfa 3‘de

Anadolu Lisesi öğretmeni 
yanarak can verdi |

Gemlik Anadolu 
Lisesi'nin genç öğret
menlerinden Tuğba 
Öztürk(26) ile eşi Erol 
Öztürk, geçtiğimiz hafta 
cuma günü Ankara'ya 
giderken geçirdikleri 

Dinar depreminin düşündürdükleri
Gecenin bir saatinde .sofraya oturmuş yemek yiyorsunuz. Veya 

uykudasınız...
Birden, dipten gelen bir sallantı, derken bir sallantı daha ve 

çatırdılar arasında kendinizi yıkıntılar altında buluyorsunuz.
Herşey birkaç saniyede değişiveriyor. Birkaç saniye önce otur

muş yemek yiyordunuz şen şakrak, sonra yıkıntılar altında toz 
duman, kan revan içindesiniz...

Doğanın acımasız gücü, siz insanları bir anda ufacık yaratıklar 
haline getiriveriyor.

Dünyanın birçok yerinde büyük depremler yaşanır. Örneğin 
Japon halkı deprem felaketinden 10 binlerce evladını yitirmiştir.

Dört tarafı sularla çevrili japon adasında sallantılar bitmez. Ama 
insan gücü, bu doğa gücüne karşı kendini korumak için teknikler 
geliştirmiştir. Ne yapmıştır bunun için. Öncelikle binaları deprem 
şiddetine göre kurmuştur. Bunun için bilimsel merkezler oluşturmuş, 
halkını depremlere karşı eğitmiş, deprem zamanında kurtarıcı 
ekiplerini kurmuş, eğitmiştir.

Türkiye de birinci derece deprem kuşağında bir ülke.
ülkemiz 60 yılda 10 büyük deprem felaketiyle baş başa 

kalmıştır. Benim anımsadığım, Varto, Emek, Adapazarı, Demirci, 
Erzincan depremlerinin izlen daha kapanmamıştır.

Geçtiğimiz pazar günü bir haftadır sallanan Afyon'un Dinar 
ilçesinde yeniden meydana gelen deprem felaketinden sonra 
sürdürülen çalışmalara çaktıkça üzüldüm.

Benim ülkemde bin türlü felaketten bir türlü ders alınmıyor.
Daha Erzincan depreminin acıları dinmedi. Orada yaşanan 

sıkıntılar unutulmadı. Ama enkaz kaldırmada aynı hataları göz 
göre göre yapıyoruz. Eski acılardan hiç ders almış değiliz.

Işveçten deprem için yetiştirilmiş ekipler köpekleriyle geliyorlar 
.ve bize ders veriyorlar. Ama biz bunları çabuk unutuyoruz.

İşte Gemlik Askeri Harasında askeri amaçlı yetiştirilen 
köpekler... Bu köpekler her türlü eğitimi alabiliyorlar. Neden deprem 
•Çin de yetiştirilmesin.

Bir korkum da Gemlikte yaşanacak aynı şiddetteki bir depremin 
sonucunun ne olacağıdır. Allan göstermesin ama, bu kadar kont 
gaşmanın yaşandığı ilçemizde faciya yaşanır.

ne göre yapılmayan , kon trol üde yetersiz olan 10-12 
ar, bir deprem karşısında mukavva parçası gibi kırılırsa

, lütfen yapılan inşaatların projeye uygunluğunu, 
ırşı statikliğini kontrol edin.

trafik kazasında, 
araçlarında çıkan 
yangın nedeniyle 
yanarak öldüler.

3 aylık evli olan çiftin 
14 Eylül günü ilçemize 
atandığı öğrenildi.

Haberi Sayfa 2 de

HAFTAYA BAKIŞ
O Kadri GÜLER

Eski Müdür Kırşehir’e ataadt

Gemlik Vergi Dairesi 
Müdürü Necdet Sözen, 
Kırşehir Defterdalığı Gelir 
Müdürlüğü'ne atanması 
nedeniyle boşalan ye 
rine Muhammet Şakir 
Aydın getirildi.

Gemlik Vergi Dairesi 
Müdür Yardımcısı Şükrü 
Harmanda Dinar Vergi 
Dairesi Müdür yardım
cılığına atandı.

Gemlik Vergi Dairesi 
Müdür Yardımcılığı 
görevine ise Halis 
Turfanda getirildi.

Haberi Sayfa 3'de

ilçe gazete 
sahipleri 
İnegöl'de 
toplandı

Doğru Yol Partisi Basın ve 
Propagandadan Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı, 
Kütahya Milletvekili İsmail 
Karakuyu'nun, yerel basının 
sorunlarının partilerine 
iletilmesini içeren mek 
tupların değerlendirilmesi 
için Bursa ilçelerinde yayın
lanan gazete sahiplerini 
İnegöl'de topladı.

Haberi Sayfa 3'de

Kısa kısa kısa 
MİLTON

«NİLENÎYOR 
Müton Aile Çay Bahçesi 
kış aylarında da halka 
hizmet verebilmek için 
tadilat çalışmalarına 
•başlattı.
;Oİton Aile Çay Bahçesi 
İşletmecisi Galip 
Kaygısı?, 500 metre 
kare alan üzerinde 
bulunan çay 
bahçesinin, onarırndan 
şohra üzeri kapatılarak, 
yipe aile çay bahçesi 
olacağını ve nişan ve 
düğünlere verilebile
ceğini söyledi.
^milyar liraya malola- 
Cdk olan çay bahçesi 
favan, modern ışık - 
löndırma, ısıtma sistemi 
ile kış aylarında da 
halka daha iyi hizmet 
yerecek.

SIĞIRLARA PLAKA
İlçe Tarım Müdürüğü,bu 
aydan itibaren sığırların 
Kulaklarına küpe 
takılarak, numara ve 
^ileceğini ve plaka- 
..Idndırılacağını bildirdi. 
TÖfkiye çapında uygu
lanacak olan bu uygu
lama ile sığır hırsızlıkları 
önlenecek ve aşıları 
düzenli bir şekilde 
yürütülecek.

"Evet, seçim meçim yok" 
\ Yılmaz AKKlLIÇ'ın ’

yazı» 2. Sayfada 
"Yatakta kaç kişi var"

Necati KARTA L'ın 
yazısı 2. sayfada 

‘•GEMİLİK"
Zebercet COŞKUN ‘un 

yazısı 3. Sayfada 
“Merkez sağda ve

İ|A»rkez Solda ve niçin 
birleşme »ağlanamıyor “

Etof GÜRÇAY 'ın 
» yaza*. 4- Sayfada

Kaymakam Orhan Işın, basın 
meDSiplanna yemek verdi

Gemlik Kaymakamı 
Orhan Işın, ilçemizde 
görev yapan yerel 
gazete sahipleri ile Bursa 
ve İstanbul basınının 
Gemlik temsilcilerine 
yemek verdi.

Geçtiğimiz hafta 
çarşamba günü Deniz

ANAP'lılardan
Dünya Çocuk 
Gününde çocuklara 
yardım eli uzandı

ANAP Kadın Komisyonu 
üyeleri ve Belediye Meclis 
üyesi Mehmet Dinç, 1 Ekim 
Dünya Çocuk Günün'de 
Şehit Ethem Şaşar Ikokulu’n- 
da bulunan yoksul öğren
cilere yardım elini uzattılar.

Haberi Sayfa 3'de 

AZINLIK HÜKÜMETİ
Azınlık Hükümeti olmazmış... 
Sanki; insanlığa hep çoğunluk 
hükmetti de...

İnan

Restaurant'ta biraraya 
gelen gazetecilerle soh
bet eden Orhan Işın, 
basının önemli bir görev 
üstlendiğini, göreve 
geldiğinden beri onlarla 
sıcak ilişkilerde bulun - 
duğunu söyledi.

Haberi Sayfa 3'de

İlçemizin asfaltsız 
yollarından biri olan 
Haydariye Köyü yıllar 
sonra asfalt yola 
kavuşuyor.

Asfalt çalışmaları 
önümüzdeki günlerde 
tamamlanacak.

Haberi Sayfa 3'de
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Evet, seçim meçim yok!
Çillerin istifasının hemen ardından 

22 Eylül günü, Bursa 2000 Gazetesi'nde 
"Seçim meçim yok!" başlığını atmıştım 
yazıma. Bu görüşümü bir ölçüde, - 
beğenirsiniz veya beğenmezslnlz- 
politikayı acımasızca ama belli bir 
mantık zincirine bağlı kalarak yürüten 
DYP Grqp Başkanvekili Turhan Tayan'ın 
"Gündemimizde erken seçim yok" 
açıklamasına dayandırmıştım.

Ama asıl Türkiye'nin içinde yaşadığı 
koşullarda, Tansu Çillerin, "eğer gide
cek olursa bir daha gelemeyeceğl"nin 
bilincinde olduğuna inandığım İçin 
böyle yazmıştım. DYP Lideri, kadın 
olmasının avantajlarını da zekasına 
ekleyerek, Türkiye'nin tam da 
"Gümrük Birilğl"ne girmesi aşamasında 
başbakanlık koltuğuna veda etmeyi 
göze alamazdı.

Eğer alırsa, bir daha geri gelemezdi, 
"kurtlar sofrası*hda harcanır giderdi.

Üstelik Çiller, artık politikayı öğrendi. 
Kendine özgü "doğrular") da var, 
kararlı ve hatta gereğinden \daha 
inatçı. Meclis aritmetiğini, eski ortağın 
kimi birbirine "pamuk ipllğl"yle bağlı 
milletvekillerinin durumun iyi. değer
lendirerek ve elinde tuttuğu "devlet 
olanaklan"nı kullanarak sürdürebile
ceği hesabını yapmış durumda.

Kendisine ister istemez destek olan 
kesimleri ikna etmek ve DYP-ANAP for
mülünün olamazlığını kanıtlamak için 
Mesut Yılrhaz'a gitti -İşin İlginci, 'körün 
istediği bir göz, Allah vermiş İki göz' 
misali, ANAP lideri bir türlü sinirlerine 
egemen olamadı-.

Geriye ne kalıyordu : CHP ...
Onun da olmayacağı belliydi, 

Baykal'ın tükürdüğünü yalayamaya- 
cağını önceden kestirmek hiç de 
"kehanet* sayılmazdı. Koalisyondan 
ayrılmakta çok geç kalmış bir CHP'nin, 
yeni baştan dönüş yapması hem 
"eşyanın tabiatı" na çıykırı düşerdi, hem 
de Deniz Baykal'ı kısa sürede bitirirdi. .

Yani her şey önceden belliydi ; 
Tansu Çiller, "sağ" ayağını MHP'ye, "sol" 
ayağını da DSP'ye basarak, parlamen
todaki küçük partilerle bağımsızların 
ve bağımsızlaştırdıklarının desteğini de 
arkasına alıp bir "DYP Hükümeti" kura
caktı.

Kaçınılmaz olan bu idi...
* it * -

Bizim medyamız, okuruna veya 
İzleyicisine "gerçek'ler yerine, bir tür 
*kurgu-mağazln\sunmayı yeğliyor. 
Türkiye'nin koşulları İçinde 
bunaldığımız açmazlar, önümüzdeki iç 
ve dış tuzakların neler olduğu pek 
ilgilendirmiyor medyamızı.
. Varsa.yoksa promosyonI..

■ Vatandaş gazeteyi okumak için, 
değil, "kupon kesmek" için almaya; TV 
kanalları arasından, en fazla "çamur" 
sıçratanıyla en çok "Masal" anlatanını 
izlemeye koşullandırılıyor.

Kendilerini son derece "ciddi" san
maya başlayan kimi programcılar, son

zamanlarda “fikir jimnastiği" yapmak 
veya "politika üretimi*'ne katkıda 
bulunmak yerine, "halk 
dalkavukluğumu yeğlemeye 
bâşladılar -çünkü 'reyting' kaygısı 
öyle gerektiriyor-. Örneğin TBMM'den 
naklen sunulan bir programın konuk-’ 
lan, hükümet- bunalımına çözüm 
drayışlarına yardımcı olmayacak denli 
sıradan, yetersiz ve duygusal kişiler 
arasından rastgele seçilebiliyor. .. 
Doğrusu anlayabilmiş değilim. Yani ne 
gereği var, saatler boyunca ekran 
karşısında geviş getirmenin?..

Çillerin "azınlık hükümeti" kurma 
planı bir "geceyarısı kararı" olmadığı 
gibi, Meclls'te 214‘e ulaşmış olması da 
yeni değildin Bence Baykal'ın "Bu koa 
lisyon hukuken değilse de, 4lilen bit
miştir" deyişiyle önce, stratejisini belir
lemişti Başbakan. Onun için, "kurmay
ları ev ödevine iyi çalışmış" diye 
yazmıştım.

DSP'ye gelince: Değerli doât Ekrem 
Candeğer'in duyarlığını .anlayışla 
karşılıyorum. Diyor kİ:

"Bütün olumsuz propagandalar ve 
saptırma gayretlerine rağmen, biz 
DSP'liler en umutsuz dönemlerde bile 
türk insanının şaşmaz sağduyusuna 
güvendik ve bu günlere geldik. Artık 
tartışılmaz biçimde görülmektedir ki, 
türk insanı, Türkiye'nin sorunlarının 
Sayın Bülent Ecevit'in önderliğinde 
Demokratik Sol Parti'nin programının 
uygulanması ile çözüleceğine inan
maktadır."

Sayğı düyuyçrüm, başarı diliyorum. 
Ne var ki bu saygım, TB-MM'de kullanıl
mayacak "on oy’’un, İkinci Çiller 
Hükümeti'nin "güven" almasını sağla
maktan başka ne işe yarayacağını da 
anlayabilmeme yeterli olmuyor.

Aslında DSP'liler, örneğin. • 
"demokratik bir seçim yasası" çıkara
bilmek için böylesi bir "edilgin desteği" 
zorunlu bulduklarını söyleyebilseler, 
daha inandırıcı olacaklar. Ama o 
?aman da, Sayın Ecevit'in kuramsal 
düzeyde karşı olduğu "Gümrük Birliği" 
konusu var ki, onu nasıl açıklayacak
lardır, bilemiyorum.

Ne farkı var yani? MHP ve Türkeş 
"güven oyu" vererek yeni Çiller 
Hükümeti'ne ne destek olacak, DSP ve 
Ecevit ise "güvensizlik oyu" verme 
yerek.

Ha Hoca Ali, ha AH Hoca... 
it it it

Yineliyorum: Cindoruk yeterince 
etkili olamaz -ki, çok aşındı artık- ve 
Mesut Yılmaz'ın ANAP'ı bir yolunu bula-, 
mazsa, Çillerin1 azınlık hükümeti TBMM, 
çoğunluğunun desteğini alabilir, ala 
çaktın

Ve bir kez yeni hükümetini kurdu 
mu, Çillerin 1996 sonbaharındaki 
seçime "başbakan" olarak gitmesini 
engelleyecek "226 oy"u bulmak...

Çoook, ama çok zor olacaktır...

Anadolu 
Lisesi 
öğretmeni 
yanarak 
can verdi

Gemlik Anadolu 
• iişiesj'nin genç öğretmeni

Tuğba Öztürk(26) ve eşi
•' Erol Öztürk, Ankara'ya 
giderken geçirdikleri 
trafik kazasında yanarak 
•feci şekilde can verdiler.

Olay geçtiğimiz hafta 
: cuma günü meydana • 
: ğeldi. Anadolu 

Lisesi'ndeki derslerini 
bitiren Tuğba Öztürk,.

. Borçelik'te görevli eşi Erol 
Oztürk'ün Ankara'da 
bulunan ailesini ziyaret

' İçin özel otomobilleriyle 
yotct çıktılar.

Sivrihisar yakınlarında’ 
saat 22 oo sıralarında Erol 
Oztürk'ün kullandığı özel 
OÎÖ karşı yönden

' gelmekte olan Bursa
•Şplâkalı bir araçla çarpıştı.

Kazadan sonra 
Oztürklerin aracında 

"'lyangın çıktı ve üç aylık 
•••^Ml.çift araç içinde

yanarak feci şekilde can 
verdi.

Gemlik Anadolu Lisesi 
Müdürü İdris Aka, Tuğba 
Oztürk'ün okullarına 14 
Eylül günü atandığını üç 

' yıllık öğretmen olan 
; öğretmenlerinin eşiyle

Gemlik'e yet- 
' | ieşmek için ev aradık - 
'Jarmı, Sivas Pamukpınar

Öğretmen Lisesini bitirdik
ten sonra Ortadoğu

-Teknik Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Fen Bilimleri
■Kimya öğretmenliğinden 
mezun olduktan sonra

“Bursa Özel Baran ve 
Tunçsiper Okullarında 
çalıştığını, Gemlik

'Anadolu Lisesine ise yeni 
'atandığım söyledi.

Arkadaşlarının 
.' ölümüne çok üzüldükleri- 
: :nj bildiren Aka, eğitim 
I camiasına başsağlığı 
? diledi.

yazi yonuM ’
Necati KARTAL |

Yatakta kaç kişi var?
Anadolu'da yaygın olarak anlatılan biti 

fıkra.. Genellikle Nasrettin Hoca'ya atfedilir. 
Hoca, bir gün yatakta eşi ile kavgaya tutuşur. 
Tartışmadan o kadar bunalır ki; "Ah! Eski karım 
ah!" demekten kendini alamaz. Hanımıda mis-: 
illeme yapar "AhlEski kocam Ah!" Hoca] 
hanımın bu sözlerine sinirlenip gözünün üstüne 
bir yumruk indiriverir. Neye uğradığını şaşıran 
Hoca'nın hanımı kendisini yerde bulur. Bir kolu- 
da kırılır: Sonunda mahkemelik olurlar. Kadı 
kovanın nedenini sorunca, hoca başlar anlat
maya : 'Birgün yatakta yatıyorduk. Birara ben 
eski karımı andım, hanımda eski kocasını anın
ca birden yatakta dört kişi oduk. Tabii dört kişi 
yatağa sağmazdık. Bu arada hamında yere 
düşmüş. Kolunu kırmış" diye yanıtlamış.

Dolayısıyla bizim DYP-CHP (SHP) koalisyonu- 
da gerek yataktaki dış ortaklar, gerekse parti
lerin iç hizipleri yataktaki sayıyı attırınca j 

mızıkçılık başladı.
Ancak, DYP veya öncelikle Tansu Çiller grubu 

"Azınlık Hükümeti" ile sorunu çözerim sanısında. 
Oysa "azınlık hükümeti" bu parlamento arit
metiği ile yataktaki insan sayısını ikili rakkamlara 
ulaşır, bu gözardı ediliyor.

Hele "Gümrük birliği" gibi önemli ve hassas 
konuları azınlık hükümetiyle çözmeye kalkış
mak; komşuları bile yatağa davet etmek 
demektir.

ANAP ve DYP arasında bir türlü kıyılamayan 
nikahı telafi edecek olan "Azınlık hükümeti11 
değildir.

Bilakis Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in 
bile "grevlere sahip çıktığıf!) bu dönemde; 
"azınlık hükümeti" ile iş götürmenin mümkün 
olmadığını görmemek için Türkiye'de yaşamıyor 
olmak gerekir.

Zaten karar verenlerin Türkiye'de yaşayıp 
yaşamadıkları konusunda terettüde düşmüyor 
da değilim hani.

Neyse yatakta tek ya da iki kişi yatılır; bu sayı 
çoğalırsa hd.cgnın karısının hikayesine döner.

İç ve dış pazarlıklar da 3 saatte bir değişmez.

i^^oaniDi ve oorumıu ıvıuauru . rauki öulck 

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

Mdiğı yer. KÖRFEZ OFSET Matbaacılık Yayıncılık

Uygar 
insan 

çevresinden 
sorumludur.

Gemlik 

bizimdir. 
Şehrimizi 

Temiz Tutalım, 

Güzellikleri 

Koruyalım

Tükürmeyelim.

ÇATAK 
«İYİM

TAKIM ELBİSELER 

TİŞÖRTLER, GÖMLEKLER 

ÇEŞİTLERİ -OKUL ÖNLÜKLERİ

OKUL ELBİSELERİ

I Ali Çatak ue Oğullan
DemİfSubaşı Mh. Mesudiye Sk. Otel Umurbey Altı

^■îel :513 20 75 GEMLİK
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Haydarpaşa grevi Gemlik'e yaradı

GEMPORT 
tam kapasite dolu

Türk-lş'in kamu kuru
luşlarında başlattığı 
grevler nedeniyle 
İstanbul Haydarpaşa 
Limanında yükleme ve 
boşaltma işlerinin 
yapılamaması, Gemlik 
GEMPORT limanını 
gözde durumuna getir
di.

Grevin başlamasıyla 
yükleme ve boşaltma 
işlerini Gemlik'e kay - 
dıran acentalar, 
grevden maddi olarak 
etkilenmemek için GEM
PORT limanına akın akın 
geliyorlar. Bu nedenle 
GEMPORT Limanı bir 
haftadır tam kapasite 
çalışmalarını sürdürüyor.

Durumdan memnun 
olduklarını söyleyen 
GEMPORT Genel 
Müdürü Kaptan Ziya 
Alkan, "Türkiyenln İlk 
özel sektör limanı 
olmamız nedeniyle

r; bu sayı 

döner. 
leğişmez.

irh

ANAP gazetecilerle 
kahvaltılı basın 
toplantısı yaptı

ANAVATAN Partisi 
Gemlik İlçe yeni yöneti
mi, ilçemizdeki gazete
cilerle sabah kahvaltısın
da basın toplantısı 
yaparak yeni yöneticileri 
basına tanıtıldı.

Geçtiğimiz hafta 
Perşembe günü Deniz 
Restaurant'ta Gemlik'in 
yerel gazetelerinden yal
nız gazetemizin katıldığı 
kahvaltılı toplantıda, 
Bursa basınının temsilci
leri de bulundu.

ANAP İlçe Başkanı 
Adnan Tekin, Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı, 
ANAP İlçe Yönetim 
Kurulu üyeleri, Küçük 
Kumla, Umurbey ve 
Kurşunlu Belde yönetici
leri ile bazı Belediye 
meclis üyeyerinin de 
katıldığı toplantıda 
konuşan İlçe Başkanı 
Adnan Tekin, eski Başkan 
Faruk Güzel'in görevi 
bırakacağını açıkla
masından sonra, 
Belediye Başkanı ve 
Güzel'in ilçe Başkanı 
olması için ısrarları üze 
rine arkadaşlarına 
sorarak göreve talip 
olduğunu söyledi.

Gemlik'in Büyükşehir'e 
bağlanması, doğalgaza 
kavuşulması, ilçeye yeni 
okulların kazandırılması, 
SSK Hastanesinin eklenti
lerinin bir an önce yapıl
ması için siyasi güçlerinin 
yettiğince çaba harca 
yacaklarını söyleyen 
Tekin, Belediye de her 
salı günü nöbet tutarak 
halkın sorunlarına 
yardımcı olmaya çalışa - 
çoklarını bildirdi.

Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı da basın 
mensuplarının sorularını 

hizmetler açısından 
Türkiyenln en büyük 
limanlarından daha ileri 
bir durumdayız, Bu 
nedenle TOFAŞ ürünleri
ni limanımızdan dünya 
pazarlarına sevk edill 
yor. Modern llmancılık 
İmkanlarımızla gelen 
gemilere çağdaş 
hizmeti sunabiliyoruz. 
Haydarpaşa 
Limanındaki grev 
GEMPORT'u aranır yer 
haline soktu. Bizim 
tanıtımımız İçin bu bir fır
sattır. Elimizden gelen 
en iyi hizmeti vererek 
Gemlik limanına gelen 
gemileri yükleyip boşal
tacağız. Bu durum 
Gemlik'in tanıtımına da 
yarar sağlayacaktır." 
şeklinde konuştu.

Gemlik limanında 
tüm iskeleler tam kapa
site yük boşaltmaya 
devam ediyor.

yanıtladı.
Armutlu, Fıstıklı ve 

Kapaklı Köylerinin 
Gemlik'ten ayrılarak 
Yalova'ya bağlanması 
konusunda neden sessiz 
kaldınız? şeklindeki bir 
soruyu yanıtlayan Avcı, 
çeşitli defalar bu köylere 
gittiğini, ancak halkın 
Yalova ile birleşilmesi 
konusunda daha büyük 
imkanlara sahip olacak
ları şeklinde kendilerine 
iktidar partisince 
vaadlerde bulunulmasın
dan dolayı onları iknd 
edemediklerini, Kapaklı 
ya barınak sözü verildiği
ni, ancak seçimlerden 
sonra kimsenin kendi
leriyle ilgilenmemesinden 
şimdi şikayetçi olduk
larını belirttiklerini anlattı.

Asfalt çalışmaları 
hakkında da bilgi veren 
Başkan Avcı, asfaltı 
Mudanya Belediyesi ile 
yapılan anlaşma ile yap
tıklarını ve kendilerine 
çok ucuza mal olduğunu 
belirtti.

Kahvaltılı basın 
toplantısında ANAP ilçe 
yönetiminde görev alan 
yöneticiler basına 
tanıtılırken Basın, 
Propaganda işlerinden 
Sorumlu Başkan yardım
cılığına İbrahim Öztürk, 
Kadın ve Gençlik 
Komisyonundan Sorumlu 
Başkan yardımcılığına 
İbrahim Talan, Siyasi İşler 
Koordinasyonundan 
Sorumlu Başkan yardım
cılığına Hilmi Turan, 
Sekreterliğe Yunus 
Sözener, Muhasipliğe İse 
Vecdi Anğüneş'ln getl 
rildlğl bildirildi.

Kaymakam 
Orhan Işın 
basın 
mensuplarına

? MSemlik Kaymakamı 
" Orhan Işın, ilçemizde 
görev yapan yerel

:: gazete sahipleri ile Bursa 
. Vö îstanbul basınının
■Gemlik temsilcilerine 
yemek verdi.

X.'.' Geçtiğimiz hafta 
. J-ÇCjtr^amba günü Deniz 
'■ Restaurant'ta

Kaymakamın daveti üze 
\ ripe bir araya gelen 

gazeteciler ile sohbet 
' eçîen Kaymakam Orhan 
elşfei/basının önemli bir 

görev üstlendiğini, göreve 
• ^geldiğinden beri basın 
İmehsupları ile sıcak bir iliş - 

kl içersinde olduğunu 
bılçlîdi.

Kaymakam Orhan 
IŞsVın yemeğine 
Gazetemiz Sahibi ve 
Sorumlu Müdürü Kadri 

jjsÖ&fer, Gemlik Gazetesi / 
I Sahibi Doğan Malgil, Olay 
|.>Gqzetesi Gemlik Temsilcisi 
.Cemal Kırgız, Bursa 2000 

^Gözetesi Gemlik temsilcisi
■İbrahim Sönmez, Haber 

*• Gazetesi Gemlik Temsilcisi
Ercüment Esen, Zaman
Gazetesi Gemlik Temsilcisi 

• Etddl Aydın ve Türkiye 
{jG'azetesi Gemlik temsilcisi 
I katıldı.

H İlçemizin asfaltsız yol
larından biri olan 

^öydariye köyü yıllar 
sonra asfalta kavuşuyor. 
' Küçük Kumla ile 
.Haydariye köyü arasında 
•bulunan 6 km.lik stabilize 
.ydFgeçtiğimiz hafta 
asfaltlanmak üzere 
düzenleme ve mıcır 
çalışmaları yapıldı. 

. i . Köy İşleri Bölge
Müdürlüğü asfalt çalış- 
malarının önümüzdeki 
günlerde tamam- 
'Jgnçıcağınrsöyleyen ilgili 
OlGemlik'te asfaltsız köy 
^çıkmayacaklarını 
söylediler.

'Eski-Müdür Kırşehir'e atandı

" Gemlik Vergi Daiıesi 
Müdürü. Necdet Sözer, 
Kırşehir Defterdarlığı 
Gehr Müdürlüğü'ne 
atanması nedeniyle bu 
gpreve Muhammet 
Şakır Aydın getirildi.

yıldır ilçemizde 
..başarılı bir şekilde Vergi 
’&Ctkesi Müdürlüğü 
yapan Necdet Sözer, 
yön) görev yerine atan- 
ması nedeniyle veda 
Ziyaretlerini geçtiğimiz 
hafta yaptı.
'. ^Öte yandan Gemlik 
VOjgi Dairesi Müdür 
Yardımcısı Şükrü 
Harmanda ise Dinar 
Vergi Dairesi Müdür 
Yardımcılığı görevine 
atandı.
•.Dinar Vergi Dairesi 

Müdür yardımcılığına 
a t „a n a n Şükrü 
Harmanda' nın boşalan 
yetine ise Halis Turfanda 
getirildi.

F- Vergi Dairesi Müdürü 
Muhammet Şakir Aydın 
life-yeni Müdür yardım
cısı Halis Turfanda 
görevlerine başladılar.

Bursa OsmanlIlar zamanında hızla 
gelişmekte İken, Gemlik ne durumda 
idi.

Bu konuda Veli Orkun şöyle yazıyor.
"OsmanlIlar Kios'u yani Gemlik'! 

fethettikleri zaman, şehri gemi 
imalathaneleriyle doiu buldular. 
Körfezin güzelliği ile ahalisinin gemi 
inşaatındaki maharetleri, OsmanlIları 
buradaki tersaneyi işletmeye daha 
fazla heveslendirdi. Böyle hazır bir 
vaziyette gemi imalathaneleri bulu
nana ve her bakımdan güzel olan 
şehre kendi dillerince en uygun olan 
kelimeyi ad olarak verdiler.

OsmanlIların-eline geçinceye kadar 
Kios veya Kiyotos gibi isimler taşıyan 
ilçe, burdan sonra "Gemilük" adını aldı 
ve bugüne kadar da kullanılan gerçek 
ünvanını kazanmış oldu.

Gemlik'e ait sicillerde, fermanlarda 
umumiyette ilçenin adı GEMİLÜK olarak 
yazılmıştır. Gemilik olan bu kelimenin 
zamanla oradaki (i) sesinin kaldırılması 
ile Gemlik şekline çevrildiği muhakkak

Doğru Yol Partisi Basın 
ve Propagandadan 
Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı, Kütahya 
Milletvekili İsmail 
Karakuyu'nun, yerel 
basının sorunlarının parti - 
lerine iletilmesini içeren 
mektuplarının değer - 
lendirmek için .Bursa 
ilçelerinde yayınlanan 
gazetelerin sahipleri' 
İnegöl'de bir araya geldi.

Bizim İnegöl Gazetesi 
Sahibi kadri Cinkarataş 
ev sahipliğini yaptığı 
toplantıya gazetemiz 
Sahipi ve Sorumlu 
Müdürü Kadri Güler,' 
Mudanya'nın Sesi 
Gazetesi Sahibi Dündar 
Parmaksızoğlu, Yenişehir 
Gazetesi Sahibi Ali Bilgiç, 
Kest.el Yörem Gazetesi 
Sahibi M. Ali Dersimi!, 
İnegöl Yıldırım Gazetesi 
Sahibi M. Hanefi Yıldırım, 
MustafaKemal Paşa 
Belde Gazetesi Sahibi 
Fatih Özoğurlu, 
Orhangazi Yenigün 
Gazetesi Sahibi Raif 
Kaplanoğlu, İznik Sesi 
Gazetesi adına Cemil 
Zeybek, İnegöl Organize 
Sanayi Sosyal Tesislerinde 
bir araya geldiler.

ANAP'lılardan Dünya Çocuk Gününde 
Çocuklara yardım eli uzandı..

ANAP Kadın 
Komisyonu üyeleri, 
Gençlik Kolu üyeleri ve 
Belediye Meclis üyesi 
Mehmet Dinç, 1 Ekim 
Dünya Çocuk günü 
nedeniyle yoksul öğren
cilere yardım ettiler.

Şehit Ethem Yaşar -. 
İlkokulu'nda öğren,im |

• Zebercet COŞ%U9^

(Tarih içinde Gemlik ve Havalisi)
GEMİLÜK

tır.
OsmanlIlar, zaptettkleri bütün Rum 

şehirlerinin isimlerini aynen muhafaza 
etmişlerse de bazı kere Rumca adın 
yerine, o memleketin genel durmunu 
nazarı itibara olarak kendileri yeni isim
ler koymuşlardır.

OsmanlIlar gemlik tersanesinde ufak 
taşıt gemileri inşaa ettirdiler. Balkanlara 
geçtikten sonra deniz savaşlarıyla 
karşılaşmaya başlayınca, kuvvetlice bir 
deniz ordusuna muhtaç olduklarını 
anladılar. Hicri 765 senesinde I murat I 
lüzumu kadar deniz vasıtalaının yapıl
ması için Lala Şahin Paşa'ya emri fer- I 
man etmişti.

Lala Şahin Paşa, Hakanın emrini yer- ' 
ine getirmek üzere İznik ve Gelibolu'aki 
tersaneleri yeniden çalıştırmaya 
başladı. İstanbul'u zaptıra kadar ufak 
çapta gemiler yapan Gemlik tersanesi 
ordan.sonra daha verimli bir hale getir- 
ildi. (Esgari Bahriye-i Osmaniye)"

Tarih içinde Gemlik ve Havalisi) 
GEMİLİK (Haftaya)

Toplantıda DYP Genel 
Başkan yardımcısı İsmail 
Karakuyu'nun mektubu 
değerlendirildi.

Toplantıda söz alan 
Gazetemiz Sahibi Kadri 
Güler, yerel basının teknik 
olarak kalkınabilmesi için 
resmi ilanların yetersiz 
olduğu, devletin 
Halkbankası aracılığıyla 
düşük faizli uzun vadeli, 
teşfik donanım kredisi 
vermesinin gerektiğini, 
söyledi.

İnegöl Yıldırım 
Gazeteci Sahibi M. 
Hanefi Yıldırım ise yerel 
basının yaşayabilmesinin 
siyasilerin sözde . kalan 
istekleriyle değil, gerçek
leşebilecek projelerle 
pekiştirilmesi gerektiğini 
söyledi.

Yenişehir Gazetesi 
sahibi Ali Bilgiç ise, yerel 
basın sorunlarının ulusal 
düzeyde ses getirebilmesi 
için Anadolu Basın 
Birliği'nin yönetiminin 
değişmesinin gerektiğine 
değindi.

Toplantıda alınan 
kararlar. Doğru Yol Partisi 
Genel Merkezi il ve ilçe 
başkanlıklarına iletilecek.

gören ve-okul önlüğüne 
gereksinim duyan 1.5 
öğrencinin ihtiyaçları 
ANAP'lılar tarafından 
giderildi.

Öte yandan 25 öğren- | 
ciye de defter, kalem, | 
silgi,, suluboya gibi kir- 
tasiye ihtiyaçları da gide I 
rildi.
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SIRASI GELDİKÇE
İnan

GÜLE GÜLE.. HOŞGELDİNİZ..
Memuriyet.. Devleti temsilen, 

cjevlet adına halka hizmet makamı. 
Son zamanlarda yarı aç, yarı tok, 
boğaz tokluğuna; zorluklar, güçlükler 
ve mahrumiyetlerle yapılır oldu bu 
görev .

Memur, vatanın her köşesi be 
nimdir, yaşayan halkı vatandaşımda 
diyen kişidir. Kendini halkına adayan 
kişidir. İnsanını sever, sayar. Halkın 
derdi onun derdidir. Derde derman 
olmayan, sorunları çözmeye, hizmet 
sunmaya uğraşır durur.

Tam etrafı tanır, etraf onu tanır ve 
tayin.. Kimi normal, kimi tepeden 
inme ağaların, beylerin gammazlarıy
la. Hüzünle ayrılık.. Buruklukla yeni 
göreve başlayış.

Kış-kıyamet, okul, eş durumu, 
sağlıklı olup olmama hiç ırgalamaz 
atamayı yapanları. Üç beş parçadan 
ibaret dengini toplar memur, kara 
dünyası daha da kararır, düşer o 
muzları il il, ilçe ilçe, bucak bucak bir 
oraya bir buraya savrulur durur kimi 
zaman koca 30 yıl, kimi_zqman 65 
yaşına kadai^sorunldî, sorûnlar, 
çözümler, çözümsüzlükler, bitmez 
dert, tükenmez işler.

Memurdur ya.. Peşinen kabul 
etmiştir tüm bu olumlu-olumsuzlukları. 
Dert yanmaya görsün, alır böylesi 
cevabı. Karar doğru da olsa, eğri de 
olsa çeker sineye. Ne yapalım, kader 
de bu yazılmış der didinir durur.

Memur için önemli olan hizmet 
vermektir. İyi hizmet vermektir. 
Gayretli olmak, iş gören olmak, 
savsaklamamak, her vatandaşı eşit 
görmektir. Görevini hakkı ile yapmak
tır. Bilgisi ile toplumu aydınlatmak, 
ekmeğini yediği halkına tepeden 
bakmamaktır. Velhasılı Kamil insan 
olmaktır.. Kendine iyi insandır dedirte
bilmektir. Hiçbir makam, hiçbir mevki 
ila nihaye devam edip gitmiyor. 
Birgün herşey bitiyor. Görevde iken 
kendini dev aynasında görenler, 
kasım kasım kasılanlar, insanı karşısın - 
da hazırda salta tutanlar Ahmet Bey, 
Mehmet bey olduklarında anlıyorlar 
hanyayı Konyayı. Gösterilmeyen ilgi, 
duyulmayan sevgi ve saygı kahredi 
yor kendilerini boşlukta yapa yalnız 
kalıveriyorlar.

Onun için iyi ad bırakmak gerek. 
Vergi Dairesi Müdürü Sn. Necdet 
Sözer ile Müdür Yardımcısı Sn. Şükrü 
Harmanda Gemlik'te iyi ad bırakan 
kamu görevlilerindendir. Gemlik'imize 
iyi hizmet vermişler, mükelleflere 
yardımcı olmuşlar, vatandaşa eşit

muamelede bulunmuşlar, gönül kır
mamışlar, kişliklerini koruyabilmişler, 
halkın gerçek sevgi ve saygısını 
kazanmışlardır. Hakkı hukuku bilen, 
dürüst, namuslu, Milletini, vatanını 
seven kişilerdir. Hiçbir çıkara teşne 
olmadan, en küçük bir armağanı bile 
kabul etmeyen kişiler olarak hizmet 
verdiler. Maaşları ile yetindiler, bar- 
pavyon, meyhane gece hayatını 
bilmediler. Bir elbiseyi 5-10 yıl giydiler. 
Alnı açık başı dik olarak cemiyette 
saygın yerini aldılar.

Sevimsiz vergi dairesini sevimli 
kıldılar. Mükellefi aydınlatıcı toplan
tılar personeli eğitici seminerler düzen
lediler- Vergi haftası etkinliklerine 
önem verdiler. Halkla, esnafla, 
sanayici ve ticaret erbabı ile diyolog 
içinde oldular, sorunları çözme, uğraşı 
verdiler, yasaları tarafsız ve eşitlikle 
uyguladılar. Velhasılı asık suratlı, 
ceberrut devlet dairesi imajını sildiler. 
Güler yüzlü, ilgilenilen bir devlet daire
si yarattılar başta kendileri olmak 
üzere değerli, şef ve çalışanlarca. 
Hep birlikte pınarları kurutmadan- 
dereler oluşturdular, devlet denizine 
daha çok su taşımanın bilinci ve 
gayreti içinde oldular.

Başardılar görevlerini. Başka 
yörelerimize, insanımıza faydalı olmak 
ve hizmet vermek üzere atandılar. Sn. 
Sözer Kırşehir'e, Sn. Harmandı Dinar'a.

Her iki müdürümüz yeni görev yer
lerinde de aynı anlayış içinde çalışa - 
caklar, aynı tutum içinde olacak
lardır. Buna inanıyorum. Hizmet 
sürelerinin bitiminde Gemlik'li 
hemşehrilerimiz olacaklar.

Halkın yüzüne bakamaz olsalar, 
halkın sevgi ve saygısına layık 
olmasalar Gemlik'te barınmaları 
mümkünmü.

Gönüllerimiz, kollarımız kendileri 
daima açık. Sevgimiz saygımız kendi
lerine bundan sonrada devam ede
cek. Makam, mevki sahibi oldukları 
için değil iyi insan oldukları için.

Onurunuza verilen yemekte bulu
namadığım için aklınıza neden, niçin 
diye bir düşünce takılmasın. Haberi 
miz bile olmadı ne tayininizden, nede 
size verilen yemekten. Daha sonra 
öğrendik.

Güle Güle Sevgili Müdürler, yo 
lunuz açık ola.

Hoş geldiniz Yeni müdürler, 
göreviniz hayırlı ola.

Tümünüzün başarıları daim ola.
Merbaha.. Selam ola..

Konservecilik 
i:h!Oüh'ar,n sağlıklı ve den- 
lilUHl beslenmesinde kon- 
•iföferVec iliğin büyük önemi 
:? bulunduğu belirtilerek, ev 
•^»lilköylerde konserveci 

jigllİlİ! daha da yaygın- 
g^pnlmosı gerektiği 
İ «rıldi.

JİıjŞ^^hklı büyüme ve yaşa- 
ill?İRİl,n en önemli koşulu, 
i||ji||$rll ve dengeli beslen- 

:h’^önun sağlanmasında 
feari^erveclllğln ayrı bir yeri 

iy^Şİİİnuyor.
:hBÜwPların sağlıklı olmaları 
• |çh& çeşitli gıdaları yıl 
i.Üİ&iŞy u n c a tüketmeleri 

ğöttkiyor. Gelişmiş ülkeler 
İİİİğjİgİboyu ihtiyaçlarını bu 

yöntemlerle karşılarlar.
teknolojik bilgilerin 

iüifcöfîdilerine ulaştırılması 
İjİİpİlÜjİjhde, türk tüketicisinin, 
iİOÜOİci durumuna gelebil- 

hr i
İİİİİğİğİihmiş ürünler içinde 

konserve gıdaların öne 
küçümsenemeye- 

OyÜOi boyutlara ulaştığı, 
yyljjİİİlkiye'de konserve 
şiOlİİİlİhyinin her yıl gelişme 

etmekle birlikte, 
İİİİ^İİşlİh fert başına düşen 
ijji^ijiiayi konservesi mik- 

töRpun gelişmiş ülkelere 
•pjğhla çok düşük olduğu 
j^İtildi

i £v ve köy konserveciliğinin 
ve ülkeye büyük

İiOiWa sağlayacağı, kon- 
İiİjİiŞıiİ^enin amacının, 
iİhBwtbların bozulmalarını 
ipjişj^mek olduğu öğrenildi. 
IIHrİİY!* karşılaşılan gıda 
Pİ^madde kayıpları 
İHb-dyuk ölçüde önlenir 
•’’wya azaltılabilir. Kendi 

"""konserve gıda ihtyacını 
Jİiİİ|i^İİ|ıJayan aile, gıda 
iyiİflÜ^İiİddeleri fiyatlarındaki 
ş|İİ||gİİiğalanmalardan et 
||||jiİ|$|)emez. Bu da aile 

önemli bir katkı 
gağlar. Günlük diyete 

İ;İjiğ§|İîllik kazandırılacağın- 
iİİi^işİiİü aile fertleri daha 
ff^hklı olur. Bu arada 

kişimin kendisi veya sevdiği 
İlkimseler için bir uygula- 
&İ$Wı gerçekleştirmesi 
iinkes^disine haz ve büyük 

verir. Ailelerin sağlık 
^^ekonomilerindeki 
İğjîjİİİğiğme, sonuçta ülkenin 
PlMBlkİ1 ve ekonomisinin 
İiıijİjİİİğltirmesine yol açar, 
iğköfiserveciliğin özelikle kır- 
|||i|||İ|i| kesimlerinde çok 
■••:ya:ygın şekilde gelişiyor.

GÜnCEL SORURLAR
"MERKEZ SAĞ" ve "MERKEZ SOLDA 

NİÇİN BİRLEŞME SAĞLANAMIYOR
Kamuoyunda hep bu konuşuluyor.
Merkez sağdaki İki parti neden birleşemlyor.
Merkez soldaki İki parti niçin uzlaşamıyor.
Taban aynı taban ama..
Kafa öyle değil ki.
Merkez sağda görünen şimdilik iki tane.
Ama.. Merkez solda saymaya kalksan beş parmak 

mez.

Yüzdeki k 
Cilt üzeri r

yet-

Evet.. Şaka bir yana. Kendi gözlemimizle bu birleşmenin 
niçin olamadığını bir irdeleyelim.

MERKEZ SAĞDA DURUM NASIL
Aslında, bana göre birleşememenin esas suçlusu it 

dünyası.
Neden mi?
- Bir kere, Zenginler Kulübü adı verilen TUSİAD Anap 

Liderini destekliyor.
Hem de ne destek.
- Odalar Birliği Başkanı ise Doğru Yol Patisine omuz veri 

yor.
Hem de kapı gibi.
O zarYıan, bu iki ayrı çıkar çevresi uzlaşmadan bu iki 

partinin beraberliği hayal görünüyor.
Vitrinde Anap Lideri ile Doğru Yol Liderinin kavgası 

görünüyor.*
Ama.. Esas mücadele Büyük Sermaye ile orta işletme- 

Küçük Sanayi arasında.
Bu birleşmeyi İstemeyen bazı guruplarda var.
Bunlar, iki liderin hemen yakınındaki kişiler her iki 

Merkez Sağ partide, ekonomik ve siyasi düşünce modelleri 
eskimiş olan, bu bazı kişilerin en büyük başanları, liderleri
ni etki alanları içinde tutmalandır.

On-onbeş yıl önce, enflasyon, faiz, döviz ödemeler 
dengesi konusunda Türkiye'de ilk laflan eden bu bazı kişi 
ler, artık tüm ülke insanlarının bu kavramları öğrenmesi ile 
sermayelerini tükettiler.

Onun için, iş dünyası anlaşsa bile, liderlerinin yakınında 
olan ve konumlarının ne olacağı endişesi içinde yaşıyan 
bu bazı kişiler birleşmeye izin vermezler'

Ne zaman kadar.
İki lider, bu gerçeği görünceye kadar.

Ptkl MfRKEZ SOLDA DURUM NASIL
Demokratik Sol Partinin felsefesini anlamak mümkün 

değil.
Kendilerine has bir şartnameleri var 
Bu şartnameye uymayan partiye alınmıyor. 
Bu partiye mensup milletvekilleri vitrine çıkarılmıyor. 
Liderin izni olmadan televizyon programına kanlamıyor

lar, konuşma yapamıyorlar.
Veya müsamere çocukları gibi, vize almış metinleri 

okuyorlar.
İstanbul basını daha da ileri gidiyor.
Demokratik Sol Partide “Bülent ve Rahşan Ecevif'in koy

duğu ilkelere ya uyulur ya gidilir"
Evet.. Demokratikleşmeyi dilinden düşürmeyen, bu 

değerli liderin "ne denli demokrat" olduğunu görüyoruz.
(CHP) ise, kurulduğundan beri bölünmeyi ilke edinmiş.
Kırk-elli yıldan beri, hizipler bu partiyi hırpalamış ve 

bölmüş
Sayın Baykal'a da hizipçilerin arasındakilerden biri der

sek. Haksızlık etmemiş oluruz.
Şimdi bir tarafta partisini sanki bir "sıkı yönetimle" idare 

eden lider var.
Öbür tarafta ise, parti içinde özel bir örgüt yaratmayı 

ilke edinen diğer bir lider var.
Bu iki insanın anlaşması, bu iki yönetim anlayışının uzlaş - 

ması mümkün mü?
Tabi ki değil.
Kazara, bu iki lider uzlaşsa bile, kavga hemen yanın- 

dakilerle devam edecek.
Aslında bu öfke, bu uzlaşmazlık, fikir ürütememekten, 

proje üretememekten kaynaklanıyor.
Yanlış uygulanan ve halkı ezen piyasa ekonomisine 

alternatif üretemiyorlar.
Bu çözümsüzlük, merkez solu hırçınlaştırıyor.
Bu durum nereye kadar sürecek.
- Bir kere, tabandaki Merkez solun, parti yönetimlerince 

yeteri kadar temsil edilmediğinin anlaşılması gerekir.
- Eğitim, sağlık ve Çalışma şartları için, piyasa 

ekonomisine alternatif fikir üretmeleri gerekir.
Bu sektörlerde özelleştirme yerine Devlet desteğinin 

artırılması yönünde çalışmalar yapılması gerekir.
Bu konularda sağlanacak, başarı uzlaşamayı da 

beraberinde getirir.
Tüm liderlerin akıllarının, hırslarının önüne geçmesini dil

yorum.

Matbaacılık- Yay incilik- Tanıtım Hizmetleri

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

S

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

Tel: 51317 97
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Serap 'Bİ‘KLİrKİ BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?___________

Kozmetik ürünlerin gerçek yüzü
Yüzdeki kırışıklık ve yaşlanmayı önleyici etkiler var mı? 
Cilt üzerinde yararlan nedir?

Günümüzdeki kozmatik pazarı par
lak bir dönem yaşıyor. Kozmatik 
malzemeleri cildin genel görünüşünün 
belli bir ölçüde iyileştirebilirler. Bilindiği 
gibi bu sektördeki dev kuruluşlar der
matoloji, biyoloji, biyokimya alanlarına 
ve hatta bağışıklık sistemi, kanser 
üzerinde yapılan deneyleri yakından 
izliyorlar. Amaç, özellikle kadınları kap
sayan tüketici kitlesinin alışveriş alışkan - 
lığını salt geçici heves olmaktan çıkarıp 
bilimsel kavramlara dayandırılarak 
daha uzun süreli kılmaktır.

Yüz bakımı ürünleri başlıca üç işleve 
sahiptir. Nemlendirmek* yaşlanmanın 
etkilerini geciktirmek ve cildi olumsuz 
dış etkenlerden korumak.

Kozmatik ürünleri cildi nasıl nem
lendirir? .

Bunlardan tümünün aynı başarılı 
sonuca ulaştıkları söylenemez. Bunlar, 
üst derideki su oranını denetleyen farklı 
mekanizmalar üzörinde etkinlik gösterir
ler. Özellikle bu tabakanın dış 
yüzeyinde çeşitli uygulamalar yapılır. 
Üst deri cilde nüfus eden kimyasal 
maddelerin ve organizmaların yanı sıra 
aynı zamanda korumakla yükümlü 
olduğu iç ortamın su oranını da kontrol 
eder. Üst deri ölü hücrelerden oluşmuş
tur; bunlar lipidler(lifli hücrelerden 
meydana gelen bir dokuyla birbirlerine 
bağlıdırlar; lipidler hücreler arasında bir 
tür çimento görevi üstlenmişlerdir, aynı 
zamanda suyu tutan bir özelliğe de 
sahiptir.

Kozmatikçiler bu bulgudan yola 
çıkarak nemlendirici ürünlerine cildin
üst katmanını nemlendiren lipidler
katıyorlar. Günümüzde bu üst derinin 
bir çeyreğinin lifli hücreler bir çeyreğinin 
serbest yağ asitleri ve bir çeyreğinin de 
kolesterol barındırdığı bilinmektedir. 
Bunlardan en çok lipidler suyu 
muhafaza edebildikleri için kozmatik 
dünyasının gözdesi durumundalar.

Nemlendirmenin ikinci ilkesi ise, 
doğal nemlendirme faktörü. Derinin üst 
katmanında yer alan laktik asit, üre gibi

Çevre kirliliği 
köyleri de etkiliyor

bir dizi higroskopik maddenin karışımı - 
na dayanır. Derinin daha derin 
tabakadan ya da havadgn alınan 
suyun korunmasını sçğlar.

Nemlendirmenin son ilkesi ise, suyun 
buharlaşmasını önlemek için deri 
yüzeyinde doğal olarak oluşan yağ ve 
ter damlacıklarının işlevine katkıda 
bulunmaktır.

Kozmetiklerin yaşlılığa karşı etkisi
Bu tür ürünlerin ilk hedefi kırışıklıklar. 

Yaş ilerledikçe, yüz hatlarında belirgin 
çizgiler meydana gelir. Herhangi bir 
nemlendirici krem belli bir süre için bun
ları silebilir. Üst derinin şüyu tutma oranı 
yükseltilip derinin hafifçe şişmesi 
sağlanır. Böylece bu yüzeydeki 
buruşukluklar örtülür ancak bu durum 
geçicidir. Etkinin uzun sürebilmesi ya da 
kırışıklıkların oluşumunun geciktirilmesi 
için, doğrudan alt derideki hücrelerin 
metabolizmasına yönelmek gerekir.

Kalojen parçacıkları gençleştirme 
özellikler içerebilir mi?

Elastin maddesi ise kremlere katıl
madan önce peptidlere bölünüyor. En 
iyi şartlar altında alt tabakaya kadar 
inebiliyor. Fakat burada ne kadar süre 
kaldığı, cildin iyleşmesine katkıda 
bulunup bulunmadığı bilinmiyor.

Kırışıkları gerçekten etkileyen tek 
tıbbi madde retinotik asittir. Bu madde 
alt deri hücrelerini uyararak üst tabaka 
hücrelerinin yenilenmesini ve aynı 
zamanda kırışık hatların da gözle 
görülür bir biçimde yumuşamasına yol
açıyor. Ancak retipoik asit, deriyi tahriş 
ettiği için, tehlikeli kimyasal maddeler
kapsamına .alınıyor.

Diğer kozmatik ürünleri dizisi ise var 
olan kırışıklıkları değilde onların nedeni 
sayılan serbest kökleri hedef alıyor. Bu 
serbest kökler bir elektronlarını kaybet
tikleri için sabit olmaktan çıkmış 
moleküllerdir. Bu moleküller kaybettik
leri elektronları telafi etmek için diğer 
moleküllere yönelip onları kırarlar; 
sonuçta bu zincir gittikçe uzar ve bir tek 

; serbest kök hücrede büyük hasarlar 
I meydana getirebilir.

GEMLİK REHBERİ
Resmi Daireler

Gerekli Telefonlar
itfaiye 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
C. Savcı Yrd. 5132954
Emniyet M. 5131028

ULAŞIM
Uludağ Turizm 5131212
Aydın Turizm 5132077

Hastaneler
Devlet Has. 5139200

1 SSK Hastanesi 5132329
Mer. Sağ. Ocağı 5131066 

TAKSİLER
Körfez Taksi 5131821
Çınaı Taksi 51324Ö7
Güven Taksi 5133240
Gemlik Taksi 5132324

TEK Arıza 
TEK İşletme 
Turizm Der. 
Spor Sah.

5132066 
5134503 
5131274
5131900

Gemi Saatleri
Yalova -Sirkeci (İşgünleri) 

05,50-13.05 -17.00.
Tatil Günleri 06.30-13.00-17.00

Orm. Böl. Şf., 
Milli Eğt. Md. 
Halk Eğt. Mrk. 
Halk Kütüp. 
As. Şb. 
Karayolları 
Uman Bşk. 
Mal Md. 
Nüfus Md. 
Özel id. Md. 
Tapu SIc. Md. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md. 
Ver. Da. Md. 
ilçe Tar. Md. 
İlçe Seç. Md.

5131286
5131174
5131846
5131353
5131057
5131308
5131133
5131095
5133742
5131507
5131414
5131364

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 

’ Otobüs İşlet.
Su işletmesi 
İtfaiye

5131411 -5130024
5131042
5132360
5131186
5134994

Deniz Otobüsü

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

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

5134521-111
Yalnız 185

TÜP DAĞITICILARI

Yalova -Kabataş (işgünleri) 
07.20-09.35-17.10

Tatil Günleri 10.35-13.30- 17.15 
Yalova -Kartal (iş 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 
Llkltgaz
Yeni Llkltgaz 
Alevgaz

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

Çevre kirliliğinin kent merkezlerinden 
sonra köyleri de tehdit ettiği, içme suyu 
kuyularına drenaj yoluyla sızan kirli ve' 
mikroplu suların, bulaşıcı hastalıklara 
yolaçtığı bildirildi.

Köy ve kasabaların genellikle eğimli 
araziler üzerine kurulduğu, tuvalet 
çukurlarındaki dışkılar İle tarla, bağ ve 
bahçelerde gübrelerin de sulama ve 
yağmur aracılığıyla sarnıç kuyularına 
sürüklendiği belirtildi.

Sarnıç sularının kullanılması ile birlikte 
hastalık yapıcı mikroplar, bağırsak 
parazitlerinin larva ve yumurtaları insan
lara geçmekte bu da tifo, tifüs, para- 
tifo, para-kolera, dizanteri gibi salgın 
bağırsak hastalıklarına yol açıyor. Bu tür 
bulaşıcı ve öldürücü hastalıklar 
nedeniyle hastanelere başvuran hasta
ların çoğunluğunun köy ve kasabalan 
dan gelen çocuklar olduğu öğrenildi.

Kent atıklarının da köy ve kasaba

yaşamını tehdit ettiğini, bu olumsuzluk
ların düzenli bir yerleşim planı eğitim ve 
kanalizasyon sistemiyle aşıla 
nabileneceği vurgulandı.

Sanayi atıkları, çevreî atıklar, mezba
ha ve tabakhane gibi hayvan kesim ve 
deri işleme yerlerinden çıkan mikroplu 
sulardan oluşan kanalizasyon suları, 
hiçbir arıtma ve dezenfeksiyon işlemine 
tabi tutulmadan çevredeki toprak ve su 
ortamlarına bırakılmaktadır. Toplumsal 
hastalıklara neden olan bu uygulama 
milli ekonomiyi de olumsuz yönde et 
kilenmektedir.

Köylerde evlerin zemin katlarının 
hayvan barınağı olarak kullanıldığı, yük
sek oranda amonyak ve karbondioksit 
içeren kirli havanın ev atmosferini de kir
lettiği, hayvan barınaklarının insanların 
yaşama ortamından uzak tutulması 
gerektiği bildirildi. (BYE)

Alo dış ticaret hattı kuruldu
İhracatçılar ve ithalatçılarla çeşitli 

sektörlerin, dış ticaretle İlgili standart bil
gileri anında öğrenebilmeleri için bir 
servis kuruldu.

Alo dış ticaret olarak adlandırılan 
servis; 4 telefon, ve bir faks hattından 
oluşuyor, ihtiyaç duyulan bilgiler 
istendiği taktirde talepte bulunan kişiye 
otomatik olarak fakslanacak.

Dış ticaret müşteşarlığının görev 
alanına giren konularda sık sık

karşılaşılan sorunların yanıtlarından 
oluşan bilgileri ihracatcı-ithalatcı bel
geleri, ihracat ithalat^ Avrupa Birliği, 
serbest bölgeler, dış ticarette standar 
dizasyon ana başlıkları altında toplanı 
yor.

Dış ticaret müşteşarlığı tarafından 
kurulan alo dış ticaret hattına yurdun 
herhangi bir yerinden ulaşabilmek için 
(0.312) 212 34 54 numarayı aramak 
gerekiyor.

ŞİİRKÖŞESİ
(Dursun

Halkın takdiri, halkın jradesi, dediler.
VE SAİRE...

Bir zamanlar faniler 
yediği her herzeyi 
allaha havale eder 
hakkın tecellisi derdi. 
Oysa HAK 
böyle bir tecelliyi 
hiçbir zaman istememişti!

Sonra bazı faniler 
mektep-medrese gördüler. 
Bazıları bir punduna getirip 
zırlayıp, çağ atlayıp 
hızla köşeyi döndüler. 
Oysa halk 
böyle bir iradeyi 
hiçbir zaman beyan etmemişti!

Giderek bazı faniler 
"uzak eNerden bazılarıyla 
gerdeğe girdiler ■
-LESSE FAIR, LESSE PASSE- 
zamanı durdurup 
mekanı kaldırarak 
çılgınca seviştiler...
Ve sıradan faniler, 
ALLAH BİR YASTIKTA KOCATSIN 
dedilerl
Gel zaman -git zaman, 
gerdek çocukları işte 
serpilip semirdiler.
Yeryüzünün içini-dışını 
denizleri, gölleri 
gökyüzünü bile kemirdilerl

Tuhaflıklar başladı giderek 
sataşmalar, omuz vurmalar, 
tehditler örneğin, efelenerek...
Yazılı-yazısız kurallar 
koyarak haraç istemek, 
öbür masadan uzatıp elini 
önünden almak gibi ekmeğini. 
Ya da hastanede, pastanede 
istasyonda, caddelerde trafikte... 
Sivri uçlar, su testisi su yolunda... 
Hikayeleri... hikayeleri..
Bir de
TEKERLEKLİ SANDALYELER 
MODA OLDUL.
HAKKIN TECELLİSİ, RASLANTI, 
VE SAİRE İŞTE!.. 19 EYLÜL 1995

GÖKLERE SIĞMAYAN
Bir gün 
seni kaybedersem eğer, 
eğer unutursan 
göklere sığmayan sevgimi... 
Yaşayamam demiyorum!
Yaşarım yaşamasına 
ama;
düşün ki;
dalsız-budaksız
bir ağaç gibi...
yalnız
ve yıkılmış belki., 
belki
hiç yaşamamış gibi...
bir tuhaf, 
bir mahzun olacağım!...

29.7.1987

YOKOLUŞ
Güneş her sabah doğar!
Yeni şeyler beklerim 
aydınlıklardan...
Bizi,'
sevdiğimiz ışıklar boğar!
İmdat isteriz karanlıklardan!

i 962

AL DA BENİ...
Dağlara 
taşlara sesleniyorum!..
Küme küme
bulutlara gökyüzündekil..
Rüzgarlara sesleniyorum!
Al da beni 
götür benli.. 
İçime doğan güneşel
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BAŞSAĞLIĞI
Okulumuz Kimya Öğretmeni

Tuğba ÖZTÜRK 
(Hanağasıoğlu) 

ile eşi
Erol ÖZTÜRK

29.9.1995 günü geçirdikleri üzücü 
trafik kazasında hayatlarının 

ilkbaharında aramızdan ayrıldılar.
Acımız büyüktür.

Merhumlara Tanrı'dan rahmet, 
kederli ailelerine ve Milli Eğitim camiasına 

başsağlığı dileriz.

Gemlik Anadolu Lisesi Yöneticileri
Öğretmen, Öğrenci ve Çalışanları

TEŞEKKÜR
Geçtiğimiz hafta Cuma gecesi Saat 03.00'te rahatsızlanan oğlumuz

UĞUR SİPER’e
zamanında müdahele ederek yaşama döndüren 

. Devlet Hastanesi Nöbetçi Acil Doktorlarından
Dr. Cansev ŞEN’e
Nöbetçi Sağlık Memuru

Hüseyin SOLAKOĞLU 'na 
ve aynca hemşirelere, hastane personeline ve 

hastane ambulans şoförüne teşekkürü bir borç biliriz.
Sema &Yalçm SİPER

T.C.
GEMLİK İCRA DAİRESİ 

Dosya No : 994/591 T.

GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI 
Gemlik İcra Müdürlüğü nden

Satılmasına karar verilen gayrimepkulün cinsi, kıymetli adedi, evsafı:
Gemlik ilçesi tapu sicilinin' Küçük Kumla Köyü Klremltocağı Mevkiinde kain 

pafta: 16, parsel :480 da kayıtlı tapu kütüğünde kat irtifakı halindeki kargir apart
manın D Blok 20/3776 arsa paylı (172) nolu 4,ncü kattaki yazlık meskenin 35-40 m2 
miktarında olup, bir yatak odası, bir salon, bir mutfak ve bir banyo ve tuvalet bir' 
arada elektrik ve suyu mevcut bulunduğu yazlık mesken olarak kullanılır. Taşınmaz 
bilirkişi tarafından 350.000,000.-11 kıymet taktir edilmiştir. Mesken açık artırma 
suretiyle satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI
1 - Satış 13/11/1995 Pazartesi günü saat 11.00 den 11.20 e kadar Gemlik İcra 

Müdürlüğünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. >Bu artırmada tahmin edilen 
kıymetin %75'ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış mas
raflarını geçmemek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa ençokl 
artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 23/11/1995 Perşembe günü aynı yer ve 
aynı saatlerde ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde] 
edilememişse gayrimenkul çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma 
ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, 
artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40 mı bulması ve satış’ 
isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bun-, 
.dan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle | 
fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

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

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

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

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

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş 
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 994/591 .1. sayılı dosya numarasıyla] 
Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
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(İç.İf.K.126)
(*) İlgililer tâbirine irtifak hakkı sah ipleri de dahildir. İcra Müdürü



ELEMAN ARANIYOR
İşyerimizde çalışacak

O Mobilya Ustası ve Kalfası aranıyor.
Müracaat: MODEKSAN Ltd.Şti.
Küçük Sanayi Sitesi B Blok 12-15 GEMLİK

Milton Aile Çay Bahçesi'nin üstünün kapatılması ayrı bir tartışma başlattı.

Eski ANAP'lı Belediye Başkanı Hakkı Çakır, çay bahçelerinin üzerlerinin kapatılmasını sert 
bir şekilde eleştirdi. Başkan Avcı ise kapatılan yerin ihtiyaçtan doğduğunu savundu.

^Hükümet konağı karşısında bulunan Milton Aile 
çay Bahçesi'nin üzerinin işleticisi tarafından profil 
konsiriksiyon ile kapatılması ilçede "Gazino 
Tartışması “nı başlattı.

Eski ANAP'lı Belediye Başkanı Hakkı Çakır, ken - 
dişinin çay bahçelerinin bugünkü haline getirebilme
si için büyük mücadeleler verdiğini, kapalı çay 
bahçelerinin çirkinlik yaratacağını savundu.

Konu bugün toplanacak olan belediye 
Meclisinde muhalefet tarafından gündeme getirile
cek.

Belediye Başkanı Nurettin Avcı İse kış aylarında 
nalkın, ailenin oturacağı üstü kapalı çay bahçesi 
bulunmadığını, Milton Aile Çay Bahçesi'nin üstü ka 
patılacak en uygun yer olduğunu söyledi.

Milton İşleticisi Galip Kaygısız İse, değişiklikle İlgili 
iznin kendisine Belediye encümenince mart ayında 
verildiğini belirterek, 6 milyar liralık yatırım yaparak, 
Gemlik lilere yakışır bir yer kazandıracağını söyledi.

Eski ve yeni ANAP'lı belediye başkanlannın tartış - 
masına diğer siyasi partilerinde katılması, bugün 
toplanacak olan belediye meclisinin hareketli 
geçmesine neden olacak.Haberi sayfa 3'de

Gemlik Limanının 
Gümrük kapısı olmasın
dan sonra gelişen deniz 
ticareti nedeniyle Sahil 
Sağlık Denetleme 
Merkezi kurulduğu 
Kaymakam Orhan Işın 
tarafından açıklandı.

Haberi sayfa 3'de

Sanat Müziği Koro .ve 
Orkestrası için seçmelerin 
yapılacağı bildirildi.Bu 
nedenle ilgilenenlerden 
kayıtlarını 4-13 Ekim tarih
leri arasında yapılması 
istendi.

Haberi sayfa 3'de

Belediye Meclisi 
bugün toplanıyor

Gemlik Belediye 
Meclisi ekim ayı toplan
tılarını bugün Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı 
başkanlığında yapacak.

Saat 1 4.00'de 
toplanacak olan 
Belediye Meclisi günde-

minde bulunan gün - 
demleri görüşecek.

1996 yılı gelir gider 
bütçesinin ele alınacağı 
mecliste imar, bütçe, 
tarife komisyonlarından 
gelen raporlar görüşüle
cek‘.

Tüfekle oynayan 6 
yaşındaki çocuk, 
bcfctısını öldürdü.

HAFTAYA BAKIŞ
O Kadri GÜLER

Bu hükümetin işi zor
Sayın CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın, Başbakan Tansu 

Çillerle koalisyon konusunda anlaşmazlıkları, ülkeyi bir hükümet 
krizine sürükledi.

Sayın Baykal'ın isteklerine cevap vermemeyi bir yiğitlik kabul 
eden Başbakan, sonu belli olmayan bir siyasi ortamın girdabına 
doğru gidiyor.

Bir ortağa tahammül edemeyen Başbakan, azınlık hümümeti 
kurarak, kendi partisi içindeki tüm karşıtlarını iktidar olanaklarından 
yaraıiandınp, yerini korumaya çalışıyor.

Dışarıdan destekli kurulan 51 Cumhuriyet Hükümetinin temeli 
ödünlere dayanıyor. DYP'nin içinden ve dışından verilen bu ödünler 
her an çekilebilir. Bu da hükümetin güvenoyu almamasına veya 
aldıktan sonra düşmesine neden olur.

Bence, sağlıklı ilişkilerle kurulacak dışarıdan destekli bir erken 
seçim azınlık hükümeti, ülke yararınadır.

Bugünkü şekliyle içinde ve dışında belirsiz bir ödüne dayalı 
azınlık hükümetinin geleceği meçhuıdur.

Tansu Hanım, dört yıl dayandığı ortağının yeni patronuna çok 
çabuk tepki gösterdi. Oysa, ileriyi gören bir lider, daha soğunkanlı 
Karar vermeliydi. Böylesi "7 Kocalı Hürmüz" olmaktansa, tek 
ortağın isteklerine boyun eğmek daha akıllıca bir siyasetti.

Görünen o kİ, 51. hükümetin güvenoyu alamamasına dayanan 
bir sonuç, genç ve Kendini akıllı gören ilk kadın başbakanımızın 
siyaşi sonu olacaktır.

Ülkenin bir hükümet kaosuna girmemesi için darbelerin içinden 
gelmiş olan Cumhurbaşkanı Demirel, meclisi kapatıp bir erken 
seçim isteyebilir. Bu bir olasılıktır.

Veya, kurulacak geniş tabanlı bir erken seçim hükümeti deneyi 
yaşanacaktır.

Velhasıl, siyasi ortamdaki kargaşa şimdilik dinecek gibi değil.
Ülkenin ivedilikle bir erken seçime gitmesi için herkes üzerine 

I düşen görevi yerine getirmelidir.
I Baksanıza, artık siyasi konularda "Hoca"lar ahkam kesmeye, 
I "darbe" veya "muhtura" söylentileri çıkarmaya başladılar. Siyaset, işi 
I dinle uğraşması gereken kişilere kaldı. Yakında her cemaat liderinin 
I fetva vermesi de başlarsa şaşmayın. Nasıl olsa seçim yaklaşıyor. 
I Oy avcılığı için herşeye göz yumulur.

Türkiyenin işi zor. Arkasını askere dayayan rahmetli özal bile 
I onca devlet tecrübesine karşın bu işi beceremedi. Tansu hamın ne

Kumsaz villalarında 
meydana gelen olayda 
hafta sonunu yazlığında 
geçirmek isteyen Celal 
lşçimen(30) adlı tekstilci 
genç, 6 yaşındaki oğlu 
tarafından bombalı 
tüfekle kaza ile 
öldürüldü.

Üzücü olay, 
geçtiğimiz hafta pazar 
günü meydana geldi. 
Celal İşçimen, saat 
16.30 sıralarında oğlu H.İ 
ile oynarken, evde bulu
nan |>ombalı av tüfeğini 
aldı. Bir anda tüfeğin 
tetiğine basan küçük H.İ. 
karşısında duran 
babasını tek kurşun ile 
vurdu.

Omuzdan giren 
kurşun, kalbe saplanın
ca, genç tekstilci ağır 
yaralandı. Komşularının 
silah sesi üzerine eve 
gelmesi İle kanlar içinde 
bulunan Celal İşçimen, 
Gemlik SSK Hastanesi'ne 
kaldırıldı ise de tüm 
çabalara rağmen kur
tarılamadı.

Olay, üzüntü yarattı.

hükümeti” < V? > 
>; wwAKKiMÇih 
. yazı» '

' “GEMİLİK" ' 
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yazm 3. Sayfada 
"Sorumluluğun ayak

4. Sayfödd

gtisa tasa kısa 
ÖZEL GEMLİK 
BİLGİSAYAR 
KURSU AÇILIYOR 
özel Gemlik Bilgisayar 
Kursu Akmantar Pasajı 
2. kat No : 16'da yarın 
saat 12.00'de hizmete 
açılacak

ANAP YEMÇK 
DÜZENLEDİ
ANAP İlçe orgutu göre
vi devraldıktan sonra 
çalışmalarını dayanış - 
ma yemeği ile başlattı.

• •21 Ekim 1995 Cumartesi 
günü Bursa 
Kervansaray Otel'de 
ANAP'lılar biraraya 
gelecek.

ROTÂRY'DEN 
MESLEK 
ÖDÜLLERİ 
gemlik Rotary Kulübü 
perşembe günü 
•yapılacak yemekli 

|Wplantısında meslek- 
|||||nde başarı gösteren 
,'bferber Yılmaz
Kğracan, Öner 
Zeytincilik A.Ş. ile Türk 
l^lıpat Müziği'ne 
Çatkılarından dolayı 
?|Mitlu Payaslı'ya plaket 
verilecek.

Haberi Sayfa 3'de

NİAM HATİP
ŞESI'NIN

TEMELLERİ ATILIYOR 
İlçemiz İçin zorunlu 
ihtiyaç haline gelen 
İmam Hatip Lisesi 
binasının temelleri 13

İwbn 1995 günü saat 
W&00'de atılacak.
Ttöaret Meslek Lisesi 
yânında bulunan

Iİ|ij|ıanın temel atma 
|i||teni. Kaymakam
Orhan Işın ve mülki 

Okkanın katılımlarıyla 
, gerçekleşecek._______

Ticaret ve Sanayi Odası zeytin fiyatında göröş bildirdi. 

Tavan 130 bin f | 
taban 50 bin olsun

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 1996-96 
zeytin sezonunda 
Marmarabirlik Zeytin 
Kooperatifi'nin alacağı 
zeytinde taban ve tavan 
fiyatlar hakkında birliğe 
bilgi sundu.

Ticaret ve Sanayi

Odası Başkanı Kemal 
Akıt, maliyetlerde 
başgösteren artışlar 
nedeniyle 220 adet zey
tine 130 bin liradan, 460 
adet zeytine ise en az 50 
bin liradan alınması 
gerektiğini söyledi.

Fıstıklı Köyü'nde 150 kişi sağlık taramasından geçti. •

Lions'tan sağlık taraması
Gemlik Lions Kulübü Fıstıklı Köyü'nde sağlık taraması 

yaptı.
Kulüp Sağlık Komisyonu Başkanı Lion Doktor Engin 

Akgün başkanlığında 8 doktorun katıldığı sağlık tara
masında 150 kişi taramadan geçti.

Taramaya Çocuk Doktoru Neşet Cigerli, Cilt 
Uzmanı Dr. Adnan Öbek, Dahiliye Uzmanı Dr. Mehmet 
Arifoğlu, Hariciye Dr. Ümit Yılık, Göz Doktoru Anıl Resmi, 
Ort. Opt. Dr. Engin Akgün, Diş doktoru Ali Asım Peker, 
Dr. Cengiz Salman katıldılar.

NE GÖRELİM

Azınlık hükümeti kuruldu 
Birde ne görelim..
Mualifler, bakan 
Muvafıklar, fal bakan...

İnan
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DYP-CHP Koalisyonu'nun bozulması 
üzerine önce 22 Eylül'de, ardından da 
2 Ekim'de, Çillerin yeni hükümetini kur
mak için gereksinim duyacağı desteği 
sağlayabileceğini; ancak bir kez 
"güven oyu" aldıktan sonra, "ret cep 
hesl"nin bu hükümeti "gensoru"yla 
düşürebilmesi İçin şart olan "226 oy'ü 
kolay bulamayacağını yazdım.

Çiller, "ret cephesl"nin umulanının 
aksine hükümetini kurdu, 
Cümhurbaşkanı'na onaylattı. Bence 
Çankaya'nın onay vermesini etkileyen 
temel veri, medyada çokça söz 
edildiği üzere "MHP'nln desteğini açık
laması" değil DSP Lideri Ecevit'in tutu
mu olmuştur. Çünkü otuz küsür yıllık 
birikimiyle, Türkeş'in DYP tarafından 
kurulacak bir "azınlık hükümeti"ne 
gözü kapalı destek vereceğini önce
den kestiremeyeceğini sanmak. Sayın 
Demirel'in siyasal olgunluğuna hak 
sizlik yapmakla eş anlamlıdır. 
Cumhurbaşkanı, asıl Bülent Ecevit'in 
açıklamasını beklemiş olmalıdır; yeni . 
hükümetin sol görüntü veren payan
dasını ikna edebilmek için Türkeş'in 
hayli çaba harcamasının nedeni 
budur.

Bilmiyorum Çillerin "sağ" ayağıyla 
MHP veTürkeş'e, "sol" ayağıyla da DSP 
ve Ecevit'e basarak hükümet kurma 
hazırlığında olduğunu yazmama 
"müthiş" sinirlenenler şimdi ne 
düşünürler?

Ne. varkl, bir noktada Sayın Ecevit'in 
davranışını anlayışla karşılama k 
gerektiğini sanıyorum, o da şu:, 

1983'ten 1991'e sekiz yıl içinde 
"Seçim Yasası" tam onüç kez değiştiril
di. Bu herbiri öncekinden daha “anti
demokratik" olan değişikliklerin baş 
mimarı rahmetli Turgut Özal, İşçileri de 
-O'na kayıtsız şartsız itaat eden- 17 ve 
18 dönem ANAP miletvekilleridir. 
Bülent Bey 1987 seçimi öncesinde 
yapılan değişiklikten, kendisine ve 
DSP'yi tasfiyeyi amaçladıklarına 
inandığı Erdal İnönü'yle dönemin ana 
muhalefeti SHP'yi de sorumlu tutmuştur 
-bir bakıma haklıdır dd-

Şlmdi eğer DSP'nin desteği -veya 
tarafsızlığı- gelecek bir partiye "yüzde 
24" oyla parlamento çoğunluğunu ele 
geçirme şansını verme olasılığına açık 
olan bu antidemokratik "seçim 
yasası"nın değiştirilerek, gerçekten 
"demokratik" bir öze- kavuşturulmasını 
sağlamaya yetebilecekse , Sayın 
Ecevit'i anlayabilmek mümkündür.

Önce bu durumu saptamalıyım...

Öte yandan İkinci Çiller 
Hükümetl'nln fiili bir "DYP-MHP-DSP 
Koalisyonu" havası verdiğini de 
belirtmeden geçemeyeceğim.

Bu hükümette iki faşizan ara rejimin 
sadık bendesi Baki Tuğ, Komando 
Ayvaz Gökdemlr ve Refalddin Şahin'ln 
yerine MHP'den bakanlar görev 

■GEMLİK KÖRFEZ 
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl: 23 SAYI: 1084 
Fiyatı :5.000 TL. 

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

Tel: 513 17 97 GEMLİK
dığı yer KÖRFEZ OFSET Matbaacılık Yayıncılık
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alsalardı, "Dokuz Işık" daha mı iyi tem- > 
sil edilmiş olurdu sanki?

Dış politik görüşleri bakımından 
Ecevit'le adeta çakışan Coşkun 
Kırca'nın yerine, hükümette DSP'den 
herhangi bir milletvekilinin bulunması 
neyi değiştirirdi ki?

Başbakan Çillerin, tarafsız desteği 
-'taraflıda olacaktır bana göre- Bülent 
Ecevit'ten gelen "MHP'yle gizil anlaş
ma" yakınmasına yanıtı, bence, 
gerçeği yansıtmaktadır. Çünkü MHP, 
önceki DYP-SHP ve DYP-CHP koalis 
yanlarında da. zaten iktidardaydı. 
Türkeş'i, ayrıca bir “yazılı anlaşma"ya 
imza atacak denli "saf'mı sanıyor 
bizim medyamız? Anlaşılır, gibi değili

Yalnız medyamız mı? Bizim en eski 
siyasal partimiz de, -ağızdan dolma 
kaval namlu misali- hizipçilikten gayri 
konularda yetersiz örgütlerinin veya 
kızağa çekilmiş hırslı bürokratların 
hazırladığı abuk sabuk raporlara, 
denize düşenin yılana sarıldığı gibi 
sanılmıyor mu?

Haydi bakalım, bu raporlarda 
"MHP'li" olmakla suçlanan Bursa Valisi. 
Rıdvan Yenişen'in yerine, İstanbul 
Emniyet Müdürü Necdet Menzir'in, 
getirilmesi söz konusuymuş...

"Dlmyat'a pirince giderken, evdeki 
bulgurdan olmak" diye buna derler 
işte.

Afiyet olsun beyleri...

Türkiye, 1980 öncesinde iki "Miliyetçi 
Cephe (MC)" hükümetinden çok çekti. 
O dönemde, "Bana 'Sağcılar da, mil - 
llyetçiler de cinayet İşliyor' dedirte
mezsiniz" diyen kişi, şimdi 
Çankaya'da!

Çiller, önce "Gümrük Birliği" ardın
dan "Avrupa Birliği" düşleri görmekte, 
ya da öyle görünmenin iktidarının 
payandası olacağı kanısında.

Ne var ki, Dışişleri Bakanlığı koltuğu
na oturttuğu -veya oturtmak zorunda 
kaldığı- kişiyle "tdraflı/tarâfşiz desteği 
DSP", hem "8. madde"nin kaldırılması
na, dolayısıyla hem de AB'ye ve doğal 
olarak GB'ye karşıl

Ara rejimlerin "mutemed'1 Baki Tuğ 
bir yandan, Azerbaycan'dan sabıkalı 
Komando Ayvazla, Refalddin Şahin 
öbür yandan.

Çillerin işi zor.. Mesut Yılmaz gibi 
yetersiz bir ana muhalefet liderine 
karşın, işi çok zor Tansu Çillerin.

Bu hükümet "MC değil, "MJ/MC", 
yani “Milliyetçi jungle (cangıl/cengel)'1 
veya türkçedeki sözcük anlamıyla 
"cangıl", hükümeti.

"Jungle (yani cengel)", çünkü önü 
engebeler, geçit vermez çalılıklar ve 
tuzaklarla dolu.

"Cangıl", çünkü neredeyse her 
koltuğundan ayrı gıcırtı gelmekte.

CHP, artık geleneksel hastalığın
dan arınmalı ve dolduruşa gelmeden 
bu fırsatı değenlendirmelidir...

KAYIP

Mağden Nüfus 
Müdürlüğü'nden almış 

olduğum kimliğimi 
kaybettin).

Hükümsüzdür.

Yaşar YİĞİT

«a
Sayfa; 2

YAZI yGKUjVl
Necati KARTAL

Atatürk
Yazarımız Necati Kartal'ın ilçe dışında olması', 

nedeniyle yazısı elimize ulaşmadığı İçin yayınlayan 
madik. Okuyucularımızdan özür dileriz. G.K.

büstü
İI 'Gemlik Halk Eğitim 

Merkezi Müdürlüğü’ne 
^^^irk büstü törenle 

• açıklı.
Süstü, yontucu Prof. 

DnTankut Öktem tarafın
dan^ kaidesi İnşaat 

•Mühendisi, Müteahhit 
I Akmcı'nın yaptığı, mer- 
İ metlerini Gemlik Uons 
P^İtbünün yaptırdığı 

Atatürk büstü geçtiğimiz, 
cumartesi günü 

I Kaymakam Orhan Işın, 
İSmniyet Müdürü Üzeyir 
^^en, İlçe Milli Eğitim 

Müdürü Erol Ateşli, Bölge 
•..Liorçs Temsilcisi Dr. İbrahim 
»^Ban, Gemlik Uons 

Kulübü Başkanı Ersan
Atatürkçü , 

■ Düşünce Derneği ikinci 
Başkanı Doğan Alkaya vq 

•/davetlilerin katıldığı açılış - 
• td kbnuşan Kaymakam 
-Orhan Işın, bugün bu 

: topraklar üzerinde yaşa- 
= mamızda en büyük 
•etkenin Mustafa Kemal 
■ AMürk olduğu, o'nun fikir 
; ve düşüncelerinin izinde 

gitmenin mutluluğunu 
Yaşadıklarını. Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğüne 
fcûhdn büstün, Atatürk 
düşüncesinin her zaman 
hatırlanmasına neden. 

'Olacağını söyledi. Liöns 
|Bölge Temsilcisi Dr.

İbrahim Hizalan da konuş- 
jmasında Uons Kulüplerinin 

. toplumumuza lider 
yetiştirmede, toplumu - 

yarın yönlendire- 
| cek;çağdaş, demokratik, 
’ lâik insanlar yetişmesine 
|katkıda bulunduğunu, 

dyriöa uluslararası lobicilik 
lOBpBrak ülke çıkarlarını 
: dışülkelerde koruduğunu 
i Vö gelişmesi için çaba . 
•harcadığını hatırlatarak," 

’ Gemlik'te bugün yapılan 
? küçük ama mana

da büyük bir hizmettir, 
liömiar Atatürkçü 

.düşünce platformunu 
_ ülke çapında 10 Kasım
günü Anıtkabir'e 4-5 bin 

<kİşl fe) gösterecektir" 
dedi.

. ' Halk Eğitim Merkez 
Müdürü Kemal

I Çetin kaya, büyük kur- 
/taneıve

Currjuhuriyetimizin kuru- 
^^^^Atatürk'ün kurs 

merkezlerinde büstünün 
^yaptırılmasından büyük 
.nmutltıluk duyduklarını 
/beiHerek teşekkür etti. 
i>Pqha sonra bayrağa sarılı 

Kaymakam ve Dr. 
''IbfâKim Hizalan tarafın- 
■" dan,bçıldı.

T.C.
GEMLİK İCRA DAİRESİ

DOSYA NO: 95-199

MENKULÜN AÇIK ARTIRMA 
İLANI

Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar 
ve kıymetleri yazılı mallar satışa çıkarılmıştır.

Birinci artırma 8.11.1995 günü saat 14.00-14.20 de 
MEKSAN MERSEN /GEMLİK de yapılacak ve o günü 
kıymetlerinin %75'lne istekli bulunmadığı takdirde 
9.11.1995 günü aynı yer ve saatte 2. artırma 
yapılarak satılacağı. Şu kadarki, artırma bedelinin 
malın tahmin edilen kıymetinin yüzde kırkını bul
masının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan 
alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan 
başka paraya çevirme ve pyalrın paylaştırma mas
raflarını geçmesinin şart olduğu, mahcuzun satış 
bedeli üzerinden % 15 oranında K.D.V'nin alıcıya alt 
olacağı ve satış şartnamesinin 'icra dosyasında 
görülebileceği, masrafı verildiği takdirde şartnamenin 
bir örneğinin isteyene gönderilebileceği, fazla bilgi 
almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla 
Dairemize başvurmaları ilan olunur.

İcra Müdürü

Muhammen 
Kıymeti Lira 

500.000,000.-

Adedi

CİNSİ (Mahiyeti ve önemli nitelikleri) 
Chesd Milano Marka Silme Mak.

(Ic.lf.K. 114/1,114/3)
Yönetmelik Örnek No : 25

■i

BAWLIGI
Jlk patronum, Gemlik'in 

çalışkan iş adamlarından,
Sevgili Ağabeyim

mutman •>h

aramızdan
ebediyen ayrıldı

Kendisine Allah'tan
rahmet diler.

Mutman ailesinin acılarını
Gemlik Nüfus » 

' Mûdüıtûğünden aldığım, 
nüfus
8ankas emekli maaş'

■ cüzdanımı, SSK Sağlık 
karnemi ve kartımı

kaybettim Hükümsüzdür.

TüfayBİLKAY

paylaşırım

İNAN TAMER
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Milton Aile Çay Bahçesinin üstünün kapatılması yeni bir tartışma başlattı

Çay bahçesi tartışması
ima

cins, miktar

00-14.20 de 
ve ogûnjjl 

ğı takdirdel 
2. artırma | 

3 hedefinin 

kırkını bul- 
çhanı olanl 

ve bundan 
ılımama- 

:uzun satış 
ı abciya ait 

dosyasında 
oıtnamenhı 

ı fazla bn 
jnatasylo,

cra Muoirj

İskele Meydanında bulu
nan Milton Aile Çay 
Bahçesinin üzerinin işleticisi 
tarafından kapatılması, 
İlçede siyasiler ve gazino 
İşletmecileri arasında bir 
tartışma başlattı.

Doktor Ziya Kaya 
Bulvan'na yeni bir çehre 
kazandıran eski Belediye 
Başkanlanndan Hakkı Çakır, 
Milton Aile Çay Bahçesinin 
üzerinin profille kapatıl - 
masının yasalara aykırı 
olduğunu, kendisinin 
başkanlığı döneminde 
halka açık çay 
bahçelerinin modern hale 
getirilmesi için büyük 
mücadele verdiğini, şimdi 
İse Milton Çay Bahçesinin 
kapatılarak Düğün Salonu 
ve kahvehane yapıldığını 
söyledi.

Gemllk'in sahipsiz 
kaldığını söyleyen Hakkı 
Çakır, yapılanın yanlış 
olduğunu, 1580 sayılı 
yasaya göre imar değişik
liğinin imar komisyonunca 
İncelenerek komisyon karan 
alınması gerektiğini, korniş 
yon kararının daha sonra 
Meclise sunularak 
görüşülmesinin gerektiğini 
hatırlatarak şunlan söyledi:

" Meclis plan değişikliği
ni kabul ederse bunun bir 
ay süreyle belediye de 
askıya çıkması, bu sürede 
İtirazlar olursa değer - 
lendirilmesi gerekir. Oysa 
Milton Çay Bahçesi için 
bunların hiçbiri yapıl - 
mamıştır. Başkanlığım 
döneminde, bu alanları 
kapalı halinden bugünkü

haline getirttim. Kelle 
koltukta mücadele verdim. 
Bugün ise eskiye dönülmek 
isteniyor. Öbür çay 
bahçeleri de aynı girişimde 
bulunursa emsal teşkil 
etmeyecek mi? Bu konuda 
kötü bir taviz verilmiştir."

AVCI'NIN CEVABI
Öte yandan başlatılan 

tartışmaya cevap veren 
Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı, yapılan işte bir 
yasalara aykırılık bulun -■ 
madiğini belirterek, " 
İlçemizde vatandaşın gide
bileceği kışlık bîr çay 
bahçesi yok. En ücra köşe 
lerde bile ailelerin gidebile
ceği böyle yerler varken 
Gemlik'te olmaması bizi bu 
karan almaya İtti. Burada 
usulsüzlük söz konusu 
değildir. Burası yine çay 
bahçesi ve düğün salonu 
olacaktır. Biz, kişileri zengin 
‘etmek İçin değil, bir nok
sanımızı ortadan kaldırma 
İçin bu karan aldık. Çünkü 
en uygun yer burasıdır. 
Diğer gazinoların üzerini İse 
asla kapattırmam. Bunu 
onlarla karıştırmasınlar." 
dedi.

Tibel Otel'in yıkılması 
konusunda karar verirken 
Milton'un kapatılmasının 
peşkeş çekilme olduğunu 
konusunda iddialar bulun
duğu şeklindeki soruyu da 
yanıtlayan Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı," Biz 
Tibel yıkıldıktan sonra o 
alana yeni bir düzenleme 
yapacağız. İkisini' blrbiriyle 
karıştırmamak gerekir." 
dedi.

Bugün toplanacak olan 
Belediye Meclisinde 
konunun muhalefet parti 
grupları tarafından gün
deme getirileceği öğrenildi.

DYP İlçe Başkanı Yüksel 
Yıldırım, dün gece Belediye 
Meclis üyelerini toplayarak 
durum değerlendirmesi 
yaptı. Bugünkü Meclis 
toplantısında DYP'nln 
konuyu yazılı önergeyle 
gündeme getirmesi bek
leniyor.

RP'nln de aynı konuda 
Başkandan mecliste bilgi 
alması bekleniyor.

İŞLETİCİNİN AÇIKLAMASI
Milton Aile Çay Bahçesi 

işleticisi. Galip kaygısız, 
basında çıkan haberlerden 
sonra gazetemizi ziyaret 
ederek, kendisinin Gemlik'e 
güzel bir yer kazandıra
cağını, bu konuda Belediye 
ye Mart 1995 de yaptığı 
başvurunun Belediye 
Encümenince olumlu bulun- 
duğunu ve yatırıma 
başladığını söyledi. Yaklaşık 
6 milyar liralık bir yatırımla 
500 metre karelik alanın 
üzerini profil ile kapata
cağını ,• özel ışıklandırma 
yapacağını, kat kaloriferi ile 
salonu ısıtacağını, yazları 
üzeri v.e önü açık, kışları 
üzeri kapalı bir modern 
mekan yapacağını söyledi. 
Konuyu politik bir noktaya 
ittiklerini söyleyen Kaygısız," 
Biz, Gemlik'! çirkinleştirmek 
değil güzelleştirmek İsti 
yoruz. İnşaat bittikten sonra 
konuşulanların boş olduğu 
ortaya çıkacak "dedi.

Borusan ve İnşaat Müh. Yıldırım Akıncı'ya teşekkürStad için plaket
İlçe Kaymakamı 

Orhan Işın, Gemlik 
stadının kısq sürede 
tamamlanmasında büyük 
katkıları b ulunan 
Müteahhit ve İnş. 
Mühendisi Yıldırım Akıncı 
ile yardımlarda bulunan 
BORUSAN A.Ş.'ye plaket 
verdi.

Geçtiğimiz hafta 
Kaymakamlık 
Makamında yapılan bir 
törenle, İlçe Stadının 
zamanında tamamlan
ması ve kendinden bazı 
eklentileri yapan 
Müteahhit İnşaat 
Mühendisi Yıldırım Akıncı

ile stadın yapımı sırasında 
boru yardımında bulunan 
Gemlik Borusan A.Ş. fir
masını birer teşekkür 
plaketi verdi. Törende 
konuşan Kaymakam 
Orhan Işın, "Yıldırım Bey, 
stadı zamanında bitirdiği 
gibi otomatik çim sulama 
tesisi ile mermer bölümleri 
kendi katkılarıyla yap
mıştır. Teşekkür ediyorum 
"dedi.

Öte yandan, 
Borusan'a da teşekkür 
eden Kaymakam Işın, 
plaketi Borusan'a iletilmek 
üzere gazetemiz sahibi 
Kadri Güler'e verdi.

Kaymakam Orhan İşin; 
Gemlik Sahil Sağlık 
Denetleme Merkezi 
kurulduğunu açıkladı. 
Kaymakam Işın, sağlık 
Bakanlığı Hudut ve 
Sahiller Genel 
Müdürlüğüne bağlı 
olarak hizmet yapacak 
olan Gemlik Sahil Sağlık 
Denetleme Merkezinin 
esas görevinin 
limanımıza gelen yerli 
ve yabancı gemilerde 
yük ve yolcularda sağlık 
açısından gerekli dene
timleri yapmak 
olduğunu söyledi.
Yapılacak sağlık dene- 
tlmlerlnlnde uygun bulu
nan gemilere ilgili kuru
luşça sağlık resmi alı
narak "Sağlık karnesi" 
verileceğini söyleyen

Kaymakam Orhan Işın, 
Sağlık açısından ticari 
muamelede bulunul
masında sakınca 
görülen gemiler 
limanımıza alınmıyacak, 
sahilden uzakta demir
lenerek bekletilecektir. 
Bu gemiler gündüzleri 
şan bayrak çekecekler, 
geceleri ise kırmızı fener 
yakarak durumlarını 
belirteceklerdir.
Sahilde yeni kurulan 
Sahil Sağlık Denetleme 
Merkezi için bir yer 
arandığını da sözlerine 
ekleyen Kaymakam 
Orhan Işın, bu İşi yüret - 
mek için 1 doktor İle bir 
sağlık memuru 
görevlendirdiklerini 
belirtti.

Belediye 
Koro ve 
Orkestrası 
için 
kayıtlar

Belediyesi bünyesinde 
kurulmasına karar verilen 
"Gemlik Belediyesi Türk 
Sanat Müziği Koro ve 
Orkestrası" için seçmelerin 
yapılacağı bu nedenle ilgi 
duyanların kayıtlarını yap - 
tırmalan istendi.
Bursa Belediyesi 
Konservatuarı Müdürü, 
besteci Erdinç Çelikkol 
tarafından kurulma çalış - 
maları sürdürülen "Gemlik 
Belediyesi Türk Sanat 
Müziği Koro ve Orkestrası" 
için kayıtlar 4-13 Ekim gün
leri arasında Belediye 
Meclis Salonu bitişiğinde 
yapılıyor.
İlgililer kayıt yaptıranların 13 
Ekim günü başvuranların 
enstürüman ve ses yönün
den sınava alınacağı ve 
elemelerden sonra koro ile 
orkestranın oluşturularak 
çalışmalara başlanacağını 
duyurdular.

Ierber Y ılmaz Karacan ile
>ner A.Ş. ödüllendirildi 

Rotary'den 
meslek | H İH 11 •ödüllen

Gemlik Rotary Kulübü 
. H^hnet Komitesi, meslek- 

' löfînde üstün başarı 
"Gösteren berber Yılmaz 

Kâıfâcan ile Öner 
Zeytincilik A.Ş. ve Türk 
Sanat Müziğine katkıları 

' nedeniyle İzmir Radyosu 
A Türk Müziği şefi Kutlu

. Payaslıya "Hizmet Boşan 
Ödülü" ile ödüllendirdi.
,Gemlik Rotary Kulübü 

. Başkanı Ceyhan Aydın, 
mesleklerinde başarılı

’' kişi ve kurumlan değer- 
'İldirerek onları ödül- 

,]end irmelerindeki 
mânevi hazzın büyük

. . a İd u ğ u n u, perşembe 
-guhü Tibel Otel'de 

’ yapılacak olan haftalık 
yemekli toplantılarında 
bu kişilere "Başarı 
Plaketi" vereceklerini 

."söytedi.
-Öte yandan Rotary 

Kulübüne katılan yeni 
Üyeler için rozet takma 
töreni 27 Ekim 1995 
ğünü Bursa Büyük Yıldız 
Otelinde yapılacağı 
açıklandı.

Eğitim-Sen Gemlik 
Şubesi'ne üye olan 50 
eğitimci, Başbakanlık ve 
Maliye Bakanlığı'na 
fakslar çekerek 
hükümetin ücret poli - 
tikasını eleştirdiler.

Geçtiğimiz hafta 
cumartesi günü bir araya 
gelerek, PTT binası önüne 
gelen yaklaşık 50 eğitimci 
Başbakanlık ve Maliye 
Bakanlığı'na protesto
larını faks çekerek ilettiler.

PTT binası önünde 
sendikacılar adına basın 
açıklaması yapan Eğitim- 
Sen Gemlik Şube Başkanı 
Abdullah Çelik, 
hükümetin, bütün hukuk
sal dayanaklarını, 
varolan haklarının 
gerisinde bir yasal düzen
leme çabası içinde 
olmaması gerektiğini 
söyledi.

Memurların sendika 
kurma hakkı, sendikaların 
da toplu sözleşme ve 
grev yapma hakkı 
olduğunu belirten Çelik, 
hükümetin hukuk devle
tinin gerektiğini yerine 
getirmelerini hatırlattı.

Abdullah Çelik, tüm

Haber-Sen sendikasının 
mallarının tasfiye 
edilmesininde hukuk dışı 
olduğunu belirterek, 
uygulamaya son ve 
rilmesini istedi.

Öte yandan kamu 
çalışanlarının ekonomik 
durumlarının kötüye git
tiğin söyleyen Çelik, dört 
kişilik bir ailenin 
geçinebilmesi için ada 35 I 
milyon 646 bin liraya 
gerek duyduğunu söyle | 
yerek, memurların 
maaşlarının ortalama 9 
milyon 500 bin lira 
olduğuna işaret etti'

Çelik, enflasyonun 
yüzde 1 OO'lere dayandığı 
bir dönemde memur I 
maaşlarına yapılan zam
mın eriyip gittiğini iddia 
ederek, memurlara ek 
zam verilmesini istedi.

Eğitim-Sen Gemlik 
...Şube Başkanı Abdullah 
Çelik, bu amaçla 11 Ekim 
gün İsteklerinin bildirilerle 
kamuoyuna duyuracak
larını, 17 Ekim günü ise 
hizmet eğitiminin denge
lenen güçlerini kul - 
(anacaklarını söyledi.

Tüketici hakem heyeti oluştu 
Kaymakam Orhan Işın, Tüketici Koruma Yaşası gereği ilçe 
mizde "Tüketici Hakem Heyeti" oluşturulduğunu söyledi. 
Kaymakam Işın, kendisinin başkanlığında bir Baro temsilcisi, 
bir Tüketici Derneği temsilcisi, bir Ticaret ve Sanayi Odası 
temsilcisi bir de belediye temsilcisinden oluşan Tüketici 
Hakem Heyetinin yasalarda belirtilen sürelerde toplanarak 
kendilerine iletilen şikâyetleri değerlendireceğini söyledi..

.. -..............................
rTApıfl S^OHBfâTı Zebercet COŞ^UO^

(Tarih içinde Gemlik ve Havalisi)
GEMİLİK

Veli Orkun'un araştırmasından :
"Orhan bey zamanında eski bitirya 

şehirleri her alanda büyük inkişaf 
göstermişti. Ticaret, ziraat ve sanayi 
bakımından Bursa, Bilecik, Yenişehir, 
İznik ve Gemlik bu faaliyetlerin başında 
geliyor.

Orhan Bey zamanında Bizans'a 
yakınlığı dolayısıyla İzmit merkez 
olmuştu. Murat Bey başa geçince 
başşehri İzmltten kaldırarak Bursa'ya 
maietti. Daha sonrada balkanlardaki 
harekatı yakından İdare etmek mak
sadıyla merkezi hükümeti Edirne'ye 
naklettirdi.

Bursa'nın başşehir olarak bulunduğu 
sıralarda Eski Bitirya bölgelerine 
Anadolu'dan pek çok Türk gelip yer
leşti.

Hüdaverdigar namı ile tarihte büyük 
başarılar göstermiş olan Birinci Murat'ın 
zamanı, OsmanlIların marmara sahille 
rine en çok önem vedlklerl bir devirdir. 
Rumelldekl fütühatı desteklemek için 
Murat, Lala Şahin Paşa'ya deniz 
kuvvetleri bakımından devletin zengin 
limanını sağlamak gayesi ile gemiler 
yaptırmasının emretti. Lala Şahin 
Paşa'da Hakanın bu emrini yerine 
getirmek üzere derhal faaliyete 
geçerek İzmit, Gemlik ve Gelibolu'da 
gemi yapım evleri kurdurdu.

O yıllara kadar denizcilikle uğraş

mak zorunda kalmamış olan OsmanlI 
türkleri, kışı şehirleri ele geçirince, 
karada olduğu kadar denizde de bun
dan sonra kendilerine iş düşeceğini 
anladılar.

Gerçekte bu hususta ilk denemeyi 
yapan Osman Gazi olmuştu. Derya 
üzerindeki faaliyetinin semeresini 
görmek için Mudanya'nın karşısında 
bulunan İmralı Adasına zaptermiş, bu 
işi başarmaya memur ettiği Emir Ali 
namındaki serdarı, adayı zaptelerde 
hakana bir çok ganimet ve esir getir
mişti. Daha sonra kapıdağ yarımadası 
civarında bulunana Küyus (Gemlik) 
Kara Hürse) Paşa'nın teşkil ettiği ufak 
deniz kuvvetleriyle zaptolunmuştu. 
(Mehmet Şükrü'nün Esfâr bahriye-i 
Osmaniye'si... C.I.S. 249-250

Hüdavendigar namı ile tarihte büyük 
başarılar kazanmış olan Orhan Gazi'nin 
büyük oğlu I. Murat zamanında ise 
Marmara kıyılarına daha çok önem 
verildi.

Murat Hüdavendigar sadece kıyı 
şehirlere İtibar etmekle kalmamış, 
Bursa içindeki bazı semtleri de ön 
plana çıkarmış, Çekirge adı verildin 
kaplıcalar bölgesi İlk bu padişah 
zamanında önem kazanmış, rağbet 
görmege başlamıştır."

Tarih içinde Gemlik ve Havalisi) 
ÇEKİRGE (Haftaya)
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ALMANYA’DA ALTIN 
KALPLER

Almanya

•E^OL GÜ^ÇA<y

Bu yazımda Almanya'daki yardım kuru
luşları ve hayvanların durumunu ele alarak 
az da olsa Türkiye İle kıyaslamak istiyorum. 
Türkiye'de de bu konuda iyi niyetle çalışan 
kişiler, belediyeler, kurumlar var. Herkesin 
bunlara yardım etmesi gerekir.

Almanya'da bilinen en önemli yardım 
kurumlan; Rote Kreuz (Kızıl haç) kİ sadece 
Almanya'da değil, savaş ve açlık olan her 
yere yardım ulaşır. Kinderdorf (çocuk köy
leri) kimsesiz, yoksul çocuklara bakar, oku
tur, yaptıkları sitelerde barındırır. Bu 
amaçla her bankada, bazı istasyonlarda, 
pastanelerde hazır yardım formülleri vardır, 
dileyen bunları doldurup.yardım ederken 
yollayıp, gönüllü yardım isterler.

Caritas (Bu dini bir kurumdur) Muhtaç 
durumda olanlara ev, eşya, giyim eşyası 
ve para yardımı yapar. Bu yardımlardan 
yabancılar da yararlanır. Caritas özellikle 
hamile olanlara doğacak çocuğun ihtiyacı 
için 3000 marka (100 milyon) kadar para 
yardımı yapar. Yardımın şartı geliri az 
olmak, işsiz olmak gibidir.

Bir de dünyadaki açlar, fakirler, kimsesiz 
çocuklar İçin oluşturulan bir çok'kurum 
vardır, zaman zaman basında, ÎV'de bun
larla İlgili hesap notları verilip, yardım 
istenir.

Altenhelm (yaşlılar evi) yaşlılar için 
düşünülmüş sitelerdir. Aynen Türkiye'deki 
gibi paralı-parasız bölümleri vardır.

Bir de hayvanların durumunu ele alalım.
Almanya'daki ailelerin %70'inin mutlaka 

bir hayvanı vardır. Bunlarda ilk sırayı köpek 
ve kedi almakla beraber, değişik hayvan
larda beslenir. Mesela, tavşan, hamster, 
akvaryum, kuşlar ve çok az bir bölümde 
sürüngenlerler, beyaz rare ve diğerleri...

Kimsesiz kedi ve köpekler, hayvan 
evlerinde (Tierheim) bakılır. Bunları 
belediyeler rinanse eder. Ayrıca, halk da 
yardım eder. Sokakta kalan az sayıda hay- 
vanada halk bakar. Düzenli olarak yemek 
getirip besler. Türkiye'de olduğu gibi asla 
köpekler, kediler, sokaklarda, belediye 
lerce katledilmez, kesinlikle suçtur. Tam tersi 
belediyeler, onlara bakmakla zorunludur. 
'Alt tarafı hayyan, nasıl olsa benim' deyip 
hayvanlara kötü davranamaz, sokağa ata
mazsınız, hem para, hem hapis cezası 
vardır. „

M.Ö. İran'da hayvanları (özellikle 
köpekleri) öldürenler idam edilirmiş. Bugün 
katliamı yapan belediyeciler gene şanslı 
sayılır, eğer o devirde bu işi yapsalarmış 
idam cezası onları bekllyormuş.

TierschutzLiga (hayvanları koruma) gibi 
kurumlarda oldukça etkilidir. Onlarda, 
gönüllü yardım toplarlar. Ancak, tüm bu 
yardım kurumlan esas gücünü devletten 
alırlar.

Artık Avrupa'da kürk giymek cesaret işi. 
Çünkü, kürk giyen kadınlar, doğal olarak 
sırtına geçirdiği hayvanın katilidir. Bunların 
sokaklarda yüzlerine tükürülür, kürkleri 
alınıp, kesilir. Hakarete uğrarlar, dövülürler. 
Ki bu da gayet normal ve yerlndedir. Bu 
açıdan bazı Türk şarkıcıların yanlışlıkla 
Fransa ve Almanya'ya kürklü halleri ile 
gelmelerini çok isterdim. Özellikle bir kaç 
tilki kafasını ve kuyruğunu boyunundan sal
landıran Zeki Müren'in aynı hareketini bura
da yapmasını çok İsterdim. O kürkleri ona 

uygar Avrupa'da yedirirler.
Şimdi de yanlış bazı İnanışlara değin - 

mek istiyorum. "Kediler nankör olur." Bunu 
söyleyenler hayatında hiç kedi besle- 
meyenlerdlr. Nereden biliyorsun demeyin. 
Kedi yemek yerken gözlerini kapar. 
Tamamen yanlış. Gözünü kapasa, yemeği
ni nasıl görecek. Halen evimde 2 kedi var, 
ayrıca yüzlerce kediyi yemek yerken 
gördüm. Tam tersi cin gibi bakıyorlar 
yemeğini başkası kapmasın diye.

Ünlü karakter oyuncusu Erol Taş, ameli 
yat için hastaneye yatıyor. O gidince kedisi 
boncuk yemiyor, içmiyor ve bir gün evden 
kaçıyor. Kedisini, Erol Taş'ın yattığı hasta
nenin kapısında beklerken,15 gün sonra 
buluyorlar, hastane km. lerce uzakta. 
Sonra, Erol Taş'a haber veriyorlar, kedisini 
kucağına alan Erol Taş'ın gözleri yaşarıyor. 
Bu olay Kanal D'de program yapıldı.

Yine Pakistan'da bir adamı köyünden 
40 km. uzaktaki bir kasabadg, bir ay İçin 
hapsediyorlar. Evdeki köpeği tam 1 hafta 
yemiyor, içmiyor, uluyup, ağlıyor. Sonra 
tam 40 km.yi aşıp hapishanenin önüne 
gelip yatıyor. Onu hapishanedeki küçük 
penceresinden gören sahibi, 20 gün. 
boyunca kendisine gelen yemeklerinin 
yansını köpeğine yolluyor. Sonra cezası bi 
tincede köylerine dönüyorlar (Mliliyet- 
Hürriyet ortak haber)

Yine Biga'da evin köpeği 4 kişinin ha 
yatını kurtanyor. (HürriyetHaber ve Kanal D 
programı-Altın Kalpler)

Zaten doğadaki hayvanlar yavrulannın 
ve kendilerinin kursaklarından bir kaç. 
lokma geçsin diye uğraşıyorlar. Ya evcil 
hayvanlar Kediler, köpekler onlar İse insan
ları sevmekten başka ne yapıyorlar. Spor 
olsun diye, zevk olsun diye doğadaki hay
vanları öldürmek artık bir çok ülkede ruhsal 
hastalık olarak kabul ediliyor.

Sokaklarda bir lokma ekmek arayan 
zavallı köpekleri öldürmek hangi insanlığa 
sığar. Tek kelime ile hem ayıp hem de suç
tur. Ama bu konuda örnek olan, mert, iyi 
insanlarında belediye başkanlığı yaptığı bir 
çok.yer var.

Örneğin, yazları kaldığın Yalova'nın 
DYP'II Belediye Başkanı, kimsesiz köpekler 
içirî barınaklar yapmış ve halkında 
desteğiyle onlara bakmakta. Çokda basit 
bir formülle, hem de mezbaha artıkları kim
sesiz köpeklere yemek oluyor.

Yine tatil için gittiğim Ayvalık'ın RP'li 
Belediye Başkanı da alkışa değer işler 
yapıyor. Kimsesiz kedi ve köpeklere sahip 
çıkıyor. Esnafın bunları alması için telkinde 
bulunuyor ve mezbahadan ve kasaplar
dan artan artıklarla onları besliyor. Ayrıca 
kendiside yardımcı oluyor. Hatta bu yüz
den çevre köy ve belediyerden de kedi ve 
köpekleri Ayvalık'a getiriyorlarmış. Sağlıklı 
bir kafaya sahip RP'li Belediye Başkanı, 
"varsın olsun, Allah hepsinin rızkını verir" 
diyor. İşte, Avrupai düşünen iki farklı 
belediye başkanı. Teşekkürler onlara ve 
teşekkürler bu akıllı, güzel insanlara....
Zaten boşuna dememişler. "Merhameti 
olmayanın dini olmaz" diye.

Peki, Gemllk'ln Belediye Başkanı bu 
konuda ne yapıyor. Var mı böyle bir çalış - 
ması?
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"SORUMLULUĞUN AYAK SESLERİ"
Hükümet çalışmaları sırasında, politikacılar, 1 

İşverenleri ve sendika yetkililerini hep birlikte 
izledik.

Bazen üzüldük.. Bazen şaşırdık.
Neden mi? Hep birlikte görelim.

POLİTİKACILAR VE SORUMLULUK
Politikacılar sorumluluk kendi üstlerinde olmadık

ları zaman, eleştirmeyi çok severler.
Ama.. Sorumluluğun ayak seslerini duydukları 

zaman işler değişir.
Ve. o zaman panik başlar.
- ANAP lideri, hükümet kurulmaması yönünde 

sarfettlğl enerjiyi, hükümet kurmak için harcasaydı, 
yaşadığımız bu kritik ve önemli dönem daha rahat 
geçilebilirdi.

Boru hattı pazarlığı, Türk-İş görüşmeleri ve 
Gümrük Birliği uyum yasaları daha İyi bir ortamda 
ele alınırdı.

- "Ya ADAM gibi İktidar olacaksın"
" Ya da ADAM gibi muhalefet olacaksın"
Diyen Sayın Deniz Baykal, belki daha düzeyli bir 

ortaklığı yakalayabilecek İken, İşçi grevleri yüzün
den paniğe kapılarak ortaklığın bitmesine zemin 
hazırladı.

Esas sorumluluk, hem onurlu bir ortaklığa devam 
etmek, hem de işçi sorunlarını çözmekti.

Yarımda olsa İktidardan kopmak, Cumhuriyet 
Halk Partisinde erimeyi başlatacaktır.

Bir başka erime sebebi de, CHP Genel 
Sekreterinin sürekli "Vitrinde" görünmesi olacaktır.

- Refah Partisi, halkın kendilerine verdiği "krediye 
hatalı kullanıyor.

Anayasa görüşmelerinde, olumsuz tavır takınan, 
hükümet çalışmalarında kafaya taktığı "geniş 
tabanlı" dışında, bütün alternatiflere kapalı olan 
Refah Partisi, halkı düşündürmeye başladı.

Halkı müslüman olan ülkemizin, Batıdan kop
ması yerine, müslüman olarak, Batı ile yaşaması 
yönünde hiç bir çalışması yok. Sürekli Batı eleştirisi 
artık inandırıcı olmuyor.

Suudi Arabistan ve Kuveyt zaten batının 
tesirinde.

Yeni dünya düzenine uyan, yeni değişim poli
tikaları üretemeyen Refah Partisi aldığı oyları kaybe
debilir. Ayrıca, tek başına değil, koalisyonlarla ve 
uzlaşmayla yaşamaya başlamalı ve buna alış ■ 
malıdır.

İŞVERENLER VE İŞÇİ TEMSİLCİLERİ
Azınlık hükümetine karşı olan işverenler ile, işçi 

temsilcileri bugünlerde birbirlerine karşı çok seve
cen davranıyorlar.

Bundan bir ay önce, asgari ücretle suni olarak 
yaratılan 214 bin liralık fark için, işveren ve Türk-İş 
neredeyse, birbirlerinin boğazına sanhyordu.

Şimdi ise, ortak menfaat için çalışıyorlar.
İşçi grevini kullanan kullanana.
Ana muhalefet grevi kullanıyor. Merkez solun her 

iki partisi de grevi kullanıyor.
İşveren grevi kullanıyor. Çünkü zam isteyenler 

kamu İşçileri.
Türk-lş grevi kullanıyor. İşçi hareketi politikaya 

zorluyor.
Ama.. Fatura yine kamu işçisine çıkacak.
Zarar eden "Kitlerde" çalışan ve özelleştirme p 

rogramında olan işçiler üzülecekler.
Zaten bunu hisseden, "Bursa-Merinos" İşçileri son 

anda grev karanndan, "oylama yaparak" vazgeçti 
ler. • . ...

Bu dönemde, çok anlamlı bir mesaj verdiler.
Yaşadığımız şu kritik günlerde, ülkede yaşayan 

tüm insanlarımızın, sağduyulu ve sorumlu davran
masını diliyorum.

‘''' ■ ■ ‘ ♦

Matbaacılık-Yayıncılık- Tanıtım Hizmetleri

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

A

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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Gayrimenkulün Açık Artırma İlanı
I Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğundan

posya No: 1995/13
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| Kuyun izalesine Gemlik Sulh. Hukuk Mahkemesi'nin 20.4.1995 tarih ve 1995/190 
d sayılı karar gereğince satılmasına karar verilen aşağıda belirtileri gayrimenkul 
Kaçık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.
■ Gemlik Tapu Sicilinde kayıtlı tapunun Hisar Mah. Küçükçif İlk Mevki Pafta 57, 

İkada 502 parsel 13 de kayıtlı 568 m2 taşınmaz %25 inşaata, 2 kata imara müsait 
Ir.yer 300.000.000.-TL bedel ile kayıtlı taşınmaz satışa çıkarılmıştır.
liŞATIŞ ŞARTLARI

1- Satış 20.11.1995 pazartesi günü saat 14.00-14.15 arasında Gemlik 
Mahkemeleri Yazı İşleri Müdürlüğünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. B.u 
artırmada tahmin edilen kıymetin %75'ini ve rüçhanlı alacaklılar vatsa alacakları 

■ecmûunun ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir 
bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 
İ30.11.1995 perşembe günü aynı yerde ve aynı saatlerde de ikinci artırmaya 
çıkarılacaktır . Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış mas - 

notlarını geçmesi şartıyla %40 artırana ihale olunur.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin %20 u nisbetinde pey 

akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri 
Bazımdir. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil 
verilebilir. Dellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş 
vergiler satış bedelinden ödenir. KDV alıcıya aittir.
K 3- İpotek sahibi alacaklılarlar diğer ilgililerin (+) bu gayrimenkul üzerindeki 
haklarını hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayağı belgeler ile 
onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicili 

İHe sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
I 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas 
Kanununu 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve 
%30 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan 
[kendilerinden tahsil edilecektir.
| 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık 
olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
B 6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecdtını kabul etmiş 
^ayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 95/13 izale! şuyu satış sayılı dosya 
numarasıyla memurluğumuza başvurmaları ilan olunur.
K'İc.İf.l<.126

İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Yazı işleri Müdürü 
M. Sadık Şafak

Gayrimenkulun Açık Artırma İlam
■ , Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğundan
Dosya No: 1995/15

Şuyun izalesine Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 18.5.1995 tarih ve 
■1995/223 sayılı karar gereğince satılmasına karar verilen aşağıda belirtilen 
^gayrimenkul açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.
K Gemlik Tapu Sicilinde kayıtlı tapunun Hamidiye Mh. Duyumu umumiye 

" Mevki Pafta 41, ada 137, parsel 3de kayıtlı 102.06 m2 arsa üzerinde inşa edili 
24/136 arsa paylı 5 nolu bağımsız bölüm 2 oda 1 salon mutfak wc 
1.200.000.000.-Tl bedel ile kayıtlı taşınmaz satışa çıkarılmıştır.

ŞATIŞ ŞARTLARI
Ki.- Satış 20.11.1995 pazartesi günü saat 14.-30-14.45 arasında Gemlik 

.^Mahkemeleri Yazı İşleri Müdürlüğünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu 
^artırmada tahmin.edilen kıymetin %75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacak
ları mecmuunun ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir 
'bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın tâahhüdü baki kalmak şartıyla 
^30.11.1995 perşembe günü aynı yerde ve aynı saatlerde de ikinci artırmaya 
çıkarılacaktır . Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış mas - 
raflarını geçmesi şartıyla %40 artırana ihale olunur.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin %20 u nisbetinde pey 
akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanını teminat mektubunu vermeleri 

Bazımdir. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere 
-irnehil verilebilir. Dellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir, 
■birikmiş vergiler sâtış bedelinden ödenir. KDV alıcıya aittir;
K 3- İpotek sahibi alacaklılarlar diğer ilgililerin (+) bu gayrimenkul üzerindeki 
haklarını hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayağı belgeler ile 
onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili 
İle sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
B 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas 

■kanununu 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki tartan ve 
%30 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan 
kendilerinden tahsil edilecektir.

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

6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş 
sayılacakları, başkaca bilgi almak İsteyenlerin 95/15 Izalel. şuyu satış sayılı 
dosya numarasıyla memurluğumuza başvurmaları ilan olunur.

ic.if.K,126
İlgililer tabirine İrtifak hakkı sahipleri de dahildir. Yazı İşleri Müdürü 

M. Sadık Şafak

SİSYPHOS
YAZGISI, 
BİR UMUTSUZ TÜRKÜDÜR...
YANKILANIR, 
GÜLER GÜNÜME!.. 
DER Kİ;
AŞINDIRSAN DA ZAMANI, 
AŞILMAZIN İÇİNDESİN!
HER NE KADAR, 
BENZEMESE DE DÜNE 
DEĞİŞEN NE 
GÖKKUBBENİN ALTINDA, 
GÖKKUBBENİN ÜSTÜNDE?...

Canan

YASAK AŞK
i Umutsuzca, beklentislzce yaşanır bazen
; aşklar
İ Asla onun olamayacağını bilerek
= kilitlenir dudaklar
i Bazen yanlızlık hissedersin
İ Koşmak, sarılmak istersin doyasıya
i Sarılamazsın.....
; Bilirsin ki senin değildir o beden
i Senin değilidir o eller
| Umutsuzca, havada asılı kalır kolların
i Uzatamazsın....
İ Bir gün gelir, lanet edersin herşeye >
İ Gurura, öfkeye ona gidersin 

17 81986 Atina = ° Y*n® senin değil, fakat sen onunsun- 
i dur

YALAN ÇAĞI 
ENFO ÇAĞI-ŞANTAJ ÇAĞI

Azizeyle 
yatıp bir gece 
fahlşeyle 
uyanmak bir sabah, 
başına hiç gelmemişse... 
Karından başka kadın 
kocandan başka erkek 
tanımamışsan eğer 
bataklıkta 
geviş getiren 
manda mutluluğunla 
ikibinli yılların 
eşiğinden hayata ahkam kestiğin 
yeter!

; Günler geçer, acılar filizlenir her geçen 
i gün gönlünde

Kaçmak, kurtulmak istersin
İ Gidemezsin.....
i Çırpındıkça batar gönlün, yine ona
i koşarsın
| Yaklaştıkça uzaklaşan bir hayâl gibidir 
i Yanındayken bile onu özlersin, ulaşıl -
i mazolur
i Sevginizde yetmez olur artık
. direnemezsin....
İ Gözlerini göremez, ellerini tutamaz, 
i Hatta sesini duyamaz olursun 
■ kopartamazsın ki, söküp atamazsın ki
İ yüreğini
i Yine de seversin.....
i Onun insanlığını, onun duygularını,
i onun aşkını
i seversin

23.05.1995 gemlik i Onunla mutlu olduğun, onunla nefes

UMUDUM OLDUN

Büyüdün hayalimde/, 
çiçekler açtın....
Rengarenk 
bulutlara karıştın 
günbatımlarında... 
Ekmeğim, suyum, 
umudum oldun... 
Şeni yaşadım 
geceler boyu, 
seni aradım rüyalarımda...

; alıp,
i Onunla hayata bağlandığın için,
î pişman olamazsın
i karanlıklar ardında kalır, gözlerin arar
İ göremez
İ Ellerin uzanır, tutamazsın......
\ Senden almışlardır, hiç bir zamân senin
i olmayan
İ sevgilini
İ Yüreğin ezilir, için burkulur

, İ Gözlerinin yaşını durduramazsın
। : Sorarsın kendine

İ BİLSEYDİM AYRILIĞA KODLANMIŞ BİR
İ SEVGİYE
i AÇARMIYDIN YÜREĞİNİ.......

Gayrimenkulün Açık Artırma İlam

Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğundan
Dosya No : 1995/11 SATIŞ

Şuyun izalesine Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 8.6.1995 tarih ve 1995/264 
sayılı karar gereğince satılmasına karar verilen aşağıda belirtilen gayrimenkul açık 
artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır. ■

Gemlik Tapu Sicilinde kayıtlı tapunun Gemlik Küçükkûmla Köyü pafta 16 parsel 
483 de kayıtlı 8/1202 arsa paylı 5. Blok 3. kat 4 nolu mesken 1 salon, 1 oda, banyo, 
mutfak wc antreden ibaret olup 350.000.000,-bedel ile kayıtlı taşınmaz satışa 
çıkarılmıştır.

ŞATIŞ ŞARTLARI
1- Satışl 7.11.1995 cuma günü saat 14.00-14.15 arasında Gemlik Mahkemeleri 

Yazı İşleri Müdürlüğünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin 
edilen kıymetin %75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve 
satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en 
çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 27.11.1995 perşembe günü aynı, 
yerde ve aynı saatlerde de ikinci artırmaya çıkarılacaktır . Bu artırmada da 
rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış masraflarını geçmesi şartıyla %40 artırana 
ihale olunur.

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

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (+) bu gayrinmenkul üzerindeki hak
larını hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayağı belgeler ile onbeş gün ■ 
içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit 
olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

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

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

6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş 
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 95/11 izalei şuyu satış sayılı dosya 
numarasıyla memurluğumuza başvurmaları ilan olunur.

lc.if.K.126
İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Yazı İşleri Müdürü 

M. Sadık Şafak
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TEŞEKKÜR
Sevgili Babamız
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NAMIK MUTMAN
9 Ekim 1995 günü kaybettik. 

Acımızı bizzat gelerek, 
telefonla, telgrafla paylaşan 

akraba, dost ve 
hemşehrilerimize 

en derin şükranlarımızı sunarız.

Eşi Zeynep MUTMAN, 
Oğulları Ali-Erol-Erkan-Atilla-Nusret 
MUTMAN ve Kızı Nurcihan KIRATLI

Çok yakında 
yeni düzenlemesiyle 

kışları üstü örtülü, yazları açık 
Çay Bahçesi ve Düğün Salonu 

ile Gemliklilerin 
hizmetine girecektir. yOt

Düğün, Ni/an, Sünnet, özel 
günleriniz ile toplantılarınız için 

Rezervasyonlarımıza banladık.

Tel: 51310 71 Gemlik

DAVET
SAYGI DEĞER GEMLİK HALKINA

İlçemiz İmam-Hatip Lisesi binasının 
temel atma töreni İlçe Kaymakamımız Sayın Orhan Işın ve 

mülki erkanın katılımlarıyla yapılacaktır.
İmam-Hatip Lisesi Demeği bugüne kadar yaptığı 

hizmetlerine, bir yenisini eklemenin mutluluk ve heyecanını 
paylaşmak üzere, tüm Gemlik halkım bu tarihte 

temel atma törenine davet etmektedir.

TEŞRİFLERİNİZİ BEKLER,SAYGILAR SUNARIZ.
Tarih : 13.10.ig95 Cama günü İmam-Hatip LİSeSİ
Saat : 13.00
Adres : Çukurbahçe / GEMLİK Demeği



K art e
HAFTALIK SİYASİ GAZETE

' iskelelerde yükleme boşaltma yapan 10 gemi, denizde ise 13 gemi sıra bekliyor, 

taımıı farili w
İstanbul, Bandırma, İzmir, İskenderun limanlarında devam eden grev Gemlik Limanına 

yaradı. Körfezimizdeki tüm iskelelerde yükleme boşaltma işleri 24 saat devam ediyor.

Betedjy« Meclîsi Ekim ayr toplantıları başladı

bahçesi koriuşnlmadı

^Bugün ertelenmesi beklenen deniz yolları grevin
den yararlanan Gemlik Limanı'nda yükleme ve 
boşaltma çalışmalarını yaptırmak için 23 gemi sıra 
bekliyor.

Limanımıza gelen konteyner yüklü gemiler, yük
lerini boşaltmak için ilçemizdeki tüm iskelelerden 
yararlanma yarışına girişirken, başta GEMPORT, 
Belediye İskelesi, TÜGSAŞ, Borusan ve Balıkçı 
Barınağından yüklerini boşaltıyorlar.

^Gemlik Liman Başkanı Eftal Taşçılar, Gemlik 
Limanının tarihinde böylesine doluluk yaşamadığını 
belirterek, ithalat ve ihracatçı firmalar arasında büyük 
kargaşa yaşandığını, herkesin bir an önce malını yük
leyip, boşaltmak İçin çaba harcadığını, iskelelerin en 
verimli bir şekilde kullanılması için çalıştıklarını söyle - 
dİ.

Grevlerin ertelenmesi halinde liman kapasitesinin 
düşeceğini bildiren ilgililer, Gemlik bu fırsatı iyi kul-

Haberi sayfa 3 de

Atatürk çü Düşünce Derneği

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik Şubesi 
27 Ekim 1995 Cuma 
günü günü Atamer 
Turistik Tesislerinde 
Cumhuriyet Balosu 
düzenledi. Gece ile 
ilgili davetiyeler 425 

HAFTAYA BAKIŞ
O Kadri GÜLER

2? DYP, CHP hükümetine doğru
Geçtiğimiz hatta köşemde "Bu hükümetin işi zor" başlıklı bir 

yazı yazmıştım.
Bu yazımda 51. Tansu Çiller hükümetinin güvenoyu almasının 

zorluklarına değinmiş ve şöyle yazmıştım:
" Bugünkü pekliyle içinde ve dışında belirsiz bir ödüne da 

yalı azınlık hükümetinin geleceği meçhuldür.
Tansu Hanım, dört yıl dayandığı ortağının yeni patronuna

çok çabuk tepki gösterdi. Oysa ileriyi gören bir lider, daha 
soğukkanlı karar vermeliydi. Böylesi" 7 kocalı Hürmüz" olmak
tansa, tek ortağın isteklerine boyun eğmek daha akıllıca bir 
siyasetti."

Geçen günlerde yaşanan olaylar, 51. Tansu Çiller hükümetinin 
TBMM’ nden güvenoyu alamamasıyla sonuçlandı.

Gelişmeler gösteriyorki, erken seçim gündemde.
Tansu Hanım, CHP’li ortağıyla bir ay önce bozduğu ortaklığını 

kötü bir denemeden sonra yeniden kuracak.
Doğru olan budur. Dört yıl birbirlerinin kaprislerini çeken bu iki 

parti ayrılarak ülkeye yok yere zaman kaybettirdi.
Tansu Çiller ile Baykal, dün yaptıkları toplantıda hükümeti 

yeniden kurmak için prensipte anlaştılar. Artık, iş Cumhurbaşkanı 
Süleyman Demirel’in yeniden Tansul Çiller’e görev vermesine kalı 
yor.

Kurulacak ikinci DYP, CHP hükümeti, ülkeyi seçimlere kadar 
götürebilir.

' Ancak, ortaklar arasında çıkacak yeni bir anlaşmazlık, erken 
seçimi gündeme de getirebilir.

Eğer, ikinci DYP,CHP hükümeti kurulursa .yapılacak ivedi işlerin 
başında sokaktaki grevi durduracak çözüm getirmek, Gümrük 
Birliğine gidecek yolun önünü açmak, tüm siyasi partileri memnun 
edecek bir seçim yasası çıkarmak zorundadır.

Bence, geniş tabanlı bir seçim hükümeti ülke açısında en az 6 
aylık bir kayıptır.

Bu kayıba ülkenin tahammülü yoktur.
Bu nedenle, Cumhurbaşkanı Sayın Demirel, 4 yıldır ülkeyi 

yönetenlere -kendi arasındaki anlaşmadan sonra- yeniden görev 
vermelidir. Vermelidir ki; önümüzde yapılacak bir erken veya normal 
seçimde bu hükümet halkın karşısına tüm sebabıyla ve günahıyla 
çıkabilsin.

Yasanan güvenoyu denemesi Sayın ilk bayan başbakanımıza 
ders olmuştur herhalde. Siyasetin ince bir sanat olduğunu öğren-

I mlştir sanırım. 

bin liradan satışa 
sunuldu.

Gecede, Atatürk 
devrim ve ilkelerine 
inanan, Atatürkçü 
Düşünceyi paylaşan- 

-lar biraraya gelecek
ler.

tandı dediler.

Rotary meslek 
ödülü Berber 
Yılmaz Karacan’a 
verildi
Rotary Kulüplerin gelenek
sel Meslek Ödülü, bu yıl 40 
yıldır ilçemizde berberlik 
mesleğini yapan Yılmaz 
Karacan’a verildi.
Geçtiğimiz hafta Tibel 
Otel’de yapılan Rotary’nin 
haftalık yemekli toplantısın
da mesleğini titizlikle yapan 
Karacan’a plaketi Kulüp : 
Genel Sekreteri Buğrahan 
Hanağasıoğlu tarafından । 
verildi. Karacan, yaptığı, 
konuşmada hatırlan
madan dolayı büyük mut
luluk duyduğunu söyledi.

Yalova'ya bağlanan
Armutlu ilçesine
Kaymakam Fuat 
Ergün(39) atandı.

Armutlu Belediyesi 3. 
katında tahsis edilen 
odada görevine 
başlayan Fuat Ergün, 
"Güzel bir İlçede görev 
yapmak çok güzel. 
Böyle bir yerde görev 
yapacağın için çok 
mutluyum" dedi.

Evli ve' bir çocuk 
babası olan Ergün, 
Armutlu'ya en iyi hizmeti 
verebilmek için çalışa
caklarını belirtti.

Kısa kısa kısa
ffAMIK MUTMAN 
TOPRAĞA VERİLDİ 
DSP İzmir Miletvekili

.Atilla Mutman ve SHP 
Eski İlçe Başkanı Erkan 

jMütman'ın babaları 
İNamık Mutman (80) 
yakalandığı amansız 

(hastalıktan kurtanlama- 
yctrak öldü. Namık mut- 
man'ın cenazesi düzen- 
lenen törenle Gemlik'te 
toprağa verildi

BELEDİYE GAZETE 
ÇIKARIYOR
Gemlik Belediyesi 
"Gemlik Belediyesinin 
sesi" adlı aylık gazete 
çıkarıyor. Gazetenin ilk 

usöyısı 1 Kasım 1995 günü 
çıkarılacak.

ffaberi Sayfa 3de 
BELEDİYE BAŞKANI., 
ANKARA'DAN DONDU 
Belediye Başkanı 
Murettin Avcı, belediye 
İşlerini takip için gittiği 
"Ankara'dan haftasonun- 
da dondu.

Haberi Sayfa 3de 
LASSAC1LARA 
YEMEK
Laısa Gemlik Bayii 
Mehmet Dinç, imletmesin- 
den en çok alış-veriş 
yapan müfterilerine 
yemek verdi. Geçtiğimiz 
cuma günü akşamı Deniz 
Restaurant'ta verilen 
yemeğe Los ta yet kimileri 
de katıldılar.

' Olacak" .
K > YÖnriatAKKILIÇ'm '

.C vaıısı 2 Savfödiı:;:W
|||lne G?MlH(<Kİ)

' -X»₺>eKşef COŞKUN 'un 
yazısı B. Sayfada

Büfeyozısı tayfada s

Belediye Meclisi Ekim 
ayı olağan toplantısı 
geçtiğimiz hafta salı günü 
yapıld).

Toplantıda, ilçede 
günün tartışma konusu 
olan, Milton Aile Çay 
Bahçesi üzerinin kapatıl
masının, mualefet tarafın
dan ele alınması beklen
tisi boş çıktı.

Mecliste pski tutanağın 
okunarak kabul edilmesin- 
den.sonra söz alan Refah 
Partisi sözcüsü Ali Okur, 
çalışmalarla ilgili eleştir 
ilerde bulundu.

Memurlar bugün çalışmıyorlar

işçi grevlerinden sonra 
bugünde Türkiye 
genelinde memurlar, 
çalışmayarak, bir günlük 
işi bırakma eylemi başlat - 
tılar.

Geçtiğimiz hafta 
Gemlik Eğitim-Sen ilçe 
merkezinde toplanan 
Bursa KÇSP temsilcileri 
bugün yapılacak olan iş 
bırakma eylemiyle ilgili 
olarak durum değer - 
lendirmesi yaptılar.

Kamu sendikaları tem
silcileri yaptıkları açıkla-

DERS
Tansu Çiller güvenoyu alamadı 
Almasın
Aldığı ders yeter 
Hem de ne ders!..
Hayat dersi 
Unutmak mı? 
Ne mümkün.

İnan

Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı,-eleştirileri 
açıklarken yaptığı konuş
mada, Ali Okur'a "teştiş 
lahiyası gibi konuştunuz. 
Sîzlere verdiğim gizli rapor 
elden ele düşmemeliydi." 
dedi.

Halktan toplanan pa 
rplarla kurulmakta olan Tv 
yansıtıcı ile ilgili bilgiler 
veren Nurettin Avcı, yan
sıtıcının 900 milyon liraya 
mal olacağını, 11 kanalın 
Gemlik'in her-tarafından 
net olarak izleneceğin 
söyledi.

Haberi sayfa 3de

i mada toplu sözleşmeli 
i grev haklarının iktidar 

tarafından engellendiğini, 
adil bir ücret almak insan
ca ve onurlu bir yaşam 
sürmek için seslerini 
duyurmak istediklerini, bu 
konuda halktan destek 
beklediklerini söylediler.

Bugün, Belediye Tarım, 
Sağlık, Maliye iş kollarında 
memurlar, çalışmayarak 
seslerini halka duyurmak 
için eylem yapıyorlar.

Haberi sayfa 3de
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KÖŞEMDEN
Yılmaz AKKIUÇ
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Şimdi ne olacak?

YAZI yonujvı |
Necati KARTAL I

Yazarımız Necati Kartal'ın ilçe dışında olması V 
nedeniyle yazısı elimize ulaşmadığı için yayınlaya- ■ 
madik. Okuyucularımızdan özür dileriz. G.K. I

Geçtiğimiz hafta pazar günü saat 
14.00‘e doğru Recep Kaban, 
Ankara'dan , saat 15.00'e değin toplu 
toplu sözleşmeler könüsunda olumlu 
bir gelişme sağlanamaması halinde, 
"DSP'nln 'ret' oyu verme karan aldığını" 
bildirince artık ikircime gerek kalmadı. 
Çillerin azınlık hükümetinin' güven oyu 
alamayacağı kesinlikle belli olmuştu.

Gerçi AA, Tansu Çillerin son bir 
çabayla- Türk-İş Başkanı Bayram 
Merali davet ettiği haberini geçti; 
ama, Kızılay'da toplanan; İşçiler 
Meral'e "konuta gitme İzni" vermediler.

Sonuç 191 "kabul"e karşılık 230 "ret" 
, oyu... . ı

★ Ur ★

Şunu altını çizerek vurgulamak İsti 
yorum : Çok partili slybsal sisteme 
geçişimizden bu yana, hiçbir meclis, 
bu denli kaygdn zemin üzerinde gidip 
gelmemiştir. Örneğin alın şu ünlü 
Çorum Milletvekili Cemal Şahini. 1 
Palamentoya SHP listesinden girdikten 
sonra, “laiklik" konusunda partisiyle 
tirs düşerek kapağı DYP'ye attı. Tam 
da güven oyu öncesinde -kimbilir ne 
bekliyor veya istiyordu da, olmadı- 
ansızın titreyip kendine döndü ve bu 
kez DYP'den istifa etti. Üç-beş gün 
önce atv'nln "Kahvaltı haberleri"nde 
kırık sandalyeye oturup "Asla DYP'ye 
dönmem" dedi, Ecevit'in DSP'ye kabul 
etmeyişinden yakındı. Sonra tam da 
güven oyu öncesi yeniden “hidayet"e 
erdi ve DYP'ye tornistan etti!

Yâ sosyal demokrat ideodlojihin 
temsilcileri olup da -Cemal Şahin 
kadar olmasa da-, güven oyu 
öncesinde ansızın "lmqn"a. gelip 
bağımsızlığı seçenler?

Ne yapacak şimdi bunlar?...
Bir de, dqha düne değin Çillerin 50; 

hükümetinde "bakan" olarak yer 
almalarına karşın, altlarından koltuk 
çekilince "ret cephesHne geçenler 
var. Bunlar nasıl açıklayacaklar tutum
larını? Seçmen bunlara, "madem bu 
kadın kötüydü, niye iki kusur yıl 
bakanlık koltuğunda oturdunuz? diye 
sormaz mı dersiniz?.!

Bütün bunları, bir yana bırakalım, 
beni asıl kaygılandıran bir başka vez 
"üstü örtülü" gelişme var: Bakıyorsunuz 
Gökberk Ergenekon gibi, İbrahim 
Gürdal gibi, İsmail AmasyalI gibi kimi 
doğrudan Demirel bağlantılı DYP mil
letvekilleri "ret cephesinin alemdarlığı- 
na soyunmuşlar!

Bu demektir ki, "anayasal sistem" 
ucundan kenarından sarsıntı geçiriyor. 
Tarafsız olması gereken, ulusun ve 
ülkenin yüce çıkarlarını kollayıp koru - 
makla birinci derecede sorumluluk 
üstlenen Cumhurbaşkanı, ya bildiği 
“çok olumsuz" bir durum dolayısıyla 
Çillerin güven oyu almasını önlemek 
istiyor. Ya da -ulusun ve ülkenin yüce 
çık arları falan hikaye-, 
Cumhurbaşkanı DYP'nin yönetimini 
kendince bir "ehil el“e teslim etme
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savaşımı veriyor.
Bu iki olasılık da -bana göre- 

Türkiye'ye karşı yapılmış son derece 
"ciddi" birer haksızlık olur.

Ve de Türkiye Cumhürbaşkapı'nın 
böyle davranmaya hakkı olmasa 
gerektirl..

Şimdi he olacak?
Demokratik gelenek, 

Cumhurbaşkanının parlamentoda 
İkinci sırada bulunan partinin -yani 
ANAP'ın- genel başkanını Köşk'e 
davet ederek "hükümeti kurmakla 
görevlendirmesi" nl gerektiriyor.

Ne yar ki Tansu Çiller, kürsüdeki 
teşekkür konuşmasının sonunda altını 
çizerek bir kez daha yineledi : "Bu 
meclls'ten DYP'nin İçinde bulunmaya
cağı bir hükümet çıkmaz."

Doğrudur, çıkmaz. Yani ne Mesut 
Yılmaz, ne de bir başkası -ki, DYP için-, 
den Çiller dışında bir başbakan bulup 
çıkarmak (Clndoruk dışında) hemen 
hemen olanaksız- Türkiye'yi "erken" 
veya "zamanında" bir seçime götüre
biliri

Görünen ö ki-, DYP Grubu'nun 
çoğunluğu £iller'ln çevresinde, 
kenetlenmiş bulunuyor -üstelik son 
gelişmeler, bu kenetlenmeyi daha da 
pekiştirmiş olmalı- Özcesi, Hüsamettin 
Çindoruk'â görev vererek DYP 
Grubu'nu ikna etmek ve işin/İç inden 
sıyrılmak pek kolay değildir, Yani-' 
Çlller'e verilen 230 "ret" oyunu, bir 
başka hükümet için sanıldığından da. 
zor olsa gerektir..

Bu durumda ufukta, - hatta- Çillerin 
güven oyu alamamış hükümetiyle 
erken seçime gitmek "zorunda kalma" 
blasılığı bile görünmüyor değil. Nitekim 
Çiller de kürsüden, “çok erken bir 
seçim" demedi mi?.

Cumhurbaşkanı, kırkbeş gün içinde 
"güven oyu" alacak bir hükühnet kuru
lamayınca, Ânayasd'nın 116. gereği 
TBMM Başkdnı'yla görüşerek "erken 
seçim" kararı alacaktır, almak duru- 
mundddır.

Kısacası seçim kaçınılmaz. Ama bu 
arada, son arfcıyasa değişikliğine göre 
"Seçim Yasasi'nın düzenlenmesi ve 
ardından "seçmen kütükleri" nih 
yenilenmesi gerekiyor. Çünkü bu yasal’ 
düzenlemeler yapılmadan alınacak 
bir 'erken seçim kararının Anayasa 
Mahkemesl''nden dönmesi söz konusu.

Yani zaman gerekiyor. Oysa Türkiye 
koşullarında, ocak veya şubat âyin - 
da, hatta mart ayıpda bir genel seçim 
çok zorl

Peki, 1 Ocak 1996'dan İtibaren 
"Gümrük Birliğine girme hgzırlığındakl 
Türkiye'nin, bütün bu karmaşıklığa 
tahammülü var imiydi? '

DYP ve ANAP kurmaylarının yanıtla
ması gereken, ya da gelecekte yanıt
lamak zorunda kalacakları "asıl soru" 
bû Iştel..

KAYIP

Gaziantep nüfus 
Müdürlüğü'nden aldığım 

nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür

Muharrem 
BIÇINKIYAN

Gemlik 
imam 
Hatip 
Lisesi 
temeli 
atıldı

Gemlik İmam Hatip 
11 Lisesi'nin temeli kay- 
İM^yarn Orhan Işın 
»Ofından atıldı.

Geçtiğimiz hafta 
cuma günü cuma 
namazından sonra 

C.>M£Ukurbahçe 
İMİB/kii'nde bulunan 

Ticaret Meslek Llşesi'nin 
j||Bfndaki 5977 m2 İlk 

alan ürerine yapılacak 
^İ|^0n 5 katlı 29 derslikli

İmam Hatip Lisesi 
| ternel atnria törenine, 

Kaymakam Orhan Işın, 
41 Milli Eğitim Müdürü 

İMseln Doğan, Uludağ 
: Üniversitesi İlahiyat 
i Fakültesi Dekanı Prof. 
- Dr, Hüseyin Aydın, İlçe 
: ?JMİÖ Eğitim Müdürü Erol 

Ateşli, Gemlik Müftüsü 
I Mustafa Aksoy. İmam 
k Hatip Lisesi Yaptırma ve 
\$b$iatma ’Der neği 

üyeleri ve kalabalık bir 
halk topluluğu katıldı.

Temel atma 
töreninde konuşan-okul 
Müdürü Ali Kahya, oku- 

: lUh bin metresi kapalı 
alan içinde labaratu- 
Vqr< spor salonu

’ Kütüphanesi ile modern 
: bir okul yapılacağını 

söyledi.
• törende İl Milli Eğitim 

Müdürü İlhan Doğan, 
-eğitim ve öğetimin 

toplumların kalkın- 
rmsında ve 
gelişmesinde büyük 
yararlar sağlayacağını 

, sadedi.
-Kaymakam Orhan 

İşih’da açılan her okul 
; He o ülkenin eğitim ve 

kültür düzeyinin arttığını 
belirterek, okulun 

.'.temellerinin atılmasın
da emeği geçen 
dernek üyelerine

• 'tefekkür etti.
C 'Daha sonra söz.alan 
Utüdağ Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi

SMkanı Hüseyin Aydın 
da,' konuşmasında 
törh.eli atılan İmam 
-Hatip Lisesi binasına 

■'devletin bir kuruş bile 
-' katkıda bulunmadığını, 
'.^emeğin yardımlardan 

? -teplcıdığı yardımlarda 
■"yaptıklarını belirterek, 

; -Yardımlaşma ve 
kardeşlik duygusu 
ülkeyi bir arada tutan 
en önemli etkenlerden 

| bilidir." dedi.
> m/, paha sonra 
' ^-Kaymakam Orhan Işın, 

- İmam Hatip Lisesinin 
;; yöhl binasının temeline 

'ilk harcı koydu.
t': derslikli planlanan 

Gemlik İmam Hatip 
llşesi'nin bitiminden 
-®ânra eski binanın yurt 
olarak veya Kız İmam 
Hcıtip Lisesi olarak kul- 

'^K^lması bekleniyor.

GEMLİK
TİCARET VE SANAYİ ODASI | 

BAŞKANLIĞINDAN
I

ÜYELERİMİZE DUYURULUR
5590 sayılı Ticaret ve Sanayi odaları, Ticaret 11 

Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları,« ■| 
Ticaret Borsaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 1> 
Kanunu'nun uygulamasına ilişkin 88/12497 sayılı I ı 
tüzüğün 33. maddesine istinaden hazırlanan organ 11 
seçimleri* hakkında yönetmeliğin 5. maddesi I 1 
gereğince, odamız organ seçimleri EKİM-KASIM II 
1995 aylarında Gemlik İlçe Seçim Kurulu Başkanı I 
Hakim gözetiminde yapılacaktır. Aynı yönetmeliğin I 
3/D-b maddesi gereğince Odamız üyelerine ait lis- I 
teler 17-23 EKİM 1995 tarihleri arasında vergi kayıt- 1 
lan yönüyle oda girişinde ilan yerinde incelemeye i 
açık tutulacaktır. ,

Üyelerimizin bu süre içinde listeleri inceleyip, I 
bağlı bulundukları vergi dairesi ismi ve vergi huma I 
ralarını kontrol ederek, eksik olan bilgileri odafnız | 
sicil servisine bildirmeleri yasa gereği olup, aksi I 
takdirde kayıtların*doğru olduğunu kabul etmiş H 
sayılacaklardır. Vergi mükellefi olmayan üyelerimiz I 
seçmen listesnde yer almayacağından üyelerimizin 1 
mağdur, kalmamaları için vergi mükellefiyeti bilgi I 
lerini tamamlamaları rica olunur.

GEMLİK
TİCARET VE SANAYİ 

ODASI BAŞKANLIĞI

ÇATAK 
«İYİıU
KOT ÇEŞİTLERİ -OKUL ÖHLÜKLERİ 
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Alî Çatak ue Oğulları
| Demlrsubaşı Mh. Mesudiye Sk. Otel 
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İskelelerde yükleme boşaltma yapan 10 gemi, denizde ise 13 gemi sıra bekliyor.

Limanımız tarih yazıyı»
İstanbul, İzmir, 

Bandırma, İskenderun 
limanlarında devam 
eden grevler nedeniyle 
Gemlik Limanı yükleme ve 
boşaltma için akın akın 
gelen gemilerle doldu. 
Gemlik limanı tarihindeki 
en büyük doluluğunu bu 
hafta yaşadı. Limandaki 
tüm iskelelerden yükleme 
ve boşaltma yapılıyor.

Türkiyenin ilk özel limanı 
plan GEMPORT'un grevler
den etkilenmemesi 
nedeniyle yüklerini » 
İstanbul, Bandırma ve 
İzmir de boşaltamayan 
veya ihraçatını yapa - 
mayan firmaların acenta- 
ları gemilerini Gemlik 
limanına yönetti. Dün 
Gemlik limanında 23 
geminin liman başkanlığı
na başvurarak işlem yap - 
tığını saptadık.

TAM DOLULUK
GEMPORT, TÜGSAŞ, 

Borusan ve balıkçı barı
naklarındaki iskelelerde 
tam 10 geminin yük 
boşaltmakta olduğunu 
bildiren Gemlik Liman 
başkanı Eftal Taşçılar, 13 
geminin de denizde 
demirli olarak sıra bek
lediğini söyledi.

Belediye Meclisi toplantıları başladı

Mecliste çay bahçesi konuşulmadı

Gemlik limanının fari
linde böylesl doluluk 
yaşamadığını belirten 
aşçılar, İhracatçı firmalar 

arasında büyük bir kar
gaşa yaşandığını, 
terkesin biran önce 
malını yüklemek veya 
boşaltmak için çaba har
cadığını, iskelelerin en 
verimli bir şekilde kullanıl
ması İçin çaba harcadık- 
arını belirtti.

Gemlik Liman Başkanı 
Eftal Taşçılar, grev 
nedeniyle yaşanan özel 
durum nedeniyle kamu 
kuramlarının 
iskelelerinden de yarar
lanmak istediklerini bunun 
için TÜGSAŞ rıhtımına da 
gemi yanaştırdıklarını, 
böylece kurumların boş 
kapasiteden yararlandığı 
ülke ekonomisine girdi 
elde edildiğini söyledi.

Gemlik Belediye 
İskelesinde Yu Yung 
GGuan, Sea Flovver, 
GEMPORT İskelesinde, 
İvan Pereverze, African 
Princess, İnter-Malta adlı 
gemilerin, Borusan 
İskelesinde ise, Bonris 
Bobockin ile Ahlers 
Belçika adlı gemilerin yük 
boşaltıyorlar. *•

Öte yandan açıkta 
demirli olarak sıra bek- 
liyen gemiler ise şunlar:

Salonta, Vasiliy Dinkov, 
New Moon, K. Necdet Dr., 
Prime Velvet, Shoska, City 
Of Moscova, Al 
Manofian, Ayaatt, 
Andon, Kevser Güneş, 
Llbra.

Daha çok kontinyer 
yükü getiren gemilerde 
çok değişik ürünlerin 
bulunduğunu belirten 
GEMPORT ilgilileri, grevler
den sonra kapasitenin 
düşeceğini ancak birçok 
açentanın Gemlik 
limanını bu sayede tanı
ma olanağı elde ettiğini, 
grevlerin sona ermesin
den sonra gelen gemilerin 
yüzde 25'inin ilişkilerini 
sürdürmesinin beklendiğini 
söylediler.

GEMPORT limanında 
boşaltma ve yükleme için 
gemiler sıra beklerken, 
kara da da yüzlerce TIR 
ve kamyonun günlerdir 
sıra beklediği, yer yer kar
gaşanın sürdüğü gözlen! 
yor. Bu nedenle jandarma ..?• 
limanda doğabilecek bir 
kargaşaya karşı devriye 
görevi yapıyor.

Belediye 
Başkanı 
Ankara’dan 
İijıdii

.tefeci iye Başkanı 
Nurettin Avcı, belediye 

takip İçin gittiği 
başkentten döndü.

Geç fiğimiz hafta 
çarşamba günü Encümen 
toplantısını sabah saat 
10,bo da toplayan 
Belediye Başkanı Nurettin 
Avpl, öğleden sonra 
Ankara’ya gitmek için yola

Bayındırlık Bakanlığında 
bekleyen belediye ye ait 
bazf dosyaları takip eden 
Balkan Avcı, TBMM 
yapman güvenoylamasını 
da İzledi. Avcı, haf fasonun- 
da Gşrhlik'e geldi.

Belediye 
gazete 
»arıyor 
Gemlik Belediyesi "Gemlik 
Belediyesinin sesi "adlı 
aylık bir gazete çıkarıyor.
1 Kasım 1995 günü ilk sayısı 
çıkacak olan gazetede 
Belediye çalışmaların yer 
verilecek, belediye perso 
net ye meclis üyeleri ve 
mahalle muhtarları tanıtıla- 
cak.Korfez Ofset tesis
lerinde hazırlanacak 
gazete renkli basılacak.

Memurlar bugün çalışmıyorlar

İşçi grevlerinden sonra 
bugünde Türkiye 
genelinde memurlar, 
çalışmayarak, bir günlük 
işi bırakma eylemi başlat - 
tı.

Geçtiğimiz hafta 
Gemlik Eğitim-Sen 
binasında blraraya gelen 
kamu Çalışanları 
Konferedasyonu İlçe 
temsilcileri ve üyeler yap
tıkları toplantıda sendikal 
haklarının engellenme
sine yönelik girişimlere dur 
demek, yeni bir toplu 
sözleşme sendika hak
larının verilmesi için ses
lerini duyurabilmek ve 
ekonomik durumlarının 
düzeltilmesini sağlamak 
için 17 Ekim günü tüm 
ülkede emeklerinden 
gelen gücü kullanarak, 
halktan destek istemek 
için seslerini duyurma 
kararını görüştüler.

Eğitim-Sen, Tüm Maliy
sen, Tarım -Sen, Tüm Bel- 
Sen ve Tüm Sağlık-Sen 
temsilcileri adına basına 
bir bildiri okuyan kamu 
çalışanları platformu 
sözcüsü Muhfemer 
Güngör, adil ücret almak, 
insanca ve onurlu bir 
yaşam sürdürmek, gele
cekleri hakkında söz 
sahibi olmak amacıyla 
kurduklarını sendikaların 
üye sayılarının 500 bine I 

ulaştığını belirterek, KÇSP 
adına bir araya gelen 30 
sendikalı isteklerini daha 
güçlü bir şekilde 
haykırdıklarını söyledi.

Grevsiz sendikal hak
ların hiçbir işe yaramaya - 
cağını siyasi iktidarların 
memur sendikalarının 
toplu sözleşme ve grev 
hakkının engelleme 
çabası içinde olduğunu, 
sendika Yöneticilerine 
baskı yapıldığını ve istek- 
lelerinin dikkate alın - 
madiğini belirten Güngör, 
17 Ekim de yapılacak iş 
bırakma eyleminin halka 
karşı olmadığını, 
ekonomik yönden her 
gün yoksullaşan 
memurların sesini duyur
mak için bir hak eylemi 
olduğunu sözlerine ekledi. 
Güngör eylemlerini kır
mak isteyen kurum ve 
kuruluşlardaki amirleri 
kamu çalışanlarının düş - 
manı olarak halka tanıta
caklarını ifade ederek, 
velilerden çocuklarını | 
okula göndermeyerek | 
kendilerine destek olun- ' 
masını istedi.

Bugün, belediye, 
Tarım, Sağlık, Maliye iş 
kollarında memurlar, 
çalışmayarak seslerini ı/ 
halka duyurmak için I 
eylem yapıyorlar.

Belediye Meclisinin Ekim 
ayı olağan toplantısı : 
geçtiğimiz hafta salı günü 
ilk toplantısını yaptı.

Meclise getirilmesi i 
■ , düşünülen Milton Çay ; 
i Bahçesinin üzerinin ka patıl- 

ması konusu muhalefet 
tarafından ele alınmadı.

Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı'nın başkan
lığında toplanan belediye 
Meclisinin ilk toplantısında 
eski tutanağın okunarak 
kabul edilmesinden sonra 
gündem maddelerinin 
görüşülmesine geçildi. Bu 
arada RP'liler başkanlığa 
önergeler verdiler ve gün
deme alınmasını istediler.

Belediye ek bütçesi ile 
ilgili gündem maddesinin 
görüşülmesinde, konunun 
bütçe komisyonuna havale 
edilmesi kararlaştırıldı. 
İmarla ilgili 18 dilekçenin 
de gündem değişikliği 

■ yapılarak ele alınmasın
dan sonra imar komisy
onuna havale edilmesi 
kararlaştırıldı.

Daha sonra söz alan 
Refah Partisi sözcüsü Ali 
Okur, amaçlarının eleştiri 
yapmak değil Gemlik'e 
hizmet etmek olduğunu 
belirterek başladığı uzun 
konuşmasında yapılan 
olumlu İşlere teşekkür ettik - 
lerini belirterek, yapılacak 
İşlerin planlamaya uygun 
olması, verimlilik esasına 
uyulması, belediye de di 
siplin uygulamasının yerine 
getirilmesini istedi. Okur, 
“Görüyoruz kİ başarılar 
çalışan ile çalışmayan 
ayırd edilmiyor. Başarılı 
kaç memur ödül 
lendlrllmlştlr. bunlar

meclise açıklansın" ; 
dedi.Zabıtanın sıkı denetim ; 
yapmasını da isteyen Ali | 
Okur, encümenin yaptığı i 
ihalelere bir meclis üyesinin i 
gözlemci olarak katılmasını > 
da istedi.

Belediye mülklerinde i 
kiranın 10 yılı aşmamasını, 
devir işleminin yasak ; 
olmasına karşın yapıldığını i 
hatırlatan RP sözcüsü, bir- j 
buçuk yıldan beri su depo- : 
larının faaliyate geçi 
rilmediğini belirtirken, 
GAP'mı yayıyoruz, yoksa 
Atatürk barajı mı" diye 
sordu. Pazar yeri esnafına 

: tuvalet yapılması için daha 
önce teklifte bulunduk
larını, ancak yapılmadığını 
söyledi.

Ali Okur konuşmasında 
otobüs biletleri ile toplanan 
Gemlikspora yardım ve 
Devlet Hastanesi yardım
larının müfettiş raporunda 
tenkid edildiğini, bunun 
başka yollarla toplan
masının gerektiğini hatır
latarak,“Su makbuzlarıyla 
toplanan yansıtıcı ne oldu? 
Ne kadar para toplandı? 
Kaç kişi temizlik beyan
namesi verdi" şeklinde sor
duktan sonra, “Yapıcı çalış
malarınızı takdirle izliyoruz. 
Çalışınız, personelinize 

İ örnek olunuz, cesur olun, 
kararlı olan, taviz vermeyin 

i ve de Gemlik'e hizmet 
edin" şeklinde konuşmasını

İ bitirdi.
Ali Okur'un konuşmasını 

i cevaplıyan Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı, 
"Teftiş lahlyası gibi konuş
tunuz. Sîzlere verdiğimi gizil 
bir lahlyayı elden ele 
düşmememell. Devlet cid

diyeti ile bu iş değer
lendirilmeli. Yazılanları 
bilmesi gerekenler bilmeli. 
Raporun okunmasını iyi 
niyetle istedim. Fotokopisini 
çıkarın demedim. Ali Bey, 
rapordaki sırayla bize soru 
yönetti bu devlet cid
diyetiyle bağdaşmaz. Ben 
raporun tüm üyelerce 
okunmasını İstiyorum. 
Bunun için özel bir günde 
gizli bir toplantıda bu 
raporu okuyalım, 
Belediyemizin çalışmalarını 
hepimiz öğrenelim." dedi. 
Teklif meclis üyelerince 
kabul gördü.

TV. YANSITICISI
Su paralarından 

toplanan Tv. yansıtıcısının 
900 milyon liraya çıkacağını 
ve Jandarma İlçe binasının 
içinde yapılmakta 
olduğunu, 4:5 kanaldan 
Gemlik'e hizmet vereceğini 
belirten Başkan Avcı, "Cine 
5 dışında 4- 5 kanalın mon
tajı bitti. Gemllk'in her 
yerinden izlendiğinde 
yapıcı firmaya parasını 
ödeyeceğim. Toplam 11 
kanalı net olarak İzleye
ceğiz." dedi. Bazı kanalların 
frekanslarının değiştiğini 
belirten Başkan Avcı, den
eme çalışmalarının 
sürdüğünü, bu kanalların 
hangisi olduğuna kendisinin 
karar vereceğini söyledi. 
Meclis perşembe günü 
toplanmak üzere dağıldı.

t/eşUl Koru

Zebercet CO$KU*L

(Tarih içinde Gemlik ve Havalisi)
YİNE “GEMLİK" ADI

"Gemlik" adı üzerine çeşitli kay
naklardan çeşitli bilgiler alır şimdi de bir 
başka araştırmaya göz atacağız.

Şöyle:
"İlkçağ kenti Kios'un türkleşme döne

minde taşıdığı (Gemlik) adın Türkçe 
GEMİLİK sözünden bozma olduğu 
varsayılır. Oysa, yakın yörede Mudanya 
dağlarının doğu uzantılarının doruklarıp- 
dan bir Gemiç Dağı adını taşır ki, 
Gemlik ve Gemiç adlarının öz biçim
lerin bir okken ortaklığı olduğu kanısın
dayım. Üstelik aynı Gemiç adını 
Anadolu'nun başka yerlerinde de 
görmekteyiz.

Türk ağzına uydurulmuş olup, yine 
de Türkçede anlam taşımayan -iç-bitişli 
adların o bitişinin, gerçekle bizans 
çağında kullanılan biçimi, sonundaki 
(İtiş) takısından, bozma olduğunu bili 
yoruz. (Domanltis'den Domaniç gibi) 
keza, Türk ağzının Anadolu'da adlarının 
başındaki (K) sesin (G)'ye çevirerek kul
lanmaya düşkün olduğunu da bilmek
teyiz. (Kreatia'dan Gerede gibi) 
(Konana'dan Gönen) vb. türk ağzının, 
ünlüleri inceltme düşkünlüğü de 
Gemllk'in yakın yöresindeki örneğin 
Artaka /Artake/ Artaki'den gelme Erdek 
adında kendini göstermektedir. Bütün 
bunlara bakarak (Gemiç) adının da 
aslında (Kamitis) olması gerektiğini 
görüyoruz.

Kematis'in, helen dilinden - (İtiş) takısı 
ile anlamı "Kama Yurdu" olur. Yani asıl 
Domanltis'in Domana'sının helen 
dilinde anlamı yoksa, kamitis'in (kama) 
sının da o dilde bir anlamı yoktur. Bu

nedenle Kam(a)nın, aslında kamai, 
kamakha, kaman gibi adlarla karşımıza 
çıkar. (Kuwa Ana) (Kutsal Ana) 
olduğunu anlıyoruz. Üstelik, Gemlik'ir 
yakın yöresinde, Bandırmanın 
yanıbaşındaki Dindymon (Şimdi kapı 
dağı) dolayısıyla bilmeliyiz ki, o yöre 1 
gerçekten Ana Tanrıça tapkısının yurdu 
idi.

Kam(a)- İtiş, "kama (kutsal Ana 
Yurdu" adıyla Gemlik adı arasında naşı 
bir bağlantı olabileceği konusunc 
gelince:

Luwi/ Pelasgos dillerinde körfezlre d< I 
"geçit-boğaz" anlamında, Ela/ilc 
dendiğini bilmekteyiz.

Örn. İzmir Körfezinin orta yerind- I 
güney yanda, dış körfezde iç körfez < 
geçiş yeri olan şimdiki Yeni kale'dek 
ilkçağ kant Akhilleion'un adındal 
(akh(a)-İI(a)- iyon, "Su-geçitl-yerI 
anlatılırken kullanılar “ila" öğesi bun; 
kanıttır.

Dolayısıyla kama (Yurdunun) körfe 
de, elbette kama-İla öğlerinder I 
türetilmiş kamila adı karşımıza çıkacakj I 
tır. Bu adın rum ağzında kamili'ye, tü I 
ağzında da Gemili'ye dönmesi ems I 
gelişmelere tıpatıp uygun düşmektedi I 
Adın sonundaki K ise, Anadolulu diller- I 
(Yeri anlamındaki) KA takısının kalır I 
tısıdır.

Oysa biz "gemlik" adının körfezde I 
gemi yapım evleri nedeniyle buraV I 
veildiğini sanıtmktaydık. dernek iş I 
evveliyatı yani daha bir derinliği varmı; I

Tarih İçinde Gemlik ve Havalisi 
ÇEKİRGE (Haftaya)
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GAYRİMENKULUN AÇIK ARTIRMA İLANI
GEMLİK SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞUNDAN

Dosya No: 1994 / 1« 4
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Suuyun izalesine Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesl'nln 12/11/1982 tarih ve 974/ 
384 sayılı karar gereğince satılmasına karar verilen aşağıda belirlilen gayri
menkul açık artırma ile satışa çıkarılmıştır.

Gemlik Tapu siciline kayıtlı tapunun
1- Hamidiye Mah. Pafta 33 ada 130, parsel 22 de kayıtlı 981 m2 İmar duru

muna göre spor tesis alanı yer 49.050.000.-TL
2- Halitpaşa Mah. pafta 4,311 ada, 14 parselde kayıtlı 51.21 m2 yer altı kat 

İnşaata müsait 199.537.500.-Tl \ .
3, Orhaniye Mah. 13 pafta 356 ada 5 parselde kayıtlı 1861 m2 zeytinlik imar 

planı dışında 46.525.000.-TI bedel ile satışa çıkarılmıştır.
SATIŞ ŞARTLARI
1- Satış 4/12//1995 günü saat 14.00 den 14.45 e kadar ADLİYE YAZI İŞLERİ 

MÜDÜRLÜĞÜNDE açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen 
kıymetin %75'ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve sâtış ' 
masraflarını geçmemek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en 
çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 14/12/1995 günü aynı yer ve aynı 
saatlerde ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edile - 
memişse gayrimenkul çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanın - 
da gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar kİ,. 
artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40 ını bulması ve Satış 
isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bun
dan başka, parayd çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. 
Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

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

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

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

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

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş 
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 994/1 sayılı dosya numarasıyla 
dosyamıza başvurmaları, deliciye, damga resmi, tapu harç ve masraflarının ile 
hale bedel üzerinden % 15 K.D.V. alıcıya aittir. İlan olunur.

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

M. Sadık Şafak 
Yazı İşleri Müdürü

BELEDİYELERDE ÜCRET 
TEŞDİTLERİ

Belediye hizmetleri zor iştir.
Sokağa atılan bir sigara izmaritinden, alt yapı sistemlerinin aksamasına kadar 

hep siz sorumlu tutulursunuz.
Bir deprem sonrası, yıkılan evlerin ve kaybedilen canlann sorumluluğa size 

de bulaşır.
Sebep olarak, kaçak yapılaşmaya ve yanlış İmar uygulamalarına göz yum - 

manız gösterilir.
Evet. Bu küçücük açıklama bile Belediye hizmetlerinin ne denli risk taşıdığını 

gösteriyor.
V e... Sonuçta, bu derece risk taşıyan hizmetlere, ödenecek ücretlerin farklı 

olması gerektiğini söylü yoruz.
ÜCRET TESBİTİNE İLİŞKİN İLGİNÇ OLAYLAR

- Belediye Başkanları seçimle İş başına geliyor. Bu bakımdan atama İle 
gelen diğer yetklllllerden farklı ücret almalarının normal karşılanmasını söylüyor
lar.

Hatta, ücretlerinin milletvekili maaşlarıyla parelellik göstermesini İsteyenler 
bile var.

- Geçen yıl Batı yöremizde yer alan bir İlçemizde yaşanan İlginç bir olay var.
Başkan, maaşının 41 milyondan, 80 milyona yükseltilmesi için Belediye 

Meclisine teklif verir.
Meclis üyeleri teklifi incelerler, bir de yapılan hizmete bakarlar.
Başkanın maaşını 41 milyondan, 4 milyona indirirler.
- Geçen yıl bir ilginç olayda Gemlik'te yaşandı. .
5 Nisan kararları en katı biçimde uygulanırken, Belediye Meclisi, tüm 

çalışanlarına iki buçuk milyon lira zam verdi.
■ Yurt çapında fazla örneği bulunmayan bu karar, kamuoyunda olumlu karşı

landı. ,
Bütün bu örneklerden şunu anlıyoruz. Belediye Başkanı ve belediye çalışan

larının maaşlarının artışı "Belediye Meclislerinde" karara bağlanıyor.

YAPILACAK ZAM,
YAPILAN HİZMETE GÖRE OLMALI '

Âijtık bilgi-toplumu çağını yaşıyoruz.
Halk neyin, ne zaman ve nerede yapılacağını bilmek istiyor.
- 5 yıl süre İle' hizmete talip olan ekibin, yapmayı tasarlığı önemli işleri açıkla

ması gerekir.
- Bu önemli İşlerin, tahmini başlama ve bitiş ta rihleri de belirtilmelidir.
- Bir yıldan fazla bir süreye ihtiyaç gösteren yatırımlarda, her yıla isabet ede

cek bölümün İş programı hem Belediye Meclisine, hem de kamuoyuna açık- 
lanmalıdır.

Her yıl, ücret artışı teklifi Belediye Meclisine, gelince, üyeler iş programına 
bakar, yapılan hizmete bakar ve hiç tartışmaya gerek kalmadan kararını alır. •

Normal bir devlet memurundan farklı hizmet yaptıklarını savunan belediye 
yetkilileri, daha fazla ücret isterken, daha fazla ve farklı hizmet verdiklerini de 
göstermek zorundadırlar.

Çok ünlü bir atasözümüzü hatırlayalım.
"Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz"

ile

iş| 
ca

KÖRJE2 OJSE^
Matbaacılık-Yayıncılık- Reklamcılık ve Tanıtım Hizmetleri

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

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

Tel: 513 17 97 ftL V t
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İLAH
s,S. GÜREL KONUT YAPI KOOPERATİFİ 

BAŞKANLIĞINDAN
Kooperatifimizin 1995 Yılı Olğan genel kurulu 22 

Ekim 1995 (pazar) günü saat 10.00'da Hamidiye 
Mahallesi İstiklal Caddesi Gürle İş Merkezi Kat : 2 
No: 90'da yapılacaktır;

Ekseriyet temin edilmediği taktirde 29 Ekim 
1995 pazar günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Tüm ortaklarımızın toplantıda hazır bulun - 
maları önemle rica olunur.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM :
1- Yoklama ve açılış
2- Divan teşkili ve saygı duruşu
3- Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması
4- Denetim kurulu faaliyet raporunun okunması
5. Raporlar hakkında görüşme
6- Yönetim ve denetim kurullarının ibrası
7- Yeni yönetim ve denetim kurullarının asil ve 

yedeklerinin tesbiti ile görev sürelerinin belirlen
mesi

8- Arsa alımı şekli ve bununla ilgili bedel tesbiti
9- a) Alınacak arsa ile ilgi sözleşme yapılması
b- Alınacak üye sayısının belirlenmesi, ödeme 

planı tesbiti
c) Projeler yaptırılması, gerekli tapu tescil ve 

tevhid işlemlerin yapıtırılması
d) Kooperatif hesaplarının tutulması için bir 

muhasebeci tutulması ve ücretinin belirlenmesi
e) Kooperatifimizin idari ve teknik işlerini 

yürütecek bir mühendis elemanını tayini ve ücre
tinin belirlenmesi

f) Kooperatif işleri yürütmek üzere bir büro 
kiralanması anılan büronunu kirasının tesbiti, 
aydınlatma-yakacak-telefon masraflarının koo 
peratifçe ödenmesi.

g) Büronun bakım, temizlik ve ön muhasebe 
işlemlerini yürütecek bir elemanıni tayini İle ücre -• 
tinin tesbiti.

10-İnşaatın ne şekilde yapılacağı ve ücretinin 
tesbiti

11- Çalışma proğramın tesbiti
12- Dilek ve'temenniler
13- Kapanış.

Soroptimist Kulübü 
Özel Kreş ve Çündez bakımevi 

Kayıkhane Semtinde özel çocuk dok
toru, psikologu ve eğitim 

görmüş elemanlar eşliğinde 
çocuklarınıza en iyi hizmeti 

vermektedir. Kayıtlarımız devam 
etmektedir.

SOROPTİMİST KULÜBÜ BAŞKANI 
Ecz. Mine AKDENİZ

I

te

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

ı

Posalı yiyeceklerin 
pûğırsak kanser - 
İdinden korunmada 

etkili olduğu ve posasız 
^yiyeceklerle beslenen
lerde bağırsak kanser
lilerinin daha çok 

görüldüğü bildirildi.
Sebze ve meyve 

ğibi posalı gıdalarla 
beslenilmesi ve bağır

sakların biraz dolu 
Olması gerektiği öğenil- 
■di,.

Et ağırlıklı beslenen
lerin bağırsaklarında 
kanserojen maddeler 
b&Jşuyor. Bu tür besle

nenlerde bağır sak 
'kanseri görülme oranı 
bitiyor.

Bağırsak kanserleri 
ve hemeroıd riskini 
azaltmak için lifli 
gıdalarla beslenilmesi 
gerekiyor.

DÜZELTME
Gazetemizin 3 Ekim 1995

-günü 6. sayfasında yayın

lanan 1994/591 dosya nolu 

gayrimenkulun satış ilanın - 

da belirtilen menkulün

değeri 350.000.000.-T1 

olarak yanlışlıkla 

yazılmıştır. 400.0Q0.000.- 

TL olarak düzeltiriz.

G. KÖRFEZ

ülseri etkiliyor
Bahar ayları ülserin kendini gösterdiği 

dönemlerdir. İlkbaharda başlangıç 
halindeki, sonbaharda ise eski ülserler 
depreşir, kanamalar artar.

Değişken havanın ülserli hastaları 
ölümsüz yönde etkilidiği, hava değişimi 
nedeniyle alınan romatizmal ve grip 
ilaçları ile aşırı dozda alınan aspirinin
mide kanamalarında 
oynadığı belirtildi.

k rol

Ülserin tekrarlayan bir hastalık

olduğu, her tekrarlamada daha kötü 
sonuçlar doğurabileceği bildirildi.

İnsanların yüzde 25-30'u hayatların
da bir kez ülser hastalığı geçirirler. Ülser, 
genelde 20-40 yaşları arasında daha sık 
rastlanmaktadır. 400 kanamalı hasta 
üzerinde yapılan araştırma,' kana - 
maların yüzde 19'unun aşırı dozda 
aspirin alınmasından kaynaklandığı 
ortaya çıktığını göstermiştir. (BYE)

Kontrolsuz spor olume gotunıyor
Kontrolsüz yapılan spor insanı lüme 

götürüyor. Spor sırasında meydana 
gelen ani ölümlerin büyük bir 
bölümünün gizli kalp ve damar hastalık
larından kaynaklandığı, özellikle genç
lerin aktif spor öncesi doktor kontrolün
den geçmesi gerektiği bildirildi.

Araştırmalara göre, ölümlerin en çok 
koşma, uzun mesafe yarışları, joping ve 
futbol gibi sert sporlar sırasında mey
dana geldiği saptandı.

Kontrolsüz yapıldığında sporun

yaşlılar için olduğu kadar gençler için 
de tehlikeli olduğuna dikkat çeken 
araştırmalarda, kroner hastalığı 35 yaşın 
üzerindeki sporcularda ani ölümlere 
neden olurken, orta yaşlı ve yaşlı 
sporcuların organize sporlara gittikçe 
daha fazla katılmalarıyla ölüm riskleri de 
artıyor.

Uzmanlar, spor türlerinin değişik 
kuvvetler gerektirdiğini, herkesin yap
mak istediği sporu kendi kapasitesine 
göre seçmesini şart koşuyor. (BYE)

'Dursun 'E^ÜLDI^ ŞIIRKOŞESI
GRİ ŞAPKALI ADAMLAR

- Düşün ki; 
doygunlaşmış bulutsun... 
Çözülüp yağdmazsın 
gökyüzünde kalamazsın 
yazamazsın, bağıramazsın 
AÇ-MAZ-LAR-DA-SIN !..
- Neden? Neden hep ucuz olan 
kıyısından....
-Arka bahçelerde tezgahlardasın!..

Kullandı, hırpaladı 
hem yağladı, baliğdi 
Ustaca satın aldı 
ŞANTAJCI GRİ ŞAPKALI!

Uyansa da uykudan 
kazığın acısıyla 
"Geçti Bor'un pazarı, 
faydası yok ARABA I

i “Küreşelleşme" dedi
i bilgiyi satın aldı
i bilgiye hile kattı
i insanı harcamayı
i yönetmek, hüner sandı!
i "Hem nalına, hem mıhına...”
: sağdan, soldan, ortadan 

.örekesinden çarklı
İ hem Mohaç'lı hem haçlı 
i sanki kanatsız melek 
İ GRİ ŞAPKALI KUKLACI!

24 Eylül 1995

25 Eylül 1995

VANALAR SIKILINCA 
YAKIN-DOĞU AÜYA'DA 
ACİL BİR HASTA GİBİ 
CAN ÇEKİŞİR AVRUPAİ

i VVilhelm Reich : “Cinsel Devrim"
İ kitabının yazarı, psikolog. "Vilyam Rayt" 
i. okunur.

Açgözlü, hödük, maganda 
GRİ ŞAPKALI ADAM 
meydan okur dünyaya!

7 EKİM 1995 GEMLİK

Gerekli Telefonlar

Kaymakamlık

5131021
5132467
5133240
5132324

5131051
5131052
5131053
5132954
5131028

110
155
156 
5131055
5131879
5131206

Kaymakamlık 
Kaymakamlık Ev 
C. Savcılığı 
C. Savcı Yrd.
Emniyet M.

İtfaiye
Polis İmdat
Jandarma İmdat
Jandarma K.
Polis Karakolu 
Gar. Kom

5134520
5132432 
5134521-122
5134521-Tl 5
5132325
5134521-182
5134521-111
Yalnız 185

Santral 
Başkanlık
Zabıta 
Otöbüs İşlet. 
Su İşletmesi 
İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İş. Md. 
Su Arıza

ULAŞIM
Uludağ Turizm 5131212
Aydın Turizm 5132077

SES
Usulca atılsa da 
durgun göllere 
su dalgalanır...

Belediye 
---- 5134521-23

Gemi Saatleri
Yalova -Sirkeci (Işgünleri) 

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

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

TAKSİLER.

GEMLİK REHBERİ

Latin Amerika'da 
Asya'da, Afrika'da... 
"Tencere dibin kara" 
arabın yalelisi 
“seninki benden kara!" 
Böyle, böyle atıldı 
kazığın katmerlisi 
kapı komşu araba!

j BARIŞ, SEVGİ, ÖZGÜRLÜK 
İ "CESARET İNSAN HAKLARI.... 
İ İNSANCA GELİR DAĞILIMI!
i En güzel kavramları
İ yağdan kıl çeker gibi
i ÇALDI GRİ ŞAPKALI!

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi

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

5132066 ,
5134503
5131274
5131900
5131286
51311'74
5131846
5131353
5131057
5131308
5131133
5131095
5133742
5131507
5131414
5131364
5131411-5130024
513,1042
5132360
5131186
5134994

Deniz Otobüsü
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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95
Özgaz 514 17 00
Tekgaz 513 1637
Ocakgaz 513 1637
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Likit gaz 513 17 38
Yeni Ukltgaz 513 65 00
Alevgaz ■513 40 95

Avrupa, Amerikal 
"At tepişir, eşek ölür" 
Sakın gelme oyunal 
çürüdü, koktu artık 
günübirlik politika! 
Arabın yalelisi 
umulmadık bir anda 
katmerli kazık gibi 
giriverir kıçına!...

Yarattı kuklaları, 
kuklalar kuklacıkları... 
Basında kalem oynatan 
ekranda kıç kıvıran 
"Bandıra, bandıra ye...."leri 
"Meze yap harca.......“lan 
Entel-mentel takımını 
"neoboy" oğlanları 
Hlpokrat'ı satarak 
öylesi kadınları 
Wilhelm Reich markalı!

ZİBİDİ
? Derdi nedir blilinmez ki; 
i istihbarattan demiş itin biri! 
İ -Yerin kulağı vardırl- 
i yanlış rapor etti diye 
i işinden olur zibidi.

Biçemler kılsa da 
anlamı anlaşılmaz 
öz algılanır...
Bir sır gibi fısıldânsa da 
sözcükler arasına 
SES yankılanır!...
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BAŞSAĞLIĞI
Dershanemiz

Fen Bilgisi Öğretmeni 
Şerife TANYUR’un 

değerli babası

Necdet ALYÜZ'un
ölümünü üzüntü ile öğrendik. 

Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine 
başsağlığı dileriz.

KÖRFEZ 
Fen 

DERSHANESİ

İf w
Çok yakında 

yeni düzenlemesiyle 
kışları üstü örtülü, yazları açık 
Çay Bahçesi ve Düğün Salonu 

ile Gemliklilerin 
hizmetine girecektir.

; Gemlik Devlet Hastanesi 
75 yatakla hizmet veriyor

s Gemlik Devlet Hastanesl'nin yatak ı tane statüsüne alınması İçin başvur- 
75'e çıkarılıyor. JJŞ duklarını söyleyen Başhekim Vedat

D Konuyla' ilgili bilgi veren Gemlik - Ökter, isteklerinin yapılan inceleme
fl Başhekimi Dr . j terden sonra kabul edildiğini ye
k Ökter, 50 yatakla hizmet i ,Gemlik Devlet Hastanesi'nin 75 
1 il»qsta.nenin açıl-i yataklı hastaneler statüsüne 
o sonra idari binalar da ! belirterek, "Bundan sonra

I yapılan değişiklikle bu sayının 75'e ! Gem|ik ve çevre ha|k,na daha lyi 
k söyledi' , i hizmet edeceğiz? dedi. y-

L, WSâğlik;Bakanlıgı'na 75 yataklı has- j

Düğün, Nifan, Jünnet. özel 

günleriniz ile toplantılarınız için 

Rezervanjonlarımıza banladık.

Tel: 51310 71 Gemlik

1996 yılı yaklaşıyor
Müşterilerinize vereceğiniz armağanlar için

KÖKJE2 KEKCrtjvı
Hizmetinizde.

Takvim-Anahtarhk-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 
BİR TELEFOnUnU'Z YETERLİ

Gazhane Cad. Fikret Oto Elektrik yanı No. : 51/A GEMLİK

TEL : 513 17 97
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HAFTALIK SİYASİ GAZETE
asm

Meclisinin ekim ayı toplantılarında ek bütçe ve 1996 tarifeleri ele alındı

Belediye Meclisi'nin ekim ayı toplantılarında 1996 yılı gelir gider bütçesi görüşmelerine başlandı.
■ite Komisyonu raporunun görüşmelerinde Gemlik-Bursa arası otobüs ücretlerine zam yapılmadı.

ELEMAN ARANIYOR
İşyerimizde çalışacak

O Mobilya Ustası ve Kalfası aranıyor.
Müracaat: MODEKSAN Ltd.Şti.

Küçük Sanayi Sitesi BBlok 12-15 GEMLİK Tel :5247474

umhurıvetm 72.

1
'^ ■■'j" 4 ,-s | ... Ş

ılaonuuuHmttama 
programı belli oldu

(/Belediye Meclisinin ekim ayı ikinci toplantısında 
1995 yılı gelir gider bütçesine 27 milyar 180 milyon 
lira ek bütçe yapıldı.

1996 yılı gelir gider bütçesinin belirlenmesi çalış
malarına başlayan meclis, tarife komisyonundan 
gelen raporu ele alarak, görüşmeye başladı.

Meclis, ilan ve reklam gelirlerine zam yapmadı. 
Eğlence vergisi yüzde 50 oranında arttırıldı. 
Mezbaada kan parası kilo yerine hayvan adedin
den alınması kararlaştırıldı. 

İskeleye gelen gemilere vldanjörle su verme ücret
lerine yüzde 100 zam yapılırken, vldanjörle foseptlk 
fiyatları da 100 bin liradan 200 bin liraya çıkartıldı.

1996 yılında da mezarlık fiyatları zamdan nasibini 
alacak. Bir mezar yeri 4 milyon liraya yükseltildi.

Tarife komisyonu görüşen belediye meclisi düğün 
salonu ücretlerini de arttırırken, belediye otobüsünün 
Dürdane-Bursa, Kurtul-Bursa ücretlerini 30 bin liradan 
20 bin liraya İndirirken, Gemlik-Bursa arası yolcu taşı
ma ücretlerine zam yapmadı. Haberi Sayfa 3de

II
Zeytinciliği ödüllendirdi

diği özenden dolayı 
Öner Zeytincilik A.Ş.'yi 
işyerinde ziyaret eden 
rotaryenler kendilerine

ürünün satışında göster -Gemlik Rotary Kulübu 
esleklerinde başarı 
>steren kişi ve kuru
ları ödüllendirmeye 
vam ediyor.
Erkek Berberi Yılmaz 
ıracan'dan sonra 
emlik zeytininin stok- 
ımasındaki titizliği ve

başarı ve teşekkür 
plaketi sundular.

Haberi Sayfa 3'de

Basın imparatorları 3abah ve Hürriyet Grubu arasında bir 
süredir devam eden çirkin tartışmalara bir de ANAP Genel Başkanı 
Mesut Yılmaz katıldı.

Fırıncılar Kooperatifi'nin 
aldığı karara göre daha 
önce 2'60 gramı 7 bin 500 
liradan satılan ekmeğin 
300 gramı 10 bin lira oldu.

Geçtiğimiz hafta 
perşembe günü başlayan 
yeni uygulama fırıncıların 
girdilerinin yükselmesi 
nedeniyle alındığı belirtildi.

Ekmek fiyatlarının art
ması ile dar gelirlerinin 
bütçeleri kısıldı.

Hürriyet Gazetesini satın alan Milliyet sahibi Aydın Doğan , bu 
gazete ile birlikte Hürriyet grubuna bağlı öbür gazete ve dergileri 
alarak büyük bir medya gücünü oluşturdu.

Saban grubu ise satış rekortmeni olarak yılların Hürriyet'ini 
geride bırakınca, iki gazete arasında rekabet başladı.

Bu rekabet ticari boyutlarda olsa, biz bile konuyu dikkate almak 
gereğini duymazdık. Ancak, Türkiye de zaman zaman iktidar basın 
arasında, zaman zaman da gazete yazarları arasında karşılıklı kav - 
galar yaşanırdı. Şimdi yaşanan gazeteler arası bir kavga. Bu kav
gaya gazetelerin bazı kalemşörleri de katılınca, iş iyice çığrından 
çıkıtı ve okurlara bıkkınlık getirdiler.

Gazeteler arası kavgalara, yazarların doğrudan katılmasına bir 
anlam veremiyorum. Bugün, bu gazetelerde işi gazetecilik olan ve 
düşünce emeğini satan yazarın, patronlarının kavgalarına katıl - 
ması bence yağdanlık olmaktan öte birşey değil.

. Bir gazetede Genel Yayın Müdürü bu kavganın içinde olabilir. 
Çünkü o gazetenin mimarıdır, yayın politikasının sorumlusudur. 
Kavganın yazarından muhabirine değin inmesi çirkinliktir.

^Gazete okuyucuları yazarlar arasında düşünce ayrılıklarından 
doğan kavgaları zevkle okurlar. Okur, bu kavgada haklı ile haksız 
arasında hakem olur.Hürriyet yazarları ile Sabah yazarları arasında 
kavgada bu inceliği göremiyoruz. Bu nedenle sokak kavgasına 
döhen bu durum, para vererek gazete satınalan gazete okuruna 
çoktan sıktı. Gazete sahipleri, Genel Yayın Yönetmenleri ve 
yazarları bunun farkında değiller mi?

Dün akşam, ATV televizyonunda, Ali Kırcı'nın programına 
davet ettiği ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz ile Sabah Gazetesi 
Genel Yayın Müdürü Zafer Mutlu arasındaki tartışmanın dozunu 
gören ve duyan vatandaşlar, bu sertleşmeden memnun kalmadılar.

Mesut Yılmaz, bu ülkede başbakanlık yapmış bir kişi. Bugün ise 
anamuhalefet partisi başkanıdır.-Basın Yasası değiştirlırken çağdaş 
batı ülkelerinin basın yasalarına göz atacaklarına, düşünceyi ifade 
suçlarının bu yasadan çıkarılmasını engellemeliydi. Batıda basın 
böylesi banker ve sanayici patronların elinde mi? Gazeteler pro- 
masyon adına tencere, televizyon, masaörtüsü,bıçak çatal, süt, 
deterjan satan kuruluşlar mıdır? Mesut bey. kendini eleştiren basına 
kızacağına, bir yasa teklifi hazırlatsın ve bu promasyon rezaletini 
engellesin. Bankacılıkla uğraşanların basından elini çekmesini

Gemlik Anadolu 
Lisesi'nin adı Gemlik 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi olarak değiştirildi.

Umurbey'de kurul
ması düşünülen “Gemlik 
Umurbey Celal Bayar 
Anadolu Lisesi'nin adı 
MIHI Eğitim İl Kurulu 
tarafından "Gemlik 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi" olarak değiştirildi.

Yapımına 1994 yılın
da başlanan lisenin 
inşaat çalışmaları 
ödenek yetersizliği 
nedeniyle hızlı derlemi 
yor. Haberi sayfa 3de

Kısa ictsa kısa
Musiki Cemiyeti kuruldu
Belediye
Korosu oluştu 
"Gemlik Belediyesi 
israfından öncülüğü 
yapılan belediye koro- 
|||||un oluşumu için ön 
?eföme yapıldı. Gemlik 
Belediyesi Musiki Sanat 
•W:Kültür Derneği de 
||||jidu.
Geçtiğimiz hafta 

; Belediye Meclis 
Salonunda yapılan 
'elemelere çok sayıda 
OcŞay katıldı. Besteci ve 

işdihatçı Erdinç Çelikkol 
Şatafından seçilen 
adaylar çalışmalarına 
'Taşladılar.

Haberi Sayfa 2de 
Belediyeye 
K^sbogaz'dan jest 
Başkana 
makam arabası 

.ÎÜ&SAŞ'ın yan kuruluşu 
olan Karbogaz, Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı'ya 
Renault Concorde 
thörka makam arabası 
jğfflhağan etti.

Haberi Sayfa âda 
BP Tanker 
^Örücülerine eğitim 
proğramı başlattı 
BP, küçük dikkatsizlikler 
sonucu üzücü kazaları 
Önlemek amacıyla 
tanker sürücülerine 
eğitim proğramı başlattı.

Haberi Sayfa 3de

’’ Medyayı Düzeltmek’

yazın 2. Sayfada
("ÇEKİIK5E"

$ Aytaçta
"Herkese 7 Ağaç" 

Gonea YCRLİYURTun
| yazın 3. Sayfada

Kazananlar-Kaybedenler

yas»»4.Sayfada

Cumhuriyetimizin kuru
luşunun 72. yıldönümü 
kutlama proğramı belli 
oldu.

28 Ekim 1995 
Cumartesi günü saat 
13.00'de başlayacak olan 
Cumhuriyet Bayramı 29 
Ekim 1995 gürü sona ere
cek.

Cumhuriyet Bayramı 
nedeniyle resmi ve özel 
yerler bayraklarla 
donatılacak. Cadde ve 
meydanlar Belediye 
tarafından süslenecek.

Kutlama Komitesince 
alınan karar gereği 
Cumhuriyetimizin 72. 
yıldönümü nedeniyle iş 
yerleri ve eylere bayrak 
asılması sağlanacak.

Cumhuriyet Bayramı 
törenleri 28 Ekim 1995 
günü saat 13.00'de

aontlıır^fiM
Türk-lş'in yurt çapında 

yaptığı grevlerden sonra 
memürlarda geçtiğimiz 
hafta grevli toplu 
sözleşmeli sendikal hak, 
ek zam ve sendikaların 
üzerindeki baskıların 
giderilmesi amacıyla bir 
günlük iş bırakma eylemi 
yaptılar.

Geçtiğimiz hafta salı 
günü kamu platformuna 
sendikalarına bağlı 
Eğitim-Sen, Tüm Bel-Sen, 
Tüm Maliye-Sen, Tüm 
Sağlık-Sen ve Tarım-Sen'e 
kayıtlı yaklaşık 500 
memur Belediye Sarayı, 
Hükümet binası ve Sağlık 
Ocağı önünde halaylı, 
sazlı sözlü protosto eyle
minde bulundular.

TEMA
YIK AÇ, AÇIĞI KAPA
AÇ, KAPA 
AÇ, KAPA 
AR
TEMA...

İnan TAME‘J{

Atatürk Anıtına çelenk 
konularak, saygı duruşun
da bulunulması ve İstiklal 
Marşı'nın söylenmesi İle 
başlayacak. Bu arada 
Belediyece üç pare top 
atışı yapılacak.
Kütüphane Müdürlüğü' 
nce hazırlanan Atatürk 
kitapları sergisi gezilerek, 
halkın hizmetine açılacak.

29 Ekim 1995 pazar 
günü sabahı törenlere 
saat 09.30' da’ 
başlanacak. Kutlamalar 
törenlerin bitiminden 
sonra Kaymakamlık 
makamında yapılacak. 
Aynı gün Kaymakam 
Orhan Işın, tarafından 
protokole saat 17,00-19.00 
arasında Tibel Hotel'de 
kokteyl verilecek. Gece 
fener alaylarıyla son bula
cak.

Burada basına yapılan 
açıklamalarda ek zam 
isteminde bulunan 
memurlar, "Grevli toplu 
sözleşmeli sendikal hak 
İstiyoruz", "Susma, sus
tukça sıra sana gelecek", 
"Ek zam istiyoruz" şeklinde 
sloganlar attılar.

Hükümet binası 
önünde yürüyen 
memürlar, burada da 
Tüm Bel-Sen'in hazırladığı 
bildiriyi okudular. Daha 
sonra Sağlık Ocağı önüne 
giden memurlar, burada 
da Tüm Sağlık-Sen tarafın
dan hazırlanan bildiriyi 
okudular, halaylar çekti 
ler. Memurların bir günlük 
eylemi olaysız geçti.
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Medyayı düzeltmek!
ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, 

geçtiğimiz hafta pazar günü İnter 
Star'dakl "Kırmızı Koltuk"ta ilginç bir 
saptamada bulundu, "Medyayı 
düzeltmeden Türkiye düzelmez" dedi.

Geçen cuma gecesi de, atv'nln 
"Siyaset Meydanı'nda ANAP miF 
letvekili Uğur Aksöz'ün "medya"ya ve 
özellikle Sabah a yönelttiği suçlamalar 
üzerine, bu gazetenin Ankara temsilcisi 
Fatih Çekirge ile aralarında neredeyse 
kavga çıkıyordu.

Dünkü bazı gazetelerde İse, 
Sabah'ın genel yayın yönetmeni Zafer 
Mutlu'nun, "koallsyon’u bir an önce 
kurmaları için DYP ve CHP arasında 
adeta mekik dokuyarak "arabulucu
luk" yaptığına İlişkin haberlere yorum
lar yer aldı.

Ne var ki bu türden olaylar yeni 
değil. Anımsanacaktır, 1991 söçimleri 
öncesinde de yazılı ve görüntülü 
medyanın bir bölümü gırtlağına dek 
çirkin particiliğe batmıştı. Sabah var 
gücüyle ANAP 'ı ve o sıralar pek sem
patik buldukları Mesut Yılmaz'ı destek
lerken, İnter Star da SHP'nin seçimde 
başarı kazanamaması için elinden 
geleni yapmaya koyulmuştu.

O zaman Mesut Yılmaz şikayetçi 
olmamıştı nedense; ŞHP'liler partilerine 
"sosyal hırsızlar partisi" diyen terbiyesiz 
yorumcuyla mahkemeleşirken 
ANAP'İılar da, DYP'liler de kıs kıs 
gülmekle yetinmişlerdi.

Şimdi "men dakka dukka", dün 
çıkarları öyle gerektirdiği için sizi gök
lere çıkartanların, bugün yine çıkarları 
gereği yerin dibine batırmaya kalkış
malarına kızmamalısınız.

Daha doğrusu, kızmaya' hâkkı olan 
en son kişi sîzsiniz Sayın Yılmaz...

* * *
Durum şu:
Gazeteler "süper" veya "hiper mar

ket" evresini çoktan geçmiş, "shop- 
plng çenter" aşamasına gelmiş. Hatta 
kimileri Fil Hamdi'liğe özenmekte. 24 
sayfalık gazeteler 25 bin liraya 
satılırken, bu gibileri 12 sayfalık “varak- 
pare'yl 40 bin liradan vatandaşa 
kakalamaya çalışıyor.

Eskiden g'âzeteler çok önemli, bir 
olayın haberini "sürmanşet" 
yaparlardı, şimdi İse hemen her gün 
"promosyon" ilanları en tepede, 
yaygın basının İrili ufaklı temsilcileri. TV 
reklamlarını parsellemiş durumda. 
Sanki bir "kısır döngü'deyiz, kuyruğun
dan kendini yemeğe başlayan bir 
"yılan"ı andırıyor büyük basın. 
Cumhuriyetin dışında kalanlar, TV 
reklamlarında "pazarlama şirketinden 
farksız görüntü veriyorlar.

Basın "haber" veya "yorum" değil; 
tencere-tava, kapv-kacak, pljama- 
gecelik- televlzyon-müzlk seti, hatta 
bilgisayar pazarlıyor. "TlraJ"ın yolu bu 
olunca da, yeterli ekonomik güce 
sahip olmak İçin "devlet 
olanaklarımdan en fazla yararla

' nabilme savaşımı başlıyor.
Bu kadarla da kalmıyor, medya, 

çağın koşulları gereği ister istemez 
güdümüne girdiği "sermaye grupları" 
arasındaki amansız savaşımın "silah") 
haline dönüştürülebiliyor.

Bu süreç kaçınılmaz olarak iktidar
ları körü körüne destekleyen, ya da 
güdümünde olduğu grubun çıkarları 
doğrultusunda iktidar oluşturma 
çabası içine giren "medyaların doğ
masına yol açıyor, yozlaşmayı 
kamçılıyor.

Evet Mesut Yılmaz, “Medyayı 
düzeltmeden Türkiye düzelmez" 
demekle önemli ölçüde haklıdır. Ne 
var ki, politikacının, görevi sadece ucu 
kendisine dokunduğunda "yakınmak" 
değildir. Örneğin Sayın Yımaz’ın 1991 
seçimleri öncesinde, medyanın rakip 
partileri Ve liderleri haksız yere zor 
duruma'düşürmeye kalkışmışından 
rahatsızlık duyduğuna hiç tanık 
olmadık.

Ya da , Sabahla atv'nln kişiliği ve 
partisi aleyhinde yayın yapmasından 
"şikayetçi" ANAP Lideri'nin, Ahmet 
Altan'ın bir yazısından dolayı - 
"mahkum" edilmesine tepki göster
diğine, ağzını açıp tek kelime 
söylediğine tanık olan var mı?

* * * .
Evet, Mesut Yılmaz, "Medyayı 

düzeltmeden Türkiye düzelmez'’ 
demekle bir ölçüde haklı.

İyi de Sayın Yılmaz, kim düzeltecek 
bu medyayı, ben mi?

1983'ten 1991 'e değin tek başına 
iktidar olan partinin hükümetlerinde 
"bakan ve "başbakan" olarak görev 
almış bir siyasetçinin medyadan 
yakınması pek inandırıcı gelmiyor 
insana.

Ayrıca ANAP Lideri'nin medyayı 
"nasıl düzeltmeyi düşündüğü" de 
doğrusu hayli merak.konusu. Acaba ta 
1955'lerden bu yana süregelen 
alışkanlıkla, yeni "sövme" veya 
"hakaret" fiilleri yaratan, birtakım yeni 
yaptırımlar olmasın düşündüğü?

Oysa asıl "yanlış" bu olur. Sayın 
Yılmaz, siyasetçiye ve partilere yönelik 
yayınları engellemeyi araştırmak ye 
rine, Türkiye'nin yaygın medyasını "İki 
buçuk sermaye grubu"nun dene
timine veren, sistemi değiştirmeyi 
düşünmelidir.

Bu konuda Avrupa'nın, ABD'nin ne 
yaptığını araştırmalıdır, "bana dokun
mayan sermaye bin yaşasın" zihniyeti
ni terketmelidir.

Terörle Mücadele Yasası'nın 8. veya 
Türk Ceza Yasası'nın 312. maddesinin 
değiştirilmesine karşı çıkıp, yeni ceza 
yaptırımları getirerek medyayı düzel - 
temezsiniz.

Böyle yaparsanız Ahmet Altan'lar, 
Fikret Başkaya'lar, Haluk Gerger'ler 
çoğaldıkça çoğalır; ama ne medya 
düzelir Sayın Yılmaz, ne de Türkiye...

^^MİCemlvetl kuruluyor 

Belediye 
Korosu 
kuruldu

Gemlik Belediyesi 
Musiki Sanat ve Kültür 
Derneği kuruldu.

öte yandan Türk Sanat 
Müziği Korosu, Erdinç 
ÇeUkkol'un yönetiminde .

Mikalarına başladı, 
geçtiğimiz hafta

Belediye Meclis 
Saionu'nda toplanan Türk 
Sanat Müziği koro aday- 
lart 3e enstüreman çalan 
adaylar arasında Bursa 
Belediyesi Konservetuari 
kurucusu, Besteci Erdinç 
ÇeSkkol'un katılımıyla 
seçmeler yapıldı.

' ' Dbha sonra çalış- 
matara başlandı.

Gemlik Musiki Sanat ve 
Kültür Derneği:

. .Koordinatörü Özcan 
' Ceyhan, koro çalışmaları - 
e niü’Sginin çok yoğun 

olduğunu, Gemliklilerin yık 
. lardrr özlemini çektiği 

müzik çalışmalarına 
boyanmaktan mutluluk 
duyulduğunu belirtti.

..;.|':ybdinç Çelikkol, yöneti- 
- mininde pazar günleri 
J saat 10.00-13.00, perşem
be günleri ise 18.00-20.00 
arasında Belediye Meclis 
S&bnu'nda yapıldığını 
belirten Ceylan, diğer 
günlerde koro ve enstüre-

: man kullananların 
baççılarının kendilerine 
gösterdiği konularda 
çalışmalar yaptığını söyle -

«W
70 kişinin kayıt yap 7 

. ttrdığını ve çalışmalara 
başladığını belirten 
Ceylan, derslerde nota, 

WİB&j ve repertuar çalış- 
maların yapıldığını bildir.- 
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DERNEK KURULDU 

i§|§lwe yandan Gemlik 
k^^^llve Korosuna temel 

edilecek Gemlik
IMlİki Sanat Derneği de 

kuruldu.
İİlİiOırucu üyeler;
P^^live Başkanı Nurettin 

Belediye Meclis 
Mehmet Dinç,

^^Sat Ali Aksoy, Noter 
■But Akçay, Mimar 
!||MBn Sözüneri, Dr. Naci 
i^^kur. Folkiorcü Ahmet 
' Sürenden oluşuyor.

Sayta^T

YAZI 1
Necati KARTAlJ I

Yazarımız Necati Kartal'ın ilçe dışında I 
olması nedeniyle yazısı elimize ulaşmadığı 
için yayınlayamadık. . Okuyucularımızdan 
özür dileriz. G.K.

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 
GEMLİK

İlçemiz Hamidiye, Osmaniye, Hisar, B: Pazarı, 
Orhaniye, H.Paşa, D.Subaşı, Yeni Mahalle Muh. Sk. 
(95/8) Betonparke Kaldırım İnşaatı yapım işi 2886 
sayılı yasanın 81. maddesinin (a) fıkrası hükümle 
rine göre 31.10.1995 Salı günü saat 14.00'de 
Emanet Komisyonu huzurunda ihale edilecektir. 1

-. 1- İşin keşif bedeli 1,199.385.910.-TL olup geçici 
teminatı 36.000.000.-TL. dir.

2- İhaleye girmek isteyenlerin yapı tesis ve 
onarım işleri ihalelerine girme yönetmeliğindeki 
hükümler içinde ibraz edecekleri belgeleri ile 
müracaat etmeleri gerekmektedir.

3- Bu işe ait keşif ve şartnameler Fen İşleri 
Müdürlüğünde görülebilir.

4- İhaleye iştirak edeceklerin 1995 yılı ticaret 
odası belgesi, yapı araçları.bildirisi, teknik personel 
bildirisi, mali durum bildirisi, iş bitirme belgesi ile en 
az ( ) grubu müteahhitlik karnesini ibraz etmeleri 
şarttır.

5- İhaleye katılmak için son müracaat tarihi 
31.10.1995 günü saat 10.00'a kadardır.

6- Posta ile yapılacak müracaatlardaki gecik
meler dikkate alınmaz.
Basin: 1995/19 İnş. Müh. Nurettin AVCI

Belediye Başkanı

İSİM TASHİHİ
Gemlik Asliye Hukuk 

Mahkemesl'nln 
1995/892 sayılı ilamı ile 
Telli Yurtsev olan İsmin 
Tülay Yurtsev olarak 
tashih olunduğu İlan 

olunur.

TAKIM ELBİSELER
TİŞÖRTLER, GÖMLEKLER 

KOT ÇEŞİTLERİ -OKUL ÖNLÜKLERİ
I OKUL ELBİSELERİ

MiLER YUx.lü aAgAzA
Tülay YURTSEV

GEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl: 23 SAYI: 1086
Fiyatı :5.000 TL.

»Sahibi ve Sorumlu Müdürü : KADRİ GÜLER
||wönetlm Merkezi: Gazhane Cad. No.51/A

Tel: 513 17 97 GEMLİK
^Sdığı yer: KÖRFEZ OFSET Matbaacılık Yayıncılık

KAYIP

• Gemlik Nüfus 
Müdürlüğü'nden 

aldığım nüfus cüz
danımı kaybettir^.

Hükümsüzdür.

Didem ŞAN

KAYIP
Gemlik Nüfus 

Müdürlüğü'nden 
aldığım nüfus cüz
danımı kaybettim.

Hükümsüzdür.

Tayfun KARASU

İİ||I| Ali Çatak ue Oğulları

^^^^hbaşı Mh. Mesudiye Sk. Otel Umurbey Altı.

Tel : 513 20 75 GEMLİK
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Belediye Meclisinin ekim ayı toplantılarında ek bütçe ve 1996 tarifeleri ele alındı

Gemlik Belediye 
Meclisinin Ekim ayı ikinci 
toplantısında ek bütçenin 
27 milyar 180 milyon lira 
olması kabul edilirken, ta 
rife komisyonundan gelen 
raporun görüşülmesine 
başlandı Tarife Komisyonu 
görüşmelerinde Gemlik 
Bursa arası yolcu ücretle 
rine zam yapılmadı.

Belediye Başkanı 
Nuretin Avcı başkanlığın
da toplanan Gemlik 
Belediye Meclisinde eski 
tutunağın okunarak kabul 
edilmesinden sonra gün
dem maddelerinin 
görüşülmesine geçildi.

Belediye Meclisi bu 
toplantısını eksik kadro ile 
yaptı. DYP'li Nurettin Bay 
ve RP'li Nurettin Yurtlu'nun 
hasta olması nedeniyle 
katılmadığı toplantıya, 
CHP'li Gül Buçukoğlu, RP'li 
Ali Okuroğlu ile ANAP'lı 
Aydın Kara katılmadı.

Toplantıda 1995 yılı 
gelir gider bütçesine ek 
olarak 27 milyar 180 mil 
yon lira konması karar
laştırıldı. Ek bütçenin 22 
milyar 400 milyon lirası per
sonel giderlerine, 5 milyar 
180 milyon lirası da maki- 
na, teczizat ve taşıt alımı - 
na ayrıldı. Gelirler 
bölümüne İller 
Bankasından gelen 27 mil

Anadolu 
Lisesi'nin 
adı değişti

Gemlik Anadolu 
Lisesi'nin adı .Gerrilik 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi olarak değiştirildi.

Başlangıçta 
Umurbey'de kurulması 
düşünülen ve adı 
"Gemlik Umurbey Celal 
Bayar Anadolu Lisesi" 
konan okulun adı Milli 
Eğitim İl Danışma Kurulu 
tarafından "Gemlik 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi" olarak değiştirildi.

Milli Eğitim İl Danışma 
Kurulu 10 Ağustos günü 
yaptığı toplantıda 
konuyu ele alarak 
değerlendirmiş, Gemlik 
Anadolu Lisesi'nin resmi 
adının içinde bulunan 
Umurbey sözcüğünü 
atarak, Gemlik Celal 
.Bayar Anadolu Lisesi 
olmasını karar altına 
aldı.

ÖDENEK BEKLENİYOR
Yapımına 1994, yılın

da başlanan Celal 
Bayar Anadolu Lisesi'nin 
inşaat çalışmaları 
ödenek yetersizliği 
nedeniyle beklenen 
hızda ilerlemiyor.

22 derslikli, 3 ve 4 katlı 
İki binadan oluşacak 
Anadolu Lisesi'nin biti
minde 30 milyar liraya 
mal olması bekleniyor 

yar 180 milyon lira kondu.
Daha sonra 1995 yılı 

Belediye su kanalizasyon 
işletmesi bütçesinin birleşti 
fümesine karar verildi.

Toplantıda, tdÖfe 
komisyonundan gelen 
raporun görüşülmesine 
başlandı. Reklam.ve ilan 
gelirlerine zam yapılmadı. 
Günlük eğlence vergisi 
bilet başına 15 bin liradan 
20 bin liraya çıkarıldı. 
Çarşı pazara kuralah 
işgaliye harcının 
metrekaresi 5 bin liradan 
10 bin liraya yükseltildi.

Mezbaa tarifeleri de 
zam gördü. Eskiden kilo 
başına alınan tarifeler 
adete çevrildi. Büyükbaş 
hayvanların kilosundan 
alınan 5 bin lira ye rine her 
büyükbaş hayvandan 300 
bin lira alınması karar
laştırıldı. Küçükbaş hay - 
vanların 1 adeti 150 bin 
liraya yükseltildi.

Öte yandan,, zamlar
dan hafta tatili çalışma 
ruhsatları da nasibini aldı. 
Hafta tatili ruhsatlarına 
yaklaşık yüzde 30 zam 
yapıldı.

Zamlardan etkilenen 
bir başka yer de mezarlık
lar oldu.

2 milyon 500 bin lira 
olan mezarlık ücreti 4 mil 
yon liraya çıktı.

-———------------- -------- ----------.------ ------------ --------
Gemlik Rotary Kulübü Öner Zeytinciliği ödüllendirdi.

Örnek işyerine plaket
ı Gemlik Rotary Kulübü 

mesleklerinde başarı 
gösteren kişi ve kuruluşları 
ödüllendirmeye devam 
ediyor. Gemlik zeytinini 
en iyi şekilde işleyen ve 
tanıtımına katkıda bülu- 
nan Öner Zeytincilik A.Ş. 
'ye işyerinde başarıların - 
dan dolayı plaket verildi.

Gemlik Rotay’ 
Kulübü'nün haftalık, 
olağan toplantısı 
geçtiğimiz perşembe 
günü Öner Zeytincilik 
A.Ş.'nin Orhangazi yolu 2. 
Km.sinde bulunan tesis
lerinde yapıldı.

İşyerini gezen Gemlikli 
Rotâryenler Gemlik zey
tininin ülke çapında 
tanıtımında katkılarından 
ve örnek bir işletmecilik 
yapmalarından dolayı

BP tanker sürücülerine 
eğitim programı başlattı

Son derece tehlikeli mad
deler İştigal eden akaryakıt 
sektöründe konunun hayati 
önem taşıdığının bilincinde 
olan BP, küçük dikkatsizlikler 
sonucunda meydana gelen 
üzücü kazaları önlemek 
amacıyla tanker sürücüle 
rine yönelik bir eğitim p 
rogramı başlattı. 

ımyok
İskelede yük boşaltan 

yeya alan gemilere' su 
verme 750 bin liradan 1 
milyon 500 bin liraya 
çıkarıldı. Yabancı gemi 
lerde bu fiyat 2 milyon lira 
olarak uygulanacak.

Vidanjörle fosseptik 
boşaltma 100 bin liradan 
200 bin liraya çıkarılırken. 
Belediye Düğün Salonuna 
da zam yapıldı..

1 Ocak 1996 da geçerli 
olacak olan yeni tarifelere 
göre hafta içi 2 milyon 
500 bin liradan 4 milyon 
liraya, Cüma - cumartesi 
günleri ile pazar günleri 
gece düğünleri 4 milyon 
liradan 7 milyon 500 bin 
liraya çıkarıldı. Gündüz bu 
tarife ise 4 milyon lira oldu.

Belediye Meclis 
üyelerinin otobüs taşıma 
fiyatlarını ele aldığı toplan
tıda Gemlik-Bursa arasın
da yolcu taşımacılığına 
zam yapmazken, Kurtul- 
Bursa ile Dürdane - Bursa 
arası yolcu taşıma ücret - 

"leri 30 bin liradan 20 bin 
liraya indirildi.

Komisyona sevkedilen 
bazı önergelerden sonra 

• Belediye Meclisinin 26 
Ekim günü toplanmasına 
ve kalan gündem mad
delerinin görüşülmesine 
karar verildi.

V.

Gonca YERLİYURT ==l.
HERKESE 7 AĞAÇ

Uzun süren bir ayrılıktan sonra size bir çevre haberi ile merhaba demek istedim. 
Ekim ayı ile birlikte ağaç dikme mevsimi de start aldı. Kısa ÇEKÜL olan Çevre Kültür 
Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı da "Herkese 7 Ağaç" projesinin Bursa 
bölümüne İslemiye'de daha önce yanan orman bölgesinin ağaçlandırılması ile 
başlıyor. Bugün size bu .projeyi anlatmak ve kampanyaya nasıl ^atılacağınız 
konusunda bilgi vermek istiyorum. Tabii yetkili ağızlardan, projeyi Burşa'ya taşıyan
lardan bilgi alarak.,Örneğin Neden 7 Ağaç sorusuna bakın ÇEKÜL Vakfı Bursa 
Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Şaziye Sezginer nasıl yanıt veriyor.

“Her birimizin bir yıl içinde kullandığı kağıt, kalem, odun ve her türlü ahşap eşya 
için her yıl en az 7 ağaç kesiliyor. Ve biz, öncelikle kesilen bu 7 ağacın yerine 
yenilerini dikelim, giderek hızla sayısını arttıralım diyoruz. Bu 7 ağacı kendi adınıza 
diktireblleceğiniz gibi sevdiklerinize, yakınlarınıza armağan da edebilirsiniz. 
Doğum, evlilik, nişan ve doğum günü gibi özel günlerinde onlar için "7 Ağaç 
Ormanları"na ağaç dlktirebilirslnlz. Böylece sizde doğanın korunmasına katkıda 
bulunmuş, yaşamını sürekli kılmış olacaksınız"

Peki Bursa'da da başlatılan "7 Ağaç projesine" nasıl katılacaksınız? İşte 
ÇEKÜL'ün cevabı:

Kendiniz için, bir yakınınız için "7 Ağaç OrmanlarTna ağaç diktirmek istiyorsunuz.
Önce 7 ağaç bedeli olan 500.000.-TL yi herhangi bir Türkiye İş Bankası 

Şubesinden, havale parası ödemeden Bursa Setbaşı Şubesi'deki 500647 Nolu hesa
ba gönderin. Ardından bizi arayıp adınızı, adresinizi ve ağaç armağan ettiğiniz 
kişinin adını, adresini ve telefon numarasını bildirin. Ya da tüm bu bilgileri banka 
dekontuyla beraber size fakslayın. Vakıfımız tarafından armağan gönderilecek 
kişiye, nedenine göre hazırlanmış bir kat özel veya normal postayla ulaştırılacaktır"

ÇEKÜL Vakfı Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Şaziye Sezginer, "gelin, daha 
yeşil ve yaşanabilir bir Türkiye için elele verelim. Herkes için her yıl en az 7 ağaç 
dikelim" çağrısında bulunarak kampanya ile ilgili şunları söylüyor. "Çevremizdeki 
doğal güzellikleri ne kadar kolay ve çabuk yitiriyoruz. Kentler, betona, kırlar çöle 
dönüşüyor. Doğal güzellikler yetişilmesi güç bir hızla yok oluyor. Artık bu gidişi tüm 
varlığımızla durdurmalıyız. ÇEKÜL, çevremizdeki zengin doğal güzellikleri ve kültür 
değerlerimizi korumak, onlara sahip çıkmak için kuruldu.

Orman Bakanhğı'nın desteğiyle gerçekleştirdiğimiz "92 Ormanı"' kampanyamız
da, genç-yaşh binlerce doğa dostunun katılımıyla yalnızca Bursa'da 100 bin 
ağaç diktik. 1994 yılında Osmangazi Belediyesi işbirliği ile değişik bölgeleri ağaç
landırdık.

Hemen ardından çok yönlü, coşkulu desteğimizden aldığımız, güç ve iki yılın 
deneyimiyle, herkese "7 Ağaç Ormanları” uluslararası projesine katılmaya 
çağırdık. 1993-1995 dikim mevsimlerinde yurt içinden ve yurt dışından binlerce 
doğasever kişi, kurum ve kuruluşun katılımıyla İstanbul'da 210 hektarlık alan 
ağaçlandırıldı. Adına ağaç dikilen kişiler arasında yeni doğan bebekler, yeni 
evliler, doğum gününü, evlenme yıldönümünü kutayanlar, davetlerine teşekkür 
edilenler, işlerinde yükselenler, yeni işyeri açanlar, sevgililer, doğaya borçlarını 
ödeyen aile ler ve şirketler, ölen yakınlarına ağaç diktirenler önemli gruplar oluş
turuyorlar. Ohlarjçin dikilen onbinlercefıstık çamı, meşe, sedir, gkçaağaç, dişbu
dak fidanı, “7 AĞAÇ ORMANLARI"nda Türkiye'nin bugününü ve geleceğini yaşam 
kılmak için büyüyorlar.

Ve bizler bu anlamlı projede yer alan tüm doğaseverlere teşekkür ediyor, 
herkesi "7 Ağaç Ormanları" uluslararası projemize katılmaya çağırıyoruz. Bu pro
jenin Bursa bölümüne de İsmeliye bölgesinde daha önce yanan- orman bölgesi 
için başlıyoruz. Gelin, daha yeşil ve yaşanabilir bir Türkiye için elele verelim. 
Herkes için her yıl en az 7 ağaç dikelim. Evet işte böyle... Ben de sîzleri kam 
pahyaya katılmaya çağırıyor ve ÇEKÜL'ün adresini veriyorum..

ÇEKÜL 7 Ağaç Ormanları Projesi
Gümüşçeken Cad..Duran Han 4/17 16020 Osmangazi/BURSA
Tel & Fax : (0.224) 224 03 97

Öner Zeytincilik A.Ş. 
adına Enis ve Behiç' 
Öner'e meslek teşekkür 
plaketi Kulüp Başkanı 
Ceyhan Aydın tarafından 
verildi.

Ceyhcın Aydın plaket 
verilirken yaptığı- konuş
masında, “dedelerimiz
den kalma stoklama artık 
gerilerde kalmış, içinde 
zararlı hayvanların 
dolaştığı hijyen i k 
olmayan işyerlerinin ye 
rine modern, sağlıklı yer
ler kurularak, kaliteli zey
tinimizi yine modern 
ambalajlama yöntemleri 
ile piyasaya sunan Önder 
A.Ş.‘yi kutluyorum. Ve 
başarılarının devamını 
diliyorum. Bu tür kuru
luşların çoğalmasını arzu
luyorum" dedi.

HAFTAM - Z'EVEKçetcoşkjuK

(Tarih içinde Gemlik ve havalisi) 
ÇEKİRGE

6 İle 8 er kişilik gruplar 
halinde eğitim görecek olan 
tanker sürücüleri, video, 
destekli seminerlerde, 
konunun .uzmanları tarafın
dan tanker standartları 
emniyetli dolum ve taner yol 
emniyeti konularında bil
gilendirilecekler.

Orhangazi zamanında Hisar 
çevresinde .gelişmekte olan Bursa şehri, 
Murat Hüdavendigar zamanında bir 
den Çekirge yönüne doğru bir atlama 
yaptı. Çekirge, kaplıca suların bol 
olduğu bir semt olup, o günlerde de 
yeraltı sularının şifalı olduğu biliniyordu. 
Ve BizanslIlar zamanında bile buraya 
çok önem verilmişti.

İmparator Justinyen, şifalı suların 
bulunduğu bölgede küçük bir kasaba 
kurdunmuş, bir çok hamam yaptırmıştı. 
O zamandan beri zevk ve eğlence 
merkezi idi bu kasaba. İstanbul'dan 
usanan saray halkı topluca Bursa kaplı
calarına gelirler, burada onların onu
runa eğlenceler düzenlenir, şifalı sular
da banyolar yapıldıktan sonra bahçe
liklerde, ağaç altlarında gülünür, eğle
nilir, zevk ve sefa alemleri günlerce, 
gecelerce sürdürülürdü.

Bir yaz, imparatorice Teodora 
beraberinde dört bin saraylı ile Çekirge 
kaplıcalarına gelmiş, burada aylarca 
kalmış, ulu çınar ağaçlarının göl - 
geslnde Bizans'lı güzel kızlar şarkılar 
söylemişler, mermer kurnalarda, mer
mer göbektaşlarında mermer tenli 
dünya güzelleri gülüp söylemişler, çalıp 
oynamışlardı.

BizanslIlar Bursa'dan. çekildikten

sonra Çekirge uzun bur zaman sessiz 
kaldı. Ancak Murat Hüdavendigar 
tahta geçince eski önemini kazan
maya başladı.

Sultan, önce bir hamam, bir imaret,' 
daha sonra da adını taşıyan bir cami 
yaptırdı. Rumelideki fetihlerden elde 
edilen ganimetlerle zenginleştikçe 
zenginleşen hazine her türlü şaşaya 
yetiyor, tekfurdan kalan saraya yen 
yeni eklemeler yapılıyor; camiler, 
medreseler, türbeler ve çeynelerle Türk- 
İslam zevkinin en güzel örnekleri veril 
yoı'dü.

Çekirge'deki alt katı cami, üst kat 
medrese olarak yapılan iki katlı, te/ 
kubbeli Murat Hüdavendigar camii, büj 
devre ait eşi bulunmaz bir eserdir.

Sultan I. Murat zamanında yapılaı 
camilerden biri de Hisar içindeki 
Ş e h a d e t C a m i i d i r ki, Murat r 
Hüdavendigar şehit düştüğü için1 
camiye bu ad verildiği söylenir. EN 
kubbesi olan camii ilk yapıldığı zaman 
daha geniş olup, kubbelerinin iki yanın 
da iki büyük tonos ve girişte reval 
kubbeleri bulunuyordu. 1857 depre 
minde yıkılan cami, sonrada onanlara! 
bugünkü şeklini almıştır.

Tarih içinde Gemlik ve Havalisi) 
Saray Eğlenceleri (Haftaya)



24 Ekim 1995 Salı Gcm!!k KÖRFEZ Sayfa: 4

Cumhuriyetin yeni bir yıldönümünü 
daha kutluyoruz. 72. yıla özgür, güçlü mo 
dern bir Türkiye Cumhuriyeti olarak gir
menin mutluluğunu ve onurunu yaşıyoruz.

Halkın halk tarafından yönetilmesi 
demek olan demokrasi, en olumlu_ 
meyvesini cumhuriyetle verir. Bu gerçeği 
vatanımızın geleceği İçin en sağlam temel 
sayan Atatürk Kurtuluş Savaşı'na başlarken 
bu ışıklı, kaynaktan güç almıştır.

Türk ulusu, tarihin ilk çağlarından beri 
demokrasi ilke ve alışkanlıklarına bağlı, 
devlet yönetiminde erkeğe ve kadına eşit 
hak görevler tanıyan büyük bir ulus olarak 
tanınmıştır. İlerlemede, çağdaş uygarlığa 
erişmede en köklü dayanağın demçkrasi 
içinde kalkmma olduğuna inanıyoruz. İnsan 
hak ve hürriyetlerim en ölümlü şekilde 
değerlendiren ekonomik sosyal ve kültürel 
gelişme olanaklarını en faydalı yaşayış 
düzenine yönelten Cumhuriyet yönetimine 
yetmiş iki yıl önce bugün kavuştuk.

Cumhuriyet yönetimi kolay kazanıl
mamıştır. Bu anıtın harcında nice şehitlerin 
ölümsüz cesareti, nice gazilerin şeref payı 
vardır. Atatürk Cumhuriyeti şöyle tanımlar: 
"Anayasaya göre hakimiyet kayıtsız, şart
sız milletindir. Yürütme kudreti, yaşama 
yetkisi TBMM'de toplanır. Bu iki hamleyi bir 
kelime ile anlatabilme için hangi sözlükte 
aranırsa aransın, sözü geçen kelime 
“Cumhuriyet" olacaktır"

Cumhuriyetin bu yıldönümünde de her 
Türk kendine en gerçek kılavuz olarak bili
mi, tekniği seçmenin, en güçlü dayanak 
olarak da sonsuza kadar bağımsız yaşama 
inancını damarlarındaki soylu kandan 
almanın mutluluğu içindedir. Atatürk ilke ve 
ınkalaplarına bağlılığın her yıl yeni bir se 
vinç ve kıvanç günü olan Cumhuriyet 
Bayramını Türk Milleti olarak selamlıyoruz.

Kanımızla oluşturduğumuz şanlı 
bayrağımızın dalgalandığı ner karış vatan 
toprağında Cumhuriyetimizin yeni bir 
yıldönümünü kutlamanın çoşkusunu, guru - 
runu yaşıyoruz.

Vatan, bayrak, ülkü, milli irade ve ege
menlik kavramlarını hayat felsefesi yapan 
Çanakkale'ye, Dumlupınar'a, Sakarya'ya 
dalga dalga giren bu millet evlatları için 
Cumhuriyetin anlamını, önemini anlat
maya gerek yoktur sanırım.

Hak, hukuk, hürriyet ve bağımsızlık için 
tüm dünyaya kafa tutan, insanca yaşama, 
Çağdaş uygarlık seviyesine ulaşma azmini 
kesin kararlılıkla ilan eden dahi Kurtarıcımız 
Mustafa Kemal için Cumhuriyet manası 
büyüktür. O, demokrasi aşığıydı. O, çağ
daş Türkiye'nin oluşmasında en iyi yönetim 
şekli olan Cumhuriyeti hedef seçmiştir. 
Halkın iradesine bütün benliğiyle inanmıştır. 
Türk milletinin tarih boyunca nür, bağımsız 
yaşadığını biliyordu. "Cumhuriyet fazilettir" 
diyerek azim ve bilincin eseri olan

cuncEL s-oiîunLûit
CUMHURİYET

Çillay
Anadolu Lisesi

Edebiyat Öğetmeni

Cumhuriyetin yarınki neslin demir ellerinde 
her an yükselip sağlamlaşacağına inan
mıştır, güvenmiştir. Her zaman bize sahip 
çıkmamız gereken hedefi göstermiştir.

Blzlere, en İyiyi, en güzeli lâyık gören bu 
şerefli askeri, bu büyük devlet adamını 
duymamak, görmemek, yaşatmamak 
mümkün müdür? Elbette mümkün değil. 
Olamaz da...

Bu vatan üzerinde yaşayan, damar
larında asil türk kanı taşıyan büyük, küçük 
herkes O'nu yaşatman, yüceltmeli, ÖTıa 
layık olmaya çalışmalıdır. Atatürk sevgisi 
gönüllerde taht kurmalı, benliğimizi sar
malıdır. Çünkü o. Cumhuriyetimiz! bize 
hediye etmekle kalmamış, tüm dünyadaki 
mazlum -milletlere örnek olup, onları hür
riyet aşkıyla ateşleyen bir meşale olmuştur.

Cumhuriyet, bağımsız, hür yatan 
toprakları üzerinde dimdik bir başla, milli 
birlik ve beraberlik ülküsü içinde yaşamak
tadır. "Ben bu toprağın evladıyım/ Bu 
bayrağın rengiyim! istiklal Marşı'nın 
sözüyüm, sesiyim'1 diyen her Türk genci bu 
yüce emaneti canından üstün tutacaktır.

Bu cumhuriyet, bu ilkeler ve ınkalaplar 
dünya durdukça yaşatılacak geliştirilecek - 
tir. Türklüğü ile gurur duyan milletimize 
daha da güç katacaktır. 29 Ekimler çağ
daş ülkeler arasında daha güçlü, daha bil
gili ve rahat yaşamak için neler yapılması 
gerektiğini gözden geçirme, Mustafa 
Kemal'ler yetiştirmek için herkesin kendine 
düşen görevi eksiksiz yerine getirmek için 
Atatürk'e söz verdiği günler olacaktır. 
Cumhuriyet, akıldan, barıştan, bilimden 
yana olan görüşleriyle, yapıcılığıyla tek dişi 
kalmış canavarlara karşı, koyma, onları 
yenme gücünü vermiştir. İnsanlar, olumlu 
ve kalıcı eserleriyle yaşarlar. Atatürk'de 
öyle bir eser yaratmıştır kı bu eserin doğuşu 
ve varoluş savaşı tüm dünyaya örnek 
olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti bir eserdir. Bu 
eserin en. sağlam temeli ve vazgeçilmez 
unsuru milli birlik ve-beraberlik anlayışıdır. . 
Bugün Türkiye uygar ülkeler arasında yerini 
almış; her gün daha da güçlenerek 
saygınlığını arttırmış, kuruluş amacının 
temel ilkelerinden ödün vermeden iler
lemesini sürdürebilmiştir. Bu da 
Cumhuriyetle gerçekleşmiştir.

Cumhuriyet, türk milletini aydınlığa 
kavuşturan, kurtuluş ve yükseliş yollarını 
gösteren; öğreten bir yönetim biçimidir. 
Birbirimizi sevelim, sayalım, birbirimize 
inanalım. Cumhuriyetin dayanağı türk 
toplumudur. Bu toplum bireyleri ne kadar 
Türk kültürüyle dolu olursa, o topluma 
dayanan .cumhuriyet de o kadar güçlü 
olur.

“Ne Mutlu Türküm Diyene" özdeyişiyle 
sözlerimi bitirirken Cumhuriyetimizin 72. 
yıldönümünü en içten1, en çoşkulu dilekle 
rimle kutluyorum.

İKTİDAR ARAYIŞINDA 
KAZANANLAR- KAYBEDENLER

İktidar arayışı sırasında, tüm parti liderlerini hep birlikte izledik.
Bu hızlı geçen dönem içerisinde, bazılarının "tecrübesiz" bazılarının "tutarsız", 

bazılarının "kararsız" davranışlarını hep birlikte gördük.
Bu görüşmelerde, “kilit adam" niteliğindeki liderlerin neler yaptığını irdeleye

lim.
PARTİ LİDERLERİNİN TUTUMLARI

-Anavatan Partisi Lideri, bozulan DYP-CHP koalisyonunun devamı süresince;
" Bu hükümet fiilen ve hukuken bitmiştir. Uzatmaları oynamaktadır" diyordu.
Ve., daha da ileri giderek.
"Ya, Doğru Yol Partisi azınlık hükümeti kursun, biz destekleyelim"
" Ya da... biz, bir azınlık hükümeti kuralım, Doğru Yol bizi desteklesin" diyor

du.
Ama... DYP-CHP koalisyonu bozulunca;
" Ne Doğru Yol Partisinin azınlık hükümetine destek verdi"
" Ne de bir koalisyon ortağı olarak, ülke sorunlarına ortak olma gayreti içine 

girdi"
Hele azınlık hükümetinin güvenoyu alamadığı gece yayınlanan bir televiz 

yon programında, böyle bir göreve hazır ve istekli olmadığı belli oldu.
"Size görev verilirse" gibi yöneltilen sorulara,
"Israrla, biz geniş tabanlı hükümetten yanayız yanıtını" verdi.
Halbuki, ülkenin en değerli kadrolarına sahip olduğunu belirten Anavatan 

Partisi Lideri, görev beklediği, konusunda mesajını vermeliydi.
“Biz taşın altına değil parmağımızı, vücudumuzu bile sokarız" diyen Anap Li 

derlerinden, kamuoyu bunu bekliyordu.
- Bu gelişmeler, sırasında bir "umut" olarak ortaya çıkan Sayın Bülent 

Ecevit'ln görüşmeler boyunca sergilediği tutum kamuoyunu tatmin etmedi.
Toplu-sözleşme görüşmeleri sırasında, iki tarafı asgari müşterekle buluştur

mak yerine, Türk-işe verdiği "Yüksek dozlu destek" müzakerelerin tıkanmasına 
neden oldu.

Müzakere aralarında, verdiği demeçler ve yazdığı mektuplar, görüşmeleri 
çıkmaza soktu.

Türk-İş ile’ yapılacak anlaşmayı, güvenoyu verilmesine endeksleyince, işçi li 
derleri tamamen uzlaşmaz tutuma girdiler.

Aslında kamuoyu, Sayın Ecevlt'in hükümete koyduğu tavrı, belli bir nok
tadan sonra, Türk-İş yöneticilerine de koymasını bekledi.

Böyle bir denge uzlaşmayı sağlayabilir ve hükümet güvenoyu olamasa bile. 
Sayın Ecevit kamuoyunu kazanabilirdi.

Sayın Ecevit, bürokrasiyi seven, hiç esnek davranmayan bir lider olarak, çok 
şey kazanabileceği bir işten, kayba uğrayarak çıktı.

-■ Başbakan Sayın Çiller'in en büyük hatası, ilk DYP-CHP görüşmesi sonrası 
oldu.

Deniz Bay kal ile anlaşamadığını, çok acele olarak ve çok sert bir biçimde 
basın toplantısıyla kamuoyuna aktardı.,

Bu toplantının zamanı ve uslubu hatalıydı.
Bir ikinci hatayı ise, belkide bilerek yaptı. Anavatan Partisi ile koolisyon 

görüşmesinden önce, iki tarafın uzmanları bir araya gelmeliydi.
İki lider, bu alt yapı oluşturulmadığı için, kamuoyuna da yansıyan üzücü 

geliş meler yaş andı.
- Sayın Baykal, özellikle azınlık hükümeti reddedildikten sonra, çok akıllı ve 

çok uyumlu davranışları ile bu süreçte, belki de en az hata yapan lider oldu.
Eğer yeni kurulacak, DYP-CHP koalisyonu döneminde, bu tavrım'devam 

ettirebilirse, CHP'nin yeni bir güçlenme dönemine girebileceğini söyleyebiliriz.
Evet... Bu gelişmelerden sonra, hangi liderin "tecrübesiz" hangi liderin 

"tutarsız" hangi liderin "kararsız" davrandığı yolundaki yorumu sayın 
okurlarımıza bırakıyorum.

KÖK? 12 O?SeT
Matbaacılık-Yayıncılık- Reklamcılık ve T anıtım Hizmetleri

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

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

Tel: 51317 97
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Serap <BİfieLİ9Q BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?_________

Şişmanlığın ayar noktası
Kırmızıbiberin 

besin değeri
Beden ağırlığımızı bir dizi etken belirler. Kalıtsal özellik ön sırada gelir. 
Herkesin beden ağırlığının ayar noktası vardır. Bunlardan biri bedende 
yağ birikim derecesidir. Az yeme alışkanlığına tutulmak ölümcül 
sonuçlar verir. Oburca tıkınma da bir diğer beslenme hastalığıdır.
I Çocukluğumuzdan beri tabağımıza 
ne konursa onu yiyip bitirmeniz gerektiği 
eğitimini alırız. Bu eğitim, aynı zamanda 
önümüze konan yiyeceğin besleyici 
olup olmadığını düşünmeden, değer
lendirmeden sadece yiyip bitirmemizi 
öngörür . Yaş ilerledikçe metabolik 
gereksinimlerimiz azalır. Buna karşın 
hala gençlikteki gibi yemeye devam 
edersek yağ birikimleri şişmanlık baş 
gösterir.

Şişmanlık, sağaltımı güç bir durum
dur. Ayrıca yaşadığımız toplumda 
bedensel şeklini korumanın, İstenilen 
kiloda olmanın, gereksiz yağları erit
menin kişiyi aktif, canlı, cevaal tutu- 
tuğuna inanılır. Az kilolu olmanın daha 
estetik, daha çağdaş olduğu 
düşünülür. Metobolik nedenlerin etkisi 
kilo vermeyi güçleştirir.

Gerçekten de birçok şişman aşırı 
yemek yemez. Buna karşılık şişman 
kalırlar. Normal ağırlıktaki kişilerle şiş - 
manlar arasında yenilen yiyecek mik
tarı arasında önemli bir fark yoktur. 
Çünkü şişmanlık metabolizması yavaş 
olduğundan şişmanlamıştır ve bu 
yavaş metabolizmayla normal miktar
larda yiyecek alsa yerine şişmanlaya- 
caktır. Birkaç kez şişmanlama zayıfla - 
ma kişinin metabolik yeterliliğini 
değiştirir.

Ağırlığın ayar noktası
Beden ağırlığının bir ayar noktası 

vardır. İnsanlar uzun yıllar boyunca 
hemen hep ayı kiloda kalırlar ve arada 
besin almada kısa süreli azalma veya 

Ormanlar yok oluyor!

artmalar bu kiloyu etkilemez. Uzun süreli 
olarak fazla veya az gıda alınması, ağır 
stresler, aşırı yorgunluklar gibi durumlar 
ayar noktasını değiştirir. Ağırlık noktasını 
baştan saptayan en önemli neden 
kalıtsal faktörlerdir.

Ayar noktasını saptanan nedenler
den biri de bedende yağ birikim dere
cesidir. Hücrelerde yağ birikimi arttıkça, 
gıdaların yağ dönüşümü de azalır. 
Fakat bu direnme bir yere kadar 
devam eder

Beden ağırlığı insandan İnsana, 
değişir.

Az yeme hastalığı
İnsanların çoğunda fazla yeme Şek

linde sorunlar vardı. Ancak genç erişkin 
hanımlarda ise ters bir sorun görülür. 
Neredeyse açlıktan ölecek derecede 
az yerler. Bu bozukluğa anoreksiya ner- 
voza denir.

Her ne kadar anoriksiye sözcüğü ile 
iştahsızlık kastedilirse de bu kişilerde 
yiyecek ile ilgi devam eder, gerçek 
anlamıyla bir iştahsızlıkları yoktur.

Güzellik kaygılarının yanı sıra şişman 
bireylerin beklenen yaşam sürelerinin 
daha kısa olduğu (kilosu normal olan
ların %50 si 70 yaşına ulaşırken, fazla 
kilolu olanların ancak %30'u bu yaşa 
erişebilmektedir) kalp-damar, şeker 
hastalıklarına daha çok tutuldukları 
bilinir. Şişmanlarda akciğerlerin kapa
sitesi düşer, çabuk yorulma, en ufak bir 
güç harcamayla kalpte çarpıntı, so 
lunum zorlanması görülür.

Yemeklere lezzet ve acılık vermek 
amacıyla kullanılan kırmızıbiberin, 
besleyici değeri de bulunuyor.

Kırmızıbiberin potasyum, posa ve A 
vitamini yönünden zengin ve İştah açıcı 
özelliklere sahip bir baharat olduğu 
bildirildi.

1'00 gram toz biberde 318 kalori, 12 
gram protein, 17.5 gram yağ, 25 gram 
posa, 148 miligram kalsiyum, 293 
miligram fosfor ve çok miktarda A, Bl, 
B2 ve C vitaminleri ile niasin bulunur.

İlkel koşullar altında kırmızıbiber 
üretiliyor. Toprak üzerinde kurutulan 
biberler, satıldığı fabrikalarda sapların
dan ayrılıp öğütüldükten sonra 
piyasaya sunuluyor. İlkel koşullarda 
hazırlanan biberlerde kolaylıkla toksin 
ve küf oluşur, yani ürün bozulur. Bu da

Grip’ten korunma yöntemleri
Sonbahardan ilkbahara kadar 

geçen dönemde etkili olan grip enfeksi
yonunun tedavisi olmadığı, bu nedenle 
korunmanın önem taşıdığı öğrenildi.

39 derecenin üzerinde ateş, baş, 
eklem ve kas ağrıları, yorgunluk, halsiz
lik, burun akması, titreme, hapşırma, 
boğazda yanma, hissi, ağrı, öksürük, 
gözlerde batma, yanma, kızarma ve 
yaşarma belirtileri veren grip enfeksi 
yonunu tanımanın mümkün olduğu 
öğrenildi.

Grip enfeksiyonunun basit bir 
hastalık olmadığını, enfeksiyon sırasın - 
da ve sonrasında başka hastalıkların 
da geiişebildiğini belirten yetkililer, 
sinüzüt, bronşit, zatürree, beyin dokusu 
ve kalp kası iltihabı bunlardan 
bazılarıdır.

insan sağlığını tehdit eder, ileri boyut
lara ulaştığında ise karaciğer kanserine 
yol açar.

Olumsuzluklarını gidermek için evde 
yapılan kırmızıbiberin, yıkandıktan sonra 
temiz bir bez üzerinde kurutulup 
öğütülmesi ve hava sirkilasyonu olan bir 
yerde yeniden kurutulması gerekiyor.

Kırmızıbiberin fabrikalarında temiz 
leme sistemi ve kurutma tünelleri olmalı. 
Ayrıca; bölgedeki evlerde salça ve 
kışlık dolma üretimi yaygın olmalıdır. 
Salça ve (Oyma, kurutma, saklama) 
yöntemi ile yapılan dolma üretimi 
sırasında temizlik koşullarına özen gös
terilmeli. Salça ve dolmaya toz, toprak 
bulaşmamak, kurutma sistemi iyi yapıl 
malı, cam kaplar içerisinde serin ve kuru 
ortamlarda saklanmalıdır. (BYE).

Kronik' hastalıkları olanlarda grip 
enfeksiyonunun -mevcut hastalığın 
seyrini bozduğu, aniden solunum, 
böbrek ve kalp yetmezlikleri, astım ve 
şeker hastalığı krizleri görülebilir. Hatta 
hamilelerde düşük riski ortaya çıkabilir.

Grip enfeksiyonunun tedavisi 
olmadığını, bü nedenle korunmanın 
şart olduğu, yaşlılar,-özürlü çocuklar, 
grip enfeksiyonu sorun yaratabilecek 
hamileler, astım ve şeker hastalığı olan
lar, kronik solunum yolu, kalp ve böbrek 
hastaları, kanserliler ve bağışıklık sistemi 
rahatsızlıkları bulunanlara, grip aşısı 
yaptırarak önlem alabilirler.

Grip enfeksiyonunun çocukları okul
dan, çalışanları işinden alıkoyarak, 
sosyal ve ekonomik kayıplara da yol 
açıyor. (BYE)

Dünyada nüfusun her yıl 70 milyon art
tığı, buna karşı toplumların milli varlığı konu - 
rnundaki ormanların ise yok olma tehlikesi 
ile karşı karşıya bulunduğu bildirildi.

Dünyanın özellikle son 20-30 yıldan bu 
yana hızla ormansızlaştırıldığını, bunun 
sonucu ekolojik dengenin ciddi şekilde 
bozulduğu öğrenildi.

İstatistiklere göre dünyada yılda 180 
milyon hektar ormanlık alan tamamen yok

GEMLİK REHBERİ
Gerekil Telefonlar
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma X. 5131055
Polis Karakolu 5131879
Gar. Kom 5131206

Kaymakamlık 
kaymakamlık 5131051
Kaymakamlık Ev 5] 3] 052
C. Savcılığı 5131053
C. 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

olmuş.
Dünyada kendilerini yenileyebilen ham

madde kaynaklarından biri olan orman
ların insanların yaşamında önemli bir yeri 
var.

Ormanların yok olması demek, erez 
yonun artması, yeraltı ve yerüstü su kay
naklarının kuruması, ekolojik dengenin 
bozulması ve çevre kirliliğinin ciddi boyut
lara ulaşması demektir.

Gemi Saatleri

Resmi Daireler 
TEK Arıza 
TEK İşletme 
Turizm Der. 
Spor Sah. 
Orm. Böl. Şf. 
MIHI Eğt. Md. 
Halk Eğt. Mrk. 
Halk Kütüp. 
As. Şb. 
karayolları 
Liman Bşk; 
Mal Md. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu SIc. Md. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md. 
Ver. Da. Md. 
İlçe Tar. M.d. 
İlçe Seç. Md.

Yalova -Sirkeci (Işgünlerl) 
05.50-13,05-17.00.

51Tatil Günleri 06.30-13.00-17.00
5134503
5131274
513190Ö
5131286 Belediye
5131174 Santral b134521-23

Başkanlık 513452°
5131057 Zablta . 5134521-122
5131308 Otobüs İşlet. 5 3452 22
5131133 Su,İşletmesi 5 34521-115
5131095 İtfaiye öiözjza
5İ33742 Muhasebe Md.'5134521-182
5131507 Yazı İş. Md. 5134521-111
5131414 ç,.An7n Yâlnız 1855131364 5UA
5131411-5130024
5131042
5132360
5131186
5134994 TÜP DAĞITICILARI

Aygaz
Özgaz

Deniz Otobüsü J®kg°z
Yalova -Kabataş (Işgünlerl) Ergaz9QZ

07.20-09.35-17.10 Ipragaz
Tatil Günleri 10.35-13.30-17.15 Habaşgaz

Yalova -Kartal (İş günleri) Ukltgaz
07.30-09.00-10.30 Yeni Ukltgaz
12.30-14.45-16.45 Alevgaz
1'8,15-19.30-20.00

513 12 95
514 17 00
513 1637
513 16 37
513 88 43
513 22 59
513 45 46
513 1.7 38
513.65 00
513 40 95

■Dursun^™*. MBİİ
KİRPİKLERİNDE KALAN

En güzel kitapları 
çektiğin filimleri 
anıları getiri,.

En güzel gecelerden 
bir avuç yıldız getiri... 
Gözlerini okşayan 
çiçeklerden de getiri.. 
Saçlarını okşayan 
rüzgarları unutma 
bedenini okşayan 
tuzlu sulardan getiri..

Neşenden, umudundan 
mutluluğundan getiri 
Bir çoban armağanı 
çamlardan şakız getiri 
Üstüne uzandığın 
sahilden taşlar getiri 
Deniz dibinden kumlar 
hüzünlü şarkılardan 
etini sevda gibi 
yakan güneşten getiri

İKİ DAMLA GÖZYAŞI 
KİRPİKLERİNDE KALAN 
GÜN SATIMLARINA DALAN 
BÂNA BİR ÇİFT GÖZ GETİRİ

13.7.1991 Stockholm

Dünyaca bir veya birkaç pencereden 
değil, bütün pencerelerden baka
bildiğimiz zaman sorunlar çözümlenir.

KARŞI YAKA MEMLEKET 
Adalardan günbatımı 
gülyüzüne bakarım.
Yanardağ misali 
korlaşır gönlüm!
Çeşme'den; Bodrum'dan 
esen rüzgarı 
alır da koynuma 
bir offf çekerimi. .

Bir kaosun girdabında 
boğulan ülkem!
Gülümsersen, 
kara kışın yaz olur! 
sis dağılır, biter gece, 
umutlarım 
destanlara söz olur!...

13.11.1986 Atina

AL DA BENİ
Dağlara, 
taşlara sesleniyorum!..
Küme, -küme
bulutlara gökyüzündekil.. 
Rüzgarlara sesleniyorum! 
Al da beni 
götür beni, 
Sevgimi, 
dostluğumu, 
hasretimi...
bilmediğim sahillere!...

Al da beni, götür beni 
İÇİME DOĞAN GÜNEŞEI

1975 İzmir / KARŞIYAKA
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TEŞEKKÜR
Karayollarının bozduğu zeytinliklerimizin 

yolunu şikayetlerimize hassasiyet 
göstererek parke döşeten

Belediye Balkanımız

Sn. Nurettin AVCI'ya
teşekkür ederiz.

Teşekkür Etmek isteyenler Adına
İbrahim BABÜR

Belediyeye 
Karbogaz'dan jest 

Başkana 
makam arabası

İlçemizde bulunan 
TÜĞSAŞ'ın yan kuruluşu olan 
Karbogaz Gemlik 
Beledlyesl'ne ellerindeki 
mevcut araçlardan birini 
armağan etti.

34 MPP 25 Renault 21 
Concorde marka araç 
Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı'nın makam arabası 
olarak kullanılmaya 
başladı.

Başkanın eski makam 
arabası ise bakıma alındı

m <f wI

Çok yakında yeni düzenlemesiyle 
kışlan üstü örtülü, yazları açık Çay Bahçesi ve 

Düğün Salonu ile Gemliklilerin 
hizmetine girecektir.

Dücjün, Nifan, /ünnet, özel günleriniz ile toplantılarınız 

için Rezervanjonlarımıza banladık.

Tel: 51310 71 Gemlik
LINYAT KÖMÜRLERİ

Sanayici ve İhtiyaç Sahipleri Kaliteli 
Sanayi Kömürleri

TURAN 
TİCARET’te

O Soma
O Çan

O Tünçbilek
O Dursunbey

Talep halinde günde 100 ton 4 günde 
bin ton derhal teslim edilir. 
Beğenilmeyen kömürlerden 

bedel alınmaz.

Tel: 254 9İ 06 Ev : 254 86 77 
Merkez : İlkbahar Cd. Servet Apt. 

No : 11/B Vali Konağı Karşısı
Çarşamba Pazarı BURSA

KAYIP
Osmaniye Vergi 

Dairesine kayıtlı Vergi 
mükellefi iken 

bastırdığım 6601 -6650 
nolu.hiç kullanılmamış 
gider makbuz cildimi 

kaybettim.
Hükümsüzdür.

ÇAPAN KILIÇ
Vergi Dairesi No : 

5500016805

KAYIP
Gemlik Nüfus 

.. Müdûrlüğü'nden 
aldiğım 

nüfus cüzdanımı, 
çiftçi belgemi, 

emelilik sicil defterimi 
kaybettim.

. Hükümsüzdür.
Metin ATAN

İLAN KÜÇÜK KUMLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
1- Belediyemizde görevli memur ve işçi personele alınacak melbusatların alım 

işi 2886 sayılı yasanın 35: mcfddeşinln (a) bendi hükümleri dahilinde ihale edile ■ 
çektir.

2- Melbusat alımları ihalesi 08 Kasım 1995 Çarşamba günü saat 15.00'de 
Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- Bu işe ait şartname Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.
4- Alımlara ait dokümanlar aşağıda.çıkdrılmıştır, karşılarına miktarı, muammen 

bedeli ve teminatları gösterilmiştir.
5- Durum ilgililere ilan olunur.
SİVİL MEMUR VE İŞÇİ

Alınacak Malzemeler Miktarı Muhammen Bedeli
Takım Elbise 
Ayakkabı 
Gömlek 
Kravat

18
22
14 
4

RESMİ MEMURLAR DİKİŞ

6.000.000.-TL
1.200.000.-TL

600.000.-TL
150.000.-TL

Palto 4 6.000.000.-TL

Basın: 1995/20

1996 yılı yaklaşıyor

Tutarı Mukavvat Temindi
108.000.000.-TL 3.240.000.-TL
26.000.000.-TL

8.400.000.-TL
600.000.-TL

780.000.-TL
252.000.-TL

18.000.-U

24.000.000.-TL 720.000.-TL
Eşref GÜRE 

Belediye Başkanı

Müşterilerinize vereceğiniz armağanlar için

ıt

Çeşit kataloglarımızı görmeden karar vermeyin

Gazhane Cad. Fikret Oto Elektrik yanı No. : 51/A GEMLİK
TEL

Hizmetinizde
Takvim-Anahtarlık-Kalem- Masa ve Duvar Saatleri- Küllük Çeşitleri- 

Ajandalar- Masa Yazı Takımları - Çakmak- Ataşhk-T elefon Fihristleri- 
Hesap Makineleri-Çay Altlığı-Notluklar -Deri Cüzdanlar



PLASERARAN I YOR
En az lise mezunu, askerliğini yapmış 

diksiyonu düzgün, ehliyetli gıda konusunda deneyimli 
tecrübeli eleman alınacaktır.

Müracaat: BALOĞLU LTD.ŞTİ.
TEL : 524 82 34

HAFTALIK SİYASİ GAZETE

3. Çiller Hükümeti Cumhurbaşkanı Süleyman Demirci'den onay aldı. Yeni hükümet TBMM 'den güven isteyecek.

Doğru Yol Partisi Genel 
Başkanı Başbakan Tansu 
Çiller ile dün son kez 
bira ra ya gelen 
Cumhuriyet Halk Partisi 
Genel Başkanı Deniz 
Baykal hükümet kurma 
konusunda anlaştılar.

İki liderin ortak protokol 
konusunda anlaşmaya 
varmalarından sonra 
Başbakan Tansu Çiller, 52. 
hükümetin Bakanlar 
Kurulu listesini dün saat 
22.30 şualarında 
Cumhurbaşkanı

Cumhuriyet Bayramı 
törenlerine yağış engeli

Cumhuriyetimizin kur
tuluşunun 72. yılı tören - 
leri ilçemizde sağnak 
yağmur nedeniyle 
yapılamadı.

HAFTAYA BAKIŞ
O Kadri GÜLER

Atatürk'e saldırmanın dayanılmaz hafifliği ve 72. yıl
Mustafa Kemal'in "Benim en büyük çserim" dediği Cumhuriyetin 72. 

yıldönümünü kutladık.
Yağışlar resmi törenlerin ilçemizde yapılmasını engelledi. Birçok 

yerde de törenlerin ertelenmesine neden oldu.
Türkiye de son birkaç yıldır, başını birkaç eski marksistin çektiği 

Atatürk ve Atatürk dönemini eleştirme modasına daha sonra cumhuriyeti 
numaralama modası eklendi.

Eleştirilerin odak noktası, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu 
cumhuriyetin, halk cumhuriyeti olmadığı, militarist bir diktatörlük olduğu ve 
demokratik olmadığı şeklinde...

Bu düşüncedeki eski marksisler ile İslamcı kesim, ortak bir noktada, 
yani.Atatürk düşmanlığında birleştiler.

İslamcı kesim, Atatürk'ün şeriatı kaldırarak laik cumhuriyeti kurmasını 
■'birtürlü kabullenemediler. Onlar haklılar...

Atatürk, yalnız şeriatı değil, onun kurumlarını da kaldırdı.Tekkeler, 
zaviyeler yok edildi. Arap alfabesi yerine latin alfabesi getirildi. Öğrenim 
kolaylaştırıldı ve yayğınlaştırıldı.Kur'an türkçeleştirildi, herkesin Allahın 
kelamını kendi dilinden öğrenmesi sağlandı. Tüm bunlar dinden çıkar 
sağlayanların, Atatürk'ü bir kurtarıcı değil, "deccal" olarak gördüler.

Ama, ya o 1970'11 yılların marksitlerine ne demeli? Amaçları tarihsel 
gerçekleri saptırmaktan öte ne olabilir. Olsa olsa tarih kültürlerinin yetersiz 
kalması olabilir ama o cja değil.

Atatürk döneminde başarılanlar 72 yıllık Cumhuriyetin hangi dönem- 
li.nde başarılmıştır. Atatürk, köhnemiş duruma gelen padişahlık rejimi yıkıl - 
madan, halk egemenliği olan cumhuriyetin temellerini Kurtuluş Savaşı 
sırasında attı.TBMM 1920 yılında kuruldu. 1920'11 yılların koşullarında 600 
.yılık bir rejimin kalıntıları üzerine halk egemenliğini inşa etti. Cumhuriyetin 
kendisi olan demokrasiye geçiş için koşulları yaratmakla savaştı.

Cumhuriyetin kurulmaması, demokrasinin işlememesi için mustafa 
Kemal ve arkadaşları mı çaba harcadı yoksa Türk devriminin karşı güçleri 

,,0)1?
Tarih saptırılmak isteniyor. Atatürk döneminden sonra gelen siyasi

lerin demokrasinin boyutlarını çağdaş demoksasiyle yönetilen ülkelerin 
, düzeyine gefirmemellrin suçunu Atatürk'e yüklemeye çalışıyorlar.

72 yıl geçti,' içte ve dışta büyük çabalarla Atatürk'ün kurduğu 
cumhuriyeti yıkma girişimleri devam ediyor. Yeni moda Atatatürk'e saldır
mak, O'nu diktatör ve halk düşmanı göstermek.

Bugün,Türkiye Mustafa Kemal'in halkı İçin hedeflediği çağdaş 
medeniyet düzeyine gelmediyse, bunda suçlu aranıyorsa o kişi Atatürk 
olmamalı.

Suçlu onun ilkelerini kendi çıkarları doğrultusunda uygulayan çirkin 
siyasetçilerdir.

Süleyman Demirel'e 
sundu. Çankaya 
Köşkü'nde bir süre 
D^mirel'le görüşen Çiller, 
daha sonra çıkışta 
gazetecilere 52. 
Cumhuriyet Hükümetinin 
Cumhurbaşkanı tarafın
dan onaylandığını söyle
di.

Bursa Milletvekilleri 
Cavit Çağlar Devlet 
Bakanlığı ve Turhan Tayan 
Milli Eğitim Bakanlığındaki 
yerlerini korudular.

52. Çiller hükümeti şu

Törenler, kutlama 
İ komitesince cümartesi 
i gününe ertelendi.

Haberi Sayfa 3'de

Gemlik Rotary Kulübü meslek başarı 
ödüllerinin sonuncusunu verdi

Kutlu
Pay aslı 'ya 
plaket

Gemlik Rotary Kulübü, 
mesleklerinde başarı 
gösteren kişi ve kurumlan 
ödüllendirme devam edi 
yor. Berber Yılmaz 
Karacan ve Öner Zeytincilik 
A.Ş.'den sonra üçüncü 
başarı plaketini Türk Sanat 
Müziği'ne yaptığı katkıların
dan dolayı Kutlu Payaslı'ya 
verdi.

Haberi Sayfa 2'de

kişilerden oluştu:
Başbakan Yardımcısı 

ve Dış İşleri Bakanı Deniz 
Baykal, Devlet Bakanlan : 
Necmettin Cevheri, 
Abdülkadir Ateş, Aykon 
Doğan, Ali Dinçer, Ayvaz 
Gökdemir, Münif 
İslamoğlu, Adnan Ekmen, 
Coşkun Kırca, Ömer 
Barutçu, Mehmet 
Sevigen, Işılay Saygın, 
Mehmet Alp, Salim 
Ensarioğlu, Adalet Bakanı 
Bekir Sami Daçe, MIHI 
Savunma Bakanı Vefa 
Tanır, İçişleri Bakanı Nahit

Sntariyef 
Bata 
muhteşemdi

Cumhuriyetimizin 72. 
yıldönümü nedeniyle bu 
yıl ilk defa Atatürkçü 
Düşünce Derneği 
Gemlik Şubesi tarafın
dan Cumhuriyet Balosu 
düzenlendi.

Atamer Turistik 
Tesislerl'nde cumartesi 
akşamı yapılan baloda, 
Atatürk'ün 10. Yıl Marşı 
kendi sesinden dinlendi.

Şiir ve kompozisyon 
yarışmalarında dere 
ceye giren öğrencilere 
ödülleri verildi.

Haberi sayfa 3'de

Menteşe, Maliye Bakanı 
İsmet Atilla, Bayındırlık 
Bakanı Adnan Keskin, 
Sağlık Bakanı Doğan 
Baran, Ulaştırma Bakanı 
Ali Şevki Erek, Tarım ve 
Köyişlerl Bakanı Nafiz 
Kurt, Çalışma Bakanı 
Mustafa Kul, Sanayi 
Bakanı Fuat Çay, Enerji 
Bakanı Şinasi Altıner, 
Kültür Bakanı Fikri Sağlar, 
Turizm Bakanı İrfan 
Gürpınar, Orman Bakanı 
Haşan Ekinci, Çevre 
Bakanı Hamdi Üçpınarlar.

Kısa kısa kısa 
®RYA DİNÇ 
YARIŞMA BİRİNCİSİ 
Bnferji ve Tabii Kaynaklar 
Bdkanlığı tarafından 
açılan 14. Enerji 
Tasarrufu konulu kom
pozisyon yarışmasında 
Butsa İl Birincisi olan 
Gemlik Celal Bayar 
Ahadolu Lisesi öğrencisi 
Derya Dinç'e Eski Bakan 
>Wysel Atasoy tarafın
dan başarı belgesi veril - 
MI 
PİYASAYA
SAHTE PARA
■rüyorlardi
||İ|||narkete sahte 1 mil 
yonlira vererek, sigara 
wnak isteyen Doğan 
Kutu adlı zeytinci ihbar 
Üzerine yakalandı. 
Olçtiğimiz hafta mey
dana gelen olaydan 
sonra polis, Kulu'nun 
®pe yaptığı baskında 
>Madet sahte 1 milyon 
'daha buldu. Kulu'nun 
mali şubece yapılan 
Sorgulamasından sonra 
İstanbul’da Mustafa 
Aklaş ve Ahmet Atalay 
adlı kişilerde 13 adet 
ddha sahte banknot 
yakalandı. Olayla ilgili 
'soruşturma devam edi 
yor__________________ 
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"E» kİ bir tapınak yapıtından

||fe: Gonca Y«ı&kü«rün

"iYem seçim kanunu ve siyasi 
partilerin durumu" 

||||jj^|||g|:|||

'Sayfada

İlçe Sağlık Kurumünun 
geçtiğimiz yıllarda aldığı 
karar gereği kükürdioksit 
oranı yüksek kömürlerin 
ilçeye sokulması sıkı tak
ibe alındı.

Gemlik Kaymakamı 
Orhan Işın, Gemlik 
Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı, ilçe girişinde,Soma 
Kısrakbaşı kömürü dışında 
giriş yapan tüm araçları 
kontrol ettirerek, kaçak 
kömürlere el koyduruyor.

316 milyar İZİ

Fİ®ayıtopkıntılanıratıldı
Gemlik Belediye 

Meclisinin ekim ayı 
toplantıları devam edi 
yor.

.Dün toplanan 
Belediye Meclisinde gider 
bütçelerinin görüşülme
sine başlandı.

Bando, itfaiye ve zabı
ta personeline verilecek 
ek zamlar görüşülerek, 
kabul edildi.

Belediye meclisi,. 
Temizlik İşleri

ANAP Eski İlçe Başkanı Faruk Güzel, 22 Aralık 1995 
günü yapılacak olan milletvekilliği erken seçimlerinde 
partisinden aday adayı olacağını açıkladı.

Nüfusu yüz binlere yaklaşan Gemlik'i Ankara'da 
temsil edecek bir milletvekilin yıllardır bulunmadığını 
belirten Güzel, adaylığı kabul edilirse seçmenlerden 
Gemlik için oy isteyeceğini söyledi.

KORUYACAĞIZ...
ULUSAL ONURUMUZ ,ÖZGÜRLÜĞÜMÜZ 
ERKİMİZ
BÜYÜK N|MET: CUMHURİYET 
ATA EMANETİ CUMHURİYET 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
BİR BAŞKASINA İZİN YOK!
O'NU KORUYACAĞIZ.
O'NU YAŞATACAĞIZ
AKLIMIZLA, KANIMIZLA, CANIMIZLA...
SONSUZA DEK...

Kaymakam Orhan Işın, 
bugün yapacakları 
toplantıyla kükürdioksit 
oranı düşük başka yöre 
kömürlerininde ilçeye gi 
rişinin izin vereceklerini 
ancak, insan sağlığına 
zararlı kalitesiz kömür 
yasağının devam ede
ceğini söyledi.

Zabıta ve polisin yap
tığı denetimlerde 
yakalanan kömürler 
depolanıyor.

Haberi Sayfa 3'de

Müdürlüğüne yeni bir 
kamyon alınmasına karar 
verirken, itfaiyenin çevre 
yolu kenarındaki arsaya 
taşınması için bina yapım 
faslına 4 milyar lira 
ödenek kondu.

Ekim ayı toplantıları 
bitirilemediği için valilikten 
ek süre istendi.

Meclis, 2 Kasım 1995 
günü yeniden 
toplanacak.

Haberi sayfa 3'de
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72. i letveklll
Gidiş Nereye?

Pazar günü Cumhuriyetin 
yıldönümünü kutladık. Devletin üst kat
ları TV kanallarında boy gösterdiler, 
bol bol Atatürk'ün adını anladılar ve 
"demokrasi" söylevleri verdiler.

Ne var ki Türkiye, Cumhuriyetin bu 
72. yılında yapılacak olan erken genel 
seçimle belirsizliğe doğru sürükleniyor. 
Aynı kulvarda yarışan partiler arasında 
süregelen "kayıkçı kavgası", seçmen 
kitlelerin "liberal" veya "sosyal 
demokrat" siyasete olan güvenini 
aşındırmakta. Özelllkte,20 Eylül'den bu 
yana yaşanan olumsuz süreç, aynı kul
varda yanşan partilerin ayrışmasını 
daha da keskinleştiriyor, bu siyasetlerin 
seçmenlerini bir bakıma giderek 
yoğunlaşan bir karamsarlığa sürüklü 
yor.

Karamsarlık, merkezi Washington' 
da bulunan "Uluslararası 
Cumhuriyetçiler Enstitüsü'nün (İRİ), 
Türkiye'de "Strateji/Meri" adlı araştırma 
şirketine düzenli olarak yaptırdığı 
anlaşılan kamuoyu yoklamalarının 
sonuncusunda çok belirgin biçimde 
kendini gösteriyor. Bu yoklamaya 
göre, seçmenlerin partilere dağılımı 
şöyle:

DYP yüzde 13, RP yüzde 12, ANAP 
yüzde 12, DSP yüzde 10, CHP yüzde 8, 
MHP yüzde 8, HADEP yüzde 6, YDH 
yüzde 2; öteki partiler yüzde 1...

Farkedileceği üzere, parti adı veren 
seçmenlerin oranı "yüzde 72'de kalı 
yor. Yani erken seçimin gündemde bi 
cinci sıraya yerleştiği eylül ayında 
"yüzde 28"lik bir seçmen kitlesi, "Ben 
oyumu şu partiye vereceğim" diyemi 
yor. Bunlardan yüzde 23’ü "karasız", 
yüzde 4'ü ise neredeyse tümüyle 
umudunu kesmiş ve "partilere oy yok" 
diyor.

Lütfen bu tabloyu dikkatle gözden 
geçiriniz değerli okurlarım...

,*** '
Yukarıdaki sonuçları bir yana bırak

sak bile, son zamanlarda yapılan tüm 
kamuoyu yoklamalarında dört partinin 
( DYP, ANAP, RP, ve DSP) "yüzde 15" 
lerle "yüzde 20"ler düzeyinde sıra
landıkları görülüyor. Yani dört parti; 
seçmenlerin "yüzde 70'iyle "yüzde 
80"ini aralarında paylaşıyorlar. Geriye 
kalan “yüzde 30"luk veya "yüzde 20"|ik 
bölümü ise CHP; MHP, HADEP, YDH ve 
öteki partiler paylaşacaklar..

100'ün İçine 120'yi sığdırmaya
cağımıza göre "demokratik" öze 
kavüşturulduğu İddia edilen "bu seçim 
sistemiyle de", seçmen eğilimlerinin 
böylesine kaygan olduğu Türkiye'de, 
“yüzde 25" dolayında oy alan bir parti 
"tek başına iktidar" a gelebilir. Özellikle 
“bölge barajları", hatta fazla oy alan 
bir partinin, kendisinden az oy alanını 
gerisinde kalmasına yol açabilir -• 
nitekim kİ "barajlı sistemce, 1994 yerel 
seçimlerinde RP'den daha fazla mll-

Bgemük körfez
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl: 23 ŞAYİ: 1087 
Fiyatı :5.000 TL 

'■-‘“Ibl ve Sorumlu Müdürü : KADRİ GÜLER 
»tim Merkezi: Gazhane Cad. No.51 /A 

Tel: 513 17 97 GEMLİK
yer KÖRFEZ OFSET Matbaacılık Yayıncılık

çıkarabileceği hesaplan
mıştır-.
. CHP'.ye gelince. 20 Eylül'den bu 
güne hayli başarılı bir performans 
sergilediği izlenimini veren Baykal, 
"bölge barajları”nın yürürlükte olduğu 
sistemle "çok erken seçlm"e gitmeyi 
kabul ederek iyi mi yapmıştır âcaba?

Geçen cuma Arzu Yılmaz yazdı: 
Bölge barajı olmasaydı, 1994 yerel 
seçim sonuçlarına göre CHP 
Bursa'dan milletvekili çıkarabilecekti, 
ama baraj olduğuna göre çıkarama 
yacakl

Sistemin, bölge barajının "yüzde 25" 
ve "yüzde 20" düzeyinde olacağı dört 
ve beş milletvekilLçıkacak pek çok 
seçim çevresinde CHP, DSP, hatta 
ANAP ve DYP aleyhine sonuçlar, ver
mesine olasılığı hayli ğüçlüdür.

Peki bu tablo hangi partiye yaraya
cak?

. Sanıyorum RP'ye yörayaçak. 
Özellikle “Strateji/Mori"nin anketindeki 
"yüzde 23*lük kararsız seçmenin, 
“ANAP-DYP-Medya" üçgeninde şu son 
günlerde yaşanan çirkinliklerin de et 
kilemesiyle RP'ye yönelebileceği 
düşünülecek olursal..

Oysa kamuoyu yoklamaları ortaya 
koyuyor ki, Türkiye'de seçmen 
tabanında var olan bölünmüşlük 
"gerçekçi" değil. DYP ile ANAP seç
menini birbirinden ayıran çizgi son 
derece silik, ayrım daha çok “kişisel 
sürtüşmelerden kaynaklanıyor. CHP 
ve DSP seçmeni için de aynı durum 
söz konusu.

. İyi de toplam "yüzde 40"ları bula
bilecek "liberal" oylarla;, toplam 
"yüzde 30“ları ulaşabilecek "sosyal 
demokrat" oyların var olduğu 
Türkiye'de gidiş nereye?

Seçmen tabanı ve program 
bakımından birbirlerinden farkı 
olmayan DYP ile ANAP'ın lider 
takımının inatlaşması Ve buna RP'nin 
bilinçli, CHP'ninse -galiba dolduruşa 
gelerek- zorunlu katkısıyla, 24 Aralık'ta 
baskın seçime gidiliyor.

Öylesine kaygan bir zemindeyiz ki, 
Cumhuriyetin 73. yıldönümüne çok 
daha değişik koşullarda ve hatta belki 
de kutlamanın "lhmal"e uğrayabile
ceği bir ortamda erişmemiz olasılığı 
-var|

Hatta 1 Ocak 1996'da resmen 
"Gümrük Blriiğl"ne kabul edilmiş, ama 
hemen ardından siyasetten “çıkmış" 
bulunmamız olasılığı da...

Yani liderler arasındaki “kayıkçı 
kavgası" uğruna, demokrasinin Özü 
olan “laik sistem" adeta göz göre göre 
"lntlhar"a sürükleniyor! >

Ama Çillerle Yılmaz, Saykalla 
Ecevlt umursamıyor, "bilek güreşi'ni 
sürdürüyorlar...

Rotary Kulübü 
meslek başarı ödüllerinin 
sonuncusunu verdi. 

Kutlu i, 
Payash'ya

KAYIP

■ Gemlik Nüfus 
Müdürlüğü'nden 

aldığım nüfus cüz
danımı kaybettim.

Hükümsüzdür.

Didem ÇAN

/.Gemlik Rotary Kulübü, 
meslek başarı, ödüllerinin 
sonuncusunun Türk Sanat 
Müziğine yaptığı katkıların- 
dan dolayı Kutlu Payash'ya 
verdi.

4;^$Mçtiğlmlz hafta 
cumartesi günü Bursa 
Büyük Yıldız Oteli'nde 
düzenlenen yemekte 

: Gemlik Rotary Kulübü'ne 
kaiıtan yeni üyeler İsmail 
Akman. Kaan Dimili, Nuri 1 
$^^beyi, Halil Özer ve 
eşlerine kulüp rozetleri 
takıldı

FAVASU'YA PLAKET 
||| Gemlik Rötary 
wlübü'nün mesleklerinde 
kx3$ar;|ı olan kişileri ödül - 
•İendkme, kapsamında 
berber Yılmaz Karacan ve 
•Öner Zeytincilik A.Ş.'den 
s&ntttüçüncü başarı 
plaketi uzun yıllardan beri 
yazlarını Gemlik Sınırtaş 
Sitesinde geçiren Türk 
Müziği Sanatçısı Bestekar 
KUtjüT’ayaslı'ya verildi.

Kütlu Payash'ya başarı’ 
plaketi verirken bir konuş- 
mâyapan Gşcnlik Rotary 
Kulübü Başkanı Ceyhan 
Aydın, "Kutlu Payaslı, diğer 
sanatçılar gibi Bodrum'da, 
Marmaris te, Antalya ve 
Kuradasında yazlığını 
igeçlrmeyip, uzun yıllardan 
bert tatillerini Gemlik'te 
geçirerek, Gemliklilerle 
kaynaşmış, Gemlikli 
olmuştur. Bu nedenle ken- 
dislnir Türk Sanat Müziğine 
otan katkılar büyüktür. 
Başarılarının devamını 
ditiyorum. Bu başarı plake
tini kendisine sunuyorum" 
dedi.

Payash'ya plaketini 
Avüfcâ t Teoman Ekim verdi.

Kutlu Payaslı, burada 
yaptığı konuşmada, "çalış- 
makarımı Tanrının yardımı 
İta Sîzlerden gelen destek 
İte sürdürüyorum.
Krallardan, devlet başkan • 
tacından ödüller aldm.
Ancak, sizden aldığım bu 
ödül hepsinden üstündür. 
Bu Ödülü bana değil, Türk 
Müziğine katkılarımdan 
dolayı alıyorum. Sanatçı ile 
Rotary arasında bir benzer- 
ilk var. Her ikislde topluma 
hizmet vermek için çalışır. 
Sanatçılar ve Rotaryenler 
«Noteriyle gönüllerindeki 
Sevgi volkanlarını topluma 
■lar. Böyle bir ödülü 

killerin bana ver
mesinin ayrı bir anlamı var. 
18*20 yıldır yaz tatillerimi 
Gemlik'te geçilmekten 
büyük mutluluk duyuyo- 
cum. İzmir'de, 
Kuradasında bula- 
madığırn sevgiyi Gemlik'te 
»izlerin arasında buluyo- 
rum. Buda bana büyük 
mutluluk veriyor. Sevgili 
Teoman kardeşimin lan 
sesi İte Rotaryen dostlarım 
oldu Kızımı da bir 
Gemlikliye vererek slzler- 
den biri oldum." dedi.

Necati KARTAL

KÖMÜR SORUNU-3-
"Büyüyen Türkiye'nin sorunlarını, büyümeyen 

KİT'ler çözemiyor". Bu alıntı, hemen her kurumun 
günlük eleştirisi haline geldi.

Bazıları bunu bir entellektüellik, ya da moda 
eleştiri olarak algılıyorlar.

Oysa, günlük yaşamımızı her an etkileyen bir• 
fonksiyona sahip olduğunu görmemek için kör olmak 
gerekiyor.

İktisadi ve sosyal yaşamın onlarca örneğini vere
bilmek mümkün. Ancak biz, konumuz olan kömürle 
ilgili boyutunu aktarmaya çalışacağız.

“Hava kirliliğinin önlenmesi ve hava kalitesinin 
korunması" amacıyla, mahalli çevre .kurulları kömür
lerin özellikleriyle iigili kararlar alırlar.

Bu kararlar çoğu kez doğruya yakın, fakat] 
"bürokrat mantığıyla" alındığı için, yaşama geçmesi 
oldukça güçleşiyor.

Devletin ve kamu kaynaklarının varlığına dayalı 
kararlar ile, 1930'ların devlet yapısına üyğuri çözüm
lemeler günümüz Türkiyesi'ni taşıyamaz olmuştur.’ 
Örneğin 1992 Nisan'ında Bursa İl Mahalli Çevre Kurulu 
“ithal kömür kararı alıp, bunun sadece Bursa 
Büyükşehir Belediyesince getirileceğini ve sadece 
bu kurum vasıtasıyla satılabileceğini, ek olarak 
T.D.Ç.İ. ceviz kok kömürünün serbest olduğuna" 
ilişkin Karar almıştır.

Bir milyonluk nüfusla Bursa'nın bu hqtta üç ayrı 
merkezde konuşlanmış bulunan sanayinin (küçük- 
orta ve Büyük sanayi) yakıt ihtiyacını sadece 
belediyenin karşılayabilmesinin imkansız olduğunu 
kamunun görebilmesi için 3 yil geçmesi ve 550 milyar 
zarar (!) etmesi mi gerekiyordu?

Bu süre içerisinde hiçbir ithalatçı mal getire
memiş, (çünkü getirsed.e satması yasak) yerli üretici 
ler kömürlerinde iyileştirme yapma uğraşısına 
girmemiş (çünkü girsede satması yasak) böylece 
sadece kamu kurucularına teslim edilmiş olan Bursa, 
3 yıldır büyük çileler çekmiş, 1995 yılının ekim ayında 
Büyükşehir Belediyesinin kömürü biterek, “ithal 
kömürün satışını serbest piyasaya açmışmıştı." 
Ancak nafile, şu anda hiçbir ithalatçı G. Afrika'dan 
veya Rusya'dan (BDT) kömür alması mümkün 

■ değildir, çünkü bu bağlantı ve alımlar nisan ayında 
başla c temmuzda sona erer.

Bugün olacak olan Bursa'nın donması veya 
kaçak kömürdür.

Böyle olmasada Gemlik'in durumunda da bir 
açmaz vardır.

Alınan kararda “ithal kömür ite %1 kükürt içeren 
soma kömürü" serbest bırakılmıştır.

Karar kömür özellikleri açısından doğrudur. Ancak 
%1 kükürt ihtiva eden veya elenip magnetit ha 
vuzlarında yıkanarak hava kirliliğinde az etki bırakan 
birçok kömür var olup, çevre kurulu kararında 
Menşei SOMA olarak verilmesiyle diğer kömürlerin eli 
kolu bağlanmıştır.

TKİ/ELİ (SOMA) kömürünün üretimi az olduğu için 
bugün yerilen sipariş en erken 35-45 gün sonra mal 
haline dönüşmektedir.

Bırakın özel sektörü, resmi yazı ie resmi makam 
dahi mal talep etse 30-40 günden önce temin 
etmesi mümkün değildir.

Dolayısıyla bugün iki alternatif vardır.
Birincisi : Daha yüksek üretimi olan TKİ/GLİ 

Tunçb’ilek devlet işletmesinin, yıkanmış 18/50 ve + 50 
kömürü.. .

İkincisi : %1 yanıcı kükürt içeren Balya, Çan, 
Ağaçlı vb. özel kömür işletmelerinin kömürü.

Blrüçüncüsü yok; ya da kömür temin edemeyen 
vatandaşın kaçak kömüre yönelmesidir ki, en vahimi 
budur.

Türkiye, Türkiye'yi taşıyamıyor. Ancak kollektif 
çalışma ve rasyonel kararlarda çözüm bulabiliriz, 
aksi yürümeyen bir işlerlik olur. Zararı hepimize çıkar.
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İt ' Kaymakamlık ve Belediye, ilçeye giren tüm kömürleri kontrol ediyor

moda

enby 
rota*

üvere- 
ömürle

iterinin 
kömür-

tokat
içmesi

dayak I 
;tm- I 
nujtır, I

Kötü kömüre yasak
F İlçe Sağlık Kurulu

* tarafından alınan karar 
- gereği kükürt oranı yüksek 
|kömürlerin ilçeye girişi 
^Kaymakamlık ve
Belediyece sıkı bir şekilde 

! denetleniyor,. Kötü vasıflı 
kömürlere el konuyor.
f İlçe Sağlık Kurulu 
kararına bu yıl sıkı bir şe 
kilde uyularak kükürtdiok- 
sit oranı yüksek, İnsan 
sağlığına zararlı, vasıfsız 
kömürlerin ilçeye 
girmesinin önleneceğini j 
söyleyen Kaymakam 
Orhan Işın, alınan karar 
gereği Soma Kısrakbaşı 
kömürlerinden başka 
Kömürün satılıp satılma
ması konusunda bugün

yeni bir karar alınacağını 
söyledi.

Kaymakam Işın, 
gazetemize yaptığı açık
lamada Soma ocakların
da başgösteren sıkışıklık 
nedeniyle kömür bulmak
ta zorluk çekilmesi yolun
da yakınmalar'aldıklarını, 
bu nedenle Tünçbilek' in 
aynı özellikleri taşıyan 
kömürlerinin de satılması
na izin verebileceklerini 
söyledi.

Kaymakam Orhan. 
Işın, düşük kalorili kömür - 
terin doğada büyük bir 
kirlilik meydana getirdiğini 
ve İnsan sağlığına zarar 
verdiğini belirterek alınan 
kurallara uyulmasını istedi.

.İlçeye kaçak sokulmak 
istenen kömürlerin polis ve 
belediye zabıtasınca kont 
rol edilerek el konul - 
duğunu ve mezbaa 
yakınlarında boşaltıldığı 
öğrenildi.

KALORİ YÜKSEK
Soma 'Kısrakbaşı 

kömürlerinin. Keleş, 
Orhaneli ve İstanbul 
kömürleri gibi düşük kalo
rili kömürlere göre daha 
pahalı olduğu piyasada 
tonunun 5-6 milyon 
liradan satıldığını, yanma 
ısı değerinin yüksek olması 
nedeniyle yakıldığında 
daha az kömür kullanıla
cağından düşük kalorili 
kömürlerden daha ucuza 
mal olacağını belirtildi.

i Kunâj
İM I 

adecell 

otat i 
UğUM1 I

Belediye Gelir Bütçesi 316 milyar 121 milyon 805 bin lira.

Ekim ayı toplantıları uzatıldı
jçayn I
Küçül- I

I
idece I 
lüğünü I
W I

jette- I

ûfsto I 
rao I
öylece H

7/mdo I 
,*u I

jırçfı.' I

tattn I 

ûmkün
* I

Gemlik Belediye Meclisi 
ekim ayı toplantılarına dün 
devam edildi.
। Gider bütçesinin 
görüşüldüğü toplantı 
tamamlanamayınca ek süre 
(istendi. Dün saat 14.00'te 
Belediye Başkanı Nurettin 
Avcr'nın başkanlığında 
toplanan belediye , 
meclisinde eski tutanağın 
kabul edilmesinden sonra 
gündem maddelerinin 
görüşülmesine geçildi.
r Gider bütçesinin madde 
madde ele alındığı belediye 
meclisinde belediye bando 
elemanlarına yüzde 70 
oranında zam yapıldı. 2 
milyon 200 bin lira âlân 
bando şefi zamdan sonra 3 
milyon 700 bin lira alacak.

diğer müzisyenlerin ücretleri 
ise 2 milyon liradan 3 milyon 
400 bin liraya yükseltildi.

Daha sonra zabıta ve 
itfaiye bütçelerinin'' 
görüşülmesine geçildi;

Belediye İtfaiye bütçesi 
görüşmelerinde yeni açılan 
çevre yolundaki kamu - 
taştırılan arsaya bina yapımı 
için 4 milyar lira para ayıldı. 
Ayrıca itfaiye teşkilatının 
eksiği olan içinde yangın 
söndürmede kullanılacak 
tüm tesisatı taşıyan bir kur
tarıcının alınması karar - 
taştırıldı.

Belediye Meclisi, itfaiye 
ve zabıta personelin fazla 
mesai ücretlerini yeniden 
belirledi. Buna göre zabıta 
ve İtfaiye müdürleri fazla

mesai olarak brüt 8 milyon 
840 bin~llra, amirler ise 8 mil 
yon 500 bin lira, komiser, şef 
ve onbaşılar 8 milyon 160 bin 
lira; zabıta ve İtfaiye erleri 7 
milyon 480 bin lira ek zam 
alacaklar. Oylamada, < 
RP'den Ali Okuroğlu ve Enver 
Şahin rakamları az bularak, 
red oyu kullandılar. Öte yan-. 
.dan Belediye Temizlik İşleri 
Müdürlüğü’ne 4 milyar liraya 
bir araç alınması karara bağ
landı. Belediye Meclisinin 
gündeminde bulunan sü, 
kanalizasyon işletmesi gelir ■ 
gider bütçesi İle İmar konu
larını ele almak üzere valilik
ten ek süre istenmesine, 
meclisin 2 Kasım 1995 
perşembe günü saat 
14.00‘de toplanılmasına 
karar verildi.

Cumhuriyet 
Bayramı 
frenlerine 
yağış engeli

B^Bnhurivetimizin kuru
luşunun 72. yılı kutla - 
liMİarı yağmur engeline 
Midi.
İOİhhurivet Bayramı 
lİBİknlerine 28 Ekim 1995 
'^Cumartesi günü saat ■ 
||Mi>o de Atatürk Anıtına 
;ç^fenk konarak saygı 
tutuşunda bulunulması 
IM|stlklal Marşımızın 
pİBpeneek bayrak töreni 
Yapılmasıyla başlandı. 
Pazar günü sabah saat 

'9.30 da yapılacak kutla- 
|MBar havanın yağışlı 
| â&rjası nedeniyle 
•.Cumartesi gününe erte-

^CUMHURİYET KOKTEYLİ 
9MFn,1urive^mizin 7$- 

gaBonümü nedeniyle 
• Kchimakam Orhan Işın 
.• tarafından protokole 
'-Tıb^l Otel'de bir kokteyl 

• YeiSdi.
'Kokteyle Belediye 

Başkanı Nurettin Avcı, - 
ydiğı temsilcileri, siyasi 
parti ilçe başkanları, 
Ticaret ve Sanayi Odası

•Başkanı, kuramların 
I yöneticileri, daire müdür- 
İİeBI dernek yöneticileri, 

basın mensupları
iMldılat.

Kokteyde Atatürkçü 
. pvşünce Derneği tarafın- 

J III** aÇ,lon "Cumurlyet 
Oj^Ktcrtürk" konulu kom

pozisyon ve resim yarış- 
'Masında bi rinci olan 
..Öğrenciler yazılarını 

akudular.

--------------Gonca YERLİYURT -------

KAYIP
Erzurum Merkez Nüfus
Müdürlüğünden almış 

olduğun nüfus 
cüzdanımı kaybettim.

Hükümsüzdür. 
MESUT UZUN

ESKİ BİR TAPINAK YAPITINDAN
Doğrular eğer gerçekten doğruysa, yani doğru gibi 

görünmeden "dosdoğruysa" üzerinden asırlar geçse 
de hep günceldir. Aynı sizinle paylaşmak istediğim 
eski bir tapınak yazıtında olduğu gibi...

"Gürültü patırtının ortasında sükunetle dolaş, ses 
sizliğin İçinde huzur bulunduğunu unutma. Başka türlü 
davranmak açıkça gerekmedikçe herkesle dost 
olmaya çalış. Sana bir kötülük yapıldığında verebile
ceğin en İyi yanıt unutmak olsun. Bağışla ve unut. 
Ama kimseye teslim olma. İçten ol, telaşsız, kısa ve 
açık seçik konuş. Başkalarına da kulak ver. Aptal ve 
cahil olduklarında bile dinle onları, çünkü dünyada 
herkesin bir öyküsü vardır...

Yalnız planlarının değil, başarılarının da tadını 
çıkarmaya çalış. İşinle ne kadar küçük olursa olsun 
ilgilen, hayattaki dayanağın odur. Seveceğin bir iş 
seçersen, yaşamında bir an bile çalışmış olmazsın. 
İşini öyle sev ki başarıların bedenini ve yüreğini 
güçlendirirken, verdiklerinle de yepyeni hayatlar 
başlatmış olacaksın.

Olduğun gibi görün ve göründüğün gibi ol. 
Sevmediğin zaman bile sever gibi yapma. Çevrene 
önerilerde bulun ama hükmetme. İnsanları 
yargılarsan, onları sevmeye zamanını kalmaz. Ve 
unutma. kİ İnsanlığın yüzyıllardır öğrendikleri, sonsuz 
uzunlukta bir kumsalda, tek bir kum taneciğinden 
daha fazla değildir. O bahçeye layık bir bahçıvan 
olmak için her bitkinin sürekli bakıma ihtiyacı 
olduğunu unutma.

Kaybetmeyi ahlaksız kazanca tercih et. İlkinin 
acısı bir an, ötekinin vicdan azabı bir ömür boyu 
sürer. Bazı idealler o kadar değerlidirler ki, o yolda 
mağlub olman bile zafer sayılır. Bu dünyada bıraka
bileceğin en değerli miras dürüstlüktür.

Yılların geçmesine öfkelenme, gençliğe yakışan 
şeyleri gülümseyerek teslim et geçmişe... 
Yapamayacağın şeylerin, yapabileceklerini 
engellemesine izin verme. Rüzgarın yönünü 
değiştiremediğin zaman yelkenlerini rüzgara göre 
ayarla. Çünkü dünya, karşılaştığın fırtınalarla değil, 
gemiyi limana getirip getirmediğinle llglnecektlr. 
Arasıra isyana yönelecek olsan da hatırla ki, evreni 
yargılamak imkansızdır. Onun için kavgalarını 
sürdürürken bil® kendi kendinle barış içinde ol.

Hatırlarmısın doğduğun zamanlan, sen ağlarken 
herkes sevinçle gülümsüyordu. Öyle bir ömür geçir 
ki, herkes ağlasın öldüğünde, sen mutlulukla | 
gülümse. Eninde sonunda bütün servetin sensin. I 
Görmeye çelişki bütün pisliğinle ve kalleşliğine rağ
men dünya yine de insanoğlunun biricik güzel 
mekanıdır."
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Cumhuriyet 
Balosu 
muhteşemdi

Cumhuriyetimizin 
72. yıldönümü 
nedeniyle Atatürkçü 
Düşünce Derneği 
tarafından bu yıl ilk kez 
Cumhuriyet Balosu 
düzenlendi.

Atamer Turistik 
Tesisleri Salonunda 
cumartesi günü 
akşamı yapılan 
baloya Kaymakam 
Orhan Işın, Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı, 
Garnizon Komutanı, 
Kurşunlu Belediye 
Başkanı ve davetliler 
katıldılar.

Derneğin en yaşlı 
onur üyesi katıldı. 
Tankut Öktem’in 
Cumhuriyet anılarının 
dinlenmesinden sonra 
davetliler birlikte 
Cumhuriyetin 10 . yıl’ 
marşını söylediler. 
Atatürk'ün 10, yıl söyle
vi de kendi sesinden 
dinlendiği gece de 
konuklar doyasıya 
eğlendiler.

GEMLİK TİCARET BORSASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

5590 SAYILI TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ 
TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ 
KÂNUNUNUN. TATBİKATINA AİT 88/12497 SAYILI TÜZÜK 
HÜKÜMLERİ VE 8 MAYIS 1991 TARİH VE. 20865 SAYILI 
RESMİ GAZETEDE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN 
91/1746 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARININ 27.Cİ 
MADDESİ UYARINCA YAPILACAK MESLEK KOMİTELERİ 
ÜYELERİ SEÇİM HAKKINDA AŞAĞIDA YAZILI BİLGİ 
İLGİLİLERİN DİKKATİNE ARZOLUNUR.

SEÇİM GÜNÜ:
GEMLİK TİCARET BORSASI MESLEK KOMİTELERİ SEÇİ

Mİ 14 KASIM 1995 SALI GÜNÜ GEMLİK TİCARET BORSASI 
MECLİS SALONUNDA YAPILACAKTIR. SEÇİM SABAH 
08.00 DEN 17.00 ‘YE KADAR GİZLİ OY, AÇIK TASNİF 
ESASLARINA GÖRE.YAPILACAKTIR.

LİSTELERİN ASILDIĞI YERLER:
SEÇME VE.SEÇİLME HAKKINA HAİZ BULUNANLAR 

YALNIZ SEÇME HAKKINA HAİZ BULUNANLARIN AD VE , 
SOYADLARI İLE TİCARET UNVANLARINI KAPSAYAN LİS
TELER. 1 KASIM 1995 ÇARŞAMBA GÜNÜNDEN İTİBAREN 
3 KASIM CUMA AKŞAMI MESAİ SAATLERİ'SONUNA 
KADAR GEMLİK TİCARET BORSASI GİRİŞ KAPISINDAKİ 
İLAN TAHTASINDA 3 TAM İŞGÜNÜ ASILI KALACAKTIR.

İTİRAZLAR
LİSTELERDE SEÇMENLERİN ADLARI, MESLEK, VE ; 

HÜVİYETLERİ YANLIŞ VEYA MÜKERRER YAZILMIŞ VEYA 
HİÇ YAZILMAMIŞSA İTİRAZLARIN İLAN SÜRESİ İÇERSİNDE 
İLÇE SEÇİM KURULU.BAŞKANI HAKİME YAPILACAKTIR.

OYVERME
OY KULLANACAKLARIN SANDIK KURULU BAŞKANINA 

GÖSTERMEK ÜZERE NÜFUS HÜVİYET CÜZDANLARINI 
YANLARINDA BULUNDURMALARI GEREKLİDİR.

ŞİRKET VEYA KOOPERATİFİ TEMSİLE YETKİLİ BULUNAN 
KİŞİLERİN KURUMLARINDAN VERİLEN YETKİ BELGELERİNİ 
YANLARINDA GETİRMELERİ VE SEÇİM KURULUNA İBRAZI 
MECBURİDİR.

ZfEVEatPETCOŞSKJlK

(Tarih i'çinde Gemlik ve Havalisi) 
SARAY EYLENCELERİ

Murat Hüdavendigar şan ve şeref 
dolu günler gördü. Babasından teslim 
aldığı toprakları genişletti, devleti 
güçlendirdi, hazîneyi zenginleştirdi. 29 
yıl saltanat sürdü, saray halkı deladebe 
içinde yaşadı, onun zamanındaki saray 
eylencelerinin ünü tarihlere geçti. Oğlu 
için kurdurduğu bir düğün vardı ki ünü 
yedi ülkeye yayılmış, yer yerinden 
oynamış, şanı debdebesi dillere destan 
olmuştu.

Germiyan oğlu Süleyman Şahin kızı 
Gülçiçek Hatunun gelin olarak getirildiği 
bu düğün hakkında Aşık Paşazade 
şöyle yazar.

"Her yere, büyük devletlere okuyu
cular gitti. Onlar da okudukları dürü- 
lerlyle geldiler. Mısır sultanının dürüsü 
en başa konuldu.

Bol saçılar geldi ama Evrenos 
Gazi'nin saçısı en büyüğü idi. 
Bursa kadısı Koca Naib düğün alayının 
başına geçti. Gelini almak için 
Kütahya'ya doğru, yola çıkıldı. 
Bürsa'dan bin kişi gittiyse, bin kişi de 
oradan katıldı. Gelin ilahilerle ata 
bindirildi. Çeşnigirbaşı (TefriZat nazırı) 
atı yedekledi. Böylece Bursa'ya geldi 
ler. Davullar kırk gün, kırk.gece inildedi.

। Köçekler kırk gün kırk gece oynadılar. 
Kazanlar kırk gün kaynadı. Sarayda 
yedi ülkenin sultanları ağırlandı. Dürüler 
geldi, gelinin başına para yerine inci, 
elmas saçıldı, Düğünü Hacı İvaz Paşa 
yönetiyordu.

Sarayda onca debdebe, onca 
şaşaa sürüp giderken, Murat 
Hüdavendigar bir yandan Rumeli'de, 
bir yandan Anadolu'da yeni yeni zafer- j 
lerin peşinde koşuyordu.

1389 yılında TTaçlı ordularıyla 
yapılan zafer sırasında yaralı bir sırp 
askeri tarafından bıçaklanarak 
öldürüldü. Hemen orada, yerine oğlu [/ 

Yıldırım Bayezit Padişah oldu. 'o
Yıldırım Bayezit padişah olur olmaz f 

Murat Hüdavendigarın küçük oğlu olan, । 
kardeşi Yakup Çelebi'yi şehit ettirdi.

O sırada Molla Yakup Fenari Bursa I I 

kadısı idi. Verilen emir üzerine 
Çekirge'deki Murat Hüdavendigar^ 1 

türbesini yaptırdı.
Savaş alanından getirilen Murat ve , 

Şehzade Yakup'un cenazeleri bu tül \ I 
beye konuldu.

I 
Tarih içinde Gemlik ve Havalisi) I ■

Yıldırım Bayezit zamanında Bursa 
(Haftaya)
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Atatürkçü Düşünce Derneği Gemlik Şubesi'nin 
Cumhuriyet Bayramı nedeniyle orta dereceli okullar 
arasında açtığı "Cumhuriyet ve Atatürk" konulu kom-, 
pozisyon yarışmasında birinci gelen yazı.

"Atatürk ve Cumhuriyet"

Süper 1/B 34 Gemlik Lisesi

;oc

Atatürk deyince ne yazık kİ kalıplaşmış 
saygı sözcükleri gelir aklımıza önce. 10 
Kasımlarda bir dakika daha fazla 
düşünürüz O'nu. Hatırlamamız gereken 
onca gün varken Atamızı.

Dile kolay tam dört yıl. Bir ülkenin özgür
lük Savaşı. Özgürlük çanları bizim İçin 
halkın tabakalara ayrılmasının sonu. 
Özgürlük çanları bizim İçin çalmaya 
başladı. 1923'te, ayaklarımızda zincirleri 
kırdığımız, İnsan olmanın güzelliğini 
öğrendiğimiz tarih. İlk kez bizi yöneten 
insanlar üzerinde bize söz hakkı tanıyan ve 
bize kendi meclisimizi seçme hakkı veren 
en inSancıl-yönetlm şekline, cumhuriyete 
senin sayende kavuştuk,

Çok yollara aşıldı bugünlere gelebilmek 
İçin. Adı, sayısı unutulmuş onbinlerpe 
kahramanın üzerine toprak attık. Temel 
yaptık onlgn, üzerinde yükselteceğimiz 
cumhuruyet binasına. Herşeylmizi size 
borçluyuz. Siz kahraman şehitlerimize, gazi 
lerimize ve senin dehana, bilincine, İnancı
na Atam.

Ama ne yazık kİ bilemiyoruz ne senin, 
ne şehitlerimizin ne de özbenllğlmlzln 
değerini. Başımızı çevirip arkaya bakmak 
gelmiyor aklımıza. Bizim için ölen insanları

hatırlamak İstemiyoruz. Hatta bazılarımız 
varkl çamur atmak, karalamak isteyen O 
dehayı; Ama onlar havanda su dövmeye 
devam etsinler. Onların sayelerinde biraz 
daha fazla anlıyoruz Cumhuriyetin ve 
Atatürk'ün değerini. Birbirimize daha fazla 
kenetleniyoruz.

Hasta adamı 1923'te cumhuriyet 
kaldırdı yatağından. İyileştirmeye başladı. 
Ama biz bile bile yaralar açmaya çalışı, 
yoruz o iyileşmeye çalışan adamın 
bedeninde. Kolay gelinmedi bü günlere. 
Toprak hala kan kokuyorken bizim 
gözümüz, kulağımız tıkalı, liflemeye çalışı 
yoruz.

Ama arkadan büyük bir sesle bilinçli bir 
gençlik geliyor. Taze eller, taze beyinler 
kanayan yaraları tamir etmeye geliyor.

Bize bıraktıklarına karşı teşekkürler çok 
boş geliyor bana. Sana ve senin kahraman 
askerlerine olan borcumuzu sözle değil, fiille 
ödeyeceğiz. Sen rahat uyu bil ki arkanda 
pırıl pırıl bir gençlik-var. Genç kalemler, 
genç sporcular, mühendisler, doktorlar. Ve 
en önemlisi bağımsızlık meşalesini taşıyan 
cumhuriyetçiler var arkanda. Sen rahat 
uyu. Unutmakl senin çizdiğin yolda yürüyen 
ve yürüyecek olan büyük bir aydınlık var.

GAYRİMENKUL AÇIK ARTIRMA 
İLANI

GEMLİK SULH HUKUK MAHKEMESİ
SATIŞ MEMURLUĞUNDAN

Dosya No : 1995 /16 SATIŞ

İŞ t 
ca

Suyun izalesine Gemlik Sulh Hukuk 
Mahkemesi'nin 22/12/1994 tarih ve 1994/645 sayılı 
karar gereğince satılmasına karar verilen aşağıda 
belirtilen gayri menkul açık artırma ile satışa 
çıkarılmıştır.

Gemlik Tapu Sicllinde~.kayıtlı tapunun 
Umurbey Kasabası Köy içi mevkii pafta 6, parsel 
433 sayfa 428'de kayıtlı, 116 m2xyapıya müsait, 
viran eski bina satışa çıkarılmıştır. Satış bedeli 
825.CX30.000.- Tl. dir.

SATIŞ ŞARTLARI
> 1.-.Satış 28.11.1995 salı günü saat 14.00'dan 

14.15'e kadar Adliye Yazı İşleri Müdürlüğü odasın
da açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırma - 
da tahmin edilen kıymetin %75 ni ve rüçhanlı ala
caklar varsa alacakları mecmuunu ve satış masr - 
flarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir 
bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü 
baki kalmak şartı İle 8.12.1995 cuma günü saat 
14.00 ile 14.15 de ikinci artırmaya çıkarılacaktır.

Bu artırmada da rüçhanlı alacakların ala
cağını ve satış masraflarını geçmesi şartıyla %40 
nisbetinde artırana ihale olunacaktır.

Artırmaya iştirak edeceklerin kıymetin %10 nis - 
betinde pay akçesi veya bu miktar kadar Milli bir 
bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. 
Satış peşin para ile yapılır, alıcı istediğinde 20 
günü geçmemek üzere mehil verilir. İpotek sahibi 
alacaklılarla diğer İlgililerin irtifa hakkı sahiplerinin 
bu gayri menkul üzerindeki haklarının hususiyle 
faiz ve masraflara dair olan iddialarının bel
geleriyle birlikte onbeş gün içinde dairemize 
bildirmeleri lazımdır. Aksi taktirde hakları tapu sicili 
ile sabit olmadıkça paylaşmada hariç bırakıla
caktır.

Satış bedeli hemen veya verilen mühlet 
içersinde ödenmezse İ.İ.K'nun 133. ncü maddesi 
gereğince İhale feshedilir. İki ihale arasındaki fark
tan ve %30 faizden alıcı ye kefillerin mesul tutu
larak hiçbir hükme hacet kalmadan kendi
lerinden tahsil edilecektir^

Şartname İlan tarihinden itibaren herkesin 
görebileceği bir yere dairede asılı olup, masrafı 
verildiğinde İsteyen alıcıya bir örneğinin gönder
ileceği, satışa İştirak edenler şartnameyi görmüş 
ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, 
başkaca bilgi almak İsteyenlerin 1995/16 sayılı 
satış dosyamıza başvurmaları, dellaliye, damga 
resmi, tapu harç ve masraflarını İle İhale bedeli 
üzerinden % 15 KDV alıcıya aittir. İlan olunur.

İc. İ.f. K. 126
(İlgililer tabirine İrtifak hakkı sahipleri dahildir.)

M. Sadık ŞAFAK 
Yazı İşleri Müdürü

Sağlıklı ve dinç olmak, 
kandaki kolesterol ve şeker 
oranını düzenlemek, 
sindirim sorunu ile karşılaş 
mamak için,' sofralardan 
yoğurdun eksik edilmemesi 
önerildi.

Dengeli, beslenmede 
yoğurdun önemli bir yeri 
vardır.

.Erken yaşlanmayı 
önlediği gibi, bakterilerin, 
doğal antibiyotik üretme 
yeteneğine sahiptir.

* Sop yıllarda yoğurdun 
çeşitli hastalıkların 
tedavisinde ilaç yerine de 
kullanılmaktadır. Yoğurdun, 
böbrek ve idrar torbası 
rahatsızlıklarının 
tedavisinde büyük yaran 
vardır. Sıkça yoğurt, 
yenildiğinde, bağırsaklarda
ki bazı mikropların ve 
kokuşma yapan bakteri
lerin faaliyetlerini önlenmiş, 

■ dokularda zehirlenme 
ortadan kaldırılmıştır.

Yoğurt, sağlıklı ve dinç 
kalmanın ilacıdır. Yoğurdun 
ayrıca, kandaki kolesterol 
ve şeker oranını düzen
leme, bağırsak bozukluk- 

■ larını önleme, kemik oluşu - 
mu ve direncini artırma gibi 
özellikleri vardır.

Süt ürünleri arasında en 
yararlısı yoğurttur. Satın 
alınırken dikkat edilmesi 
gerekir. (BYE)

GUflCEL^DRUftLAît; •erol güRÇAfy

YENİ SEÇİM KANUNU VE SİYASİ PARTİLERİN DURUMU I
Yeni seçim kanunu çıktı. Bazı maddeler değişti. Bazı kısıtlamalar geldi. Partilerin bit I 

bölümü olumlu karşıladı. Bir bölümü işe. özellikle %10 luk barajdan memnun değil. 1
YENİ KANUNDA NELER VAR

Yeni seçim kanununda en dikkati çeken bölüm, kısıtlamalarla ilgili düzenlemeler.
- Başlangıç tarihinden itibaren, kamuoyu yoklamaları anketler ve mini referandumlar I 

yasaklanıyor. j
- Bir başka kısıtlamada, afiş ve bayrak asılmasıyla İlgili.
Bayrak ve afişler, sadece parti binalarının olduğu yere ve miting alanlarına asılacak. I
Yani sözün kısası. ı
"Görüntü kirliliğinden kurtulacağız"
- Üç büyük İlin dışında kalan İller tek seçim bölgesi olarak kabul ediliyor.
İktidar partileri, "kendilerine oy vermeyen bölge ve semtleri cezalandırma" fırsatı bula- I 

mayacaklar.
- Hediye ve eşantiyon verilmesi de yasaklandı. Böyle “küçük siyasi rüşvetler" seçmen- I 

lerin değer yargılannda olumsuz etkiler yapıyor.
Kontenjan kaldınldı. Onun yerine İlave 100 Türkiye Milletvekilliği var.

İnşallah bu bölümde; ekonomi, dış politika ve Devlet yönetiminde tecrübeli isimleri | 
görürüz.

- En çok tartışma, milletvekilliği İçin konulan %10 luk baraj konusunda oldu.
Bakalım... Ne gibi süprizler yaşanacak.
Seçim sonrası, "Baraj Kurbanlarını'' göreceğiz.

SIYASI PARTİLER NASIL GÖRÜNÜYOR
- Milliyetçi Hareket Partisinin, seçim dönemlerinde, kongrelerde ve miting alanlarında

ki dinamik çalışmaları tartışılmaz.
Şimdi "kitle partisi" olmayı hedefliyor.
Ama... Taban, özellikle “genç taban" bir dernek havasından kurtulmuş değil.
“Kendi içlerinde", "kendi blnalannda", "kendi-kendilerine" yaşıyorlar.
Topluma uyumda zorlanıyorlar.
Genel Başkanın kişisel çıkarlar, yükselttiği oy oranını parti tabanı koruyamıyor.
MHP, parti tabanı İle toplum arasındaki ilişkileri “sempatik bir tabana" oturtamazsa, 

%10 luk barajı aşmakta zorlanabilir.
- Refah Partisi, müslüman komşularımızın'bize karşı olan tutumunu görüyor.
Müslüman ülkelerin, "Bosna konusundaki" yetersiz politikalarını biliyor..
Boru-hatian ve Ortadoğu politikaları nedeniyle Amerika, Rusya ve İsrail İle özellikle 

ekonomik ilişkilerden vazgeçilemeyeceğinin de farkında.
O zaman ekonomi ve dış politika konusunda yeni projelerle halkın karşısına çıkmak 

durumundadır. Ayıca kaldıracağını söylediği faizin alternatifi nedir?
"Enflasyon haddi mİ?" "Kar payı ortaklığı mı?"
Finansman çağını yaşıyoruz.
En ait katmandaki halk bile, bu konularda inandırıcı açıklamalar bekliyor.
Yoksa daha önce halktan aldığı "kredinin notu" düşebilir.
Yeni dönemde en azından "bir koolisyon ortaklığını hedefleyen" Refah Partilinin, 

ekonomi anlayışı ve dış politika uygulamaları konusunda, "yakın komşularımıza" ve 
"süper devletlere" inandırıcı mesajlar vermesi gerekiyor.

- Anavatan Partisi, kurulduğunda "dört eğilimi" kucakladı. Sonra, "muhafazakar kesim' 
ön plana çıktı. Daha sonra, "milliyetçi kanat vitrine yerleşti"

Şimdi İse, partide "karadenizlllerin"'etkinliği görülüyor. Bu kadar kısa dönemde, 
yaşanan "farklı etkinlikler" partiyi güçsüz bıraktı.

Tek başına iktidar olması mümkün görülmeye, Anavatan Partisi, "aktif bir seçim döne- 
'mi geçirmesi halinde", bir koolisyon ortaklığı şansını yakalamayı hedefiemelidir.

- Doğru Yol Partisi Sayın Çiller in "Genel Başkanlığı ve Başbakanlığı" ile ayakta duruyor.
Sayın Çillerin "bu her iki görevden ayrılması'' partiyi paramparça edebilir.
Bu seçim, hem Sayın Çiller ve hem de Doğru Yol Partisi için büyük önem taşıyor.
Parti yönetimi Sayn Çillere sahip çıkarsa, Doğru Yol Partisi de, olabilecek bir koolis 

yönünün "önemli bir ortağı" olabilir.
- Hükümet bunalımında, yaşanan Türk-İş krizi, Sayın Bülent Ecevit'in partisini olumsuz 

etkiledi. Uzlaşma için ortaya çıktı. Sadece "tek tarafa verdiği yüksek dozlu destek" anlaş
ma yollarını tıkadı.

Sayın Ecevit'in bu süreçte, tek başına gösterdiği performans kamuoyunu tatmin etme
di.

“Demokratik Sol Parti" bir baraj şansızlığı yaşayabilir.
- (CHP) son çıkışlarıyla, erimeyi durdurdu. Çok çalışkan, dürüst ve vefalı bir Genel 

Sekreteri var.
Ama... "Parti vitrinine uymuyor". Bu değerli insan, kamuoyu sempatisini kazanamadı. 

Bu göreve koolisyon çalışmalannda görev yapan "bir bayan" düşünülmelidir.
Yeni seçim kanununun hayırlı olmasını umar, tüm partilerimize başarılar dilerim.

İLAN
GEMLİK KAYMAKAMLIĞI MAL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

1 - Gemlik ilçesi, Cihatlı Köyü, Livadiye Mevkiinde Devletin hüküm ve tasarrufu 
altındaki’ 6.635,35 m2, yüzölçümlü taşınmaz malın. Taş ocağı olarak işletilmek 
üzere 4 yıl süre ile kiralama ihalesi 21.11.1995 salı günü saat 14.00 Gemlik Mal 
Müdürlüğü makam odasında ocak sahasından alınabilecek 39.810 m3 taş malze
menin tamamı KDV hariç 996.000.000.-TL tahmini bedel üzerinden, 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre AÇIK TEKLİF USULÜ ile yapılacaktır.

İhaleye katılacakların ;
30.000.000.- TL geçici teminat ile 80.000.000.-TI ek teminat makbuzlarını veya 

teminat mektuplarını (Bankanın teyid yazısı ile birlikte)
İhaleye özel kişi olarak katılacakların 1995 yılı onaylı nüfus kayıt örneği ile 

ikametgah senedini,
Tüzel kişiler adına katılacakların 1995 yılı noter tasdikli yetki belgesi, imza sirküleri 

ve nüfus kayıt örneği ile şirketin 1995 yılı onaylı Oda Sicil Kayıt belgesini,
İhale saatinde komisyona ibraz etmeleri gerekmektedir.
Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Mal Müdürlüğünde görülebilir.
Posta ile yapılacak müracaatlarda gecikmeler kabul edilmez.
Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir, ilan olunur.
2- Gemlik ilçesi, Cihatlı Köyü, Livadiye Mevkiinde bulunan devletin hüküm ve 

tasarrufu altındaki 24.064,45 m2 yüzölçümlü taşınmazmalın eleme ve yıkama tesisi 
olarak kullanılmak üzere 4 yıl süre ile kiralama ihalesi 21.11.1995 salı günü saat 
14.30'da Gemlik Mal. Müdürlüğü makam odasında yıllık kira bedeli KDV hariç 
241 .OOO.OOO.-TL tahmini bedel üzerinden,2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. 
maddesine göre AÇIK TEKLİF USULÜ ile yapılacaktır.

Geçici teminatı 29.00.000.-TL ek teminatı 71.000.000.-TL. dir.
. İhaleye katılacakların geçici ve ek teminat makbuzlarını veya teminat mek 
tuplarını.,(Bankanını teyit yazısı ile birlikte)

İhaleye özel kişi olarak katılacakların 1995 yılı onaylı ikametgah senedi ile nüfus 
kayıt örneği, tüzel kişiler adına katılacakların 1995 yılı noter tasdikli yetki belgesi, 
imza sirküleri ve nüfus, kayıt örneği ile şirketin 1995 yılı onaylı oda sicil kayıt belgesi - 
nl, •

İhale saatinde komisyona ibraz etmeleri gerekmektedir.
Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Mal müdürlüğü-Milli Emlak servisinde 

görülebilir Posta İle yapılacak müracaatlarda gecikmeler kabul edilmez. 
Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

Basın : 1995/21
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ARTVİNLİLER DAYANIŞMA-YARDIMLAŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
DERNEĞİN ADI:

I Madde 1- ARTVİNLİLER DAYANIŞMA-YARDIMLAŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ 
DERNEĞİN AMACI:
Madde 2- Cumhuriyeti ve laikliği ilke edinmiş, dernekler kanunundaki esaslara 

ıgöre kurulmuş olup, kültürel gelişmeyi, yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, 
gelenek ve göreneklerimizi devam ettirmek, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak 
tutmak, doğal ve sosyal felaketlerde zdrara uğramış hemşerilerimize maddi ve 
manevi imkanlar sağlamak.
I A-KÜLTÜREL AMACI:

a) Kültürlü bir neslin yetiştirilmesine katkıda bulunmak için Tiyatro, sinema, halk 
pyunları ve halk müziği dallarında ekip kurma çalışmaları yapmak.
1 b) Dernek kendi faaliyetlerini gerçekleştirmek için gazete çıkarabilir, açık otu - 
rumlar, paneller, halk geceleri, çay ve yemek partileri, gezi ve konferanslar 
klüzenleyebillr. '
I c) Kütüphane kurabilir, sergiler açabilir. (Resim, fotoğraf, el sanatları vb.)

B- DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA AMACI:
a) Hemşerilerimiz arasında dayanışma ve yardımlaşmay ısağlamak.
b) Güçsüz ve kimsesiz hastalara, yardıma muhtaç çocukların sünnetini yeni 

[evlenecek durumu zayıf kişiler için nikah, nişan ve sünnet için dernek bünyesinde 
^maddi ve manevi imkanlar yaratmak.
I c) Doğal ve sosyal felaketlerde zarara uğrayan hemşehrilerimize maddi ve 
manevi imkanlar yaratmak.

C- SPORTİF AMACI:
Sportif amaçla organizasyonlarda bulunmak, ülke ve uluslar arası alanlarda 

şehrimizi temsil edecek sporcu gençler yetiştirmek ve bunun için imkan sağlamak.
MADDE 3- DERNEK KURUCULARI ŞUNLARDIR :

Adı Soyadı
Necdet ERSOY
Ali TORUN
Yıldıray ALKAN 
Servet PEHLİVAN 
Tekin DEMİRCİ 
Yılmaz ALTOPRAK 
Türker KÖKER

Mesleği Tabiyeti
Em. Öğrt. T.C
İşçi 
İşçi 
Esnaf

T.C 
T.C 
T.C

İşçi T.C
İşçi T.C
Em. Öğrt. T.C

İkametgah Adresi:
Hamidiye Mh. Damlakent Sit. GEMLİK 
Hamidiye Mh. frak Sk. 4/3 GEMLİK 
Osmaniye Mh. Engin Sk. 7/5 GEMLİK 
Hamidiye Mh. Damlakent Sit. GEMLİK 
Hamidiye Mh. Dimili Sk. 4/6 GEMLİK 
Hamidiye Mh. Damlakent Sit. GEMLİK 
Hamidiye Mh. Damlakent Sit. GEMLİK

DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKARMA ŞA R T VE ŞEKİLLERİ:
Madde 4- a) Gemlik'te çalışır olmak.
b) Gemlik'ten ayrılanların üyelikleri yönetim kurulunun vereceği karar ile belirtilir. 
Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve onsekiz yaşını bitirmiş bulunan ve 

dernekler kanunun hükümlerine göre üyelikleri yasaklanmamış olan herkes 
derneğe üye olabilir. Türk vatandaşı olmayanların derneğe üye olabilmeleri için, 
Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka o yabancının Türkiye de ikamet 
etrçie hakkına sahip olması gerekir. Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz.

ÜYELİK HAKLARI:
Madde 5- Dernek yönetim kurulu üyelik için yapılan müracaatlara en çok 30 

gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucunu 
müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır.

Madde 6- Hiç kimse derneğe üye olmaya, dernekte üye kalmaya zorlanamaz. 
Her üye istifa etme hakkına sahiptir. y

Madde 7- DerneKüyeleri eşit haklara sahiptir. Üyeler arasında dil, ırk, renk, cin - 
siyet, din ve meshep aile zümre ve sınıf farkı yoktur. Tüzüye eşitliği bozan veya 
bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konamaz.

Madde 8- Dördüncü maddede belirtilen kamu hizmetlileri görevlileri 2908 sayılı 
Dernekler Kanunun 16. maddesi hükümleri gereğince üye olabilecekleri dernek
lerin T.B.M. Meclisi üyeleri, özel gelir kaynağı veya özel imkanları kanunla sağlamış 
olan kamu yararına çalışan derneklerin yönetim ve denetleme kurullarında görev 
alaonazlpr.

ÜYELİKTEN ÇIKARMA :
Madde 9- ÜYELERDEN
a) Yasalarımızca dernek tüzüğüne aykırı veya amaca zarar verici hareketler

den, kanunların veya dernek tüzüğünün koyduğu esaslara göre hareket 
etmeyenler üyelik haklarını kaybederler.

b) Aidatını tebliğe rağmen 30 gün içinde mazeretsiz olarak ödemeyenler 
yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilirler. Dernekten çıkaranların 
toplanacak ilk genel kurula itiraz hakları vardır. Genel kurul kararı kesindir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar önceden derneğe yaptıkları yardım ve 
aidatları geri istemeyemezler.

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULMA ŞEKLİ VE TOPLAMA ZAMANI :
Madde 10- Dernek genel kurulu demeğe yazılı asil üyelerden oluşur. Genel 

kurul toplantı gününden bir ay öncesine kadar aidatları ödemeyenler toplantı ni 
sabında göz önünde alınmaz ve oy kullanamazlar. Aidatını ödemeyen asil üyeler 

İlle fahri üyeler dinleyici olarak toplantıya katılabilirler, dilek ve temennide bulu 
i nabilirler. Dernek tüzüğünün gazetede yayınladığı tarihi takip eden altı ay içinde 
t ilk genel kurul toplantısını yapar.
। a) Her sene OCAK ayında olağan genel kurul toplanır.

b) Yönetim denetim kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek 
tüyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel kurul 
I toplantıya yönetim kurulu tarafından çağrılır. Denetleme kurulunun veya dernek 

üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içinde 
[toplantıya çağırmazsa denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyeler- 
[den birinin müracatı üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek 

üyeleri arasından üç kişilik, bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla 
■görevlendirir.

GENEL KURUL TOPLANTISI OY KULLANMA VE KARAR ALMA ŞEKLİ :
Madde 11- Yönetim kurulu, genel kurula katılacak olan üyelerin listesini düzen - 

i ler. Genel kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gün- 
I idemi mahalli bir gazetede ilan edilmek süreti ile toplantıya çağrılır. Bu çağrıda 

çoğunluk sağlanamaması sebebi ile toplantı yapılamaz ise ikinci toplantının hangi 
gün yapılacağı belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasına bir haf
tadan daha az bir zaman bırakılamaz. Toplantının yapılacağı gün, saat, yer ve 

! [toplantı gündemi en az 15 gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile 
bildirilir. Bü yazıda toplantıya katılacak üyeleri gösteren listeye eklenir. Toplantı 
başka bir sebeple geri bırakılırsa bu durum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek 
suretiyle toplantının yapılacağı gazeteye ikinci bir ilan verilerek duyurulur. İkinci 
toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en az iki ay içinde yapılması zorun - 
ludur. Üyelerin ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden 
çağrılır ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahallin en büyük mülki amirliğine 
duyurulur. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. GENEL kurul 
toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

I ■ Madde 12- Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının 
katılımı İle topanır. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanmazsa İkinci toplantıda çoğun - 
luk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve 
denetleme kurulları üye tam sayı toplamının İki katından az olamaz.

Madde 13- Genel kurul toplantıları ilanda belirtilen mahallin en büyük mülki 
amirliğine bildirilen gün ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak üyeler yönetim 
kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine gi 
terler, Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Kararlar mevcudun salt çoğun
luğu İle alınır. 9. maddede belirtilen çoğunluk sağlanmış İse durum bir tutanak ile 
tesbit edilerek toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim

kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş 
olması toplantının ertelenmesini gerektirmez. Açılıştan sonra toplantıya yönetmek 
Üzere bir başkan ve bir başkan vekili İle katip seçilir. Toplantının yönetimi genel kurulu 
başkanına aittir. Katipler toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kurulu -' 
na verilir. Toplantılarda yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür, ancak 
toplantıda hazır bulunan üyelerin, onda biri tarafından görüşülmesi isteğini konuların 
gündeme alınması zorunludur. . .

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ :
Madde 14- Genel kurulda görüşülüp karara bağlanması gereken hususlar şun

lardır. 1
1 - Dernek organlarının seçilmesi
2- Dernek tüzüğününü değiştirilmesi
3- Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun 

■ ibra edilmesi, .
4- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek 

kabul edilmesi,
5- Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz 

malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
6- Dernek federasyonuna katılması veya ayılması gibi.
7- Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışında dernek veya kuru

luşlara üye olarak katılması veya ayrılması.
8- Derneğin fesh edilmesi,
9- Mevzuatın kendisine verdiği diğer göreyleri yerine getirmesi.
YÖNETİM KURULUNUN GÖREV .VE YETKİLERİ
Madde 15- Yönetim kurulu 5 asil 5 yedek üyeden teşkil edilmek üzere genel kurula 

gizli oyla seçilir. Asil üyelerden boşalma olduğu taktirde en çok oy alandan başla
mak üzere yedek üyeler göreve çağrılması zorunludur.

Toplantı günleri yönetim kurulunca tesbit edilir, ilk toplantı en yaşlı üyenin başkan - 
lığında'yapılır ve üyeler arasında görev bölümü karara bağlanır, toplantı günleri 
yönetim kurulunca tesbit edilir. Toplantılarda salt çoğunluk aranmaz ve mevcudun 
salt çoğunluğu ile karar verilir. Üst üste 3 veya yılda 10 toplantıya kabul edilebilir ma 
zareti olmaksızın katılmayan üyeler kurul üyeliğinden çekilmiş sayılırlar. Buna dair 
kararı ilgili süre verilerek savunması alındıktan sonra yönetim kuruluna verilir.

Madde 16- Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar sebebi ile yedeklerinde yerine 
getirilmesinden sonra üye tam sayısı yarısından aşağı düşerse genel kurul mevcut 
yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya 
çağrılır. Çağrının yapılması halinde mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak 
dernek üyeleri arasından seçeceği 3 kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla 
görevlendirir. v

Madde 17- Yönetim kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirmesi gerekir.
1 - Derneği temsil etmek veya bu husüsta kendi üyelerinden bir veya birkaçına 

yetki vermek.
2- Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme 

ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.
3- Türk vatandaşı olmayanları dernek üyeliğine kabulünden bunları 10 gün içinde 

mahalin en büyük mülki amirine bildirmek.
4- Mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
Madde 18- Denetleme kurulu 3 asil 3 yedek üyeden teşkil edilmek üzere genel 

kurulca seçilir.
Madde .19- Genel kurulca yapılan seçimi izleyen. 7 gün içinde yönetim kurulu 

başkanı tarafından sayılan organlara seçilen asil ve yedek ad ve soyadları, doğum 
yeri ve tarihleri, meslekleri veya ikametgah adresleri dernek merkezinin bulunduğu 
yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Madde 20- Dernek şube açamaz.
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ :
Madde 21- Derneğin tüzüğü genel kurula iştirak eden üyelerin üçte ikisinin çoğun 

luğu ile değiştirilir. Yapılan değişiklik kuruluştaki usule göre ilah ettirilerek kesinlik 
kazanır. . _. . .

Madde 22- DERNEĞİN GELİRLERİ:
1 - Derneğin giriş aidatı (500.000) beşyüzbin TL.
2- Üye aylık aidatı (50.000) Ellibin TL.
3- Derneğin mal varlığı ile elde edilen gelirler.
4- Çay ve yemek partileji, halk geceleri, sergi ve konferanslarla elde edilen gelir

ler.
5- Bu bağış ve yardımlar mevzuata uygun olmalıdır.
TUTULACAK DEFTERLER
Madde 23- Dernek aşağıdaki yazılı defterleri tutar.
1- Üye Kayıt Defteri : Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri aylık veya 

yıllık aidatları bu deftere yazılır.
2- Karar Defteri : Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sıraları ile bu deftere 

yazılır; Ve kararların altı, başkan ve üyelerce imzalanır.
3- Gelen-Giden Evrak Defteri: Gelen ve giden evrak tarih ve numçra sırası ile bu 

deftere kayıt olunur.
4- Gelir ve Gider Defteri: Dernek adına alınan bütün paraların alındıkları ve har - 

canan paralarında verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.
5- Bütçe Kesin Hesap ve Bilanço Defteri : Bütçe kesin hesap ve bilançolar bu 

deftere işlenir.
6- Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.
7- Alındı Belgesi kayıt Defteri: Bü sayılan defterleri noterden tasdikli olması zorun - 

ludur.
Madde 24- Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır. Ve giderler harcama belgesi 

ile yapılır. Bu belgeleri saklama süresi 5syıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kul - 
lanılacak alındı belgesi. Maliye Bakanlığı'nca bastırılır. Derneğin talebi üzerine 30 gün 
içinde bu belgeler verilmez ise kanundaki usule göre dernekçe bastırılan alındı bel
geleri mahallin, en büyük mülki amirliğine onaylatılarak bağış ve aidat kabülünde 
kullanılır. Maliye Bakanlığınca resmi alndı belgeleri sağlandıktan sonra derneğin 
bastırdığı özel alındı belgeleri kullanılamaz. Bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişiler 
dernek yönetim kurulu belirler. Ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğine tescil 
ettirilir. Derneğin adına dergi veya öteki basılı eserler vererek bunlar karşılığında para 
ye başkaca yardım toplamak yasaktır.

TAŞINMAZ MAL EDİNME :
Madde 25- Dernek amıcını gerçekleştirmek için bağış veya satın alma yolu ile 

taşınmaz edinilebilir. Ve bunları satabilir, Hibe ve terk edebilir. Kamu yararına çalış - 
ma kararı almadıktan sonra ikametgah ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olanlar
dan başka taşınmaz mala sahip olamaz. Derneğe satın alınan veya bağış ve vasiyet 
yoluyla derneğe intikal eden taşınmaz mallar dernek adına tapuya tescille itibaren 3 
ay İçinde İçişleri Bakanlığına bildirilir.

LOKAL AÇMA
Madde 26- Dernek merkezinin bulunduğu yerde mahallin en büyük mülki amirliğin 

den izin almak ve kanunlara avkırı davranmamak sartıvla lokal açıp işletebilir.
DERNEĞİN FESHİ VE MAL V A RLIĞININ TASFİYESİ :
Madde 27.- Genel kurulun derneğin feshine karar alabilmesi için tüzüğe göre, 

genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin (temsilci üyeler dahil) 
en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda çoğunluk sağlana
maması halinde üyeler usulüne uygun olarak ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplan
tıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın 
toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte ikisinin çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. 
Derneğin fesih yönetim kurulu tarafından 5 gün içinde mahallin en büyük mülki amir
liğine yazı İle bildirilir.

Madde 28- Feşlh halinde derneğin menkul ve gayrimenkul malları hâzineye 
devredilir.
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