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1996 yılına ilçemizde huzurla girdik.
1995'in son günü Gemliklilerin büyük bir kısmı yeni 
evlerinde televizyonlarının karşısında ailece kut - 

ken, ilçemizin eğlence yerlerinden Atamer Turistik 
»isleri ve yeni açılan Milton Aile Gazinosunda doya 
□ eğlenerek girdiler.
Belediye Başkanı Nurettin Avcı yeni yıla eşi ve 
cuklarıyla birlikte ailece evlerinde televizyon izle 
rek girdiler.
DYP İlçe Bdşkanı Yüksel Yıldırım, DYP'li bazı yöne - 
ı kurulu üyeleri, ANAP İlçe Başkanı Adnan Tekin 
eri, Küçük Kumla Belediye Başkanı Eşref Güre ve 
Gemlik Cumhuriyet Başsavcısı Hayrettin Uysal ile 

Gemlik Savcısı ve Sulh Ceza Asliye Hükuk, Sulh Hukuk 
Hakimleri de yeni yıla Milton Aile Çay Bahçesi'nde 
girdiler.

Atamer.ve Milton Aile Çay Bahçesi'nde Rus rövileri 
gösteri yaparken, Erdinç Çelikkol ve arkadaşları ile 
genç sanatçılar konukları müziğe doyurdular.

İlçe Kaymakamı Orhan Işın yeni yıl nedeniyle 
yayınladığı mesajda 1996 yılının ülkemize ve insan
lığa huzur, barış ve mutluluk getirmesini diledi..

Belediye Başkanı Nurettin Avcı ise yeni yil mesajın - 
da 1996 >yılının 1995 yılını aratmamasını dileyerek, 
Gemliklilerin yeni yıllarını kutladı.

Belediye hizmetlerinden yararlanmak istiyorlar

Gemsaz'lılar 
hizmet bekliyorlar

1994'yılında Gemlik 
Belediyesi sınırları içine alı - 
nan ve Hisartepe 
Mahallesi'ne bağlanan 
Gemsaz'lılar Belediye 
hizmetlerinden yararlan
madıklarını iddia ediyor
lar.

Asıl adı Gemlik S.S. 
Sahil Sitesi Konut Yapı 
Kooperatifi olan 1957 
yılında kurulan Gemşaz'ıri

uzun bir öyküsü var.
G,emlik Belediyesi'ne 

sağlanmasına karşı 
aradan geçen zaman 
içinde belediye hizmet
lerinden yararlanmadık- 
I a r ı n ı söyleyen 
Gemsazlılar 400 konutun 
belediye hizmetlerinden 
yararlanmak istediklerini 
söylediler.

Haberi Sayfa 3'de

emlik Limanından ayrıldı. Bandırma'da kaza yaptı

Yüzen göz hastanesi
Limanımızda bir süre- 

I den beri demirli bulunan 
İDünyanın tek göz has- 
I ianesi olan Aviceno 

ingstwn isimli gemi 
L ıludağ Üniversitesinde 
U apılan temasların 
I onuç vermemesi üze 
r • ne demir aldı. Ancak,

viceno Bandırma 
nanında kaza yaptı.

Gemlik Limanını 
üzelliğiyle süsleyen Rus

Bandıralı Göz Hostesinin 
gemi yetkililerinin Uludağ 
Üniversitesi göz hastalık
ları ilgilileriyle yaptıkları 
temaslar sonuçsuz kalın
ca yeni yılın son gün
lerinde Gemlik'ten 
ayrılan Aviceno, . 
Bandarma Limanında 
Panama Bandıralı Saco 
Malağa adlı gemiye 
lodos nedeniyle çarptı.

HAFTAYA BAKIŞ
O Kadri GÜLER

10 kanaldan net 
görüntü 

Anten 
ışı 3 
tamam

Gemlik 'Belediyesi 
tarafından vatandaşlar
dan su parası ile birlikte 
toplanan 450 şer bin lira 
ile yaptırılan anten 1si 
tamamlandı.

Bir süre önce tamam
lanan deneme çalış
malarında Orhangazi 
Caddesinden Dörtyol 
ağzına kadar olan 
bölümün yükselticilerinin 
kaldırılması gerektiğini- 
bildirildi.

Haberi Sayfa 3'de

Karc»dlil cinayetin jl|; 
mahkemesi soıiuçtaMı

DSP'li milletvekilleri Gemlik DSP'deydi.

Teşekkür ziyar eti
24 Aralık 1995 günü yapılan erken milletvekili 

seçimlerinde Bursa'dan milletvekili seçilen Demokratik 
Sol Parti adayları Hayri Korkmaz, A. Rahmi Beyreli, 
Yüksel Aksu DSP ilçe merkezini ziyaret ederek, destek
lerine teşekkür ettiler.

Seçimlerde Bursa'da DSP'nin büyük bir patlama 
yaptığını söyleyen milletvekilleri DSP İlçe Başkanı 
Serdar Hadimli ve yönetim kurulu üyeleri, tarafından 
karşılandılar. Haberi Sayfa 3'de

Hoş geldin yeni yıl...
p j ’ Gûsûltülü patırtılı bir yılı gerilerde bırakarak, bir yeni yıla daha umutlar - | 

girdik.
1996 'da umutlarımızın gerçekleşmesini 365 gün boyunca bekliyeceğiz. 

; i .rzularımız yerine geldiğinde sevinecek, gerçekleşmediğinde ise üzüle- 
4 eğ*2-

Türkiye yeni yıla bir hafta kala erken seçim heyecanını yaşadı.
Yeni yılla birlikte yeni yönetimlerle karşılaşacak, gümrük birliğine gir-

. u tenin heyecanını yaşayacaktık.
'Daha yılın ilk günlerinde siyasiler halkın umutlarını kırmağa başladı.■ 1 Hükümeti oluşturacak merkez sağ partiler aralarında anlaşamıyorlar.

i y Refah Partisini dışlayıp, oluşturulacak koalisyon kurulamıyor.
t Tansu ile Mesut, yine sen ben kavgasında...

DYP + ANAP hükümet olmağa yetmiyor. ANAYOL'u bir sol partinin 
. I içeriden veya dışarıdan desteklemesi gerekli. Görülen o ki DSP ve CHP lid- 
fl sıierimuhalefette kalıp iktidarın başarısızlıklarıyla büyümek istiyorlar.

Öyle veya böyle, erken seçime gerek kalmadan, merkez sağ partilerin 
j ortaklığında, içeriden veya dışarıdan hükümete güven oyu verecek sol bir 
. i narti ile Türkiye yeni dönemi zaman geçirmeden başlatmalı.

Ekonomideki güvensizlik aldı başını gidiyor. 90 günlük faizler yüzğe 
, 150' lere çıktı. Dolar, mark dizginlenecek gibi değil.

Bu havada gümrük birliğine girersek başımızı taşlara çok vururuz.
Gümrüklerde işlem yapılmıyor, ithalat ve ihracat işlemleri beklemeye 

. alındı.. Bu da ekonominin sıkıntıya girmesine yol açıyor. Hükümet bir an 
i önce kurulmalı. Bu Türkiye için gerekli.

YALÇINBAYIR ve ŞİMŞEK
'iıi Erken milletvekili seçimleri biri RP'de .diğeri CHP'de iki değerli 
1 hukukçuyu parlementoya soktu.
/ Ertuğrul Yalçınbayır ve Yahya Şimşek'i 20 yıldır tanırım.

iki arkadaş, 1970'11 yıllarda CHP saflarında siyasete başladılar.
Aynı büroyu yıllarca birlikte paylaştılar.

, 12 Eylül sonrası Yalçınbayır1! RP düşüncesi içinde bulduk.
Dürüstlüğü, hukuk adamlığı, mücadeciliği ile RP saflarında "laikliği" 

j savunacak kadar cesur, demokrat bir İslamcı Yalçınbayır.
12 Eylül hukukuna karşı yılmaz savaşımcı ve değerli hukukçu Yahya 

I Şimşek .sosyal demokrat mücadelede hiçbir yılgınlığa kapılmadan, hukuk 
। adamlığı ve siyaset adamlığını yıllarca birlikte götürdü.

TBMM .Yalçınbayır ve Şimşek gibi iki değerli üyeyi kazandı.
Bursa ya ve ülkeye yararlı olacaklarına inanıyor, okurlarımın yeni yıl - 

| Imü küllüyorum.

Açılışı Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı yaptı.

Milton f| 
Aile Çay 
Bahçesi 
açıldı

Milton Aile Çay 
Bahçesi törenle hizmete 
açıldı.

Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı'nın açılış, 
kurdelesini kestiği Milton 
Aile Çay Bahçesi kapalı 
alanda yaklaşık 600 
kişiye hizmet verebile
cek şekilde düzenlendi.

Kışın ailelerinde 
oturabileceği bir 
mekanın oluşturulduğu 
Milton düğün amaçlı da 
kullanılabilecek.

Karacalli Köyü'nde 5 
ay önce İbrahim 
Cezayir'i tabanca ve 
döner bıçağı ile 
öldürmekten yargılanan 
baba-oğul hakkındaki 
duruşma sonuçlandı.

Karacalli'de dönerci
lik yapan Muhittin Taş 
ve 17 yaşındaki oğlu 
C.T.'nin yanına gelen 
İbrahim Cezayir arasın
da küfürle başlayan 
kavga, döner bıçağı ve 
tabancanın araya 
girmesi sonucu ölümle 
noktalandı.

_______ Haberi sayfa 3'de

Tutku
Aile
Sineması 
hizmete 
girdi

Gemlik'in ilk cep sine-, 
maşı olan Tutku Aile 
Sineması geçtiğimiz, hafta 
cuma günü hizmete açıldı.

Belediye Başkanı- 
Nurettin Avcı'nın açılışını 
yaptığı Tutku Aile Sineması 
88 kişilik olup halktan gele
cek talebe göre seanslarını 
düzenleyecek.

Haberi Sayfa 3'de

20 milyar daha gerek

Çevre yoluna 
20 milyar geldi

Yapımı iki yıldır devam eden 4.5 kilometre uzun
luğundaki çevre yolunun tamamlanması için 20 milyar 
ek ödenek gelmesine karşın para yetmiyor.

Yolun bitimi için 20 milyar liraya daha ihtiyaç yar. 
Gelen para müteahit firmaya, işçi maaşlarına ve
karayollarına ödendi.

Gemlik şehiriçi trafiğini rahatlatacak olan çevre 
yolunun para akışının sağlanması halinde haziran 
ayında bitirilmesi bekleniyor. Haberi sayfa 2‘de

Seçmen, DYP ile ANAP'a 
birleşin mesajı vermiş... 
Oysa Tam aksi...
Öyle ayırdı ki;
Dik yarı...
Dediği sepet koluna, herkes yoluna...

1996 yılının tüm İnsanlığa hayırlı olmasını dilerim.
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YılmazÎAKKILIÇ

Merhaba Yeni Yıl

Mazı yorum
Necati KARTAL I.

Yazılarından zevk, sözünden soh
betinden özel tad aldığım dost 
Mustafa Kavurmacı Hoca, geçen 
cuma günkü köşesinde şöyle demiş :

"Bir yılın bitip, başka bir yılın başla - 
ması, zaman belirlemesi açısından 
önemlidir. (...) Hazretl İsa'nın doğum 
tarihi, 'miladi yıl' ın başlangıcı olarak 
kabul edilmiştir. Bu anlamda yılbaşı 
gecesine, Hazreti İsa'nın doğum 
yıldönümü olarak inanılıyor. Hazreti İsa 
da bir peygamberdir. İslam inançları
na göre peygamberlerin hepsine İnan
mak, 'iman' ın şartlanndandır. Öyle İse 
bir peygamberin doğum gecesinde 
nasıl davranmak gerekiyorsa, Hazretl 
İsa'nın doğum gecesinde de öyle 
davranmak daha uygundur."

Yani, "şu sevaptır, bu günahtır 
demek yanlış" uyarısında bulunuyor 
Sevgili Kavurmacı.

İslam'da da, Hıristiyanlık'ta da, her 
iki peygamberin doğum günleri saygıy
la anılır. Hıristiyanlar Hazreti İsa'nın 
doğum gününde “noel" ayinleri 
yaparlar; Müslümanlar da Hazreti 
Muhammed'in doğum gününü “mevlid 
kandili" olarak hem kutlar, hem de 
ibadet ederler. O kadarla kalmaz. 
Peygamberin ana rahmine düştüğüne 
inanılan gecenin yıldönümlerini de 
“Regaip Kandiliyle anarlar.

Peki "kandil" nedir?
"Kandil", bir tür "şenlik" tir dostlarım. 

Müslüman ülkelerde kandil geceleri 
minarelerin şerefelerinin ışıklarla 
donatılması, çifte minareler arasında 
"mahya" kurulması “şenlik" değil de, 
nedir?

Nitekim Kavurmacı Hoca da? 
"bence, yılbaşını mütevazi bir şekilde, 
evinde veya komşusunda, çerez ve 
meyve ile geçiren bir aile için yadır
ganacak hiçbir durum yoktur" diyor 
yazısının bir yerinde. Yani Hoca, 
“Yılbaşında kesilen hindi mekruhtur" 
diyen şamatacı ve sahtekar suhte 
bozuntusunun fetvasının "caiz" olma 
yacağını söylüyor.

E yani, Sevgili Mustafa Kavurmacı 
öyle diyorsa, sorunlarla geçmiş bir yılın 
ardından “umuda kadeh kaldırma"nın 
günahını da ben üstlenirim, olur biteri

Nasıl olsa benim “amel defteri"me 
yazılacak, yobazınkinin değili..

Kaldı ki yılbaşı, kimilerinin sandığı 
gibi Hazreti İsa'nın doğum 
yıldönümüne denk düşmez. O 
yıldönümüne "Noel” derler, derler de 
ikisi birbirine bir haftacık yakınlıkta 
olduğu için “Batı'nın yobazı" da, İsa'nın 
doğum yıldönümüyle efrenci takvimin 
başlangıç gününü birblriyle çakıştır - 
maya, işe bir "dinsel motif" kazandır
maya çalışmıştır.

Her neysel Ben, 1996'ya "umutla gir
menin moral gücümü artıracağıma 

■ gemlik körfez
Haftalık Siyasi Gazete
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inanıyorum. Gerçi "Yansımalar"ının 
köşesindeki fotoğrafından muzip muzip 
gülümseyen Eren Başağan Özgünay, 
"tersine İşleyen külkedlsl sendromu"na 
kapıldığımızı öne sürerek fena halde 
dalgasın»geçiyor benim gibi düşünen
lerle, diyor ki:

"Upuzun bir yılın yüklediği tüm dert
leri, sıkıntıları, üzüntüleri, saatin onikiyl 
(yirmidört veya sıfır demek istiyor) çal
masıyla birlikte geride bırakacak, 
geçmişe gömecek (dünya). Sanki 
balkabaklan araba olacak, fareler at, 
samanlar mücevher..."

Ama ne olur Eren, eskilerin "hafıza-i 
beşer nisy.an İle malüldür" özdeyişine 
yeni yıl önCeside bel bağlamamızı 
hoşgör! Düşün bir kez, geçtiğimiz 1995 
yılı boyunca "unutulması gereken" ne 
denli çok şey varl

Siyasetçilerin, ülke gerçeklerine sırt
larını dönerek havanda su dövmelerini 
anımsayamamayı öylesine istiyorum 
ki...

Peki bu "Noel ağacı" geleneği nere
den geliyor?

Semai dinlerden önce de yeni yıl 
törenlerle karşılanırmış. Örneğin 
Doğu'da, yeni yıl törenleri sırasında 
avlanan avlar ağaçlara asılırmış -şimdi 
de armağanlar asılıyor ya- Geleneğin 
asıl doğduğu yerin, Almanya'nın kuzey 
bölgeleri olduğu sanılıyor. Buraları 12. 
yüzyıla gelinceye değin, barbar 
Cermen boylarının yaşadıkları bölge 
lerdi ve bunların dinlerinde "ağaç 
tapımı" özel bir yer tutmaktaydı. 
Cermen boyları hıristiyanlaştırılırken, bu 
geleneklerine pek dokunulmadı - 
dokunulamazdı da-. Nitekim “noel 
ağacı", İsa'dan çok sonra, ilk kez 1605 
tarihli Alman belgelerinde yer alıyor.

Yaygınlaşması yakın tarihte, ancak 
19. yüzyılda başlıyor. Mecklemburg 
Düşesi Helene tarafından Fransa'ya 
taşınıyor. Sonra da dünya tanışıyor ve 
benimsiyor.

Yani "Noel ağacı" hriştiyan geleneği 
değil.

Bîr başka şey daha : Noel Baba 
bizim yurttaşımız, Pataralı Aziz Nikola.

Bizde ilk yılbaşı tatili resmen 1930'da 
uygulanmış. Atatürk, yeni yıl dolayısıyla 
aldığı kutlama mesajlarına, ilk kez 
1938'de yazılı yanıt vermiş -ye tabii son 
kez-.

Gerçi siz bugün okuyorsunuz, ama 
ben dün yazdım bu satırları. Ve sonra 
genç gazeteci arkadaşlarımla birlikte 
Dağyolun'daki Rahmi Baba Restauranf 
da iki tek atıp şarkılara eşlik etmeye 
çalışarak, yaşlı gönlüm umutlarla dolu 
"Merhaba!" diye seslendim 1996'ya.

Merhaba yeni yıll
Dünyaya, ülkemize, tüm insanlığa 

ve sevgili okurlarıma barış, sağlık, mut
luluk ve esenlik getir ne olurl..

î 20 milyar daha gerek

Çevre 
yoluna 
20 milyar 
geldi

Yapımı iki yıldır devam 
eden 4.5 metre uzunluğun- 
daki çevre yolunun 
tamamlanması için 20 mil
yar liralık ek ödenek geldi.

Kumla-Armutlu yolunun 
Yalova asfaltına bağlayan 
20 metre genişliğinde çift 
şeritli elan yolun dolgu 
işlemlerinin büyük bir kısmı 
tamamlandı.

/Rıfat Minare çiftliğinden 
başlayan Hamidiye ve

/Osmaniye Mahallerinden 
geçerek, mezarlık 
üzerinden Askerlik Şubesi 
sırtlarından Kumla yoluna 
bağlanan çevre yolunun 
tamamlanması için 20 mil
yar lira daha gerekli olduğu 
öğrenildi.

Daha çok yaz aylarında 
sıkışan şehiriçi trafiğini 
rahatlatmak amacıyla 
yapım çalışmalarına 
başlanan çevre yolunu 
Yalova asfaltına girişi üst 
geçit kavşağı ile 
sağlanacak.

Bakanlıktan gönderilen 
ek ödeneğin taşoron firma 
ve karayolları ve işçi ücret
leri olarak ödeneceği 
bildirildi.

Çevre yolunun yapıl
masıyla birlikte bu yola 
bağlanacak ara yolların 
tamamlanması için 
Bejediye Fen işleri 
Müdürlüğü yoğun çalışma 
içine girdiler.

Hamidiye ve Osmaniye 
Mahallerinde bu amaçla 
yol açma ve kaplama 
çalışmalarını sürdürüldüğü 
açıklandı.

Gemlik çevre yolunun 
malzeme stabilizasyon 
işlemlerinin tamamlan - 
masından sonra ek ödenek 
sağlandığı takdirde haziran 
ayına kadar asfaltlama 
işlemlerinin de bitirilerek, 
hizmete açılacağı öğrenil
di.

BAK SEN! 1996 NE YAPACAKMIŞIK?
Medya, doğru haber(l) dışında aynı zamanda 

toplumun psiko-terapi hocalığına soyunmasıyla birlikte, 
bizimde neler yapacağımızı birbir sıralamaya başladı. 
Bizler de nevrotik bazı davranışlara girmemek ye çizdik - 
leri icazet sınırları dışında kalıp fecrit(l) olmamak için ■ 
aracılık yaparak sizlere aktarıyoruz. Bakın bunlar neler- ’ 
mişl

Birincisi: Zamparalara müjdel bardakta, mendilde, 
gömlekte iz bırakmayan, çıkmayan rujlar çıkacakmış. 
Bunlar tek kat sürülecekmiş. İyi mi?

Yalnız, kozmetik sanayinden ismini açıklayamadığım 
bir üst düzey yetkilisinin mukayesesine göre :

"Fiyatı kaliteli bir metresin bir aylık giderinden biraz 
daha pahalıymış" ona göre!

İkincisi: Artık ajanda, bloknot falan kalkıyor, yerine 
kredi kartı büyüklüğünde cep teybi kullanmamız 
gerekiyormuş! Bundan sonra konuştuklarınıza dikkat 
edin, ajandaya alınan notlar için “o senin yakıştırman" 
denir, ama; “teypteki ses benim değil" demek biraz zor. 
Ona göre!

Üçüncüsü : BMW'nin "James Bond yani zâ-Razdster" 
arabası herkesin gözdesi olacakmış! Hani siz bile sahip 
olabilirsiniz(l) Kötü mü? "Hangi arabayı alacağım" diye 
düşünmeyeceksiniz. Hazır moda araba, ver 450 bin 
mark'ı al arabayı!

Dördüncü : Hani eve "büyük ekran 200x160 TV." 
almıştık ya(!), şimdi onların yeni hoperlörleri çıkmış, 
dolby etkisi yaparak .en ufak sesleri bile evin her 
yerinde duyacakmişık. İyi mi? -yalnız ufak bir sorun var
mış, ince onu halledin, daha rahat izleyip, dinleyebilir
mişsiniz. O da evin salonunu 300 m2 ye çıkarmanız 
gerekiyormuş. Bilgilerinize -

Beşincisi :■ 007 James Bond tümlerinde "kalaşnikofla 
ateş eden ve kurbanlarını yatakta öldürmeyi tercih 
eden Xenia Onatapp tipi'1 kadınlar moda olacakmış. 
Görüştüğümüz kesimlerden “.... ben almayayım 
kalsın"... türü yanıtlar gelmesine rağmen, konuyu takip 
etmeyenlerin bilgisine sunulmak üzere, bu tiplerin “siyah 
bady, kırmızı ruj, rayban gözlük, siyah sivri topuklu ve 
bilekleri kayışlı.ayakkabı" giyeceklerini belirtmiş olalım. 
Tezgaha gelmeyin!

d

t

KAYIP
Gemlik Nüfus 

Müdürlüğü'nden 
aldığım nüfus 

cüzdanımı kaybettim.
Hükümsüzdür.

Hakan BALDİL

KAYIP
Gold marka 

260 GB 002012 nolu 
yazar kasa ruhsatımı 

kaybettim.
Hükümsüzdür.

Kamil KUZEY 
Hamidiye Mh. İstiklal 
Cad. Levent Kasabı

GEMLİK

Doğayı 
Sev, 

yeşili Koru

Altıncısı : Bu yıl "uykuyu keşfedecekmişiz"! Hani ve. 
rimlilik yüzdemiz çok yukarıda ya (?). Vitrinleri "uykuya 
dalmayı sağlayan ve beşik sallamasına benzeyen rit
mik sesler çıkaran" yastıklar süsleyecekmiş. Ha birde 
"uyku sırlarını açıklayan" kitaplarda satiri alacakmışız. 
Unutmayın...

Yedincisi : "Yatak odalarını iskoçlar istila edecek
miş"! "La Senza marka kadife biyeli badydoll ve 
sabahlık ile Viyella marka tartan gecelikten" kaçış yok
muş. Hatta "ekose pijamalarımızla dışarı çıkmak isti 
yorsak eğer; aynı desende bir sütyen seçip, pijamanın 
üstünü belimizin üzerinde bir düğüm yapıp, bağla
mamız" gerekiyormuş. Tabi ben değil, kadınlar. Fiyatlar Ifj 
3500 DM alan orta halli kesimleri düşünerek oluşturup, ’ 
500-3500 mark arası olacakmış. Hayırlı işler, orta kesim - 
tere.

Sekizincisi: Erkekler bıyıklarını kesmeye devam ede
cekmiş. İsteyen bırakabilirmiş ama "TheFace dergisinin 
iddiasını kabul etmek zorundaymışlar" iddia “Alman 
porno yıldızları gibi görünmek istiyorsanız, siz 
bilirsinlz(miş)"... bıyıklı erkeklere duyurulur.

Dokuzuncusu : Erkekler saçlarda meç modasına 
uyum sağlayıp, "kar saç" patlaması yaşanacakmış(î) 
kadınlar ise dikkati çeken "Trend makyajlarını te 
mizlemeden yatacaklarmış." Ona göre...

Onuncusu : Motorsiklet çağı yeniden doğuyormuş. 
Hem de Vespa marka. Vespa yeniden doğup, toplum- 
sallaşacakmış. Desenize otomotivdeki otomobil sanayi I 
epey darbe yiyecek. Fiyatlar 350 bin DM başlayacak
mış.

Daha neler mi? Renkli çoraplar mı istersin, burunda, 
dudakta, kulakta ve göbekte bol delikler -tabi küpeler 
için- kadın saçlarında çok renklilik, erkeklerde puan- 
tiyeli papyon, famenko dansı, enzimi! peynir ve 
betakarotenli meyve-sebze suları vs vs.

Sîzinde bulduğunuz birşey varsa "onbirinclsi deyip" 
başlayın işte. Salla gitsin, dilin kemiği yok.

Orta kesimler -hani bizdeki orta direk varya; memur, ' 
işçi, mühendis, k. esnaf, sanatkar vs. için hazırlanmış ya 11 
bizim orta direğe çuk oturuyor. Bundan dolayı eksiklikleri 
varsa tamamlamak gerekir.

Hal unutmadan 96 da sert çizgiler için kırmızı renk 
moda olacakmış.

Koltuklar kırmızı, sandalyeler kırmızı, paravanlar kır - 
mızı, yer-gök kırmızı olacakmıl

Bak buna uyum sağlarız. Bu ülkenin yıllardır her yanı 
zaten sert. Ve çözüm olarak da, zaten kan ve barut kul
lanılıyor...
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^^elediye hizmetlerinden yararlanmak istiyorlar

w
lRTAL
IIŞIK?
amanda 
tabiilikte, 
başladı, 
'e çizdik- 
nak için 
ar neler-

Gemsaz'lılar hizmet Bekliyor
* V

Karaç a 11 i cinayeti 
Mahkemesi sonuçlandı 

Oğula 10 yıl
T~> 'TZ'T2>

Gonca YERLİYURT

lendilde,

f 1 994 yılında Gemlik 
elediye sınırları içine ah

ıra n ve Hisartepe 
Aahallesi'ne bağlanan 
gemsaz'lılar belediye 
lizmetlerinden yararlan- 
nadıklarını iddia ediyorlar:
_ Asıl adı Gemlik S.S. Sahil 

icokmş. ijfesj Konut Yapı

madiğim

len bir®

r, yerine

kooperatifi olan ve 1957 
ılında kurulan kooperatif 
ataklarının olşturdükları 
Jemsaz'ın uzun süren bir 
Şıpım öyküsü var.
I 1957 yılında yaptırılan

ınmamıılnodern bir plan ile koo 
ı dikkat jeratif şeklinde kurulması 
ışhrman' düşünülen Gemsaz evleri 
□irazzor. feşitli nedenlerle yıllarca 

geriye atılmış, arazinin
azdster" 3
Is sahip p 
m* diye I

iemlik imar planı içinde 
ılmaması İmar İskan
■akanlığında hazırlanan

150 bin

160 TV' 
çıkmış, 
ivin ha 
»run var- 
eyebilir- 
□imanız

lanların onaylanması 
eciktirmişti.
1 imar planı yapma yet

kilerinin belediyeye 
yapma yetkisinin ve 
rilmesinden sonra Gemlik 
belediye sınırları içine alı
nan Gemsaz'da yapılaş
maya izin verilmiş ve- kısa 
zamanda en çok üç katı 
geçmeyen bahçeli düzen 
inşaatların yapımına 
başlanarak, yerleşime 
açılmıştı.

Gemlik Belediyesine 
bağlanmasına karşı 
aradan geçen zaman 
içinde belediye hizmet
lerinden çok az yarar
landıklarını söyleyen 
Gemsazlılar 400 konutta 
yaklaşık 2500-3000 kişinin 
barındığını, kış aylarında 
ise bu sayının azaldığını-ve 
belediye hizmetlerinin 
kendilerine gelmediğini 
iddia ettiler.

Konut yollarını kendi
lerinin yaptığını söyleyen

Gemsaz sakinleri belediye
den su, kanalizasyon, yol, 
çöp toplama gibi hizmet
lerin yeterince yapıl - 
madiğim söylüyorlar.

Kış aylarında otobüs 
sıkıntısını dâ geçtiğini 
söyleyen Gemsaz'lılar 
belediyenin belirli 
saatlerde çalışan bir oto
büsü devreye koymalarını 
istediler.

Gemsazlılar çöp topla
ma hizmetlerinin de hafta
da' bir günden en az 3 
güne çıkarılmasını istiyor
lar.

Gemsaz Sahil Sitesi 
Ko.nuf Yapı Kooperatifi 
Başkanı. Taylan Terim; yaz 
gelmeden Gemsaz'ın 
içme suyu sorununda 
çözüme kavuşması gerek
tiğini kullanılan suların yer 
altı suları ile karıştığını 
söyledi.

babaya
tahliye

DSP’li milletvekilleri Gemlik DSP'deydi.

Yazarımızın ik dışında olması nedeniyle yazısı 
elimize ulaşmadığı için yazısını yayınlayamadık. 
Okuyucularımızdan özür dileriz. G.K.
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şnikofkı 
i tercih 
sakmış, 
ayayım 
yu takip 
n "siyah 
uklu ve 
olalım.

Teşekkür ziyareti
iani ve I 
uykuya I 
(yen rit-1 
a birde I 

akmışız. 1

edecek- 
fdoll ve li 
açış yok-1 

ımakisli | 
lijamanm l 

>, bağla-.
i. Fiyata 1 
ıluşturup, I 
a kesim-I

24 Aralık günü yapılan milletvekili 
iken seçimlerinde Bursa'dan mil- 
’vekıli seçilen Demokratik Sol Parti 

adayları Hayri Korkmaz, A. Rahmi 
Bey'reli, Yüksel Aksu DSP İlçe merkezini 
ziyaret ederek, desteklerinden dolayı 
teşekkür ettiler..

Geçtiğimiz- hafta grup halinde 
Pratik Sol Parti ilçe merkezine

-ni milletvekilleri" DSP İlçe 
Serdar Hadimli ve Yönetim 

./eleri tarafından karşılandı.

24 . Aralık seçimlerinde Bursa'da 
büyük bir patlama yapıldığını söyleyen 
milletvekilleri;Gemlik'te de DSP oyların
da yerel seçimlere göre büyük artış 
olduğunu belirterek, parti yöneticileri 
ve kendilerine oy veren seçmenlere 
teşekkür ettiler.

Korkmaz, Beyleri ve Aksu, Ankara'da 
Gemlik'in sorunlarını çözübilmeleri için 
kendilerine bir dosya hazırlamalarını 
istediler.

Aile
tutku

yeni yılınızı
ram ede-1 
dergisinin I 
a 'Alman I 
sanız, liri

Sineması
hizmete

kutlar, sağlık,
mutluluk ve

modasına I 
jcakrmşfl) I 

ajlarını I® i
girdi başarılar dileriz

jğuyofflij’
jp, toptan* H

obü sanayi 
»ayacak-

n, burunda. 
labikûp®!*1 
erde 

peynir

incisi deyiP I

yytırta^' 

toy^

Gemlik'in ilk J c?p 
sineması olan Tutk;. 
Aile Sineması 
geçtiğimiz hafta 
cuma günü törenle 
hizmete açıldı.

Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı tarafın
dan açılışı yapılan 
•cep sineması ilk 
Badman'i konuklarına 
ücretsiz izletti.

88 kişilik olan sine
mada filmler her 
hafta cuma günü 
değişecek.

Şirin ve Tutku Aile 
Sinemasının işleticisi 
Murat Çengeltaş, 
Gemliklilere kaliteli 
film İzletmek için sine
mayı yaptırdığını, 
Gemlikli ailelerin huzur 
içinde Bursa'ya 
gitmeden film izleye
bileceklerini söyledi.

Doğru Yol Partisi 
Gemlik İlçe 

Teşkilatı

Karacalli Köyü'nde 5 ay 
Önce İbrahim Cezayir'i 
Sıbcınca ve döner bıçağı 
ile öldürmekten yargılanan 
baba oğul hakkında 
devam eden duruşma 
sona erdi.

Mahkeme, 17 yaşındaki 
sanık C.T.'ye önce 24 yıl, 
daha sonra yaşının küçük 
olması ve iyi olması haliyle 
10 yıl ceza verdi.

Baba Muhittin Taş ise 2 
yıl 8 ay 15 gün cezasına 

'hüküm giydi.
Karacalli'de dönercilik 

yapan Muhittin Taş ve oğlu 
'nin yanına yaklaşan 

alkollü balıkçı İbrahim 
Cezayir ile aralarından 
küfürle başlayan tartışma 
kavgaya dönüşmüş, bu 
atada silah ve döner 
biçağı da ortaya çıkınca 
İbrahim Cezayir, baba- 
a.ğü) tarafından adam 
Öldürmekten tutuklanarak, 
yargılanmasına başlamıştı. 
„ Bursa birinci Ağır Ceza 
Mahkemesinde 5 aydır 
dwam eden dava baba- 
oğalun hüküm giymesiyle 
sonuçlandı.

Karar duruşmasında 
soyunmasını yapan C.T. 
•H;ölçiy günü maktül bana 
küfretti. Korkutmak 
amacıyla havaya ateş 
ettim. Üzerime gelince 
korkudan silahımı ateşle 
dim. Döner bıçağıyla da 
yaraIa d ım. Amacım 
öldürmek değildi" dedi.

Baba Taş ise kavgayı 
O^tdığım olayla ilgili suçu 
olmadığını iddia etti. 
Mahkeme baba Taş'ı 
tahliye etti.

mm
Çenttik halkının

Çeni yılını kutlar,
sağlık, mutluluk ve
başarılar dileriz

Demokratik
Sol Parti

0 0

10 kanaldan net görüntü

Anten işi tamam
Gemlik Belediyesi tarafından vatandaşlardan su 

parası ile birlikte toplanan 50 şer bin lira ile yaptırılan 
anten tamamlandı.

Gemlik Jandarma Bölük Komutanlığı bahçesine 
konan 10 transpazer verici ile Gemlik'in her tarafından' 
net televizyon izlenmesinin amaçlandığı çalışmalardan 
olumlu sonuç alındığı belirtildi.

Bir süre önce başlayan deneme çalışmalarının 
tamamlandığını Orhangazi Caddesinden Dörtyol ağzına 
kadar olan yerlerde,yükselticilerin kısılması ya da tama
men kaldırılması gerektiğini söyleyen ilgililer, görüntü
lerinde sorunu olan televizyon sahiplerinin bilgi almak için 
Emek Tv'ye başvurmalarını söylediler. Belediye tarafın - 
dan dikilen antenler ve frekansları şunlar: TRT-1 VHF 0.9, 
TRT 3 VHF 12, TRT 4 UHF 24, Kanal D UHF 32, Star UHF 50, 
HBB UHF 51, SHOW UHF 43, ATV UHF 56, Kanal 6 UHF 54

hAr-Apınff0li3E”ı
Gemlik Tersanesinin Tarihi Durumu

Veli Orkun'un araştırmasından:
"Milattan önceki yıllarda Gemlik 

Körfezi Karadeniz ve Akdeniz arasında 
bir geçiş yeri ve bir iskele olarak kul
lanılmış olup, İzmit ve Gemlik daha son - 
raki devrilerde daimi iskan noktaları 
haline getirilmiştir. Geçimleri denizcilik 
olan İyon siteleri memleketleri işgal 
eden diğer devletlerin güvenlerini hep 
bu denizcilikdeki maharetleri sayesinde 
kazanmışlardı.

Kurulduğu tarihten beri denizcilikte 
ve ticaret hayatında üstün bir faaliyet 
gösteren Gemlik Milatttan önceki asır
larda bir tersaneye sahip olup olmadığı 
hakiki olarak belli değiidir. Yalnız emin 
Körfez bir çok milletlerin gemilerine sığı
nak olduğu, tarihlerde kayıtlıdır.

Milattan sonraki devirlerde İse 
Gemlik'I bir tersane şehri olarak inkişaf 
ettiren ve ilk defa burada gemi yapan 
devlet, Bizans İmparatorluğu olmuştur. 
BizanslIların o zaman kurmuş oldukları 
tersanenin yeri bugün her ne kadar 
belli değilse de, daha sonraki yıllarda 
Selçukllerln ve OsmanlIların kullandıkları 
tersane mevkiinin yeri olması ihtimal

cahilindedir. Çünkü kasaba yöresindeki 
sahillerin hiç birine buradan daha 
müsait bir yer tersane olmaya elverişli 
değildir.

Bizas İmparatorluğundan sonra 
Gemik'te tersane kuran, Selçuklulardan 
kumandan Ebul Kasım'dır. 1090 tari
hinde İstanbul'u zaptetmeyi düşünen 
bu kumandan, kara ordusunun kafi 
gelmeyeceğini anladığından, deniz 
kuvvetlerine de sahip olmak istedi.

Bunun için Gemlik'deki tersaneyi 
faaliyete geçirmeye karar verdi. 
(Hammer'in Devleti Osmaniye tarihi)

Ahalisinin çoğu gemici olan 
Gemlikliler sayesinde Ebul Kasım bu ter
sanede yaptırdığı bir kaç ufak gemiyi 
denize indirmeye başladı.. Fakat 
BizanslIlar bunu duyarak, bir gece yap
tıkları başlarla Ebul Kasım'ın planlarını - 
suya düşürdüler.

Gemlik Körfezine sokulan Bizans 
donanması hem yapılan gemileri, hem 
de tersaneyi yakıp yıktı.

Gemlik Tersanesinin Tarihi Durumu
Haftaya (Veli QQjjntarı araştırmasından)
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GUDCEL SORUfiLûREn iyi dileklerimizle üyelerimizin ve 
halkımızın yeni yılını kutlar , 
sağlık ve esenlikler dileriz.

Saygı(arımız(a
GEMLİK ŞOFÖRLER DERNEĞİ
VE OTOMOBİLCİLER ODASI 

YÖNETİM KURULU

En iyi dileklerimle dost ve müşferilerimin 

yeni yılını kullar, daha nice sağlık dolu 

günler geçirmeleri dilerim.

Saygı (arımla
Emir DOĞRU
DOĞRU NAKL î YA T

Dost ve/Vfüşteri/erimızm
yeni filini kutlar;
nice mutlu yıllar dileriz

■■MI
ÎICARET

S
müşterilerimizin
IJeni yılını kutlar,

başarılar dileriz

İstiklal Cad. No :49 ĞEMLİIC 
Tel: 5131.281-5133228

tüm Dost ve

Tel: 513 13 58

BAKTAT

0 ıgjgıgjgjgjgigjgjgıagjgfgjgıgjgıagıgjgfgjgjgjgjgfg

0 0

sağlık, mutluluk ve

Ojeni Ojmnıgı kutıa/ı
sağlık, mutluluk ve
esenlikler diıe/tiz

0 0 
0

OZAN □ 
KİMYA

OZAN
BOYA VE KİMYEVİ MAD. TİC.
Panayır Mah. Bursa Cad.
Nilüfer Sokak. No : 4 BURSA
Tel : (0.224) 2572209 - 2572321
Fax: (0.224) 2572240

s

" NASIL BİR KOOLİSYONA DOĞRU "
Erken seçim sonuçlandı.
Tablo meydanda. "Be; bilinmiyenli" bir denklem.
Cumhurbaşkanı henüz resmi görevlendirme yapmadı.
Ama.. "Erken Hükümet" çalışmaları başladı.
ANAP yönetiminin, bu konuda "eli çabuk davranması", "İşi kolaylaştırıyoruz" 

derken, belki "daha zora" sokabilir.
Ülkemizin çok önemli meseleleri var.
Yakaladığı çok önemli fırsatlar var.
Ama... Bütün bunlardan başka, ANAP yönetiminin bu İşe "balıklama girmesinin" ■ 

başka önemli sebeblerl de var.
- Bir kere, partideki "çekirdek muhafakarlar" yeni "transfer muhafazakarlar" ve itti

fak yapan Büyük Birlik Partisi, Refah Partisi ile koalisyon istiyor.
- Partideki Liberal kanat "bütün kalpleriyle istemeseler bile" Doğru Yol Partisi ile bir

likte ANAYOL'un kurulmasını istiyorlar.
Ama... Bu beraberlik olmadan, bozulması için tüm tedbirler de alınmış.
Üçüncü ortak için ANAP'ın ısrarı Demokratik Sol Parti.
Biliyorsunuz... Demokratik Sol Parti, tek başına iktidar olursa, Gümrük Biriği anlaş

masını, "Sevr Anlaşması gibi" yırtıp atacağını söylemişti.
Şimdi. El insaf yani.
Doğru Yol Partisi Gümrük Birliği anlaşmasının imzalanması için "CHP ile birlikte"' 

varını yoğunu ortaya koymuş bir parti.
Gümrük Birliği anlaşmasını "Sevr anlaşması" ile benzeştiren ve bu anlaşmayı yırta - 

bileceğini bile söyleyen, Demokratik Sol Parti ile, aynı koalisyon içinde çalışması 
mümkün mü?

Aslında, bu yapılan ön çalışmaların, işi kolaylaştırmak için mi, yoksa işi daha da 
karıştııp çıkmaza sokmak için mi yapıldığı, tam belli değil.

Görülen o ki, Hükümet kurma çalışmaları için, ilk görev, Refah Partisi liderine verile
cek.

Refah Partisi, görev aldıktan sonra, kendisine tanınan yasal süreyi kullanırken "pek 
aceleci davranmayacak".

Bu dönem içerisinde, tüm kapılarıyla, ANAP cephesini zorlayacak.
Belki özürler dilenecek, ANAP'ın "seçim taahhüdü dahil" tüm şartları kabul bile 

edilecek.
Sonunda, ANAP yönetimi ikna edilecek.
Daha önce "Refah Partisi ile, koolisyon kurmayız" diyen, ANAP Yönetimi ise,
Ne yapalım. Tüm alternatifleri denedik olmadı.
Ülkeyi "Hükümetsiz bırakmamak" için Refah Partisi ile koalisyonu kurmak, durumun

da kaldık.
Diye.. Demeçler verilecek.
Refah Partisi lideri, göründüğü kadarı ile zor bir insan.
Ama... Demokratik Sol Parti Lideri de, pek kolay bir insan değil ki.
Bundan yirmi yıl önceyi hatırlayın. ' <■;: ’’i f %
"Bir anda. Milli Selamet Partisi ile olan koalisyonu nasıl bozmuştu."
Muhtemel bir ANAP-REFAH koalisyonunda, Refah Partisi kendini "sistem içinde bir 

parti" olacak gösterrhelidir.
Muhalefette iken ve seçim meydanlarında, ileri sürdüğü, uygulama şansı olmayan, 

fikirlerinden vazgeçmelidir.
Refah Partisi ile koolisyon yapsa da, yapmasa da Anavatan Partisini zor günler 

bekliyor.
ANAP Lideri için "gerçek liderlik sınavı" yeni başlıyor.
Doğru Yol Partisi, Demokratik Sol Pari ve ve (CHP)nin muhalefette bir "koolisyon 

oluşturacağı" tahmin ediliyor.
Bizim penceremizden görünen bunlar, inşallah'ülkemiz için hayırlı uğurlu olur.

GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTI.
KONSERVE-TURŞU-REÇEL SALÇA ÇEŞİTLERİ

Orhangazi Asfaltı 3. Km. GEMLİK
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Gemlikli Hemşerilerimizin 
l eııı i nini luırıar, 
saijlık ve mutluluklar dilerin

i ! i
i

GÜZEL NAKLİYAT
SANAYİ VE TİCARET ITD. ŞTİ.

Jaruk Çüzel
Tel: 513 46 81- 513 67 00 (3 Hat)

1 
I !

Kooperatif ortaklarımızın ve 
Değerli Gemliklilerin 
Yeni Yılını kutlar, 
mutluluk dolu yünler yetirmesini 
dilerim.

S.S. Gemlik Küçük Sanayi Sitesi 
Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu

Adına Başkan
Süreyya bayrak

Sayın ortaklarımızın Ve 
| Gemliklilerin Yeni Yılını kutlar, 
I sağlık, mutluluk Ve 

huzur dolu nice yıllar dileriz.

Gemlik S.S. Esnaf Kefalet I
Kooperatifi Başkanlığı I

!

JVlutlu yıllar 

A* dileğiyle

COSKUnLAR TİCÂRET
Esat Coşkun

Tel: 513 50 69 Fax : 513 12 63 GEMLİK

Dost ve Müşterilerimizin 
yeni yıftnı kutlar, 
sağlık ve mutluluklar diteriz.

İbrahim kınca
Yalova Yolu üzeri 
Tel : 5131096 GEMLİK
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QemPibPi dost ve müşteftîCe/tîmigin 

Ojeni OJıftnı kutlan, sağCıb, 
mutÇuPub ve başaiuCan diVefıty.

DİRİM TUZ A.Ş
Tel: (0.224) 514 36 74 GEMLİK

Tüm üyelerimizin ve 
Saygıdeğer yemliklilerin 
Ijeni yılını kutlar, 
sağlık ve başarılar dileriz.

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası

TEŞEKKÜR
Aile Çay Bahçemizin 

açılışını yapan
Belediye Başkanımız 

Sayın Nurettin Avcı'ya 
siyasi parti temsilcilerine 

açılışımıza bizzat katılanlara, 
çelenk ve çiçek gönderenlere, 

telefon ve telgrafla bizleri kutlayan 
eş, dost ve arkadaşlarımıza 

teşekkürü bir borç biliriz.

MİLTON AİLE ÇAY BAHÇESİ
Galip Kaygısız

Tel: 513 10 71 Gemlik

Gemlik'te artık istikbal var.
Mutlu yıllar diler

Sizin rahatınız evinizin konforu ve ailenizin mutluluğu için sizlere 
istikbal vadediyoruz.

Türkiye'nin en büyük kanepe üreticisi istikbal size rahat ve 
kullanışla ürünler sunuyor.

istikbal oturma gruplar ve zengin çeşitlerini görmek için 
mağazamıza uğrayın.

İstikbal zengin çeşitleri renk ve desen alternatifleri ile yuvanızın en güzel süsüdür.

ÖZkARDEŞ'LEİl A.?
İstiklal Cad. No : 47 -GEMLİK



Gemlik Liman ve 
Depolama İşletmeleri A.Ş

Çemdil^ilerin yeni yılını hatlar, 
sağlılçmutluluiyue huzur dolu 

günler geçirmesini dileriz.
! I i 
I i l 
I 
ı ı i .1

yeniydınızı 
en iyi dileklerimle /çutlar, 
saglılçye mutlululçdolu 

günler getirmesini dileriz.

Çjemlikli Dost ve 
/Vlüşterilerintizin yeni yılını 
Kutlar, Sağlık ve kutluluk 
yetirmesini Dileriz.

İbrahim Akıt Cad. Akıt İş Hanı Kat: 3 GEMLİK 
Tel: 513 42 32-513 13 46

Dost ve /Müşterilerimizin 
yeni yılını kutlar, 

sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim. İSMAİL- OSMAN EMEÇ
Dost ve müşteriterimizin

yeni yılını kutfar, sağlık Huzur ve 

mutluluklar getirmesini diteriz. 
Her zaman taze süt ürünleri- Sucuk-Pastııma- 

Yumurta- Bal-Reçel ve helva çeşitleri bulunur 
Demirsubaşı Mah. No : 31

Tel: 513 1151 GEMLİK

ETÇÎLER OTOMOTİV 
Lassa ve Brıdgestpne Bayii 

Mehmet DİNÇ
İstiklal Cad. Kafoğlu Apt. Blok 2 GEMLİK 
Tel: (0.224) 5137399
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kÖRFEZ OFSET'"hyaenillk
«İAŞEDE VE MÜHÜRDE BEKEEMÇ^^« 

Yarım saat içinde bilgisayar sistemi ye kaşe makinemizle 
|||||i^kMsijr$uz hizmet sunuyoruz.

Ayrıca kendinden mürekkepli, kal otomiatik kaşeler.
Gazhane Cad. No: 51/A GEMLİK Tel: 513 17 97

I

I

i

İlan ve eğlence, mezbaha, su, hafta tatili, inşaat ruhsatı, mezarlık, 
düğün salonu ücretlerine 1 Ocak gününden başlayarak zam geldi.

Belediye Meclisinin ekim ayı toplantısında alınan 
kararlar gereği 1 Ocak 1996 tarihinden itibaren 
Belediyenin tüm tarifeleri zamlı olarak uygulamaya 
girdi.

İnşaat ruhsatlarından, mezarlık, fiyatlarına kadar 
Belediye gelirler kaleminde bulunan bütün fasıllara 
yapılan zamlar yeni yıl müjdesi olarak vatandaşa 
yansıdı.

Sinema, konser gibi eğlence yerlerindeki 
biletlerdeki vergi 15 bin liradan 20 bin liraya yükseltil
di.

^Belediye zam fırtınasından nasibini alanlardan biri- 
de mezarlıklar. Bir kişilik mezarlık fiyatları 2 milyon 500 
bin lira yerine 4 milyon liradan işlem görecek.

İskeleye yanaşan yük bandıralı gemilere verilecek 
bir vldanjör sudan 1 milyon 500 bin Hra alınacak. 
Yabancı gemiler ise 2 milyon Hra verecek.

Zam fırtınası düğün yapacakları da vurdu. 1996 
yılında Belediye Düğün Salo.nu'nu kiralamak isteyen
ler hafta içinde 2 milyon 500 bin Hra yerine 4 milyon 
Hra, cumartesi pazar geceleri ise 4 milyon yerine 7 
milyon 500 bin Hra ödeyecekler. Haberi Sayfa 3'de

Kampanya boyunca 3 milyon 438 bin 
573 kilo zeytin aldı

Marmarabirlik'te
alımlar bitti

J Marmarabirlik 72 Nolu 
Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi, 1995-1996 yılı 
zeytin alım kampanyasını 
kapattı.

Kooperatif, 1 Kasım 31 
Aralık 1995 tarihleri 
arasında ortaklarından 
296 milyar 400 milyon 
değerinde' 3 milyon 438 
pin 573 kilo zeytin aldı.

[^Kooperatif ortakların-, 
dan 20 Kasım tarihine 
kadar aldığı zeytinlerin 
bedeli olan 128 milyar 
liranın ancak yarısını 
ödeyebildi.

Para bulmakta zor
lanan Marmarabirlik'in 
ortaklarına olan borcunu7 
ne zaman ödeyeceği 
belli değil.

Haberi Sayfa 3'de

Milletvekilleri yemin etti
24 Aralık erken 

seçimlerinde milletvekili 
seçilen siyasi parti aday
ları dün TBMM 'de 20. 
dönem birinci yasama 
yılının açılışında ant 
içerek, görevlerine 
başladılar.

Dün saat 15.00'te 
başlayan ant içme 
töreni gece geç 
saatlere dek sürdü.

Siyasi parti liderlerinin 
meclis salonuna girdiği 
sırada yeni dönem mil
letvekilleri liderlerini 

HAFTAYA BAKIŞ
O Kadri GÜLER

Yeni Dönem
Dün öğleden sonra, bütün gün, TBMM'nin yeni dönem mil

letvekillerinin ant içme törenlerini izledik.
Türk milleti kendilerini yönetecek olan insanların dış görüntüleri

ni .konuşma stillerini, heyecanlarını izleyerek, kendi kendilerine her 
biri için birer değerlendirmede bulundular mutlaka..

Seçimler sonunda ortaya çıkan siyasi tablo ve sonuçları, tek 
başına bir partinin ülke yönetimine yeterli çoğunluğu çıkaramadığını 
gösterdi.

10 gündür Ankara da yürütülen siyasi temaslar, başta merkez 
sağ partilerin biraraya gelerek hükümeti kurma olasılığının bulun - 
madiğim gösteriyor.

Oysa halk ve iş çevreleri, ülkede merkez sağın liderlerin anlaşa
mamasından başka bir temel sorunu bulunmadığını, bu iki partinin 
bir çatı altında birleşmesinin ülke yararına olacağı inancını taşıyor - 
lar.

Merkez solda da durum aynı..
Ancak, orada da liderlerin bencil "Benlik'leri ön plana çıkınca, 

birleşme me kaçınılmaz oluyor.
Bu durum kime ve neye yarıyor..?
Seçimlerden önce tek başına iktidar olacaklarına kendilerini ve 

tabanlarını inandıran Refah Partisi, bölünmüşlüğün içinden birinci 
parti çıkmasına karşın, tek başına iktidar olma olasılığını göreme 
yince, iktidarda olmayı ve devlet içinde örgütlenmek için seçim 
öncesi halka vaad ettiklerini, unutarak, her türlü koalisyona hazır 
olduğunu bildiriyor.

Refah Partisi düzen dışı bir parti değil.
Refah Partisi daha öncede CHP ile hükümete ortak oldu. Ancak,

I huysuz bir ortakdı. MC hükümetleri içinde yer aldı.
Topluma medya aracılığıyla RP öcü gibi gösteriliyor. Refah

| İktidar olursa laiklik gidecek, şeriat gelecek zannediyorlar.
Bu mümkün değil. Refah Partisinin sandık gücü ortada. 

Topladığı tepki oylarıyla anca yüzde 21'lerde kaldı. Yani halkın 
yüzde 80'i çağdaşlıktan, batı ile bütünleşmeden, aydınlıktan yana.

Bence. Refah Partisi ile hükümet kurmak devleti İslamcı görüşe 
peşkeş çekmektir.

Bunun, vebalini sol partiler taşımak istemiyor. DYP'de taşımak 
istemiyor. İsteyen kim? ANAP!

Mesut Yılmaz bööyle bir hataya düşerse, siyaset arenasından

i çoşkuyla alkışladılar.
DYP Genel Başkanı 

Tansu Çiller ve ANAP 
Genel Lideri Mesut 
Yılmaz'ın salona aynı 
anda girmesi TBMM'de 
ilginç görüntülere sahne 
oldu.

Bugün Cumhurbaşka 
nı Süleyman Demirel'in 
siyasi parti liderleri ile 
görüşerek, hükümetin 
kurulması için RP Genel 
Başkanı Necmettin 
Erbakan'a görev verme
si bekleniyor.

1995 yılında 1639 
kişi yardımlardan 
yararlandı

Sosyal 
Yardımlaşma 
ve Dayanışma 
Vakfı 1 milyar 
91 milyon liralık 
yardım yaptı

Gemlik Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı 1995~ 
yılı içersinde 1 milyar 91 
milyon 145 bin 636 liralık 
1639 kişiye yardımda 
bulundu.

Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma 
Vakfından yapılan açık-, 
lamada 1452 kişiye 791 
milyon 148 bin 636 lira 
ayni 187 kişiye de 300 
milyon lira, nakdi olarak 
yardım yapıldı.

Haberi Sayfa 2'de

Umurbey'de 
yıkımi® 
korkusu
• -X . M |

3. Cumhurbaşkanı 
Merhum Celal Bayar'ın 
Anıt Mezarı projesi kap
samında kalan evlerin 
yıkımı için heyecanlı' 
bekleyiş sürüyor.

Kamulaştırma bedel
leri 1995 yılı son ayların - 
da Ziraat Bankasına 
yatırılan konutların ne 
zaman yıkılacağı bilin- ı 
mezken, çevre düzen
le m e projenin 
Bakanlıkça İhale edildiği 
öğrenildi.

Haberi sayfa 3'de

(Belediye
■M, t* W ■' H ?'

Salonu 
için aylık 
gün i / 
verilecek

Belediye' Düğün 
Salonu 1996 yılında artık 
ay bazında kiraya ve 
rilme uygulamasına 
başlandı.

Belediye Evlendirme 
Memurluğuna başvuran 
salon kiralama isteyen
ler ancak, bir ay içinde 
yapacakları cemiyet 
için gün alabilecekler.

Dahd önce yaz 
aylarında düğün 
yapacaklar ocak ayın
dan başlayarak, istedik
leri günü ayırtabiliyor
lardı. Bu uygulama 
Belediye Başkanının 
emirleriyle yürürlükten 
kalktı. Haberi sayfa 3'de 

Turgut 
• • 

Ozakman’ın 

Gümrük Birliği mevzuatı arap saçı.

Gümrüklerde işler ağır aksak
1 ocak 1996 tarihinden itibaren Avrupa Gümrük 

Birliği'ne üye olan Türkiye'nin yeni mevzuatı uygula
maya geçirememesi gümrüklerde işlerin ağır aksak 
yürümesine neden oluyor.

Geçtiğimiz hafta Gümrük Müdürlüğünde ithalat ye 
ihracat işleri yapılmazken dünden itibaren enlerindeki 
yeni yönetmelikleri okuyarak işleri yapmaya çalışan 
gümrük personeli eğitilmelerini bekliyor.

Haberi sayfa 3'de

Milletvekili seçimlerinde belirlendi.

Kurşunlu’ya 3 yeni muhtar
24 Aralık günü yapılan milletvekili erken seçimleri 

He birlikte Kurşunlu beldemizde de 3 mahalle muhtarı 
belirlendi.

İlçe Seçim' Kurulu'ndan aldığımız bilgilere göre 
Şükrü Kaya Mahallesi Muhtarlığına Turan Bayraktar, 
Atatürk Mahallesi Muhtarlığına İzzet Yılmazlar, 
Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlığına da Şevket 
Günaydın seçildi.

Kurşunlu Belediye Başkanı Bayram Demir, 
beldelerinin büyük sorunları bulunduğunu, yeni 
muhtarlar sorunların çözümünde kendilerine yardımcı 
olacaklarını söyledi.

Haberi Sayfa 3‘de

"Ocak" 
adlı oyunu 
sahnelendi

Gemlik Körfez FM 
Radyosunun oluşturduğu 
Körfez FM Sahnesi Tiyatro 
Topluluğunca sahneye 
konan ünlü tiyatro yazarı 
Turgut Özakman'ın yazdığı 
"Ocak" adlı oyun geçtiğimiz 
cumartesi günü Kız Meslek 
Lisesi Salonunda sahnelen
di.

Haberi Sayfa 3'de

Sn. Mesut Yılmaz'a göre 
"RP Lideri güven vermiyor." 
Vermiyor .
İstiyor .
İsteyen nasıl versin ki ...

İnan ‘TAM'EOt
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■ Yılmaz AKKIUÇ

20. dönem başlarken
20. dönem TBMM dün Anayası'nın 

81. maddesine göre andiçerek 
göreve başlayacak. Kimi çevreler 
tedirgin : Şevki Yılmaz ve İbrahim Halil 
Çelik gibi bazı RP'li milletvekillerinin, 
and metninde yer alan "demokratik ve 
laik Cumhuriyet" ve "Atatürk İlke ve 
inkılaplan"na bağlı kalma yükümlülüğü 
altına girmek istemeyeceklerine ilişkin 
dedikodular dolaşıyor kulislerde.

Bence büyütülecek konu değil bu. 
Çünkü, bu and metnini TBMM 
kürsüsünden birçok kez kekeleye 
kekeleye okumuş öyle milletvekilleri 
tanıyorum ki, bırakınız "Atatürk ilke ve 
lnkılaplan"nı bir yana; ne “çağdaş", ne 
"demokratik" ne, “laik" sistemle, hatta 
ne de "hukuk devleti" kavramıyla bir 
fikir veya gönül bağları var.

Zaten RP'liler de, "Biz 'yemin' 
etmeyeceğiz ki, anayasaya göre ‘and1 
içeceğiz" diyerek formalite saydıkları 
bu törene karşı çıkmak niyetinde 
olmadıklarıı belirtiyorlar.

Onun için dert etmiyorum. Kaldı ki, 
başta Erbakan Hoca olmak üzere RP 
çoğunluğu,"Anayasa değişikliği uzlaş
ma teklifinde öngördükleri sisteme 
geçiş kapısını aralayabilmek umuduy - 
la "takiyye" yapmayı bir tür "fariza" 
olarak kabul etmekteler. Dolayısıyla 
dün Şevki Yılmaz ve o gibilerin sorun 
çıkaracaklarını ummuyorum.

Tersi aptallık olur çünkü...

Ben asıl, DYP ile ANAP içinde "laik" 
ve “demokrat" görünerek "ters takiyye" 
yapmakta olanlardan kaygılıyım. 
Bunlar aslında, 1950'den bu yana hem 
"suret-i hak"tan görünüp hem de laik, 
demokratik sistemin köküne kibrit soyu 
eke eke Türkiye'yi bugünkü açmazına 
sürükleyenlerin ardılları. Yani, siyasal 
yelpazenin "liberal sağ" kanadında yer 
aldıklarını her fırsatta yineleyen -ama 
pek de öyle olmayan- bu iki partinin 
temsil ettiği siyasal-ekonomik görüş, 
1980 öncesinde de, 1980'lerde ve son
rasında da yaşadığımız bunalımlara 
çözüm getirebilmiş değil.

Bu iki parti arasında yapısal veya 
ideolojik herhangi bir fark, son gün
lerde, liderler dışında kalan kurmay 
takımlarının da TV ekranlarında açıkça 
itiraf ettikleri gibi, yokl

Hatta kimilerine göre ANAP'la DYP, 
parti üst kademelerinde yer vermeye 
özen gösterimleri "şeriatçı" ve "ülkücü" 
kadrolarla da, birbirlerini en çok 
andıran bir tür "siyasal bulamaç"tan 
farksız görünüm sergilemekteler.

Hatta o yüzden ANAP 'la DYP'nin bir 
biçimde anlaşarak ortak hükümet kur
maları halinde, koalisyon dışı kalacak 
RP ile Meclis'e bile giremeyen MHP'nin 
kendilerini pek de "muhalefette" hisset
meyecekleri savlanıyor.

Özcesi DYP ve ANAP, ister RP veya 
DSP'nin dışarıdan desteklediği bir koa 
lisyon kursunlar, ister Refah'ın veya 
DSP'nin de içinde yer alacağı bir plat
formda buluşsunlar, 1950'den bu yana 
-bazı küçük aralar dışında- Türkiye'de 

GEMLİK KÖRFEZ 
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl: 23 SAYI: 1097 
Fiyatı :10.000 TL. 

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

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

iktidar olan "siyasal bulamaç" ege
menliğini sürdürecek....

.sadece "yapay bunalım"a son 
verilmiş olacak.

Şu sıralarda, gazete ve TV'lerden 
merakla izlediğimiz "atışma dizisi", DYP 
ve ANAP'ın öncü kadrolarının sen-ben 
kavgasından başka şey değil.

Kişisel, gereksiz ve anlamsız...

Cumhurbaşkanı, yarın Erbakan^an 
başlayarak parti liderlerini -TBMM'deki 
sandalye sayılarına göre- kabul 
ederek var olan tablo içinde "ikidar 
arayışına" koyulacak. Kimi çevreler 
Sayın Demirel'in "nafile turlar'la zaman 
yitirmek yerine, doğrudan doğruya 
Erbakan'ı köşke çağırarak “hükümeti 
kurmak"la görevlendirmesi gerektiğini 
savunuyorlar.

Bir görüştür, saygı duyulur...
Ne var ki, Türkiye içte ve dışta 

önemli darboğazlarla karşı karşıya. 
Cumhurbaşkanı, yarın Erbakan'dan 
başlayarak parti liderlerini -TBMM'deki 
sandalye sayılarına göre- kabul ede 
rim var olan tablo içinde "iktidar 
arayışı"na koyulacak. Kimi çevreler 
Sayın Demirel'in "nafile turlar'la zaman 
yitirmek yerine, doğrudan doğruya 
Erbakan'ı köşke çağırarak "hükümeti 
kurmak"la görevlendirmesi gerektiğini 
savunuyorlar.

Bir görüştür, saygı duyulur...
Ne varki, Türkiye içte ve dışta 

önemli darboğazlarla karşı karşıya. 
Cumhurbaşkanı otuz küsür yıllık dene 
yimiyle, darboğazların nasıl aşılabile
ceğini saptamaya çablayan satranç 
ustası gibi davranmaya çabalıyor.

Birbirleriyle, neredeyse aynı yapı ve 
ideolojilere sahip birer “siyasal bula- 
maç"tan farksız DYP ile ANAP, eğer 24 
Aralık gece yarısından bu yana 
"havanda su dövme"ye devam ediyor
larsa, Cumhurbaşkanının Kasparov'a 
özenmesini doğal karışlmahdır.

ve saygı duyulmalıdr...
Öte yandan, TBMM'ye büyük parti 

olarak giren RP'nin -ve de parlamento 
dışında kalan MHP'nin-, bir DYP-ANAP 
ortaklığından fazlaca rahatsız olması
na da pek gerek yok. Çünkü, böyle bir 
ANAP-DYP koalisyon hükümeti, kendi
lerini "liberal sağ''da gören siyastçilerle 
“şeratçı" ve "ülkücülerin dengesi 
korunarak oluşturulacaktır. Hiç kuşku 
duyulmasın!

Yani, bir bakıma RP ve MHP'nin fikir
leri iktidarda, bedenleri muhalefette 
olacaktır.

Önemli olan Türkiye'nin geleceğini, 
kısır siyasal gelecek, kaygılarıyla yeni 
kargaşalara sürüklemekl "Gümrük bir
liği" nden Avrupa Birliği'nin eşit haklara 
sahip üyesi olma sürecinde sağlam 
adımlar atacak bir koalisyonu oluştura
bilmek!

Yoksa, ya Tanzimat'tan bu yana 
sürdürülen "Batılılaşma" serüvenine 
"Elveda!" demek gerekir...

...... ya da onlar "ortak", bir "pazar" 
oluruz vesselam...

1995 yılında 1639 kişi 
yardımlardan yararlandı

Sosyal 
Yardımlaşma 
ve Dayanışma 
Vakfı 1 milyar 
91 milyon 
liralık 
yardım yaptı

Gemlik Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı 1995 
yılında 1 milyar 91 milyon 
145 bin 636 liralık yardım 
yaptığı açıklandı.

Gemlik Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı tarafın - 
dan yapılan açıklamada 
1995 yılı içinde 243 kişiye 
164 milyon 256 bin 800 
liralık yiyecek, 644 kişiye 
262 milyon 660 bin liralık 
giyecek yardımı yapıldı. 
Ayrıca, 155 kişiye 227 mil 
yon 500 bin liralık yakacak 
yardımı, 563 kişiye 340 mil 
yon 260 bin 836 liralık sağlık 
yardımı, 1 kişiye 3 milyon 
liralık ihtiyaç yardımı, 3 
kişiye ise 28 milyon 971 bin 
liralık barınma yardımı 
yapıldı.

Öte yandan 30 kişiye de 
bir defaya mahsus ödenen 
para yardımları olarak 64 
milyon 500 bin lira olduğu 
belirlendi.

Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı, 1995 yılı 
içersinde nakdi olarak 187 
kişiye 300 milyon, ayni 
olarak 1452 kişiye 791 mil 
yon 148 bin 636 lira olmak 
üzere 1 milyar 91 milyon 
148 bin 636 liralık yardımda 
bulundu.

Cihattı'ya 
çamlık

Gemlik Orfnan İşletme 
Şefliği Cihatlı Köyü'ne yap
tırılması planlanan çamlık 
projesine Kaymakamlığın 
direktifleri ile destek çıktı.

Cihatlı Köyü Muhtarlığı 
tarafından köy çevresinde
ki çıplak araziyi yeşil - 
lendirmek amacıyla 2000. 
adet fıstık çamının Orman 
İşletme şefliği aracılığıyla 
Bursa Orman Baş Bölge 
Şefliğinden sağlanacağı 
açıklandı.

Geçtiğimiz hafta Cihatlı 
Köyü'ne giden Kaymakam 
Orhan Işın ve Orman 
İşletme Şefi Osman Kılıçel, 
Muhtar Necdet Altay ile 
birlikte fıstık çamlarının di 
kileceği 20 dönümlük 
araziyi incelediler.

Doğayı 
Sev, 

yeşili Koru

SATILIK
Kapaklı Köyü'nde 
200 (10 ağaç)

zeytinlik 
sahibinden satılıktır.

Müracaat: 
Körfez OFSET 
Tel: 513 17 97 Gemlik

Mazı Morum
Necati KARTAL

1996 RÜZGARINA TEPKİLER 
VE GEREKSİZ ERKEKLER

Garip bir ülkedemi yaşıyoruz, yoksa garip olan 
bizmiyiz bilemiyorum.

Ülkede siyasi, sosyal, ekonomik kriz had safhaya çık
mış. Seçimler kırık ayna. Üçlü, dörtlü koalisyonlar, milli 
mutabakat hükümetleri tartışılıyor.

Dolar bir çıkıp, bir iniyor garip bir şekilde. Gümrük 
Birliğine girdik mi vazmı geçeceğiz belli değil.

Kurulacak hükümet neler yapacak, hangi aritmatik- 
lerle oluşacak ?

Yeni bir erken seçim var mı ? Bence hiçbiri belli 
değil.

Bütün bunlara ilişkin bolca yazdık, çizdik. Gelen tep
kiler cılızdı. Nedendir bilmem geçen hafta "1996 neler 
yapacakmışık" başlığıyla: "Yani silinmeyen rujları, ray- 
ban gözlük giymiş kadınları, flemenko dansı ile 
Lasenza marka tartan gecelik ve badydoil giymemiz 
gerektiğini" yazınca -gariptir- bir çok olumlu tepki geldi.

Oysa, 96'de neler olacağına ilişkin yazacaklarımız 
daha bitmemişti. Ancak, Lasenza geceliğin hükümet 
sorunundan, enflasyondan, cezaevlerinden, dolar artışı 
yada düşüşünden daha önem arzettiğini çözememiş
tim.

Normali kurulacak müstakbel hükümetin konsali- 
dasyona gidip gitmeyeceği; reel ücretlerin enflasyona 
yenik düşüp, düşmeyeceğini, öncelikle öğrenilip, son
rasında işbu tüketim ekonomisine ayak uydurup uydu- 
ramayacağını hesaplamaktır.

Nitekim bir dost daveti için gittiğim bir barda apolitik 
insanlar -ve hatta apolitiklikten öte çıldırmış insanlar- 
topluluğunu görünce Lasenza gecelik ve badydoil giyip 
giymemenin bu ülke bir kısım insanları için ne kadar 
önemli olduğunu yine Öğrenmiş oldum.

Hani bu yazıyı okuyanlarında beni dünya moda rüz
garına ve eğlence dünyasına karşı duran, feryat ile 
özlem arasına sıkışmış, "yeni kentli bir arabesk" kimlik 
zannedecek. Tabi böyle değil. Bizim aradığımız öncelik
ler sorunu.

Neyse biz gelelim “Amerikan Feministlerinin" yeni 
taleplerine.

Bu zatı-muhteremlerin ABD'de yeni önerileri basına 
deklere edilmiş ve bu amaçla dünya çapında 
mücadeleye başlayacaklarmış.

Bu ney miş dersiniz? "Erkeklere extra polis vergisi 
konması gerekiyormuş!" Neden mi? Erkekler daha çok 
kolay çıkarıyormuş.

Örneğin cinayete kurban gidenlerin yüzde 80'i erkek 
olup, cinayet işleyenlerin yüzde 9O'ı erkekmiş.

Hatta olay daha ilerilere götürülüp, "Bugün Batıda 
bir çiftin cinsiyetini seçme özgürlüğü olsa, çocuklarının 
kiz olmasını seçmeleri kadar olağan ve mantıklı birşey 
olmadığını" yazıp, kamuoyu eğilimlerini yansıtan çok 
ciddi yayın organları varmış (?)

Neden mi? Kadınlar erkeklerden ortalama 7 yıl 
daha uzun yaşıyorlarmış.

65 yaş öncesi kalp krizi kadınlardan iki kat fazlaymış- 
erkeklerde.

Kanser oranı erkeklerde yüzde elli, kadınlarda yüzde 
33, son otuz yılda kanserden ölen erkek sayısında 
yüzde 21 artış sağlanırken, kadınlarda kıpırdama 
olmamış.

yalnız, bir önemli ayrıntı var burada; ''Hadım edilen 
erkeklerde kanser riski azahyormuş ve daha uzun 
yaşıyorlarmış" Uzun yaşamak isteyen erkeklere duyuru- 
lurl

Ayrıca erkeklerin algılama güçleri ve eğitimden 
doğan zayıflıkları da varmışı Kızlaın üniversiteye girme, 
bitirebilme ve master yapma oranı daha yüksekmiş.

Sarhoş araba sürmek ve uyuşturucu suçundan 
yakalananların yüzde sekseni erkekmiş.

Zaten ABD'de full-time iş sahibi erkeklerin sayısı her 
yıl 1 milyon düşüyormuş.

Erkek gücüne ihtiyaç duyulan işkollarıda yavaş 
yavaş zaten son buluyormuş.

Desenize dünya kadın egemenliğine geliyor (I)
O halde "extra polis vergisi neden?" Biz şimdi kadın

lardan extra polis vergisi istiyormuyuz?
Nasıl olsa "zaten erkekler gereksiz" dimi Feministler(l)
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İlan ve eğlence, mezbaha, su, hafta tatili, mezarlık, düğün salonu 
ücretlerine 1 Ocak gününden başlayarak, zam geldi.

. Belediye zamlan jmirlüğe girdi
ç*. 
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Belediye Meclisinin 
ekim ayında almış olduğu 
zamlar 1 Ocak gününden 
başlayarak, yürürlüğe 
girdi.

Belediyenin verdiği tüm 
hizmetlere zam yağdı.

Ekim ayında toplanan 
Belediye Meclisi Bütçe ve 
Tarife Komisyonu tarafın
dan hazırlanan 1996 
bütçesini görüşürken, 
belediye gelirlerini teşkil 
eden hizmetleri görüşerek, 
zam yapmıştı.

1 Ocak gününden 
sonra yürürlüğe giren yeni 
tarifelere göre, reklam ve 
ilan vergilerine zam yapıl
mazken, eğlence ver - 
gisinde bilet başına 5 bin 
lira zam yapıldı.

Sinema, konser gibi 
eğlence yerlerinden alı
nacak biletlerdeki vergi 15 
bin liradan 20 bin liraya 
yükseltildi.

Öte yandan pazar ye 
rine kurulan tezgahlardan 
alınacak işgaliye vergisi 5 
bin liradan 10 bin liraya 
çıkarıldı.

1 Ocak 1996 dan 
başlayarak, mezbahalar
daki kan ücretleri de kilo 
yerine adet uygulaması 
getirildi.

Büyükbaş hayvanların 
kilosundan alınan 5 bin 
lira yerine, her büyük baş 
hayvan için 300 bin, her 
küçükbaş hayvan için de 
150 bin lira alınacak.

Yeni yıllar birlikte 
mezarlık fiyatları da yüzde 
100'e yakın zam gördü. Bir 
kişilik mezar yeri 2 milyon 
500 bin liradan 4 milyon 
liraya çıkarıldı.

İskeleye yanaşacak 
gemiler 1 Ocaktan itbaren 
belediyeden vidanjörle su 
isteğinde bulunduğunda 
750 bin lira yerine 1 milyon

Kampanya boyunca 3 milyon 438 bin 573 kilo zeytin alındı

Marmarabirlik'te alımlar bitti
Marmarabirlik 72 nolu Gemlik Zeytin 

Tarım Satış Kooperatifi 1995-1996 yılı 
zeytin alım kampanyasını kapadı.

Kooperatif, 1 Kasım ile 31 Aralık 1995 
tarihleri arasında ortaklarından 296 mil
yar 400 milyon lira değerinde, 3 milyon 
438 bin 573 kilo zeytin aldı. Kooperatif, 
aldığı zeytinin ancak 64 milyar lirasını 
ödeyebildi.

Kampanya başında zeytini peşin 
alacağını açıklayan Marmarabirlik, 
uygulanan yüksek fiyat politikası ve tüc
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Belediye 
Düğün 
Salonu 
için aylık 
gün 
verilecek

Düğün yapacaklar 
telaş içinde.

Belediye Düğün 
Salonu'nda yapacak
ları cemiyetler için 
gün almak isteyenler 
yeni uygulama ile 
karşılaşıyorlar.

Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı'nın 
kararıyla ocak ayın
dan itibaren, 
Belediye Evlendirme 
Memurluğuna başvu
rarak, yaz ayları İçin 
gün almak isteyen
lere düğün yapacak
ları ay başvurulması 
isteniyor.

Yeni uygulama İle 
düğün salonunu 
kiralamak İsteyen 
vatandaşlar, düğün 
yapacakları tarihin ay 
başında başvurablle - 
çekler.

1 Ocak 1996 tarihin
den itibaren Türkiye'nin 
Avrupa Gümrük Birliği'ne 
geçmesi nedeniyle gün
lü k Gümrük 
Müdürlüklerinde ithalat 
ve ihracat işlerinde kar
maşa devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta 
Gemlik Gümrük 
Müdürlüğünde yeni 
mevzuat nedeniyle işlem 
yapılamazken, hafta son
larında Avrupa Gümrük 
Birliği normlarına uygun 
ithalat ve ihracat yapıl
maya başlandı. Ancak, 
bu konuda Gümrük .

500 bin lira ödeyecekler. 
Yabancı gemiler ise 2 
milyon lira verecekler.

DÜĞÜN SALONU
1996 yılında düğün 

yapacaklar 1995 yılına 
göre düğün salonuna 
daha fazla para ödeye
cekler. Belediye Düğün 
Salonu hafta içinde 2 mil 
yon 500 bin liradan 4 mil 
yon liraya, cumartesi, 
pazar ve gece düğünleri 4 
milyon liradan 7 milyon 
500 bin liraya çıkarıldı. 
Gündüz ise 4 milyon 
ödenecek.

Ekim ayı toplantılarında 
belediye otobüslerine zam 
yapılmadı. Ancak, 
akaryakıt fiyatlarına 
yapılan zam nedeniyle 
otobüs fiyatlarına şubat 
ayı Belediye Meclis 
toplantılarında yapılması 
bekleniyor.

carın piyasadan yeterince zeytin ala
maması sonucu geçtiğimiz yıllara göre 
beklenenden daha çok ürün aldı.

1994-95 sezonunda ortaklarından bin 
700 ton zeytin alan 72 nolu 
Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi ortaklarına 69 milyar lira 
ödeme yaparken, bu yıl para bulmakta 
zorlanan Marmarabirlik, Gemlikli üretici
lerine olan 232 milyar 400 milyon liranın 
he zaman ödeyeceği belli değil.

Gümrük Birliği mevzuatı arap saçı.

Gümrüklerde işler ağır aksak
memurlarının yeterince 
eğitilmemesi işlerin hatalı 
yapılmaması kaygısıyla 
ağır aksak yürüyor.

Öğrenildiğine göre 
Gümrük Birliği'ne girme
den önce Gümrük 
kapılarında uygulanacak 
Avrupa Gümrük Birliği 
yönetmelikleri personele 
yeterince öğretilmedi. Bu 
konuda yabancı uzman
ların ülkemize gelerek, 
açıklamalarda bulunması 
ayrıca, Türk yetkililerin de 
gümrük personeli ile itha
lat ve ihracatçıların bil
gilendirilmesi bekleniyor.

Turgut Özakman'ın

"Ocak" adlı oyunu sahnelendi
Gemlik Körfez FM Radyosunun oluşturduğu Körfez FM 

sahnesi Tiyatro topluluğunca sahneye konan ünlü tiyatro 
yazarı Turgut Özakman'ın yazdığı "Ocak" adlı oyun 
geçtiğimiz cumartesi günü Kız Meslek Lisesi Salonunda 
sahnelendi.

Amatör genç oyuncuların oynadıkları "Ocak" adlı 
oyun tiyatro severler tarafından beğeni İle izlendi.

Körfez FM Tiyatro topluluğu yetkilileri, gençlere fiyat 
royu sevdirmek amacıyla her yıl değişik oyunların sah 
neye konulacağını söylediler.

Milletvekili seçimlerinde belirlendi. 

Kurşunlu'ya 
3yeni 
muhtar

■ • Geçtiğimiz yıl Belediye 
¥< kavuşan ve kasaba 
|||||| Kurşunlu'ya 24 Aralık 
öfken milletvekili seçim
leriyle birlikte 3 'de muhtar 
seçildi.

:::'|l|İhçe Seçim Kurulundan 
yapılan açıklamada, 
Kurşunlu'da bulunan Şükrü 
Kaya Mahallesine Turhan 
■Bayraktar, Atatürk 
Mahallesi İzzet Yılmazlar, 
y^lhihu'riyet Mahallesine 
Şevket Günaydın muhtar 
seçildi.

Kurşunlu Köyü Belediye 
Başkanı Bayram Demir, 
beldelerinin büyük sorun
ları, bulunduğunu, yaz 
nüfusu ile kış nüfusu arasın - 
da büyük fark olduğunu 
belirterek, "Yeni muhtar 
akadaşlarımla birlikte 
kurşunlunun sorunlarını 
azcrindirmek için çalışa
cağız. Muhtarların bana 
yardımcı olacaklarına 
inanıyorum.* dedi.

Umurbey de 
yıktın 
korkusu
3. Cumhurbaşkanımız 
'Mefhum Celal Bayar'ın Anıt 
Mezar projesi çerçevesinde 
Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığınca yıkım alanın
da bulunan ev sahiplerinin 
yıkım korkusu sürüyor.
Yıkım kararı çıkan ve 
kamulaştırma bedelleri 
Zttdat Bankasına yatırılan 
konutlardan çıkmak iste
meyen Umurbeyliler, kendi
lerine ev yapacakları 
arsanın verilmesini 
İstemişler ve Bakanlığa 
başvurmuşlardı. Bu 
köhudan belediyeden ve 
Bakanlıktan olumlu cevap 
dldmayan Umurbeyliler 
şimdi ne zaman evlerimizi 
yıkmağa gelecekler diye 
korkulu bekleyiş içindeler. 
:İ:<S;:.-ç»y önce Bakanlıktan bir 
grubun Umurbey'e geldiğini 
söyleyen Belediye Başkanı 
Mete Okay, yıkımın zeytin 
^hhıföiminden sonra olabile
ceğini söylediklerini belirtti, 
öte yandan Anıt mezar 
çevre düzenlemesiyle ilgili 
atarak 1995 bütçesinden 
tiafenın Ankara da 
yapıldığı öğrenildi.

Gemlik Tersanesinin Tarihi Durumu

Veli Orkun'un araştırmasından :
"1097 senesinde Birinci Haçlı orduları 

İznik'! muhasaraya geldikleri zaman, 
Gemlik Körfezinden ve arizisinden fay
dalandılar. Uzun süren İznik muhasarası 
Haçlıları çeşitli desiselere başvurdur! - 
makla kalmamış, aynı zamanda 
Gemlik körfezinde toplanan Bizans 
gemilerinin, bu Körfezden İznik gölüne 
kadar karadan kızaklarla nakledilmesi 
gibi güçlükler de doğurmuştu.

1204'de Dördüncü Haçlı orduları 
İstanbul'u zaptettikleri zaman, 
içlerinden kumandan Bulduin'i, 
İstanbul'da kendilerine kral olarak 
seçmişlerdi. Bu kral da kumandanların
dan ileri gelen şövalyeleri (sipahileri) 
İzmit'i, Erdek ve Gemlik gibi mamur yer
lere tımar sahibi olarak tayin etmişti. 
Gemllk'e de çok güvendiği şövalye 
(Gulian de Salns'I) göndermişti.

İstanbul'u terkeden Rumlar İznikde 
toplanarak orada bir Rum İmparator
luğu kurmuşlardı.

Gemlik eskiden beri İznlk'ln iskelesi 
olduğundan, Rumlar burayı Haçlılar'ın 
elinden almak İstediler. Onun için 
karadan ve denizden Gemllk( kuşat
maya karar verdiler. Tedarik ettikleri 60 
seflnellk bir dev donanma İle denizden,

YAŞAMAYA DAİR
1996'nın ilk haftalarında sizinle Nazım Hikmet'in bir 

şiirini paylaşmayı istedim. Adı "YAŞAMAYA DAİR"
Yaşamak şakaya gelmez, 
büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın 
bir sincap gibi mesela, 
yani, yaşamın dışında ve ötesinde hiçbir şey bek - 

lemeden, 
yani, bütün işin gücün yaşamak olacak.
Yaşamayı ciddiye alacaksın, 
hem de o derecede, öylesine ki, 
mesela kolların bağlı arkandan, sırtın duvarda, 
yahut kocaman gözlüklerin, beyaz gömleğinle bir 

labaratuvarda
insanlar için öleceksin
hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için, 
hem de hiç kimse seni buna zorlanmamışken, 
hem de en güzel, en gerçek şeyin 
yaşamak olduğunu bildiğin halde.
Yani öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı, 
yetmişinde bile, mesela, zeytin dikeceksin, 
Hem de çocuklara kalır falan diye değil 
Ölmekten korktuğun halde, ölüme inanmadığın 

için
Yaşamak yani ağır 
diyelim ki hastayız 
hem de ağır 
hem de ameliyatlık 
yani beyaz masadan 
kalkmamak ihtimali de var.
Duymamak mümkün değilse de biraz erken git- 

menin kederini
biz yine de güleceğiz anlatılan bektaşi fıkrasına 
Hava yağmurlu mu diye bakacağız pencereden, 
yahut da yine sabırsızlıkla bekleyeceğiz 
ajans haberlerini...
Diyelim ki dövüşerek ölmeye değer bir şeyler için, 

diyelim ki
cephedeyiz, orada daha ilk hücumda, daha o 

gün
yüzükoyun kapaklanıp ölmek de mümkün
Acı bir hınçla bileceğiz bunu, 
ama yine de çıldırasıya merak edeceğiz 
belki yıllarca sürecek olan savaşın sonunu 
Diyelim ki hapisteyiz 
yaşamız da elliye yakın, 
daha da on sekiz sene olur açılmasına demir 

kapının.
Yine de dışarıyla beraber yaşayacağız, 
insanları, hayvanları, kaygası ve rüzgarıyla 
yeni duvarın arkasındaki dışarıyla 
Yani nasıl^ nerede olursak olalım 
hiç ölünmeyecekmiş gibi yaşanacak.

I
iyi yetişmiş kuvvetli bir ordu ile de 
karadan, Gemlik'deki Frenkler üzerine 
hücum ettiler. Bu saldırının, ilk safhasın - 
da Gemlik'! ele geçirdilerse de, gali
biyetleri uzun sürmedi. İstanbul'da bulu
nan Haçlılar'ın yardımı ile Bizans 
İmparatoru, şövalye Galien de Sains'in 
imdadına yetişti. Topladığı kuvvetleri 
Venediklilerin gemileriyle Gemllk'e 
getirerek, şehri muhasara ettirdi. (1 
Nisan 1207) tarihinde İznik Rum 
devletiyle, Frenk Bizans İmparatorluğu 
donanmaları ve askerleri Gemlik'te 
çarpıştılar. (Viladimir Mirmiroğlu'nun 25 
Eylül 1947 tarihli notu)

Bizans Frenklerinin daha üstün olan 
kuvvetleri karşısında fazla mukavemet 
edemeyen İznik İmparatoru Teodar 
Laskariz, denizde bulunan 60 gemisini 
karaya çektirerek yaktırdı. Bir gün sonra 
da askerlerini geri aldırarak, Gemlik'i 
Frenklere terkettl.

Bizans İmparatoru olan Haury de 
Gemlik kalesinin çok harap olduğunu 
ve korunması imkansız bir duruma 
düştüğünü görerek, asker ve donan
masının alarak İstanbul'a avdet etti;"

Gemlik Tersanesinin Tarihi Durumu
Haftaya (Veli Orkun'un araştırmasından)
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T.C.
GEMLİK İCRA DAİRESİ 

Dosya No : 1993 /77O T. GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

GUnCEL SORUnLÛR
•EROL GÜRÇJKY

Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı: , 
Gemlik İlçesi Küçükkumla Köyü Sarıincir Mevkiinde kain Gemilik Tapu Sicilinin 

pafta : 24, sahife : 6929 ve parsel: 5016 de kayıtlı 36290 rn2 miktarındaki arsa 
üzerinde inşa edilen Vat irtifakı halindeki kargir apartman zemin kattaki' 8/128 
arsa paylı (4) nolu mesken balkonlu bir salon, 1 koridor, mutfak ile banyo WC 
bir arada elektrik ve suyu mevcut meskene bilirkişi tarafıhdah 100.000.000.-. TIİ«; 
takdir edilmiştir.

Mesken açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.
SATIŞ ŞARTLARI
1- Satış 7.10.1996 pazartesi günü saat 14.00- 14.20 arası GEMLİK İCRA 

MÜDÜRLÜĞÜNDE açık, artırma suretiyle, yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen 
kıymetin %75'ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve’satış 
masraflarını geçmemek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmdzsa 
en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 17.10.1996 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 edile
cektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %4Ö mı 

bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından 
fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını 
geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

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

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

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

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

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş , 
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 993/770 T. sayılı dosya 
numarasıyla dosyamıza başvurmaları,İlan olunur.

(İc.İf.K.l 26)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

İcra Müdürü

"BÜYÜKLERİMİZ DAHA İYİ BİLİRLER "
Halk dilinde, yaygın bir söz vardır,
"Büyüklerimiz, her şeyi, daha iyi bilir" diye.
Zaten büyüklerimiz de, "eksik olmasınlar" seçim meydanlarında, hep bu 

konuyu işlerler.
"Biz halkımızın sorunlarını biliyoruz"
"Bu işi, biz çözeriz"
Diyerek, halkımıza sürekli umut dağıtırlar.
Ama... Ekonomide, Yargıda ve bürokraside, tıkanmalar, yıllardır sürer gider,
İnsan, zaman zaman şüpheye düşüyor.
Acaba... Gerçekten, tıkanan konuların çözümlerini bilmiyorlar mı?
Yoksa... Olayları, politikaya endeksledikleri için çözüme, ulaşılamıyor mu?
- Hepimiz biliyoruz ki, Hükümet içerisinde, Devlet Bakanlıkları sayısı çok 

fazladır.
Bazen, Çalışma Bakanlığının görev sahasında, birkaç Devlet Bakanını,
Bazen, Dış İşleri ve Maliye Bakanlığının görev sahasında, yine bazı Devlet 

Bakanlarını görüyoruz.
Bu örnekleri daha da çoğaltmak mümkün.
Bazen de tam tersi oluyor.
"Bazı Devlet Bakanlarına görev bulmakta zorluk çekiliyor"
Bazı, Devlet Bakanlıkları, parti içi dengeleri korumak için, "boş" tutuluyor.
Batı ülkelerinde, böyle sayıları onbeşe ulaşan, Devlet Bakanlığı yok.
Orada, ağırlık “icraatçı bakanlıklardadır"
Yıllardır, bile bile, politika uğruna bu yanlışlık ve israf devam edip, gitmek

tedir.
- "GAP Projesi" Türkiyenin geleceğidir.
Bu proje, "GAP İdaresi" denilen bir kurum tarafından yönetilir.
Görev taksimi sırasında bir "idare" bir Devlet Bakanlığına bağlanır.
Halbuki, ülkeye nefes aldıracak bu proje için, "GAP BAKANLIĞI" kurulmalıdır
Bu bakanlık, su, enerji, tarım, Tarım sanayii gibi "birimlerle" donatılmalıdır.
Buraya, hatır için değil, uzman insanların tayini yapılmalıdır. Hiçbir yerde, iş 

bulamayıp, GAP İdaresinde görevlendirilen “Olay sekreterin Tayini" bu kuru
ma, nasıl bir gözle bakıldığını göstermiştir.

Ülkeler, umut bağladıkları konularda, Bakanlık kurmuşlardır. Petrol 
Bakanlığı, Balıkçılık Bakanlığı, Denizcilik Bakanlığı gibi.

Tüm dünyanın ve özellikle yakın komşularımızın dikkatle izlediği bu proje 
ye, biz de büyük önem vermeliyiz.

- Bir önemli aksaklıkta, bürokrasiden kaynaklanıyor.
Anayasa ve gelenekler sonucu ortaya çıkan, prosedüre göre, "mart ayına 

kadar" hükümet kurma çalışmaları devam edeceğe benziyor.
Bu kadar uzun süre "Ekonomide ve sosyal Yaşamda" önemli hasarlara, 

sebep olur.
İkinci "DYP-CHP" koolisyonu srasında da bu konu gündeme geldi.
İleri de, daha önemli sıkıntılara sebep olabileceği de, görüldü.
Peki... Niçin, yasalarda gerekli düzenleme yapılamadı.
Bırakın kendimizi, Batı ülkelerini bile, meşgul eder hale geldik.
Yabancılar, işi gücü bıraktı. "Bizi izlemeye devam ediyorlar"
Şimdi... Kendi kendime soruyorum.
Büyüklerimiz, aynı hatayı yıllardır yapıyorlar ve bu tıkanmalardan, şikayet 

ediyorlarsa,
Onlar için artık, "büyüklerimiz daha iyi bilirler"
Diyebilir miyiz.

KÖKJEZ OJSE^C
Matbaacılık-Yayıncılık- Reklâmcılık ve T anıtım Hizmetleri

Fatura-İrsaliye-Gider Makbuzu- Perakende Satış Fişi- Bilet - Kitap-
Müstahsil Makbuzu- \

Serbest Meslek Makbuzu-Kartvizit-Eİ İlanı-

Gazhane Cad. Fikret Oto Elektrik yanı 51/A GEMLİK

Tel : 513 17 97
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SERBEST 
KÜRSÜ

VEREM HASTALIĞI 
(Tüberküloz)

Dr. Halil ÖZGÜVEN

Verem hastalığı insanlık tarihi kadar 
eski olan bulaşıcı bir hastalıktır. 
Günümüzde teşhis ve tedavisiyle ilgili 
önemli gelişmeler kaydedilmesine rağ
men hala önemli bir toplumsal sağlık 
problemi olarak kalmaya devam 
etmektedir. Hastalığın etkeni 
Mycobacterium Tuberculosis denilen 
bakteridir.

Ayrıca daha az görülen ve 
hastalıklı sığırlardan insana geçen 
verem hastalığına sebep olan diğer bir 
hastalık etkeni de Mycobacterium 
bovis denen mikroptur. Hastalık insan
iden insana öksürük, aksırık, konuşma 

[ile yani hastalıklı insanların solunum 
iyollarından çıkan bakteri taşıyan zer - 
jreciklerin bir başkası tarafından solun
masıyla bulaşır. Bu nedenle hastanın

Hastalığın teşhisi en kolay ve çabuk 
olarak gögüs röntgeni ile yapıla
bilmektedir. Bununla beraber kesin 
teşhis balgamın labardtuvarda 
mikroskopla tetkiki sonucu verem 
mikrobunun görülmesiyle konulur.

Verem tedavisi mümkün olan bir 
hastalık olup, günümüzün modern 
ilaçlarıyla kesin olarak bu hastalıktan 
kurtulma sağlanmaktadır. Ancak 
bunun için hastaların erken doktora 
başvurmaları, hastalık başlangıç - 
tayken tedaviye başlanılması ve 
ilaçların ara vermeksizin düzenli olarak 
kullanmaları gerekmektedir. İlaçların 
düzensiz kullanılması veya tedaviye 
ara verilmesi hastalığın geç iyileşme
sine ve bazen de tedaviye dirençli 
vakaların ortaya çıkmalarına yol

İLAN 
GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Dosya No : 1995/688
Gemlik Kapaklı Köyü, Köy içi mevkiinde kain, kuzeyi Çetin Gençay, güneyi Naci 

Doğan, doğusu Çetin Gençay ve Ahmet Gönenç, batısı yol ile çevrili Tapu Fen 
Memuru Halil Bilici'nln 31.12.1995 tarihli krokisinde tesbit ettiği, 706.93 m2.lik taşın
mazın davacı Turan Tutucu ve Gökşen Tutucu tarafından senetsizden teşçili talep 
edildiğinden dava konusu taşınmaz hakkında hak iddiasında bulunanların ilan ta 
rihinden itibaren 3 ay içersinde mahkememizin 1995/688 esas sayılı dosyasına mür- 
caat etmeleri ilan olunur.

İLAN
GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Dosya No: 1995/689
Gemlik Kapaklı Köyü, köy içi mevkiinde kain, doğusu yol, batısı Mehmet Yalçın 

ve Pelize kuzgun, kuzeyi yol, güneyi Asiye Gençay, İbrahim Tutucu ve Orhan 
Tutucu taşınmazları ile çevrili Tapu Fen Memuru Halil Bilici'nin 31.12.1995 tarihli 
krokisinde tesbit ettiği 586.41 m2.lik taşınmazın davacılar Aziz Pars ve Şerife Pars 
tarafından senetsizden tesçili talep edildiğinden dava konusu taşınmazlar hakkın
da hak iddiasında bulunanların ilân tarihinden itibaren 3 ay içersinde mahke
memizin 1995/689 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur.

İLAN
GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Dosya No : 1995/690
Gemlik Kapaklı köyü, ova mevkiinde kain, doğusu Mustafa Eldeniz ve İsmet, 

batısı Halil Taşkın, Mustafa Güngör, Mürşide kuzeyi teşçil harici kısım, güneyi yol ile 
çevrili Tapu Fen Memuru Halil Bilici'nin 31.12.1995 tarihli krokisinde tesbit ettiği / 
1102,81 m2.lik taşınmazın davacı Turan Tutucu tarafından senetsizden teşçili talep 
edildiğinden dava konusu taşınmaz hakkında hak iddiasında bulunanların ilan 
tarihinden itibaren 3 ay içersinde mahkememizin 1995/690 esas sayılı dosyasına 
müracaat etmeleri ilan olunur.

ardır. Pelıol yakın çevreleri özellikle aileler bulaş
ma bakımından büyük risk altındadır.

fiği bu pıojîj Solunum yoluyla alınan bakteri

açmaktadır. Hastalığın tedavisi 10-12 
ay kadar sürmektedir.

Verem hastalığından korunma BCG
öncelikle akciğerlerde yerleşerek aşısı ile yapılmaktadır. Doğumdan 20

‘mart ayıma'<c'ğer tüberkülozuna neden olur. 
Bazı durumlarda bakteri kan dolaşımı 

li hasarlar: ile vücuda yayılarak çeşitli organlara 
yerleşebilir ve bu organların 
tüberkülozuna da neden olabilir.

(Kemik, böbrek, beyin Veremi gibi)
Hastalık meydana geldiğinde 

■öksürük, balgam çıkarma, kanlı bal
gam çıkarma, gece terleme, iştahsız 

ırdan, Çİkayt ı^, halsizlik, zayıflama gibi şikayetlere 
yol açar. Ayrıca akciğer dışındaki 
[organların tüberküloz hastalığında bu 

Jargonlara ait birtakım özel şikayetlere 
Jve belirtilere de yol açabilir.

yaşına kadar kişilerin her beş yılda bir 
aşılanmaları bu hastalıkta korunma 
için gereklidir. Bunun yanında enfekte 
kişilerin erkenden tedaviye alınmaları 
ve hasta yakınlarının ilaçla korunması 
bulaşma yollarına engel olur.

Bunun yanında çevresel faktörlerin 
düzeltilmesi örneğin kalabalık 
yaşanılan yerlerin sık sık havalandırıl - 
ması, sütlerin kaynatılarak içilmesi ve 
kişisel hijyen tedbirlerine dikkat edilme
si gerekir.

Sağlıklı günler dileğimle.

^Dursun tE^ÜL<E^ ■. ŞX

GEMLİK REHBERİ
BSerekli Telefonlar
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Bandarma K. 5131055
Polis Karakolu 5131879
par. Kom 5131206

Kaymakamlık 
kaymakamlık 5131051 
|Kaymakamhk Ey 5] 3] 052 
c Savcılığı 5131053
fc. Savcı Yrd. . 5132954
Emniyet M. 5131028

ULAŞIM
Lludağ Turizm 5131212
Aydın Turizm 5132077

Resmi Daireler
TEK Arıza 5132066
TEK İşletme 5134503
Turizm Der. •5131274
Spor Sah. 5131900
Orm. Böl. Şf. 5131286
Milli Eğt. Md. 5131174
Halk Eğt. Mrk. 5131846
Halk Kütüp. '5131353
As. Şb. 5131057
Karayolları 5131308
Uman Bşk. 5131133.
Mal Md. 5131095
Nüfus Md. 5133742
Özel İd. Md. 5131507
Tapu SIc. Md. 5131414
Müftülük 5131364
Gümrük Md. 5131411-5130024
Tekel Md. 5131042
Ver. Da. Md. 5132360
İlçe Tar. Md. 5131186
İlçe Seç. Md. 5134994

Gemi Saatleri
Yalova -Sirkeci (İşgünleri) 

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

Belediye
Santral 
Başkanlık
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su İşletmesi 
İtfaiye 
Muhasebe M. 
Yazı İş. M d. 
Su Arıza

51,3452.1 -23 
5134520 
6132432 
5134521-122 
5134521-115 
5132325
5134521.-182 
5134521-111 
Yalnız 185

TÜP DAĞITICILARI

TAKSİLER

Hastaneler
Devlet Has. 5139200
SSK Hastanesi 5] 32329
Mer. Sağ. Ocağı 5131053

Körfez Taksi 5131821
Kınar Taksi 5132467
[Güven Taksi 5133240
Gemlik Taksi 5132324

Deniz Otobüsü
Yalova -Kabataş (İşgünleri) 

07.20-09.35-17.10
Tatil Günleri 10.35-13.30-17.15

Yalova -Kartal (İş günleri)
, 07.30-09.00-10.30

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
514 28 41
513 65 00
513 40 95

İSA GİBİ
- öldürüpte ölüsüne tapınanlara-

Bu dünyanın 
düzenine de 
düzülenine de 
karşı olmak suçsa eğer 
tarihin gelmiş geçmiş 
en suçlusu benim!

"Tahta bacaklı dul"u 
yeryüzünün
en yüksek tepesine 
Everest'in doruğuna oturtun! 
bir güzel şölen yapın, 
sadizmin sevinç çığlıklarıyla 
kuşatın etrafımı...
Ücretli adsız bir zavallının 
çekmesine gerek yok ipimi 
ben tekmelerimi 
ya da, 
çarmıha gerin İsa gibi!

Eyyyl Korkunun çocukları 
gökkubbenin altındaki yıldızlar! 
Dik durur, eğilmezseniz 
önünüzde eğilir tanrılar!
*"Tahta bacaklı dul" Bati edebiyatında 
"idam sehpası" anlamına geliyor.

18 Kasm.95 Gemlik İ

AHTAPOT
- "Dünya aydınlık olsaydı sanata i 

yer kalmazdı" i 
Albert Camus i

Gelme 
ne olur gelme 
kendini, 
tanrı da sansan 
gelme 
üstüme gelme 
harcarım 
AHTAPOT I

2 Temmuz 1995 Osmaniye j

DÜŞLE GELEN
Benim Tanrı'm 
beni hiç yalvartmıyor.
"Alnın açık, 
başın dik olsun!" diyor.

6 Aralık 1995 Gemlik

BİREY OLABİLME ÖNCE
- Ne adına yüceltilmiş olursa olsun “kabile 

mantığı" na dayanan tüm anlayışlar 

vahşi ve haksızdır!
Sen ve Sen 
sen ve O 
"Siz" olursunuz 
O ve O 
"ONLAR" olur, 
çokluğunuzda boğulursunuzl

Ben ve ben
"BEN" kahrım yine!
BEN'leştiğinizi görüp 
"BİZ" olabilmek dileğiyle!

4 Aralık 1995 Gemlik

NOSTALGİA
Gün olur, 
alır beni, 
alır götürür bulutlar, 
götürür uzaklaral...

Resimler bile gölgesi 
bir güzel yazda, 
yağmur olup »
yağmak gelir içimden 
Afrika'ya, 
Asya'ya 
Latin Amerika'yal..

Tepeden- tırnağa sevgi beni 
Tepeden-tırnağa umut beni

21.6.1987

Stockholm
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GEMLİK KAYMAKAMLIĞI 
SAĞLIK GRUB BAŞKANLIĞI

GEMLİK DEVLET HASTANESİ DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI 
SATIN ALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

Hastanemizce ihtiyacı olan aşağıda cinsi, miktarı, geçici teminatı yazılı yiye - 
cek malzemeleri işi İçin 84/8213 sayılı kanunun 29-A maddesi müteakip mad
delerine istinaden KAPALI TEKLİF ÜSÜLÜ yle eksiltmeye konulmuştur. İhale 
22.01.1996 PAZARTESİ günü Gemlik Devlet Hastanesinda yapılacaktır, ihale ile 
ilgili idari ve teknik şartnameler Gemlik Devlet Hastanesi Döner sermaye 
Saymanlığında ücretsiz görülebileceği gibi, istendiği takdirde 100.000.,- TL 
bedelle temin edilebilir. İsteklilerin idari ve teknik şartnamede istenilen belgelerle 
birlikte hazırlayacakları teklif mektupları ihale saatine kadar Döner Sermaye 
Saymanlığımıza vermeleri postadaki gecikmelerin kabul edilmeyeceği ilan 
ölünür.

CİNSİ MİKTARI
GEÇİCİ BEDEL 
TUTARI GEÇİCİ TEMİ

1- Ekmek 1 kalem 150.000.000.- 4.500.000
2-.Yaş sebze ve meyva . 18 kalem 211.630.000.- 6.348.900
3r Kuru gıda ■ 45 kalem 561.435.000.- 16.843.050
4-Tavuk, ve yumurta 2 kalem 300.000.000.- 9.000.000,
5- Süt mamülleri . . ,.İ 7 kalem 620.250.000.- 18.607.500
6- Et 4 kalem 982.500.000.- 29.475.000
7-Tüp . 3 kalem 77.000.000.- 2.310.000
8- Oksijen tüpü 2 kalem 99.000.000.- 2.970.000.-

CİNSİ İHALE TARİHİ SAATİ
1- Ekmek 22.01.1996 09:30 da •
2- Yaş sebze ve meyva 22.01.1996 10.00 da

t- 3- Kuru gıda 22.01.1996 10.30dâ
' 4- TaVuk ve yumurta 22.01.1996 JiliOÖdd '

5- Süt mamülleri 22.01.1996 •>T1.30 dd'
6-Et 22.01.1996 13.30 da

p 7-Tüp 22.01.1996 14.Q0de
8- Oksijen gazı 22,01 j 996 , 14.30da

Basın: 1996/2

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
1- Belediyemize ait iskele Meydanında bulunan kapalı Miltoh Aile.Çay Bahçesi 
kiraya verilecektir.
2- İhale 2886 sayılı yasanın 35. maddesinin (c) fıkrası hükümleri dahilinde açık ' 
teklif suretiyle yapılacaktır.
3- İhale 24 Ocak 1996 günü saat 14.00'de Belediye encümeni huzurunda 
yapılacaktır.
4- İşin kati teminatı 21,600.000,-TL. dir.
5- Bu işe ait şartname mesai saati dahilinde Tahsil Şefliğinde görülebilir.
Basın: 1996/1 İnş. Müh. Nurettin AVCI Belediye Başkanı
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NIL10N JİLE Çil BAHÇESİ
Nişan, düğün, sünnet ve özel günleriniz ve 

çaylarınız için rezervasyonlarımız 
devam ediyor.

Yer ayırtmak için acele edinin. 
İskele Meydanı GEMLİK

Tel: 513 10 71
I

İLAN GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Dosya No : .1995/199 karar No : 1995/1067

Davçcı BOTAŞ, (Boru Hatları ile Petrol Taşıma) A.Ş. vekili Avukat Şerafettin 
Gökalp tarafından, davalılar Hüseyin Günay (Gürsoy) vs. aleyhine açılan 
Kamulaştırma K.nun 17 nci maddesine göre boru hattına ait irtifak kamulaştır - 
masının teşçiline ait davanın yapılan yargılaması sonuçunda;

Gemlik İlçesi, Umurbey kasabasında kain ve tapuda Cilt: 70, sayfa:6742, parsel 
: 6767 de kayıtlı.taşınmazda dosyadaki krokide gösterilen 1945 m2 alanındaki, 
yerde davacı BOTAŞ A.Ş. lehine irtifak hakkının TEŞÇİLİNE 14,12.1995 tarihli son 
oturumda karar verilmiştir.

Bilinen adresinde bulunamayan ve yargılamaya yokluğunda karar, verilen 
davalılardan ŞEYDİ GÜVENÇ'e tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ 
olunur. 8.1.1996__________ • _______ Hakim T9499 /

liıl

İLAN GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN &
Dosya No : 1995/200 karar No: 1995/840

Davacı BOTAŞ A.Ş. Vekili Av. Şerafettin Gökalp" tarafından davalılar Mehmet 
Önayak ve ark. aleyhine açılan Kamulaştırma K.nun 1'7 nci maddesine göre irtifak 
kamulaştırmasının teşçili davasının yapılan yargılamasında',

Gemlik İlçesi Umurbey Kasabası sınırları İçinde 2914parsersayıİi taşınmaz 
üzerinden 639 m2 lik kısmından doğalgaz boru hattı geçirilmesi dolayısıyla bu 
alanın davacı adına irtifakın teşçiline 26.9.1995 tarihine karar verilmiştir.

Bilinen adresinde bulunamayan ve yargılamaya yokluğunda devam, olunarak 
karar verilen davalılardan Mehmet Önayak,jGüner Önayak ve Semihâ Öhayak'a 
tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebiğ olunur. 8.1.1996.

Hakim 19499

Gemlik'te artık istikbal var

Sizin rahatınız evinizin konforu ve ailenizin mutluluğu için sizlere 
istikbal vadediyoruz.

Türkiye'nin en büyük kanepe üreticisi istikbal size rahat ve 
kullanışlı ürünleır sunuyor.

istikbal oturma grupları ve zerjin çeşitlerini görmek için 
mağazamıza uğrayın I 

t

İstikbal zengin çeşitleri renk ve desen alternatifleri ile yuvanızın en güzel süsüdür.
k 
ı 
s

*
İstiklal Cad. No : 47 -GEMLİK



Körfez ofset 'ten bir yenilik 
daha

Yarım saat içinde bilgisayar sistemi ve kaşe makinemizle 
kusursuz hizmet sunuyoruz. |

Ayrıca kendinden mürekkepti, kal etomlatik kaşeler. S

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

I Bursa'dan İstanbul’a giderken kaybolan Bonanza tipi 4 kişilik özel uçak, sis nedeniyle görüş kaybedince

Ünlü besteci Onnö 
Tunç, Pazar günü İstanbul 
Aavacılık Kulübü üyeleriyle 
birlikte , Ban Air firmasına 
ait 6 uçaklık bir filo ile 
geldiği Bursa'dan 
İstanbul'a dönerken 
Selimiye Köyü yakınların
daki Karatepe sis yüzün
den çakıldı. Onno Tunç ve 
aynı uçakta bulunan 
arkadaşı Haşan Kanık 

yanarak can verdiler. ‘
Olay geçtiğimiz pazar 

günü meydana geldi. Bon 
Air firmasına ait 4 kişilik tek 
motorlu 6 uçak, İstanbul 
Hava Kulübü üyeleriyle bir
likte saat lO.oo da İstanbul 
dan havalanarak Bursa 
Hava Alanına indi. 
Bursa'dan İstanbul'a dön
mek için havalanan 6 
uçaktan 5 tanesinin

İ s t a n b u I Y eşik ö y 
Havalimanına dönmesi 
üzerine beklemeye baş
landı. Ancak, Onno Tunç 
ve Haşan Kanık'ı taşıyan 
TC MGM, F33 A Bonanza 
tipi uçak geri dönmedi. 
Bunun üzerine uçak aran
mağa başlandı.

Pazar günü tüm ara
malara karşın bulun - 
mayan uçağın aranması

na dün de devam edildi 
Bu arada güvenlik kuru
luşlarına yapılan tüm 
ihbarlar değerlendirildi.

Bursa ve İstanbul Hava 
limanlarıyla Onno Tunç'un 
son konuşmaları incelendi 
ve 4500 fitte uçması 
gerekli uçağın 2500 fitte 
uçarken yoğun bir sis bulu
tunun içine girdiği öğrenil
di. Bundan sonrası ise bil

inmiyordu.
Dün, Armutlu 

Jandarması Hayriye ve 
Selimiye Köylerinde kayıp 
uçağı arama çalışmalarını 
köylülerle sürdürdü. 
Jandarma, Selimiye Köyü 
Karatepe Mevkiinde 
aranan uçağın yanmış 
enkazıyla karşılaştı.

Uçakta, yanmış iki 
cesedin de bulunduğu 
telsizle Bölük

Kumandanlığına bildi 
Olayla ilgili Gemlik 
Cumhuriyet Başsavcılık 
da soruşturmaya başlad 
Karatepe, jandarmac 
ablukaya alınarak girişk 
yasaklandı.

Olay, pop müziği 
dünyasında şok etkisi 
yarattı. Onno Tunç v< 
Haşan Kanık'ınCesetle 
dün gece geç saatlerd 
Gemlik'e getirildi.

Devamı sayfa 6'da .

Genel kurul toplantısında 1995 yılı hesapları onaylandı.

Esnaf Kefalet Kooperatifi -16 milyar M kullandırdı
S.S. Esnaf Kefalet Kooperatifi Genel 

Kurulunda, 1995 yılı çalışma ve 
denetleme kurulları raporlarını görüşerek 
kabul edildi.

Genel kurulda konuşan’ kooperatif 
Başkanı Emir Doğru, 39 yılda alınan 1 T 
milyar 872 milyar plasmana karşılık, yal- 

| nız 1995 yılında, 46 milyar 141 milyon 
I liralık plasman kullandırıldığını söyledi.

Emir Doğru, 1 Ocak 1996 tarihinden 
başlayarak yüzde 52 olan işletme kre

disinin yüzde 47, yüzde 45 olan iskönto 
kredisi faizi yüzde 40'a, yüzde 55 olan 
istihdamı destekleme kredi faizinin 
yüzde 50'ye indirildiğini belirterek, "1995 
yılı içersinde kullandırdığımız para mik- 
tarı 58 milyar 13 milyon lira olup, takipte 
alacağımız yoktur" dedi.

Genel kurulda alınan kararla, üyeler
den her ay toplanacak 250 şer bin lira ile 
ölüm yardımı fonu oluşturulacak.

Haberi Sayfa 3'de

O Kadri GÜLER

HAFTAYABAKIŞ

Göktepenin katilleri bulunmalı
Türkiyenin gündemi geçtiğimiz hafta terör nedeniyle değişti.
24 Aralık seçimlerinin sonunda ülke gündemine oturan 

hükümet kurma çalışmaları, Özdemir Sabancı ve iki Holding 
çalışanının planlı bir şekilde öldürülmesinden sonra ikinci planda 
kaldı.

Medya Sabancıların suikasta kurban gitmesine öylesine büyük 
yer verdi ki, bu arada bir basın çalışanının devlet eliyle katledilişini 
görmedi.

Çünkü, Evrensel gazetesi muhabiri Metin Göktepe'nin gazete 
ve televizyonlara vereceği reklam parası yoktu.Yakınlarının 
holdingi de yoktu ölüm ilanları versin.

Metin 'in katili daha ortaya çıkarılamadı. 0 da faili meçhuller 
arasına katılacak. Belki polisteki dosyasına 1 metrelik duvardan 
düşerek öldü yazılacak.

Ama iş o kadar basit olmamalı. Bu işin peşini başta basın ken
disi bırakmamalı. Yoksa Çetin Emeç, Abdi İpekçi , Uğur 
Mumcu'nun katillerinin bulunmasında ünlü politikacıların verdikleri 
Namus sözleri gibi bu da havada kalır.

Göktepe'nin katililleri bulunmalıdır. Bulunmadığı sürece 
S e gözaltına alınan ve o andan sonra bir daha görülmeyen 

cesedi parka atılan bir genç gazetecinin katili, kamu vic
danında devlet olacaktır.

Devlet, her insanına aynı adaletle davranmak zorundadır.
Türk Adliyesi yeni bir sınav daha verecektir. Bu sınavda 

devletin üzerindeki kuşkular dağıtılmalıdır. Suçlular gizlenmeme- 
lidir. Devlet görevlileri de suç işlerse cezalandırılacağı halk bilme
lidir.

Devletin görevi öldürmek değil yaşatmaktır.
Parlementoya giren genç hukukçu milletvekilleri, başta görev 

size düşüyor. Hukuk devletinin işleyişini sağlayın. Bu tür olayların 
üzerine gidip sonuna değin takipçisi olun.

Teröristin infazcıları ne kadar caniyse, başka adlarla işlenen 
terörizmde o denli Ganicedir.

Toplumların huzur ve güven içinde olması, hukuk düzeninin 
işlemişiyle eşdeğerdir.

Genç gazetecinin öldürülmesi hükümet kurma çalışmalarından 
daha mı az önemli?

Kaymakamdan 
ruhsatsız kuruluşlara 
ek süre

İlçe Kaymakamı Orhan 
Işın, ruhsatsız olan 26 gayri 
sıhhi kuruluşların ruhsat 
çıkarması için bir ay ek süre 
tanıdı. Bu sürede ruhsat 
almayan kuruluşlar ka 
patılacak.

Haberi sayfa 3'de

İLKOOP tasfiye kararı aldı

İlçemizin ilk tüketim 
Kooperatifiolan İLKOOP 
(Öğretmenler Tüketim 
Kooperatifi) genel kuru
lu, pazar günü aldığı 
kararla tasfiyeye gidiyor. 
Kooperatif Başkanı Ali 
Kaya, ortakların koope 
ratife sahip çıkmadığını, 
büyük mağazaların 
küçük işletmeleri zora 
soktuğunu söyledi.

Haberi sayfa 3'te

Katil yakalandı.

Geçtiğimiz hafta 
Kürşunlu Beldesi 
Dedeler Mevkiinde 
kurşunlanarak öldürülen 
garson İrfan Dinçkol'un 
katili yakalandı.

Jandarmanın yaptığı 
takip sonucu Dinçkol'un 
son olarak Orhan Az ile 
görüldüğü saptandı.

Sorgulamada Orhan 
Az'ın İrfan Dinçkol'u 25 
milyon liralık alacağı ve 
1.5 yıl önce verdiği 
ancak geri alamadığı 
silahı için öldürdüğü 
öğrenildi.

Haberi Sayfa 2'de

GEMNAK’a 
Genel 
Müdür 
atandı

İlçemizin büyük nakliye 
firmalarından GEMNAK'ta 
boş bulunan Genel 
Müdürlük kadrosu dene 
yimli bir yönetici ile doldu
ruldu.

Bursa Oto Mali İşler 
Müdürü Şahap Sofuoğlu 
GEMNAK Genel 
Müdürlüğüne atandı.

Yeni Genel Müdür 
görevine başladı.

Haberi sayfa 3'de

RP Milletvekili Alton Karapaşaoğlu 
gazetemizi ziyaret etti

24 Aralık erken milletvekili seçimlerinde Refah 
Partisi'nden Bursa milletvekili seçilen hemşerimiz Alfan 
Karapaşaoğlu, geçtiğimiz hafta gazetemize gelerek 
nezaket ziyaretinde bulundu.

Gazetemiz Sorumlu Müdürü Kadri Güler'ln bulun
madığı bir sırada gazetemize gelen Karapaşaoğlu, 
gazetemiz çalışanları tarafından karşılandı.

Silahla 
yakalandılar

Hüseyin Verim ve 
İsmail Güzel adlı şahıslar 
geçtiğimiz hafta 
Kayhan Mahallesinde 
devriye gezen polis 
ekibi tarafından ruhsat
sız silahla yakalandılar.

Hüseyin Verim 
Onsekizler olarak bilinen 
aile ile aralarında kan 
davası bulunduğu için 
silah taşıdığını söyledi.

Haberi Sayfa 3'de

Ben

-Ben...
-Ben
-Yok, ben!
-Hayır, beni!
Sizi benciler sizi
Bu kez biz deyin be...

İnan

Belediye Kültür ve Sanat 
Derneği Korosu sınav 
\^recek * 

ilk konser 
yam |gg

Gemlik Belediyesi 
öncülüğünde kurulan 
Belediye Kültür ve Sanat 
Derneği Korosunun üç 
aylık çalışmaları yarın 
Belediye Düğün 
Salonu'nda izleyicilerin 
beğenisine sunulacak.

Ünlü Besteci Şef 
Erdinç Çellkkol'un 
yöneteceği gecenin 
bilet satışları sürüyor.
Haberi Sayfa 4'de
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■■9 S E M D E N
Yılmaz AKKILIÇ

Mesut Yılmaz zorda
Cumartesi günü Erbakan'ın koltuğu

nun altında “pembe dosyalar"lyla 
Mesut Yılmaz'ı koolisyona girme 
konusunda ikna etmeye çalıştığı 
sıralarda, ANAP'ın Bursa kurucuların
dan, deneyimli ve yoğun birikimleri 
olan sözü-sohbeti. dinlenir bir poli
tikacıyla söyleşiyorduk.

Bir ara sordum :
"Mesut Bey, Refah'la koalisyon 

yapar mı ?"
Garip garip yüzüme baktı ilkin, 

sonra biraz kızgın, "Olmaz öyle şey" 
diye kestirip attı.

Üsteledim : “Varsayalım kİ oldu?"
Oturduğu koltukta şöylece bir 

kaykıldı, kısa bir an düşündü ve sonra 
kararlı bir ifadeyle konuştu :

"Hemen o anda kurucusu olduğum 
partimden istifa ederim..."

Bü görüşte olanlar, sanıyorum 
sadece bu saygın ANAP'lı gibi düşü
nen deneyimli ve birikimli siyasetçilerle 
sınırlı değil. Partinin parlamento kadro
sunda da Refah'la koalisyon olasılığı 
dolayısıyla "tedirginlik" olduğu bir 
gerçek. ANAP'a oy veren seçmen 
tabanın! önemlice bir bölümünün de, 
Refah'la koalisyona gidilmesi halinde 
kendisine yeni bir "kıble" aramaya 
başlayacağından söz ediliyor. Belirtiler 
o yönde, öyle görünüyor.

Ama, eğer Tansu Çillerin başkan
lığında bir DYP-ANAP koalisyon 
hükümeti kurulacak olursa, bu kez de 
Mesut Yılmaz'ın dürumu tartışılır hale 
gelecek.

Özceşi Sayın Yılmaz iki arada, bir 
derede kalmış olmanın çaresizliğini 
yaşıyor. Hem, "ANAP'la RP arasında 
ülkenin temel meselelerine yaklaşım 
farklılığı var" diyor hem de RP-ANAP 
koalisyonuna kapıları kapatamıyor. 
Yani ANAP Lideri, uyguladığı politikalar
la bir yol çatalına gelip dayanmış 
durumda :

Ya Çiller'! "bertaraf" edebilme umut 
ve ısrarıyla Refah'ın kuracağı bir 
hükümette katılmaya rıza göstererek 
"parti"sinin daha da küçülmesini göze 
alacak...

Ya da Tansu Hanimin başbakanlığı
na boyun eğecek ve "lider'likten ola
cak...

* <t *
Üçüncü bir yol yok mu?
Var, o da şu : Tansu Çillerin 

başbakanlık ısrarından vazgeçerek 
Anavatanla koalisyona razı olması.

Ancak bu yol, DYP Lideri'n yanaş
madığı ve -doğrusu ya- kolay kolay 
yanaşamayacağı bir yol. Çünkü böyle 
bir kabul, Tansu Çillerin "kurtlar 
$ofrası"nda savunmasız kalmasına 
neden olacaktır. DYP içindeki muha 
lifleri, hatta belki de Çankaya'yı bir kez 
daha çevreye sokalarak yeni Cindoruk 
formülleri -zira eskisinin artık hükmü 
kalmadı- ortaya atacaklardır.

Onun için Çillerin bunca uğraşın 
ardından böyle bir gelişmeyi göze 
alması beklenmemelidir. Aslında şunu 

GEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl: 23 SAYI: 1098
Fiyatı :10.000 TL.

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

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

iyi saptamış olmalıdır DYP Lideri.: Yaşar 
Topçu, Sümer Oral, Hüsamettin 
Cindoruk- vb..; "kdzip şöhretler", 
DYP'den umdukları veya beklendiği 
kadar oy ’götüremememişlerdir, bir 
bakıma düş kırıklığına uğramışlardır.
Yılmaz ve kurmaşları, bunların sağlaya
cağı oy artışına BBP'yi de ekleyerek 
Çilleri bozguna uğratabileckelerini san
makla -fena halde- yanılmışlardır.

çiller, bir yandan bu “kazip 
şöhretler"! tasfiye ederken,-bir yandan 
da DYP'nin ayaklarını "kır'dan "kenf'e 
taşımanın savaşımım vermekteydi - 
bunda bir ölçüde başarılı olduğu 
kanıtlamış bulunuyor-.

Yani Tansu Çiller denizi geçti, şimdi 
' kendisini derede boğmaya kalkışanlar
la cebelleşiyor. , ' 1

Öte yandan DYP'nin bayan lideri, 
"Atatürkçülük" ve "laiklik" konularında 
duyarlı çevrelerin, ANAP'ın Refahla, 
koalisyonuna "sıcak" bakmayacak
larını da çok iyi biliyor.

Onun, için Sayın Çillerin, elindeki 
kozları sonuna değin küllanmaksızın 
"başbakanlık" ısrarından vazgeçmesini 
beklemek, hiç de gerçekçi olmaz...

Dördüncü bir yol daha yok mu?
Elbette var-: Perşembe günü TBMM 

toplanarak "başkan'lnı seçecek -ne 
var ki bunun dd kolay olmayacağı 
anlaşılıyor, ANAP'la DYP başkanlığı 
RP'ye bırakmamak için de uzlaşma 
sağlamaya hazır görünmüyorlar- 
TBMM Başkanlık Divam'nın oluşumun =• 
dan sonra, Anayasa'nın öngördüğü 45 
günlük süre işlemeye başlayacak. Ve 
ancak bu süre içinde-güvenoyu ala
cak bir, hükümetin kurulamaması 
halinde. Cumhurbaşkanı seçim startını 
vere(bıle) cek

Hemen .bir seçime gitmenin 
Türkiye'ye neler getirip götüreceğini 
tartışmak bu yazının sınırlarını aşar, O 
nedenle basit ve pratik gerçeklerden 
yola çıkarak sonuca varmaya çalışa
cağım :

Sanıyorum Çiller ve kurmayının 
kanısı, hemen gidilecek bir seçimde 
ANAP'ın daha fazla kayba uğrayacağı, 
DYP'nin ise MHP'yle de ittifak yaparak 
seçimden “birinci" çıkabileceği doğrüt 
füsunda.

Bazı tarafsız çevreler de bu görüşü 
tutarlı buluyorlar.

"Bu koşullar altında" deniliyor, 
“Mesut Yılmaz ne Refah'la koalisyonu 
göze alabilir, ne erken seçimi. Uzun 
süre direnmeye çalışarak tahsu 
Hanimi 'başbakanlık koltuğu'nu ter- 
ketmeye veya 'dönüşümlü başbakan - 
lık' yöntemini kabule zorlamaktan 
başka seçeneği yok..."

Peki sonra?
Geçende bir yazımın sonunda not 

ettiğim gibi:
İki keçi dâr bir köprüde karşılaştılar, 

biri ötekine yol verecek, ya da köprü
den yuvarlanıp düşerek siyasete veda 
edecek...

Sabıkalı İrfan Dinçkol 
öldürüldü, 

Kurşunlu'da 
esrarengiz 
cinayet

Ruhsatsız silah bulundur
maktan sabıkalı İrfan 
Dinçkol(35) adlı şahısın 
Kurşunlu Dedeler 
Mevkiinde kurşunlanarak 
öldürülmüş cesedi bulun
du.

Geçtiğimiz hafta cuma 
günü öğle saatlerinde 
Dedeler Mevkiinde göreve 
giden Orman memurları 
kurşunlanarak öldürülmüş 
bir erkek cesedi, ile 
karşılaştılar..

Durumun jandarmaya 
bildirilmesinden sonra 
yapılan araştırmada 
cesedin üzerinde bulunan 
kimlikten daha önce çeşitli 
defalar ruhsatsız tabanca 
bulundurmak, suçundan 
sabıkası bulunan İrfan 
Dinçkol'a ait olduğu öğre 
nildi.

Restaurantlarda garson
luk yaparak çalışan 
Dinçkolün başka bir yerde 
öldürülerek, Kurşunlu 
Dedeler Mevkiine 
bırakıldığı sanılıyor.

Jandarma, olayla ilgili 
soruşturmayı çok yönlü 
olarak sürdürmeye başladı.

Zehir! Kumla'da 
pazarlayacaktı.

1 kilo 
30 gram 
esrar 
yakalandı 

Zulosundaki es/arı
Bursa'ğa satamayan si 
mitçi fırın işçisi Cafer Ataka, 
malı Kumla'ya götürürken, 
jandarmanın kontrolünde 
yakalandı-,

Van'dan Bursa'ya çalış
mak için gelen'.ve simitçi, 
fırınında işçi olarak çalışan 
Cafer Ataka; mem - 
leketinden peynir 
tenekesinde 40 kilo esrar 
getirerek, kilosunu 3 milyar 
liradan sattığı öğrenildi.

Esrarın kalan bölümünün 
Kumla ve çevresinde sat
mak için Bursa'dan yola 
çıkan Ataka, kumla gir
işinde jandarmanın aracı
na yaptığı kontrollerde 
yakayı ele verdi.

Cafer Ataka, çıkarıldığı 
mahkemece tutuklandı.

Doğayı 
Sev, 

yeşili Koru

SATILIK
Kapaklı Köyü'nde 
200 (10 ağaç)

zeytinlik 
sahibinden satılıktır.

Müracaat: 
Körfez OFSET 
Tel: 513 17 97 Gemlik

tfazı yorum
Necati KARTAL

TEORİK TARTIŞMALARA 
BAŞLARKEN

Günlük yayınlanan ve merkezi karaktere sahip 
gazetelerin haber ve zengin yorumcu kadrosu ile, 
okuyucuya siyasal sürecin taraflar arası ilişkisini ve 
çelişkisini epey nitelikli olarak yansıttığını kabullen - 
memek kıskançlık olur.

Daha çok köşe yazarları ve yorumcu Ankara 
muhabirlerinin çalışmaları, vede medya tekelleri aracı 
rekabet, detay bilgilerin yansımasınıda sağlıyor.

Dolayısıyla ilçede yayınlanan haftalık bir yerel 
gazetede, önemli-krizler dışında medya tekellerinin 
yorumcularıyla tartışmaya veya rekabete girmenin (!) 
bir anlamda yok zaten...

Yerel bir gazetenin hedeflerinden biride, yerel 
aydınlara, ulaşmak, okuyucuya yerel haber dışında 
eğitim ve yerel tartışmayı yönlendirmek olmalıdır.

Bu,amaçla, bü haftadan itibaren bazı temel sorun- 
lan'bu köşede açıp tartışmak gereğini hissettim. Bunun 
ilki “Aydınlar." olmalıdır diye düşünüyorum.

Neden "Aydın tanımlaması" ve "Aydınlar" diye soru
labilir. Soruda haklıdır.

Ancak, Türkiye'nin bugünkü yapısı değerlendirilirse- 
aydınların tamamen bir kaosta olduğu, birbirini 
dinleyemediği -belki de dinlemek istemediği- açıkça 
gözlenmektedir.

Bunun yanında. Aydın tanımlaması ve katagörisi 
konusunda ciddi yanılgı ve farklılıklar vardır.

Bugün, bir .kısım Aydınlar, Demokratik Cumhuriyet 
Platformu (DCP) ile siyasal sahneye çıkıp partileşmek 
niyetinde. Diğer yandan, bir bölümü seçimlerde HADEP 
ittifakında yerini aldı. Sosyalist- aydınlar partileşme 
niyetinde. Önümüzdeki hafta Ankara'da bir büyük 
toplantı ile basına kendilerini deklere edecekler

Yine aydın kategorisinde boşlukta dolaşan kesimler 
ile ünlü komedyen Metin Akpınar'ın “Siyaser okulu" 
kurarak, siyasal bir parti kurmayı hedeflemesi; aydın
ların hem fonksiyonel durumlarını, hemde kategorilerini 
bence tekrar tartışma gündemine sokmuştur

Sanayi devrimin! yapmış ileri kapitalist ülkelerde bu 
denli güçlü bir aydın kesim ne mevcuttur, ne de 
fonksiyonel durumları bu derece etkilidir. 
(Günümüzdeki durum açısından)

Burada kullandığım "etki kavramından" bazı yanlış 
anlamalar doğmaktadır.

Bazı iddialara göre : "Türkiye'de aydınlar hep devlet 
düşmanı yari" bir mantıkla algılandığı için ve "aydın
ların önerileri/ eleştirileri iktidar güçleri tarafından hiç 
dikkate alınmadığı için etkileri yoktur." denmektedir. 
Buda doğrudur. Ancak, etkiden kastettiğimiz sadece 
iktidar güçleri tarafından leyhte keale alınma değildir.

Aldığı fonksiyonel durum, alternatif ürüfebilme, süre
ci çözebilme, bazı güçleri korkutabilme gibi özelliklerini 
etki olarak kabul ediyorum.

Bu haftadan başlayarak önce aydınlar, aydın 
tanımlaması ve kategorilerini ele alacağız. .

Bu konuda yazı, öneri ve tartışma potlarını gönder - 
mek isteyen okyucularımızın eleştirilerine de (gerek bu 
köşede, gerek serbest kürsüde) yer vereceğimizi 
bildirmiş'olayım.

Konuyu ele alış biçimin tanımlama, modern 
dünyanın rönesans ile kuruluşu, OsmanlI ve Türkiye'de 
aydın hareketinin gelişimi.

Konu'içerisinde; bürokrat aydınlar, kır kökenli aydın
lar, kent aydınları, sofistler, filozoflar ve entellektüeller 
âyrı ayrı ele alınacaktır.

Bilakis cumhuriyet dönemi aydınları - örneğin kadro 
hareketi vb. - ile aynı dönem dünya aydınları arasında 
kıyaslamalara girilerek sonuç almaya çalışacağız.

Yazılar- içerisinde belki çok katı eleştiriler yapacağız. 
Bu eleştiriler mümkün olduğu kadar objektif olacaktır. 
Bu eleştiriler, aydıların mücadelesi ve çektikleri çileleri 
gözardı etme anlamına gelmeyecektir.

Aydınlar Türkiye tarihine. Nazım Hikmetin şu şiirleriyle 
tam bir parelellik .grzetmektedir.

"Kül olayım Kerem gibi yana yana.
Ben yanmasam,
Sen yanmasan,
Biz yanşamak,
Nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa...."
Haftaya başlamak ve görüşmek üzere...
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Sınırlı Sorumlu Gemlik 
Esnaf ve Sanatkarlar Kredi 
[ve Kefalet Kooperatifi 
(genel kurul toplantısında 
1995 yılı çalışma raporu ile 
hesap raporları 
görüşülerek, onaylandı.

Geçtiğimiz hafta 
cumartesi günü saat 
11,00'de Tutku Aile 
Sinemasında yapılan 
genel kurulda Divan 
Başkanlığına Bursa Bölge 
Başkanı Ali Osman Kantar 
ile yazmanlıklara ise Turgut 
lözgeç ile Mehmet 
Soydan getirildi.

1995 yılı çalışma 
raporunu okuyan koope 
ratif Başkanı Emir Doğru, 
kaptığı konuşmada ortak
larının iki yıl önce kendile 
rine emanet ettikleri göre
vi gereği ile yapmanın 
huzuru ve inancı ile

yar 141 milyon liradır. 
Görüldüğü gibi bir yılda 
aldığımız bu kredi 39 yıla
göre yüzde 390 fazladır. 
Bu krediyi almamızın 
nedeni kooperatifi yöne
timimizin titiz İnceleme 
yaparak, esnaf ve 
sanatkara vermesi ve 
batakta parası bulunma- 
masındandır. Takipte ala
cağımız yoktur. Bu koope 
rafitimizin büyük 
başarısıdır, gururudur. 
Yönetim kurulumumuzun 
ve personelimizin üstün 
gayretleri ve çalışmaları 
ortakları ile olan iyi 
diyaloglarının ürünüdür. 
1995 yılı başında 100 mil 
yon lira olan kredi limitleri 
miz yıl ortasında 300 mil 
yon liraya yükseltilmiştir. 
1995 yılı içersinde işlerim
izi hrzlı bir şekilde takip 
edebilmek için kooperatif 
bilgisayara geçmiştir. 1 
Ocak 1996 tarihinden 
itibaren yüzde 52 olan 
işletme kredisi faizleri 
yüzde 47'ye , yüzde 45 
olan işletme kredisi faizi 
yüzde 40'a, yüzde 55 olan
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5 yıldır Bursa da görev yapan Ali Rıza Ozvardar, Karacalli'de toprağa verildi.

Levazım binbaşı böbreklerine yenildi
Aslen Karacalli Köyü'nden olan ve 5 

yıldır Bursa'da görev Bursa İç Tedarik 
Bölge Başkanlığı'nda Levazım Subaylığı 
yapan Binbaşı Ali Rıza Özvardar(39) bir 
süredir tedavi gördüğü Bursa Uludağ 
Üniversitesi Tıp Fakültesinde böbrek yet
mezliği sonucu hayata gözlerini yumdu.

Geçtiğimiz hafta perşembe günü 
Bursa Uludağ Camii'nde kılınan öğle 
namazından sonra cenaze askeri bir

Gemlik'in 
ilk tüketici
kooperatifi 
kapılarını 
kapatıyor

İlçemizin ilk tüketim 
kooperatiflerinden olan 
İLKOOP (Öğretmenler 
Tüketim Kooperatifi) 
genel kurulu tasfiye 
kararı aldı.

14 Ocak günü 
yapılan Kooperatif 
genel kurulunda söz 
alan Kooperatif 
Başkanı Ali Kaya, ortak
ların ilgisizliği ve gün 
geçtikçe artan büyük 
mağazaların küçük 
işletmeleri yok ettiğini 
söyledi. Ortakların 
çıkarlarını korumak 
amacıyla kurulan koo 
peratiflerin işlevlerini 
yeride getiremediğini 
söyleyen Kaya, tasfiye 
ye gidilmesini istedi.

GEMNAK Genel 
Müdürlüğüne Ş'd h d p 
Sofuoğlu getirildi.

İş hacmi gün geçtikçe 
artan GEMNAK'ın kurul
duğundan beri boş bulu

1995-96 öğretim yılı orta 
dereceli okullar voleybol 
ve futbol karşılaşmaları 
devam ediyor.

İlçemizi Bursa'da yapıla
cak karşılaşmalarda temsil 
eden Celal Bayar Anadolu 
Lisesi voleybolda Şehit 
Ethem Yaşar İlköğretim 
Okulu da futbolda finale 
kaldılar.

158 takım arasinda İlk 
ona girmeyi başaran Celal

İstihdamı destekleme faizi 
yüzde 50'ye indirilmiştir. 
Kredi limitlerimizi İse 500 
milyon liraya yük 
seltilmiştir. Kooperatifin 
aldığı yüzde 9 masraf 
kesintisi yüzde 7'ye 
indirilmiştir. Bağ-Kurun 
Gemlik'e getirilmesi İçin 
yönetim kurulumuzca 
çalışmalar başlatılmıştır." 
dedi.

Çalışma raporunun 
okunarak, kabul 
edilmesinden sonra 
denetleme raporuda oku
narak, kabul edildi.

Bu arada Ankara'da 
Merkez Birliğince yaptırıla
cak misafirhane için koo 
peratifin katkıda bulunma 
önerisi kabul edildi.

Esnaf Kefalet 
Kooperatifi Genel kurulda 
kooperatif ortaklarından 
her ay toplanacak 250 şer 
bin lira ile oluşturulacak 
fondan ölen kooperatif 
ortaklarının ailelerine 20 
şer milyon lira yardım 
yapılması da karar - 
taştırıldı.

törenle kaldırıldı.
Özvardar'ın Türk Bayrağına sarılı 

tabutu arkadaşları tarafından eller 
üzerinde bir süre taşındıktan sonra top 
arabasına konarak, doğduğu yer olan 
Karacalli Köyü'ne getirildi. Ve ailesi ve 
akrabalarının gözyaşları arasında 
toprağa verildi.

Levazım Binbaşı Ali Rıza Özvardar, 
evli ve 1 çocuk babasıydı.

GEMNAK'a yeni 
Genel Müdür atandı

nan Genel Müdürlüğüne 
atanan Şahap Sofuoğlu , 
daha önce Bursa Oto'da 
Mali İşler Mali İşler 
Müdürlüğü görevini 
yürütüyordu.

Orta dereceli okullar voleybol ve futbol karşılaşmaları
devam ediyor.

Anadolu Lisesi ve
Şehit Ethem finale kaldı

Bayar Anadolu Lisesi ve 
Şehit Ethem Yaşar 
İlköğretim Okulu ikinci 
dönerp karşılaşmalarına 
finalleri oynayacaklar.

Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi orta okul 
kızlarda ve ortaokul erkek
lerde voleybol karşılaş - 
malarında İlk ona girdiler. 
Llşe erkekler ise 7.ncl oldu
lar.

Silahla 
yakalandılar

Kayhan Mahallesinde 
yapılan denetlemelerde 
Hüsöyin Verim ve İsmail 
Güzel adlı sahışların 
üzerinde iki adet ruhsatsız 
tabanca yakalandı.

• •Kayhan Mahallesi Yeşil 
• ŞpKâkta devriye gezen 
polis ekibi sokakta 
yürümekte olan iki kişinin 
durumundan şüphe - 
löh'örek, üzerlerinde arama 
yapiı.

Hüseyin Verim'in 
üzerinde 14 lü bir tabanca 
ile İki şarjör ile 25 mermi 
bulundu.

İsmail Güzel'de ise 7.65 
mm. çapında bir tabanca 
M. mermisi ele geçirildi.

Hüseyin Verim polise 
verdiği ifadesinde kan 
davası nedeniyle üzerinde 
tabanca taşıdığını söyledi.

Kaymakamdan 
ruhsatsız 
kuruluşlara 
eksüre 5 
Gemlik Kaymakamı Orhan 
Işın, yaptığı açıklamada 
İlçemizde bulunan gayri 
sıhhi kuruluşların bazılarının 
ruhsatsız olarak çalış
malarını sürdürdüğü belirti 
lerek, bu kuruluşlara ruhsat 
çikârması için bir ay süre 
tanındığı bildirdi.
Kaymakam Işın'ın basına 
yaptığı açıklamada bir adet 
birinci sınıf, iki adet ikinci 
sınıf, 82 adet ise üçüncü sınıf 
gayri sıhhi kuruluşun bulun- 
d u ğ unu, bunlardan 
kaymakamlıkça ruhsat
landırılan üçüncü sınıf gayri 
Sh.hl kuruluşların 56 adetinin 
ruhsatlı 26 adedinin ise ruh
satsız olduğunun belirlendiği, 
bir kuruluşların ruhsatlarını 
almak için kendilerine bir ay 
ek sûre tanındığı açıklandı. 
Bu sure içinde ruhsatlarını 
d Tmi ayan işyerleri 
Kaymakamlıkça kapatıla- 
oak<

HAr“An<ns-ohBETı
Gemlik Tersanesinin Tarihi Durumu

"İznik Rum İmparatoru (Yani Vataçi) 
Gemlik'i yeniden elde ettikten sonra 
deniz kuvvetlerini artırarak Venediklileri 
Lapseki'den tart ettirdi.

Ayrıca hazırladığı kuvvetli bir 
donanma ile Maydos'u, Gelibolu'ya ve 
Midilli'ye.ve bazı odaları birer birer vur
durdu. İznik İmparatoru bu muvaf
fakiyetlerini hep gemilerle yapıyordu.

Acaba nereden temin ediyordu bu 
donanmayı ?

Yukarıda işaret olunduğu gibi İznik'in 
iskelesi, ve en iyi limanı Gemlik'ti. Şu 
halde İznik İmparatoru donanmasının 
mühim bir kısmını Gemlik, tezgahlarında 
yaptırıyordu.

Bizans İmparatorları tarafından kurul
muş olan Gemlik tersanesi, İznik'de 
devlet kuran bütün milletlerin işine 
yaramıştı. Ahalisinin ekseriyeti gemi 
ustası ve gemi imalatıyla geçinir 
durumda olduğundan, Gemlik deniz 
vasıtaları inşaatı bakımından 
mütemadiyen faal bir mevki tutmuştu.

OsmanlIlar da Gemlik'i fethettikleri 
zaman şehri gemi imalathaneleriyle 
dolu buldular.

OsmanlIlar bu tersanelerde önce 
ufak taşıt gemileri inşa ettirdiler. 
Balkanlara geçtikten sonra, deniz, 
savaşlarıyla karşılaşmaya başlayınca, 
kuvvetli bir deniz ordusuna muhtaç 
olduklarını anladılar. Hicri 763 seneside 
I. Murat lüzumu kadar deniz vasıtaları

Gonca YERLÎYURT =

Yazarımızın yzısı elmize ulaşmadığından yazısını 
yayınlayamadık. Özür Dileriz. G.K.

Pazar günü 
Ramazan

İslam aleminin kutsal ayı Ramazan 21 Ocak 
Pazar günü başlıyor.

Müslümanlar önümüzdeki cumartesi günü 
akşamı ilk teravi namazını kılarakRramazanı 
karşılayacaklar.

11 ayın sultanı olarak adlandırılan 
Ramazanda, islamiyetin 5 farzından biri olan 
oruç tutulacak, ibadete ağırlık verilecek.

21 Ocak 1996 pazar günü müslümanlar saat 
5.47 ye dek saura kalkarak oruç tutmak için 
niyetlenecekler. Oruçlar saat 17.15 de açılacak.

Ramazan ayının 27. gecesine denk gelen 16 
Şubat 1996 cuma gecesi Kadir Gecesi olarak 
kütlanacak.

Ramazan Bayramı 20 Şubat .1996 Salı günü 
başlayıp, 22 Şubat 1996 cuma akşamı sona 
erecek.

Bursa'da Ramazan Bayramı namazı saat : 
07.34'de kılınacak. .

KİRALIK VE SATILIK 
DAİRELER

O Hisartepe Mahallesi 108 Evler 11. Blokta ve

O Küçük Kumla Arı Karaca o Sitesi
F Blokta 75 m2 denize karşı daireler
SATILIKTIR.

O Küçük Kumla Arı Karacan Sitesinde
kiralık'2 adetddi.re.
Müracaat:
Tel : (0.224) 513 17 97 GEMLİK

yapmaları için Lala. Şahin Paşa'ya emri 
ferman vermiştir. Esfarı Bahviye-I 
Osmaniye)

Duraklama ve gerileme devirlerinde 
ihmale uğrayan tersane 3. Selim 
zamanında yeniden devreye sokularak 
76 toplu (Beşartnuma) kalyon yapılmış. 
(Abidin Daver'in Cumhuriyet gazetesin
deki yazılarından)

Hicri 1257 senesinde (Peyki Zafer) 
harp gemisi, padişah Abdülaziz 
zamanında (asır) adlı vapur, Gemlik 
tersanesinden denize indirilmiştir. 
(Mirmlroğlu'nun notlarından)

Fatih'in Kanuni'nin Akdeniz'de 
kazandığı zaferlerle Gemlik tersanesinin 
büyük hizmetleri olmuştur.

Türk gemiciliği ve denizciliği, kudretli 
ellerde kaldığı müddetçe tarihe şanlı 
sahifelerle dolu hatıralar bıraktı. Fakat 
sonradan her alanda olduğu gibi deniz
cilik işlerinde de affedilmez ihmallere 
maruz kaldı. Diğer tersanelerle birlikte 
Gemlik'teki de işletilmez bir duruma 
düştü. •

Yakın zamana kadar yeni bir batak
lık durumuna düşen Gemlik tersanesinin 
bulunduğu semte bugün Suni İpek 
Fabrikası kurularak, ilçe eskisi gibi bir 
sanayi merkezi durumuna yeniden yük
seltilmiş oldu."

Gemlik Tersanesinin Tarihi Durumu 
Haftaya (TİMURLENK)
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RAMAZAN MENÜSÜ
İFTAR TABAĞI :

Zeytin, Salam, Hurma, Peynir, Bal, 
Sucuk, Tereyağ .
Ramazan Pidesi

Ayran, Çorba, Salata, Pilav, Etli Yemek, 
Tatlı, Çay.

Rezervasyonlarınız için:
Tel: (0.224) 582 22 82 - 582 26 40
NOT : Rezervasyonların 1 gün önceden yapılması 
rica olunur.

DEVREN 
SATILIK

S.S. İLKOOP 
"ÖĞRETMENLER 

" TÜKETİM 
KOOPERATİFİ'nin 

tasfiyesi nedeniyle 
telefonu, demirbaşları 
ve içindeki tüm gıda 
maddeleri ile birlikte 

devren satılıktır.
ilgilenenlere 

duyurulur.
Demirsubaşı Mah.

2 Nolu Sağlık Ocağı 
Karşısı Yedi Evler Sokak 

2/A GEMLİK
Tel: (0.224) 513 35 95

GÜnCEL SORURLAR
‘E'JjOL GjÜRÇMY

Belediye Kültür ve Sanat Derneği Korosu sınav verecek.

ilk konser yarın
Gemlik Belediyesinin öncülüğünde Conkar, S^asemin Pamukçu, Aslıhan

kurulan Kültür ve Sanat Derneği Türk 
Sanat Müziği korosu yarın ilk kez seyirci 
karşısında sınav verecek.

Ünlü Besteci Erdinç Çelikkol yöneti
minde üç aydır çalışmalarını sürdüren 
Türk Sanat Müziği Korosu yarın akşam 
Belediye Düğün Salonu'nda ilk konserini 
verecek.

İki bölümden oluşacak programın birin 
ci bölümünde rast makamında eserler, 
ikinci bölümde ise koro eşliğinde solistler 
geçiti günün sevilen şarkılarını söylecek - 
ler.

Program koronun söyleyeceği 
nihavent makamında eserlerle sona ere
cek.

Belediye Kültür ve Sanat Derneği'nin ilk 
konserinde okunacak eserleri Avukat Ali 
Aksoy sunacak.

Koroya sazlarıyla Haşan Soysal, Bahri 
Ünlü (Keman) Tuberk Çelikkol (Viyolonsel) 
Yaşar Erdoğan (Vilolo) Bahadır Sevinç, 
Hamza Dilmaç, Harika Yıldız (Ud) Nilüfer 
Baldkbabalar (Kanun) eşlik edecekler.

Belediye Kültür ve Sanat Derneği koro
sunda şu elemanlar yer alıyor:

Bayanlar : Hülya İpek, Jale Utkugil, 
Nihal Zana, Mühire Sayın, Güner Tetik 
Pınar Çoruh, Serap Özdemir, Zuhal 
Kıvanç, Ceren Özdemir, Gökçe Özker, 
Kübra Çetinoğlu, Nezihe Yılmaz, 
Muhterem Dicle, Şükran Sonat, Özden 
Sonat, Asuman Gözüpek, Filiz Kılınç, 
Özlem kantarcı. Serap Şendaldal, Serap

Yurdakul,
Baylar:
Hüseyin Terk, Necati Kurt, Hüseyin 

Bıyıklı, Hüseyin Maya, Halil Yiğit, Celal 
Afacan, Nebi Tülek , Sabahattin Özcan, 
Abdullah Ay, Maksut Akçay, Durmuş 
Avcı, Selami ilter, Osman Doğan, Serkan 
Deliçam, Ahmet Çelik, Abbas Aydın, 
İsmail Yıldız, Şükrü Güzel, Tanju Alton, 
Ahmet Günsel, Serkan Birlik, Ferhan Tekin

Sevilen Şarkılar:
Şef Erdinç Çelikkol'un yöneteceği yarın 

akşamki müzik şöleninin birinci 
bölümünde Refik Fersan, Hafız Post, Lem'i 
Atlı, Selanikli Ahmed Bey, Hammamizade 
İsmail Dede, Şevki Bey, Hacı Faik Bey, 
Kazım Naimli Erdöken, Küçük Osman Bey, 
Rifat Bey, Mirkelamoğlu, Mehmet Ilgın, 
Gültekin çeki gibi ünlü bestecilerin birer 
şarkısı söylenecek.

Konserin ikinci bölümünde, içime Hep 
Hüzün Doluyor, Bir Gönül Vardı Bende, 
Belki Bir Sabah Geleceksin, Hicran 
Olacaksa Bu Aşkın Sonu, Seninle Düştüm 
Dile. Darıldın mı Gülüm Bana, Rüya Gibi 
Her Hatıra ve Nihavend makamında; 
Peşrev'den sonra, Ayrıldı Gönül Şimdi Yine 
Bir Tek Eşinden, Körfez'deki Dalgın Suya Bir 
Bak Göreceksin, Rüya Gibi Bir Yazdı, 
Yarattın Hevesinle, Gönül Nedir Bilene 
Gönül Veresim Gelir, Nerelerde Kaldın Ey 
Serv-i Nazım, Gözlerini Gözlerimden 
Ayırma Hiç Ne Olur, Gel Gönlümü Yerden. 
Yere Vurma güzel ne olursun adlı şarkılar 
ver alacak.

KOOLİSYON TURLARI VE
"SİYASİ PARTİLERDEN GÖRÜNTÜLER"

Koalisyon çalışmaları devam ediyor.
Bütün partiler, muhalefette kalabilmek için birbirleriyle yarışıyorlar.
"İktidara mecbur" olan partiler ise, bir an önce hükümet kurulması için, uzlaş

ma çareleri arama yerine, "rakiplerinin, asla kabul edemeyecekleri şartlan" öne 
sürüyorlar.

Ortak bir özellikleri de şu,
En küçük bir olayda, görüşmeyi kitleyen taraf olmadıklarını, sürekli kamuoyuna 

aktanyorlar.
Evet.. Hiç kimse görüşmeyi kilitlemiyorsa, niçin ortada hala bir şey yok.
Bir de, dikkati çeken, bir önemli husus var.
"Büyük Sermaye", olması gerekenden, çok fazla politikanın içine girmiş 

durumda.
"Halkın menfaatleri için mİ, yoksa kendi çıkarları için mi,"
İşte, bu husus tam belli değil.
Peki.. Batı ülkelerinde de, durum aynı değil mi?
Diyeceksiniz.
Evet.. Oralarda da, sermaye politikanın içinde.
Ama.. Bizde durum farklı.
Büyük sermayenin desteği, hem de olağanüstü desteği, "sadece Anavatan 

Partisine".
"Merkez sağdaki diğer partiye ise, acımasızca bir engel var"
Büyük sermayenin, sadece ANAP'a verdiği bu destek, günden güne, bu partiyi 

eritiyor.
KOOLİSYON TURLARINDAN GÖRÜNTÜLER

- Refah Partisi, "kitle partisi" olmanın, hazırlığını, zamanında yapamadı.
"Faiz" "Batı ülkeleri" ve "Gümrük Birliği" konularındaki "yumuşama politikalarını" 

seçimlerden önce belirlemesi gerekirdi.
Sandıktan bu sonucu bekleyen parti, yeni politikalara hazır olmalıydı.
- Ünlü bir gazeteci, ANAP Lideri için, "öyle Başbakanlıkta gözü olan, bu konu

larda, ısrara edecek bir yapıya sahip bir insan değildir" diyor.
Ama... "sürekli arkadan itiliyor"
Güç odakları, "hadi sen bu işi yaparsın" diye "devamlı onu öne sürüyorlar" 

diyor.
Şimdi ise, ANAP-lıların, üstünde durdukları, bir başka önemli şart var.
"Sn. Çiller, Başbakan olmamalı"
Acaba, bu şart, "ANAP'ın şartı mı, yoksa Büyük Sermayenin şartı mı?
Yoksa... Geçen yıl çıkarılan, "ek vergilerin kini" hala mı sürüyor.
- Demokratik Sol Parti, büyük bir heyecanla, ANAYOL'un sonucunu bekliyor.
Ama.. Esas heyecan, ANAYOL kurulduktan sonra başlayacak.
"Üçüncü ortak" kim olacak.
Ah... Diyorlar.
Şu "üçüncü ortaklıktan bir sıyrılabilsek"
Ver elini, muhalefet.
"Dört yıl boyunca hep konuşmaya devam ederiz.
Nasıl olsa, konuşmak "üretmekten" çok kolay.
Gündem de belli "plak gibi" sanki.
“Çekiç güç kalksın", K. Irak'ta otorite boşluğu var" "Gümrük Birliği şartları 

değişsin"
Ve, devam edecekler, "enflasyon halkı eziyor, ekonomik politikalar hatalı" 

diye.
Halbuki, halkımız, "otuz yılı aşkın" politikanın içinde olan ve yaklaşık "yirmi 

yıldır" iktidarda olmayan, Sayın Ecevit'in içindeki "Kamu Bilgi Birikimlerini" kullan
masını istiyor.

Bu dönemde de, muhalefette kalıp, oylarını daha da artırmayı düşünüyorsa, 
"Büyük hataya düşer"
Halk, şans verdiği insanın, "hizmetten kaçtığını görürse, bir daha ki seçimde, 

onu siler atar."
Evet... 1996 yılı çok şeylere gebe, daha başından belli değil mi?

KOKJ12 OJSt^
Matbaacılık-Yayıncılık- Reklamcılık ve Tanıtım 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 GEMLİK

Tel: 51317 97
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iması için, uzlaş.
kteri ;atian'öne i

ekli kamuoyunu

HOŞGÖRÜ
Yüreğimde 
ne neron'a 
ne Mevlana'ya 
yer var I
Oysa; yüreğime 
dar gelir deryalar I 
HER ŞEY KABÜLÜM DEĞİL!

* LUCIA
- Mutluluk'a-
Belleğinl belleğime bıraktın, 
yüreğini yüreğime....
Ölümsüzlüğün bedenimde eridi. 
Işığınla alevleniyor gece, 
gizem çiçekleri aydınlanıyor şimdi!

Koroner kalp hastalığına dikkat!

•y yok.
4 Aralık 1995 Gemlik

un içine girmiş

UNUTTUM
- Işıksız kalan Ay'lara-

iece Anavatan

nne bu partiyi.

Bana, 
uzak durun bana! 
Ne kırmızı gülsünüz 
ne siyqh gül 
yakamda!

Saflığın analizinde akıl 
yeni yörüngeler çiziyor yıldızlara...
ÖĞLE çoktan geçti; vakit İKİNDİ I 
Yükseliyor gülümsemem sonsuza 
Zeus tahtından indi!
sen, ben ve o
ne olmuş çağların bileşimiysekl 
Şimşekler çakıyor işte I 
Tanrılar birbirini yiyecek, 
çözümlenecek BİLMECE I

5 Aralık 1995 Gemlik.

Lucıa : Lusi(y)a okunur.

Dünyada ölüm nedenleri arasında ilk 
sıralarda yeralan, koroner kalp yetmezliği 
hastalığını, 30 yaş sınırı altında da sıkça 
görülüyor.

Günümüzde hızla değişen sosyo-politik 
ve sosyo-ekonomik faktörlerin beslenme 
alışkanlıklarının değişmesine yol açıyor. 
Bunun sonucu olarak da kronik hastalıkları 
arttırdığı öğrenildi.

Hastalığın oluşmasında birden fazla 
faktör rol oynuyor;

Koroner kalp hastalığın yaş ve cin
siyetle ilikisi yardır. İstatiktiler hastalığın 
görülme sıklığının 30 yaş sınırının altına 
indiğini ve giderek yoğunlaştığını gösteri 
yor. Yaş ilerledikçe, hastalığın erkeklerde, 
kadınlardan daha fazla etkili öldüğü da 
bilinen bir gerçek.

Hastalığın özellikle kan kolesterolü yük
sek olan, sigara içervve stesli yaşamı olan

insanlarda daha sıkça görüldüğünü işare 
eden ilgililer sigara içenlerde koroner kal 
hastalığına yakalanma riski içmeyenler 
göre 3-4 kat fazla olduğu söylüyorlar.

Koroner kalp hastalığının gelişmiş ülke 
lerde daha yaygın olduğu öğrenildi.

Gelişmekte olan ülkelerde ölümleri 
yüzde 19 u kalp- damar sistemi hastalı! 
larından kaynaklanırken, bu oran gelişmi 
ülkelerde yüzde 48 e kadar ulaşır.

Koroner kalp hastalığına neden ola 
faktörlerden bazılarının kontrol altınr 
alına bildiği, yüksek kan kolestorelü, hipe 
tansiyon, sigara alışkanlığı, çalışma 
yaşamının verdiği gerginlik ve şişmanlı! 
gibi faktörler kontrol altına alınaral 
hastalığın önüne geçmek mümkündür.

Hastalıktan uzak kalmada, kişileri 
kendilerini; özellikle alışkanlıklarını kontrc 
altında tutmalarının büyük önemi vardır.

nodı.
o poktikakm'

kyd.
Man. bu tonu-

ıe surûyota1

Yazgımın 
cehennemi oldunuz, 
gün ortasında gece! 
Kızmadım, kırılmadım. 
Zehir - zemberek edilen 
bir ömür pahasına 
UNUTTUM SADECE!
Bana, 
uzak durun bana!

u bekliyor. 3 Aralık 1995 İzmir

DERVİŞ - (KARGALAR
- Uzaklardaki bir kargaya- 
KUDRET-i alem sanır kendini 
sazı gagası, kargalar dervişi! 
Gıdası hazmedilmemiş arpa 
üstü buğulu beygir gübresi! 
Der ki o :
"Alın kullanın beni!"
Karga kargaca gak, dedi! 
Ne yapsın zavallıcık 
yoktu başka hüneri!

8 Aralık 1995-GEMLİK

Soğuk hemoroit nedeni
Soğuk havanın solunum yolları hastalık

larının yanı sıra hemoroit hastalığını önem - 
li ölçüde etkilediği belirtiliyor,

Vücudun belden aşağısının soğuklar
dan çok etkilendiği, ayakların soğuktan 
korunmaması sonucu damar genişlemesi 
Ve hemeroıt hastalığının'ortaya çıktığı

öğrenildi.
Kış aylarında bu tip hastalıklarımı 

yaygın olarak görüldüğü belirtiliyor 
Kanamalara yol açan ve çok acı yere 
hemeroıtten kurtulmak için ayaklarıı 
soğuktan korunması, yün çorap giyilmes 
soğuk zeminlere oturulmaması gerekir.

Sevgiden yoksun çocuklarda tik daha sık görülür

, Sarı basın kartlarının süresi uzatıldı
şartlan £

aiarhatalı'l Eylül 1996 tarih ve 19217 sayılı 
"resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe 

giren “Basın Kartlan Yönetmeliği'ne göre 
1.3.1995 tarihinden itibaren verilmiş olan 
sarı basın kartları alınan yönetmeliğinin 
53 maddesi gereğince herhangi bir 
değişiklik yapılmadığı takdirde 
31.12.1996 tarihine kadar geçerlidir.

Basın kartları yönetmeliğinin 52. mad
desine göre verilmiş olan basın kart

laşık “yirmi 
rini" kullan-

ınüyorsa,

d seçimde,

larının kullanılmaya devam edilebilmesi 
için yayın organı sahibi veya.'temsilcisi 
tarafından İşyerine bağlı basın mensup 
larının adını, soyadını ye ücretlerini 
gösteren tasdikli listenin yıllık vizeleri 
yapılmak üzere 31.1.1996 târihine kadar 
basın-yayın ve enformasyon genel 
müdürlüğüne gönderilmesi gerekmekte
dir.

Vücudun.belli bölgelerinde özellikle yüz 
hatlarında oluşan irade dişi hareketlerinin 
tik dana çok sevgiden yokşun bir bir 
ortamda büyüyen çocuklarda görüldüğü, 
ailelerin bu konuda duyarlı olmaları 
gerektiği bildirildi.

Bilinç, dışı bir takım hareketlerin 
görüldüğünü, bu davranışların tedavi ile 
düzenlebileceği belirtildi.

Tik, sinirsel bir hastalığın sonucudur.
Tik hastalığı korku, derin etki bırakabile

cek ölümsüz faktörler sonucunda da 
ortaya çıkarabilmektedir. Aileler, çocuk
larının iç dünyalarını keşfederek, onların 
iç dünyalarındaki fırtınaların kökenine 
inmeli, ilgililerini ise hiç bir zaman

kesmemeledİler.
Farkına varılmadan yapılan bazı 

hareketler geçicidir. Kişilerin, o anda! 
duygularının birer aynası niteliğihdediı 
Ayak ve bacak oynatmak, yüzün he 
hangi bir bölgesiyle oynamak, sık sık esne 
mek, derin nefes almak, tırnak dibinde! 
et parçacıklarını koparmak da stresin bi 
uzantası olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Ancak tırnak kemirmek bunların dışında 
tutulmalıdır. Çünkü, tırnak kemirmek 
bazen bir ömür boyu sürmektedir. Bı 
olumsuzlukların iyi bir takiple tedavis 
mümkündür. Depresyon habercisi de ola
bilecek bu davranışlar ciddiye alınmalıdır.

GEMLİK REHBERİ

Kaymakamlık
Kaymakamlık 513105i
Kaymakamlık Ev5ı 31052 
t. Savcılığı 5131.053
C. Savcı Yrd. 5132954 
Emniyet-M. 5131028

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

Yok olup giden topraklara dikkat!

Hastaneler
Devlet Has. 5139200:
SSK Hastanesi 5132329
Mer. Sağ. Ocaği5131068

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

ULAŞIM
Uludağ Turizm 5131212
Aydın Turizm 5132077

Resmi Daireler Belediye
TEK Arıza 5132066 Santral 5134521-23
TEK İşletme 
Turizm Der. 
Spor Sah. . 
Orm. Böl. Şf.

5134503
5131274
5131900
5131286

Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet.

5134520
5132432
5134521 -122

Milli Eğt. Md. 5131174
Su İşletmesi 5134521-115

Halk Eğf. Mrk. 5131846 İtfaiye 5132325
Halk Kütüp. 5131353 Muhasebe M. 5134521-182
As. Şb. 5131057 Yazı iş. Md. 5134521-111
Karayolları 5131308 Su Arıza Yalnız 185
Liman Bşk. 5131133
Mal Md. 5131095 TÜP DAĞITICILARI
Nüfus Md.
Özel/İd. Md.

5133742
5131507 Aygaz 513 12 95

Taptı Sic. Md. 5131414 Özgaz 51417 00
Müftülük 5131364 Tekgaz .513 16 37
Gümrük Md.
Tekel Md.

5131411-5130024
5131042

Ocakgaz
Ergaz

513 1.6 37
513 88 43

Ver. Da. Md. 5132360-.
5131186
5134994

ipragaz 513 22 59
İlçe Tar. Md.
İlçe Seç. Md.

Habaşgaz
Llkltgaz
Yeni Llkltgaz

513 45 46
.514 28 41
513 65 00

Alevgaz . 513 40 95

Gemi Saatleri
Yalova -Sirkeci (Işgünlerl) r'arvılik'to

05.50-13.05-17.00. ^emıiKT©
Tatil Günleri 06.30- i3.oo- i7.oo sinema günlen :

D.mzotobü.ü 1

Yalova-Kabataş (Işgünlerl) ' *|ı c c|Mcmaci
07.20-09.35-17.10 miuc, aınciHAsı

Tatil Günleri 10.35-13.30-17.15 Bu hafta :
Yalova -Kartal (İş günleri) "Gerçek yalanlar "

07.30-09.00-10.30
12.30-14.45-16.45
18.15-19.30-20,00

Her yıl yaklaşık 500 milyon ton toprak 
erozyonla yok olurken, tarım alanlarının 
yanlış kullanılmasıyla da topraklarımız 
elden gidiyor.

Toprağın sadece bir üretim aracı 
olarak düşünülmesi alışkanlığından 
vazgeçilmesi istenirken, tarım arazilerinin 
yanlızca tarımcıya emanet edilmemesi 
gerektiği bildirildi.

Türkiye'de 19 milyon hektarlık elanda 
tarım yapılarak, bu alanının 6-7 milyon 
hektarlık bölümünün yanlış kullanıl - 
masından kaynaklanıyor.

Tarımın derin profilli, düz, iyi sulanan 
verimli arazilerde yapılıyor.

Birinci sınıf arazilerinden karayolu, 
enerji hattı geçtiği, bu araziler üzerinde 
fabrika, benzin istasyonları ve gecekon
duların kurulduğu öğrenildi.

Sadece verimli tarım arazilerinin 
değil, orman.ve otlaklarında elden 
gitme ye başladığı belirtiliyor.

Türkiye'de yaklaşık 23 milyon insanın 
toprağa bağımlı yaşadığı belirtiliyor. 
Türkiye'nin asıl hedefinin tarımda 
endüstrileşme olması gerekiyor.

Kırsal kesimlerde sigorta sisteminin 
yüzde 7-8 olduğu, tarımla uğraşanların 
arazilerine, hayvanlarına "doğa sigorta 
mekanizması"nın kurulması gerektiği 
bildirildi..

Üretimde çeşitlendirilmeye gidilme
lidir.

Türkiye'de yaklaşık 4 milyon tarımsal 
işletme var. Küçük işletmeleri biraraya 
getirerek, birden fazla ekonomik etkinliği 
biraraya getirmelisiniz. Bir yil 365 gündür 
tahıl üretimine bir kişinin harcayacağı 
gün sadece 33 gündür. Durmadan 
arazileri genişletmek değil, çok sayıda 
sektörü aynı aile işletmelerine' 
dönüştürmek gerekir.

12 milyon insanın geçimini orman
dan sağlıyor. Orman ve. otlaklarımızı 
korumak için mülkiyet duyusununu 
geliştirilmesi gerekiyor.

Toprağın sadece bir üretim aracı 
olarak düşünülmesi alışkanlığından 
vazgeçilmesi gerekiyor. Tarım arazisi yal
nızca tarımcıya emanet edilmemelidir. 
Bunun sürdürülebilir kalkınmanın gereği 
olduğu belirtiliyor. Bunun sürdürülebilir 
kalkınmanın gereğidir.

Toprağı sadece üretim aracı olarak 
görürsek, çevrenin önemli bir öğesi 
olduğu gözardı edilmemelidir. Gereken 
yerler tarıma açılırsa, toprağı erezyona 
açarsanız, suyu kim biriktirecek. Taprak 
giderse su da azalır. Farkedemezsenlz, 
bu yıl geçen yıldan, gelecek yıl bu yıl
dan daha kurak geçecektir . Toprağın 
hava, su gibi kendini yenileme hızı çok 
yavaştır. Onun için toprak, yalnızca bir 
üretim aracı olarak düşünülürse yanlış 
olur. (BYE) ‘
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Kayıp uçak
Karatepe'de bulundu

Birinci Sayfanın devamı:
Dün gece, Selimiye Köyü’nden bir 

grupla uçağın bulunduğu enkaza frak 
terlerle ulaşan jandarma ve ünlü 
aranjör Onno Tunç'un arkadaşları 
gazeteci Ahmet Utlu, Aziz Akyavaş ve 
Sedat Ka.maz ve Kemal Türkeş 
arkadaşlarının yanık cesetlerini traktör - 
le Selimiye KÖyü'rıe getirdiler.

Onno Tunç'un kullandığı uçağın 
düşme haberinin duyulmasından 
sonra Türk medyası Gemlik'e doldu. 
Hayriye ve Selimiye Köylerine giden 
basın ve TV mensupları kayıp uçağın 
ilk bulunma haberini Türkiye'ye ulaştır
mak için büyük bir yarış içine girdiler.

Televizyon ve radyolar günün çeşitli 
saatlerinde kamuoyuna duyurdular.

GEMLİK'E GETİRİLİYOR.
Onhp Tunç ve Haşan Kanık'ın 

arkadaşları tarafından Gemlik Devlet 
Hastanesi morguna getirilen cesetleri 
burada Nöbetçi Doktorun cesetler 
üzerinde yaptığı incelemeden sonra 
Savcının izniyle cenazeler Ahmet Utlu 
ve arkadaşları tarafından dün gece 
geç saatlerde İstanbul'a götürüldü.

Onno Tunç ve Haşan Kanık'ın ölüm
lerine pilotaj hatasının neden olduğu 
açıklandı.

Onno Tunç'un kullandığı Bonanza 
tipi uçağın 2500 fit yerine 4500 fit yük
seklikten uçmuş olması halinde, 
uçağın Taz Ddğı'na çarpmayacağı
iddia edildi.

Ünlü müzisyenin üzücü uçak kaza
sıyla yaşamını yitir mesi Türk Pop Müzik 
dünyasında büyük üzüntü yarattı.

Onno Tunç, Türk Hafif Müziğinin ünlü 
parçalarına bir çok sanatçıyla imzasını 
atmıştı. Bunlardan bazıları "Değer mi 
Hiç," "Şinanay Yavrum,", "Sen Ağlama", 
"Git" sanatçının dillerden düşmeyen 
şarkılarının bazılarıydı.

SON KONUŞMA
İçinde Onno ..Tunç ve arkadaşı 

Haşan Kanık'ın bulunduğu TÇ MGM F 
33 A, 4 kişilik Bonanza tipi uçak, Bursd 
Havaalanından saat 15.45'te ayrıldı- 
tan sonra Havd limanı ile pilot arasın
daki son konuşmalar şöyle oldu !A

- Pilot : "Bursa'dan saati5.45'te 
havalandım"

Kule: "İyi uçuşlar"
Pilot: "2 bin 500 metre feetti görerek 

uçuş yapıyorum"
Kule : Pozisyonunuz anlaşıldı, yak

laşmaya devam ediniz. İyi uçuşlar."
^nonsların adından uçyş sürdü, 

ancak büyük olasılıkla kötü hava 
koşulları nedeniyle T’unç'un .uçağr 
görüşü kaybettim^ Saatlerin 15.56'yı 
gösterdiği sırada Tunç'un yenidön 
anansu duyuldu.

Pilot : "Kule beni yönlendir, beni 
yönlendir"

Pilotun kuleden yardım çinonşları 
çok kısa sürdü. Saat >15i57'de kuleyle 
Onno Tunç'un içinöe bulunduğu uçak-
la irtibat kesildi.

M1İLE W BAHÇESİ
Nişan, düğün, sünnet ve 

özel günleriniz ve 
çaylarınız için 

rezervasyonlarımız 
devam ediyor.

Yer ayırtmak için 
acele ediniz.

İskele Meydanı GEMLİK

Tel : 513 10 71

Gemlik'te artık istikbal var.

Sizin rahatınız evinizin konforu ve ailenizin mutluluğu için sizlere 
istikbal vadediyoruz.

Türkiye'nin en büyük kanepe üreticisi istikbal size rahat ve 
kullanışlı ürünler sunuyor.

istikbal oturma grupları ve zengin çeşitlerini görmek için 
mağazamıza uğrayın.

İstikbal zengin çeşitleri renk ve desen alternatifleri ile yuvanızın en güzel süsüdür.

özIcArdes'Le^ A.ş-.
İstiklal Cad. No: 47 -GEMLİK



İCÖRFEZ OFSET 'ten bir yenilik 
daha

KAŞFDF VE MÜHÜROF BEKÎJEME VOK ., | 
Yarım saat içinde bilgisayar sistemi ve kaşe makinemizle | 

şunuyem^. < " - ' 
|Jj||ıça kendinden mürekkepli, İtal etomlatik kaşeler.

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

Onno Tunç'a mezar olan Selimiye Köyü yakınlarındaki uçak 
ersizini aramağa giden iki dağcı genç donarak öldüler.

iimevür HH

Kablolu televizyon 
paraları geri 
ödeniyor

0 Ünlü Besteci ve aranjör Onno Tunç ile arkadaşı 
Haşan Kınık'ın kullandığı uçağın geçtiğimiz hafta 
Armutlu'ya bağlı Selimiye ve Hayriye Köyleri arasın
daki Tez Dağına çarparak yanan ölmelerinden 
sonra, uçağının enkazına giden Marmara 
Üniversitesi Otelcilik ve Turizm Yüksek Okulu sön sınıf 
öğrencileri Cem Emrah Çelebi ve Selçuk Olcay'da 
donarak öldüler.

Olcay ve Çelebi'den haber alınmaması üzerine 
aileleri resmi makamlara başvurdu. Özel timin 
karadan ve havadan yapttığı aramalar sonunda iki 
gencin donmuş çesedi Mecidiye Köyü yakıhlarında 
bulundu.

Türkiye de yankı uyandıran uçak kazası ile 
dikkatleri üzerinde toplayan Selimiye ve Hayriye 
Köylerin medya mensuplarıyla dolup taştı.
Kanal D televizyonuna bağlı 14 kişilik ekip kötü 
hava koşulları nedeniyle kaza yerinden döner
lerken mahsur kaldılar.
Kaza yerinde inceleme yapmak isteyen Gemlik 

savcısı Ahmet Gümüş ile Ulaştırma Bakanlığı kaza 
inceleme ve araştırma görevlisi Can Uslu'da olay 
yerine giderken araçlarında mahsur kaldılar. Savcı 
ve televizyoncuları dağ komandoları kurtardı.

: Haberi Sayfa 3'te

Gazetemizin geçtiğim yıl 
açtığı "Gemlik'e kablolu 
Tv."kamapanyası ile 
PTT'ye başvuran yaklaşık 
500 'e kişiden alınan par
alar geri ödenecek;
Kampanyamız üzerine 

Gemlik PTT Müdürlüğünce 
Başmüdürlük ve PTT 
Genel Müdürlüğü 
düzeyinde başılan çalış - 
malardan sonra 
geçtiğimiz yaz aylarında 
yeterli başvuru yapılması 
durumunda kablolu tele
vizyonun ilçemize getirile
ceği bildirilmişti.
Ancak, 1 Haziran 1995 
tarihinde PTT'nin telefon

eişleknesininin posta 
işletmesinden ayrılmasın
dan sonra özelleştirme 
kapsamına alınan ancak 
bir türlü özelleştirilemiyen 
PTT'nin (T)' si nedenimle 

i Gemlik'in kablolu televizy- 
ion yayınları da askıya 
; alındı.

Gemlik PTT Müdürü ' 
i Recep Özfidan, kablolu 
^televizyon için para 
İyatarıanların paralarını 
igeri alabileceklerini, 
ibunun için PTT 
^Müdürlüğüne mdkbu- 
;zlarıyla birlikte başvur- 
İmalarının gerektiğini 
İ söyledi.

kar yolları kapadı
Geçtiğimiz hafta hava 

ısısının birden düşmesiyle 
başlayan kar yağışı, yük - 
sek rakkımlı köylerde etk
ili oldu.
• Haydariye, Hamidiye, 

Şükriye, Şahinyurdu köy
leriyle Gemlik arasındaki 
karayolu ulaşımı zorla 
yapılıyor. Köylüler belirli 

t

HAFTAYA BAKIŞ
O Kadri GÜLER

tik Konser
Gemlik Belediyesinin öncülüğünde kurulan Belediye Sana 

ve Kültür Demeği meyvelerini vermeğe başladı.
Geçtiğimiz hafta Belediye Düğün Salonunda Bursa Belediye 

Konservetuvarı kurucusu, bestekar Erdinç Çelikkol'un 
şefliğinde, üç aylık bir kısa dönem çalışmasının ürünlerini 
beğeni ile izledik.

Uzun yıllardan beri Gemlik'te kurulması için sürekli çağrılar 
yaptığımız bu konuda gerekli oluşumların sağlanması sevindin 
ci. Belediye Başkanımız Nurettin Avcı'nın da konuya eğilme 
siyle artık ilçemizde derli toplu sanatsal ve kültürel çalışmaların 
başlıyabileceğinin ilk işaretini gözlerimizle gördük, kulaklarımı 
zla da tanık olduk.

Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü gecesi Belediye Düğür 
Salonu tıklım tıklım doluydu.

Genelde ailelerden olluşan kalabalık, Gemlik insanının kur 
duğu bir topluluğu dinlemek için bekliyordu.

Salonun bir konser için her ne kadar'yeterli değildiyse d( 
Sunucu Avukat Ali Aksoy'un yaptığı ön konuşma ve Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı'nın konuşmasıyla Gemlik'te artık sanat 
ve kültür çalışmalarına bir hami bulunduğunu ahladık.

Türk Sanat müziği korosuna katılan sazlar ve kurs öğrenci 
leri yerlerinin almasından sonra, şef Erdinç Çelikkol yerini aldı 
ve yaklaşık iki saat nefis bir Türk müziği korosuna tanık öldük.

Bu çalışmaların ortaya çıkmasında birçok kişinin emeği 
geçti. Ama ençok emek verenler bence başta Belediye Başkan 
Nurettin Avcı, dernek yöneticileri, Erdinç Çelikkol, hoçanır 
bulunmadığı zamanlar koroyu çalıştıran Haşan Soysal'ı sırala 
mak gerekir.

Bundan sonra aynı lezzette Türk müziği yanında, Türk Halk 
Müziği, folklor gösterileri, tiyatro çalışmalar, şiir günleri ve 
söyleşilerin başlıyacağını umuyoruz.

Gemlik Belediyesi Sanat ve Kültür Derneğinin İlçemize dahİE 
güzel çalışmalara öncülük edeceğini umuyor ve bekliyoruz.

bir yol bölümününü 
yürümek zorunda kalıyor-' 
lar.

Öte yandan 
Armutluya bağlı Hayriye, 
Selimiye ve Mecidiye . 
köylerinde de kötü hava 
koşulları etkisini sürdürüy
or.

Haberi sayfa 3'te

İlçe Tarım 
Müdürlüğünce 
Hindi Palazı
dağıtılacak
Gemlik İlçe Tarım 
Müdürlüğünce üreticilere 
Amerikan Bronz cinsi hindi 
palazı satılacağı açık-’ 
landı.
Mayıs ve Haziran ayların
da getirtilecek olan hindi 
palazlarından edinmek 
isteyen üreticilerin İlçe 
Tarım Müdürlüğtüne 

başvurmaları istendi.
. Haberi sayfa 3'te

Necati Kartal'ın yazısı
"Aydın Tanımlaması 2"
Gonca Yerliyurt'un yazısı
"Aşk ve Dünya"
3. sayfamızda

f

Erol Gürçay'ın yazısı "ANAP-
REFAH Koalisyonu gerçek
leri tamamladı."

, 4. sayfada okuyabilirsiniz.

Ramazan

bina
.<h>

i i

Ramazan ayının 
başlamasıyla birlikte 
fırınlarda pide çıkarıl
masını da başlapdı.

Gemlik Un ve Unlu 
Mamulleri Kooperatifi 
aldığı kararla 410 gram 
undan imal edilen nor
mal pidenin satışı 20 bin 
lirada sfttılıyör.

Yumurtgh pide ise 50 
bin lira.

Habpri sayfa 3'te

1995-96 eğitim ve
öğretim yılının ilk yarısı 
sona erdi.

İlk ve orta dereceli 
okullarda geçtiğimiz 
hafta cuma günü yarıyı 
kini alan öğrenciler iki 
hafta boyunca tatil 
yapacaklar.

Okullar 5 Şubat 1996 
Pazartesi günü ikinci 
kaanat dönemine 
kapılarını açacak.

Haberi sayfa 3'te

ilk
Konser
beğenildi

Gemlik Belediyesinin 
öncülüğünde kurulan 
Gemlik Belediyesi Sanat ve 
Kültür. Derneğince oluşturu
lan Türk Müziği koronu 
geçtiğimiz hafta şef Erdinç 
Çelikkol yönetiminde İlk 
konserini verdi.

' Yaklaşık 800 kişinin 
katıldığı konserde 
müzisyenler ayata alkış
landılar.

Haberi sayfa 4'te

Dörtyolda ölümlü kaza
Geçtiğimiz haftg^dör- 

tyol kavşağında mey
dana gelen trafik kaza
sında İbrahim 
Durmaz(56) adlı vatan
daş öldü.

Gürol Gençünal'ın kul
landığı 16 UN 007 plakalı

Yazarımız 
Yılmaz |gg 
Akkılıç |j|| 
ameliya oldu.

Gazetemiz ve Bursa 
2000 Gazetesi köşe yazarı 
Yılmaz Akkılıç, geçtiğimiz 
hafta başarılı bir prostat 
ameliyatı geçirdi.

Evinde dinlenmekte 
olan Akkıhç'a geçmiş, 
olsun diyoruz.

Denizli'de Ramazan davulu Hüzzam 
makamında ve ölçülü çalınacakmış... 
Gel de şaşma...
Çalmanın makamı- ölçüsü mü olur muş? 
Vurursun davulun kasnağına, kasnağına 
Güm de güm. güm., güm...
Güm, güm, gürler, sesinden inler ortalık...
Dip kardeşlerimin mübarek 
ramazan kutlar, sevgiye, 
barışa, kardeşlik duygularını 
pekklştlrmeye vesile olmasını 
dilerim. 

özel oto aşırı hız 
nedeniyle rejüje çarptı. 
İbrahim Durmaz olay 
yerinde ölürken Gürol 
Gençünal kazayı hafif 
sıyrıklarla atlattı.

Haberi sayfa 3'te

Ramazan 
başladı

İslam dünyasının eh 
kutsal ayı olan 
ramazan pazar günü 
tüm İslam alemkinde 
başladı.

Ramazan nedeniyle 
m ü s lü.m.a n la r 
islamiyetin oruç farzını 
yerine getiriyorlar ye 
her zamankinden daha 
çok ibadet eder ek 
İslamiyet! yaşamağa 
çalışıyorlar.

İnan
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KÖŞEMDEN
Yftnaz AKKIL1Ç

.. ............................

yazıyorum
AYDIN TANIMLAMASI (2)

Necati KARTAL

Yazarımız Yılmaz Akkılıç, geçirdiği bir ameliyat nedeniyle 
yazılarına bir süre ara vermek zorunda kaldı. Okurlarımıza duyu
ruruz. Gemlik KÖRFEZ

İLAN
KURUM KODU : 40989
KURUMUN ADI: ÖZEL GEMLİK MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSU
KURUMUN ADRESİ: AHMET DURAL MEYDANI AKMANLAR İŞHANI KAT 2 

GEMLİK
KURUCUSU : AHMET USLU

UYGULANACAK PROGRAM :
Al
A2

ÖĞRENİME BAŞLAMA TARİHİ
02.01.1996
02.01.1996

PROGRAM 
KONTENJANI

51
51

Ad ve durumu yukarıda yazılı özel öğretim kurumuna 625 sayılı Özel Öğretim 
Kurumlan Kanununun 2843 sayılı Kanunla değişik 10'uncu ve 11 İnci maddeler- 
Ine.göre yukarıda belirtilen programı uygulamak üzere ÖĞRETİME başlama izni 
verilmiştir.
Proğramda, 31 mayıs 1995 gün ve 7671 sayılı Bursa Haber Gazetesinde yayın
lanan M.T.S.K. KURSLARI DERNEĞİNİN tesbit ettiği ücretler uygulangcakiır...

ÖZEL GEMLİK M.T.S.K. MUDURLUGU

GEMLİK ÇIRAKLIK EĞİTİM MERKEZİ
KORUMA DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimizin birinci olağan Genel kurul toplantısı 11 Şubat 1996 
Pazar günü saat 12,30 da, S.S. Küçük Sanayi Sitesi içinde bulunan 
Çıraklık Eğitim Merkezihde yapılacaktır.

Toplantıda çoğunluk sağlanmadığı takdirle ikinci toplantıda 
çoğunluk aranmaksızın 18 Şubat 1996 Pazar günü aynı yer,ve saatte 
yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.
Yönetim Kurulu

GÜNDEM :
1. Açılışye saygı duruşu
2. Divan Teşekkülü >
3. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması
4. Faaliyet Raporu üzerinde, görüşmeler.
6, Yönetim Kurulunun İbrası.
,6. Yeni yönetim ve denetleme kurullarının seçimi. .
7. Dilek ve temenniler. ■

ARTVİNLİLER YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA yE 
KÜLTÜR DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN;

Derneğimizin birinci .olağan Genel Kurut toplantısı aşağıdaki gün- 
elemle 11 Şubat 1996 Pazar günü saat 13..oo de İstiklal Caddesi No : 
30/1 adresindeki dernek lokalinde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdide aynı yer ve saatte İkinci toplantı 
yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.
Yönetim Kurulu

GÜNDEM :
1. Açılış ve saygı duruşu
2. Divan Teşekkülü
3. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması
4. Faaliyet Raporu üzerinde görüşmeler.
5, Yönetim Kurulunun ibrası
6. Yeni yönetim ve denetleme kurullarının seçimi.
7. Dilek ve temenniler.

“Nereye böyle yaslı, böyle kederli, 
böyle tasalarla dolu, öfkelerle delik 
deşik, nereye böyle dostlar.

Ellerinizde kanla dolmuş altın taslar, 
sırtınızda cinayetlerin haçları, dağınık 
saclarınızda dikenden taçlar.

Nereye böyle, yaşlı kirpiklerle par- 
calanmışyüreklerle nereye.

Hayat böyle blrşey değil emin olun.
Ölüm bile değil.
Ezilmiş taze çimenler gibi 

aşklar,sevişmeler unutuldukları yer
lerde çoktan soldular.

Nereye böyle dostlar, neşelerinizi 
bırakıp nereye;

Kahkahasız gecelerle, ağlatan 
sabahlarla nereye.

Artık İnsanları değil, biliyorum hay
atın kendisini öldürüyorlar"

Bu bir aydın haykırışı .Böyle yazıyor - 
du Ahmet ALTAN 19 Ocqk tarihli 
Y.yüzyıldaki köşesinde.

A.Alton, ülkenin "psikolojik 
Panoramasını" çiziyordu bu yazısında.

Bileri için "Gerçeklere parmak basıy
ordu". Başka birileri için "Felaket tellal
lığıydı". Bir başkası İçin ise "entellektüel 
boş bir gevezelikti" yazdığı.

Işte böyleydi Aydınlar. Ayrı çıkış nok - 
falarıyla ayrı sonuçlara varıyorlar.

Bu da tek bir aydın tanımlamasında 
buluşmak isteyen teorisyenleri tepetak
lak ediyor.

"Aydın" kavramına yüklenilen anlam 
ve çağımızdaki çeşitlenmesiyle birlikte, 
tanımını bir kalıp içerisindele almak 
mümkün gözükmemektedir.

Tarihsel süreçte batı kültüründe 
"akıl,zeka İle ilgili" anlamına gelen 
"intellectual" kelimesiyle karşılanan 
aydin tanımlaması, Ösnianlıcada 
"münevver" kelimesiyle karşılanır.

Günümüzde, akıl ve zekadan, 
ayrılarak,"bilgi ile bağlantılı" olması' 
anlamında bir ortak payda buluşur.

19 yy' dan sonra "akıl ile ilişkisi 
kesilerek, bilgillebağlantılanması"Aydın 
kayramının-günümüz bağlamında- 
19.ve20.yy'a ait olduğunuda göster
mektedir. Yani, aydın gerçek anlamda 
"modem toplumun bir ürünüdür".

Tarihsel gelişimi içerisinde tartışa - 
cağımız gibi "Aydın"ın günümüzde bilgi 
ile bağlantılanmasından sonra ,s 
toplumbilimciler "Aydın kavramını" 
tanımlamaya çalışarak, kendi yöntem 
ve bakış açılarına göre , değişik değer
lendirme ve noktalardan yola çıkarak, 
değişik tanımlamalara varmışlardır.

Aydın tanımlamasını bir grup "eği- 
tilmişlik" bağlamında ele'alırken, başka 
bir grup,"toplumda aldığı röle" bakarak 
tanım getirmeye çalışmıştır.

"Toplumda oynadığı rol açısından 
ele alan düşünce" daha yüksek bir 
alıcı kitlesi bularak, bu kesimde kendi 
içinde İki ayrı kategoride saflaşmıştır.

Bir grubu aydın tanımlamasın^

"Toplumun İdeolojik yeniden üretime 
yaptığı katkıya" göre katagorlze 
ederken; diğer bir grup; "Toplumun bu 
yeniden üretimini dönüştürüçü 
fonksiyonuna" göre katagorize etmiştir.

Hatta daha ileri gider tarihçiler ve 
sosyolağlar tanımlamalarında aydın 
olmayı aynı zamanda dünya görüşüyle 
fonkslyonlandırmaya çalışmışlardır.

Bu alanda toplum ve devletin "oku
muş insan" tanımlamasını bir yana 
bırakarak,üç önemli saydığım 
düşüncesini aktarmakta fayda van

Bu alanda ORHAN Hançerlioğlu j 
Aydın tanımlamasını şöyle yapıyor " 
Çağdaş bilgi düzeyine ulaşmış ve 
düşünce ve davranışlarında tutarlı 
olma haildir." Hançerlioğlu daha ileri 
giderek, kavrama ideolojik koyut-' 
ekleyerek "Bilgilerle uzmanlaşma 
ancak, çağdaş bilimsel ve bütünsel bir 
dünya görüşüyle tutarlılığa 
ulaşır,ancak o zaman aydın olunur" 
demektedir.

Murat Belge ise, kavrama net yanıt
lar vermez. En genelde "bilgi ve 
düşünce üreten grup-yada kişiler-" 
olarak tanımlar aydın'ı.

Ancak, bu tanımda "toplum İçin 
gerekli olumlu bilgiyi ve düşünceyi 
üreten kesim olarak adlandırmasıyla 
aydın, aynı zamanda toplum İçin 
zararlı düşünceleri de üretenin aynı 
kesim olduğundan" bahsederek; 
kavramı iyice bulanıklaştırır.

İtalyan düşüaürü Antonio 
Gramsci'ye göre ;"blllm ve düşünce 
üreten" bu kesim iki ayrı kategoride ele 
alınır.

Birincisi "geleneksel aydınlar" İkincisi 
"Organik aydınlardır".

Geleneksel aydınlar "Profesyonel 
anlamda aydındır. Sanatta, Bilimde, 
Kültürlü uğraşır ve geçimlerini bu iş İle 
kazanırlar." O'na görebu feodaliteden 
bir yansımadır.

Organik Aydınlar ise; "Asıl önemli 
işlev görenlerdir.Bunlar Aydın niteliğini 
mesleklerinden almazlar. Bunlar ede
biyatçı, Yazar,ya da bilim adamı 
olmaları-gerekmez. Öte yandan bu 
mesleklere sahip olanlarda bu işlev 
İçersinde yer aldıkları ölçüde organik 
aydın sayılabilirler.

Organik- aydınlar, sınıfları ya da 
toplumsal pozisyonları adına bir işlev 
yerine getirebilirler "Bunlar herhangidir 
iş sahlbldirler.SanaylcI veya 
terzi,avukat veya öğretmen, noter 
veya tornacı gibi"

Görüldüğü gibi, tek bir aydın tanım- 
laması yapabilmek öldukça . 
güçtür.Ancak tarihsel boyutunu, ve 
modern dünyadaki işlevini tartışa- 
cağımız ilerikl bölümlerde ; günümüze 
oturan aydın tanımını ve İşlevini 
açmaya çalışacağım.

Haftaya buluşmak üzere.
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Onno Tunç'a mezar olan Selimiye Köyü yakınlarındaki uçak 
enkazını aramağa giden iki dağcı genç donarak öldüler.

ölüme yürüdüler
görüşüyle 

tardı.
tetn'oku* 
bir yana 
/ d iğim
a var.
ıçerlioğlu 
rapıyor ' 
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daha ileri 
k koyul 
nlaşma 
ûnsel bir 
lığa 
olunur*

ıt yanıt- 
’lgi ve 
Jşiler-'

m için 
inceyi I 
tasıyla 
i İçin 
i aynı 
deıek;

nio
üşünce 
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'İkincisi

Myonel 
İllimde, 
bu iş ile 
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Ünlü besteci ve afanjör 
I Onno Tunç'ün üzücü üçak 
I kazasıyla yanarak 
I ölümünden sonra 
I Selimiye Köyü yakınların- 
I daki Tez tepesine ulaşmak 
I isteyen Selçuk Olcay ve 
I Cem Emrah Çelebi adlı iki 
I genç donarak öldüler.

Onno Tunç ve
I arkadaşı Haşan Kanık'ın 
I uçak kazası sonucu ölümü 
I başta basın çalışanlarını 
I ve dağcılığa meraklıları 
I Selimiye ve Hayriye 
I Köylerine çekti. Gemlik 
I Savcısı Ahmet Gümüş ve 
[Ulaştırma Bakanlığı kaza 
ı inceleme ve araştırma 
I görevlisi Can Uslu da 
I kaza yerine ulaşmak için 
I kötü nhava koşulları 
| nedeniyle tehlikeli anlar 
| yaşadılar. Savcı ve 
llllaştarma bakanlığı 
Igöreviisi. geceyi 
■ araçlarının içinde 
«geçirdikten sonra kurtar- 
Ima ekibi tarafından kur- 

tarılarak Gemlik'e indiler.
Onno Tunç ve 

[ arkadaşının feci uçak 
■kazasında ölümünden 
■sonra uçağı görüntüle

önemli 
ı'ıteliğini 
ar ede- 
adamı 
dan bu 
>u işlev 
organik

İlk ve ortadereceli okullar 19 Ocak gunu kapandı

Okullarda karne tatili
ya da 

□ir işlev 
iangibir 
reya 
ı, noter

n tanım- 
kça 
unu, ve 
tartışa- 
ınümüze

, 1995-1996 Eğitim ve 
i Öğretim yılı birinci karne 
[tatili 19 Ocak cuma günü 
[başladı.

Bursa İl Milli Eğitim 
Kurulu taragfından alı- 

Inan karar gereği 19 Ocak 
■günü birinci dönem 
■ karne tatiline giren 
■okullarımız, 5 Şubat 1995 
■Pazartesi günü ikinci 

başladı

mek isteyen Kanal D'nin 
14 kişilik televizyon ekibi 
cesetlerin ailelerine teslim 
edilmesinden sonra köy
den bir ekiple uçağın 
düştüğü tepeye yola çık
tılar . Dönüşte kötü hava 
koşullarıyla karşılaşan 14 
kişilik televizyoncu ekibi 
Bursa 2. Komando tugay 
özel ekibi tarafından kur- 
tarıyldı.

Kanal D ekibinhden 
Engin Morgül, Kevork 
Maltes, Ayhan Gelenoğhj, 
Adnan Bulut, Mehmet Zeki 
Aydın, Mehmet Yerli, 
İsmail Cem Odabaşı, 
Handan Güçyılmaz 
mehmet Ali Çetin, Selçuk 
Soyman, Süleyman 
Abonoz şelimiye köyüne 
dönüşte 12 saat boyun
ca araçlarında mahsur 
kaldılar.

Armutlu Kaymakamı 
Suat Ergün Kanal D ekibi
ni kurtarmak için Köy 
Hizmetlerinden bir grey
derin yolda 
gönde'* 1-’ 
araç m • 
parçala' : 

te- 

İslam dünyasının kut
sal ayı Ramazan 
[başladı.

Cumartesi günü ter- 
İavi namızıyla Ramazanı 
(karşılayan müslümanlar, 
pazar günü oruca 

(başladılar. Ramazan ayı 
(süresince oruç tutatarak 
lislamiyetin beş şartın - 
[dan biri yerine.getirile- 
Icek ve ibadet edilecek.

Bu yıl tüm İslam 
(dünyasında ramazan 
layı aynı gün başladı.

Ramazan bayramı 
■da aynı gün kutlanacak.
I Öte yandan 
■amazon ayı nerdeniyle 
jsiyasi partilerin gençlik 
ive kadın komisyonları ile 
yardım dernekleri yok
sullara serzak ve sıcak 
yemek yardımına

J başladılar.

i-vriidiğini, 
:■ UStÜ

. ce,tinin
. ledi.

. ların | Köyü
—-------------- Dilen

sömeste dönemine gire
cek.

İlk ve orta dereceli 
okullarda karnelerini alan 
öğrenciler birinci kaat 
dönemi ders durumlarını 
öğrendiler.

karnelerini alan öğren
cilerin bazıları sevinirken; 
bazıları da üzüldüler. 

HİNDİ PALAZI 
DAĞITILACAK

Gemlik İlçe Tarım 
Müdürlüğünce, Mayıs ve 
Haziran ayları içinde 
Amerikan Bronz cinsi hindi 
palazları dağıtılacağı 
açıklandı. Bedeli karşılığı 
dağıtılacak olan hindi

Kar Köy yollarını kapadı
Geçtiğimiz hafta 

hava ısısının bir den 
düşmesi üzerine yüksel 
yerlere yoğun kar düştü.

İlçemizin Haydariye, 
Hamidiye, Şükriye Köyleri 
ile Şahinyurdu Köylerine 
düşen yoğun kar 
nedeniyle köy yolları bir 
süre kapandı. .

Haydariye Köyü en 
çok kar yağan merke
zlerden biri olurken, yol
lar bir haftadır kapalı.

Bugün köy yolunun

i greyderle açılması bek- 
I leniyor. '
i Yolları kapalı olan 
| köylerle ancak karda 
[ yürüyerek ulaşım sağlan- 
| abiliyor.

Arrhutlu'ya bağlı 
İ Mecidiye, Selimiye 
| Hayriye Köyleriyle de 
| ulaşım zorlukla yapılıyor. 
İ Hava ısısının yük - 
İ selmesiyle yolların tama- 
i men açılacağı bellrtilly- 
I or.

elinde bulunan el telefonu 
ile kurulan irtibat sonucu 
köylüler ve askerylerden 
oluşan ekip Kanal D ekibi
ni Mecidiye Köyüne 
getirdiler. Televizyoncular 
daha sonra İstanbul'a 
döndüler. ।

MACERA ÖLÜM 
GETİRDİ

Savcı ve televizyoncu
ların mahsur kalmalarıy- 
lauğraşıldığı sırada Onno 
Tunç'un kullandığı uçağın 
enkazına gitmek için 
İstanbul'dan Armutlu'ya 
gelen Marmara 
Üniversitesi Otelcilik Turizm 
Yüksek Okulu öğrencileri 
Selçuk Olcay ve Cem 
Emrah Çelebi de kötü 
hava koşullarına karşı kim - 
şeye haber vermeden 
uçak enkazının bulunduğu 
Çataltepe'ye gittikleri 
öğrenildi. Öğrencilerin 
ailelerinin resmi makam
lara durumu bildirmeleri! 
üzerine kurtarma ekipleri! i 
karadan ve havadan ara- 
malara başladılar. 
Aramaya katılan bir 
helikopterin Mecidiye 

yakınlarındaki ’ . 
pe- mevkiinde sap- 

tgdıkıan bir cismin telsizle 
Uludağ 9. Jandarma 
Karakolu Dağ Komando 
timi ne bildirdi. Dağ timii 
olay yerine gittiğinde ikii 
gencin cesetleriyle 
karşılaştı.

Ölen ’ gençlerden 
Cem Emrah Çelebi'nin 
Yeniden Doğuş Partisi 
Genel Başkan Yardımcısı 
Ahmet Rüştü Çelebi'nin 
oğlu olduğu öğrenildi. 
.Gemlik Devlet Hastanesi 
morguna kaldırılan 
gençlerin cesetleri daha 
sonra ailelerine teslim 
edildi.

palazlarının en az 80 ve 
katlarında verileceği, ilgi 
duyan çiftçilerin hindi 
başına 120 bin lirayı İlçe 
Tarım Müdürlüğüne ver
erek başvurularını yaptır .- 
maları istendi.

Dörtyolda 
ölümlü 
kaza

Geçtiğimiz hafta Dörtyol 
•kavşağında meydana 
j^SOn trafik kazasında 
İbrahim durmaz(56) adlı 
ŞdhiS öldü.

• Olay Cuma ■ günü 
Bursa'dan Gemlik yönüne 
geimeke olan Gürol 
.Gençünal(49) ’ın kullandığı 
.16 UN 007 plakalı cip'in 
aşın hız nedeniyle rejüje 
çarpmasından meydana 
geldi.

Jip'te bulunan İbrahim 
Durmaz, olay yerinde 
ölürken, araç sürücüsü 
:Gücöl Gençünal ise hafif 
•yaralandı.

• Savcılık olayla ilgili 
SöfUşturlmayı sürdürüyor. 

410 gram 
Ramazan S| 
pidesi 
20 bin lira
Ramazan ayının sevilen 
pidesini bu yıl 20 bin 
^^Ban yiyeceğiz.
Gemlik Un ve Unlu 
Mamulleri Kooperatifince 
Ramazan ayın boyunca _ 
Çıkarılacak olan 410 gram 
sade pide 20 bin liradan 
satılacak. Yumurtalı 
pidenin 50 binlireden 
salacağını söyleyen 
Kooperatif ilgilileri ekmek 
satışlarının da aynı şekilde 
sürdürüleceğini bildirdiler. 
Bir süre önce ekmeğin fiy- 
atf sabit tutularak gramajı 
310 gramdan 260 grama 
düşürülmüştü.
Ramazan ayının başla - 
masıyla daha çok gıda 
maddeleri satan işyer- 

. terinde satışların arttığı 
gözleniyor.

Gonca YERLİYURT .

AŞK VE DÜNYA
Gündemin siyasete, teröre endekslendiğibir 

ortamda aşktan, güzelliklerden sözetmek ne 
kadar doğrudur bilmiyorum.Ama ben bugün 
aşktan söz edeceğim. Hiç sebepsiz sevmekten, 
severken yaşamaktan sözedeceğim. Hem. de 
daha önce bu sütunlar da okuduğunuz 
Eduardo Galenano'nun "Kucaklaşmanın Kitabı" 
isimli eserinden seçtiğim nefis yazılarla.

İşte ilki, ismi "Tanı ve Tedavi"...
Aşk, en ölümcül ve bulaşıcı hastalıklar dan 

biridir, bu hastalığa yakalanmış olan biziler 
hemen göze çarparız. Gözelerimizin altındaki 
mor halkalar, bizi uyku tutmadığını, her tanrının 
gecesi sevgilimizle kucaklaşmak ya da kucak
laşmamak yüzünden uyanık yattığımızı gösterir. 
Kavurucu ateşlerle yanarız; dilimizin ucuna 
gilen aptal sözleri söylemekten kendimizi ala
mayız.

Aşk, bir fincan kahveye, bir içki bardağına 
ya da çorbaya çaktırmadan biuf tutam sev 
beni katmakla oluşturulabilir. Oluşturulabilir 
ama engellenemez.

zezem suyu da kutsal ekmek de aşkı önleye
mez; sarımsak deseniz hiçbir işe yaramaz. Aşk, 
tanrı kelamını duymaz, büyücülerin muskaları
na aldırmaz. Hiçbir hükümet yasası aşka söz 
geçiremez ve pazar yerlerinde kocakarıların 
sattığı kesin etkili, güvenceli birleşimlere hiçbir 
şurup aşkı öldür emez.

Colombiya kıyılarındaki küçük Neua 
kasabasında, gökyüzüne tırmanabilen bir 
adam vardı. Yere döndüğünde gezisini betim
ler, insan yaşamının yukarıdan nasıl . 
görüldüğünü anlatırdı. İnsanlığın minik alevler1 
dönölüşThuş'bir deniz olduğunu söylerdi.

"Dünya bir insanlar yığını, bir minik alevler 
denizidir." derdi.

Herkes kendi ışığıyla ışıldar . Hiçbir alev 
öbürüne benzemez. Büyük alevler vardır, küçük 
alevler, her renkten alev. Kimi insanların alevi 
öyle darmadağınıdır ki rüzgarda bile dalgalan
maz, kimi insanlarınsa havayı kıvılcıma boğan 
çılgın,alevleri vardır. Kimi saçma alevler ne 

,tutuşur ne de ışık serperler; kimileri de öyle bir 
canlılıkla yalazlanırlar ki onlara bakınca göz
leriniz kamaşır, yaklaşırsak üstümüze ateş vur
muş gibi parlarız."

Acaba bizim alevimizi yukarıdan nasıl 
görülüyor.-

Bursa şehri en parlak günlerini 
Yıldırım Beyazıt zamanında yaşadıysa 
da, en kötü günlerini de yine o'nun 
tacını ve tahtını elinden alındığı günlere 
rastlar.

Hiç durmadan yapılmakta olan 
camiler, medreseler, hanlar, hamamlar
la şehir gün be gün güzelleşirken ,ilim, 
irfan anyonlar buraya koşar, 
kütüphaneler kitaplarla dolar, medresel
erde zamanın en ileri bilimleri okutu
lurken, günün birinde Timur belası çöker 
oturur OsmanlInın üstüne.

Sultan Beyazıt için, kardeş katilidir 
diyenler, ona gizliden Ünlenenler, varsa 
da," için için tüten ateş, dışarıdan 
körüklenmeyince kolayca alev almaz" 
derler: Bursa da ve ülkede herşey yolun
da gidiyordu o zamanlar. Din ulularına, 
devlet büyüklerine saygıda kusur 
edilmiyordu. Sarayda çılgınlıklar olsa 
bile, bu çılgınlıkları göze göstermeye
cek başarılar veriyordu OsmanlI ordu - 
lan.

Anadolu beylikleri birer birer Türk 
devletine katılıyor, Timurlenk 
Hindiistan'ın fehtl ile uğraşırken , .Sultan 
Beyazıt Malatya'yı Memlüklülerden 
alıyor ve Erzincan kumandanı 
Mutahhanten'in üzerine yürüyordu.

Mutahhanten, Hindistan seferinden 
Azerbeycan'a dönen Timur'un koruması
na geçti.

Bağdat üzerine yürüyen Timurlenk'ten 
kaçan Celayir Sultanı Ahmet ile ona 
bağlı olan Karaköyunlu reisi Yusuf bey

Tarih içinde Gemlik ve Havalisi
TİMURLENK

de OsmanlI'ya sığındı.
Ve de olanlar öldü. Timurlenk ile 

Sultan Beyazıt birbirine girdiler. Önce 
hakaret dolu mektuplarla başladı 
kavga. Sonra da Ankara Ovasında 
karşılaştılar.

Ankara' Savaşında Beyazıt, 
Timurlenk'e yenik düştü. Vezir Çarndarlı 
Ali Paşa ise, hainlik edip, Padişah ve 
oğullarını Timur'un eline koyarak, 
şehzade Emir Süleymanla beraber 
Bursa'ya geldi ve hâzineyi aldı.

Onların Bursa'ya gelişleri sırasında 
Emir Sultan Hazretleri saraydaydı. Ama, 
Allahın takdirine karşı çıkılamiyac.ağının 
çok önceden beri bilincinde olduğun
dan, beklemekten başka başka birşey 
yapılamıydcağını da biliyordu.

Timurlenk askerleri Ali Paşa ile 
Şehzade Emir Süleyman'ı kovalayarak 
Mudanya'ya kadar geldiler.. Ancak, 
onlar çoktan bir gemiiye binip yola çık
mışlardı.

Hırslarını Bursa şehrinden aldılar Timur 
kuvvetleri . Her tarafı yaktılar yıktılar. 
Sarayı yağmaladılar, kadınları dağa 
kaldırdılar. Yiyip içip, tüketemediklerini 
kervanlara yükleyip yola saldılar. Yeşil 
Bursa'yı bir harabeye döndürdüler. • 

Tüm Anadolu, özellikle Bursa havalisi 
bu yıkımdan payını aldı, yine bağlar, 
bahçeler bozuldu. Yine saraylar, 
kaşaneler harap oldu,. Yine şehirler 
viraneye döndü.

Haftaya: Eskici Baba
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RAMAZAN MENÜSÜ 
İFTAR TABAĞI

Zeytin, Salam, Hurma, Peynir, Bal, 
Sucuk, Tereyağ .
Ramazan Pidesi

Ayran, Çorba, Salata, Pilav, Etli Yemek, 
Tatlı, Çay.

Rezervasyonlarınız için:
Tel: (0.224) 582 22 82 - 582 26 40
NOT : Rezervasyonların 1 gün önceden yapılması 
rica olunur.

DEVREN 
SATILIK

S.S. İLKOOP 
"ÖĞRETMENLER 

"TÜKETİM 
KOOPERATİFİ'nln

tasfiyesi nedeniyle 
telefonu, demirbaşları 
ve içindeki tüm gıda 
maddeleri ile birlikte

devren satılıktır.
İlgilenenlere 

duyurulur.
Demirsubaşı Mah.

2 Nolu Sağlık Ocağı 
Karşısı Yedi Evler Sokak 

2/A GEMLİK
Tel: (0.224) 513 35 95

I^lediye Kültür ve Sanat Derneği Korosu başarılı bir sınav verdi.

ilk konser beğenildi
Gemlik Belediyesi'nin öncülüğünde kuru

lan Kültür ve Sanat Derneği Türk Sanat 
Müziği korosu , ilk konserinde büyük 
beğeni kazandı.

Ünlü Besteci Erdinç Çelikkol yöneti
minde üç aydır çalışmalarını sürdüren Türk 
Sanat Müziği Korosu, geçtiğimiz hafta 
çarşamba günü gecesi Belediye Düğün 
Salonunda Gemliklilere hazırladıkları 
proğramı sundular.

Sunuculuğunu Avukat Ali Aksoyün yap
tığı konserin açılışında konuşan Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı,Gemlik'in Kültür ve 
Sanat etkinliklerinde çok gerilerde kaldığını, 
Gemlik'te oysa büyük bir potansiyelin 
bulunduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Avcı, Gemlik 
Belediyesi Sanat ve Kültür Derneğinin kurul
masına emeği geçen herkese teşekkür 
ettiği.konuşmasında, sanat ve kültür çalış
malarını sonuna kadar destekliyeceğini de 
belirtti.

Daha sonra söz alan Ali Aksoy, 
Gemlik'te ilk kez bir konser düzenlenmenin 
mutluluğunu yaşadıklarını, kurtuluş Savaşı 
öncesi Gemlik'te yaşayan Rumların 
kaçarken evlerindeki 70'e yakın piyanoyu 
bırakmak zorunda kaldıklarını 
belirterek,"Bugün nüfusu 75 binleri bulan 
ilçemizde bu kadar piyanonun, bulun
duğunu zannetmiyorum" dedi.

İki bölümden oluşan konserin birinci 
bölümünde rast makamında eserler, ikinci 
bölümde ise koro eşliğinde solistler 
geçidinde günün sevilen şarkıları söylendi.

Program koronun söylediği nihavent

makamındanfeserlerle sona erdi.
Konserin sonunda izleyicilerin yoğun 

alkışları üzerine koro ,şef Erdinç Çelikkol 
eşliğinde koro bir potbori söyleyerek 
geceyi noktaladı.

Koroya .sazlarıyla Haşan Soysal, Bahri 
Ünlü (Keman) Tuberk Çelikkol (Viyolonsel) 
Yaşar Erdoğan (Vilolo) Bahadır Sevinç, 
Hamza Dilmaç, Harika Yıldız (Ud) Nilüfer 
Balakbabalar (Kanun) eşlik ettiler.

Şef Erdinç Çelikkol'un yönetetiği müzik 
şöleninin birinci bölümünde Refik Fersan, 
Hafız Post, Lem'i Atlı, Selanikli Ahmed Bey, 
Hammamizade İsmail Dede, Şevki Bey, 
Hacı Faik Bey, Kazım Klaimli Erdöken,- 
Küçük Osman Bey, Rifat Bey, Mirkelamoğlu, 
Mehmet Ilgın, Gültekin çeki gibi ünlü beste
cilerden birer şarkı söylendi.

Konserin ikinci bölümünde ise: İçime 
Hep Hüzün Doluyor, Bir Gönül Vardı Bende, 
Belki Bir Sabah Geleceksin, Hicran 
Olacaksa Bu Aşkın Sonu, Seninle Düştüm 
Dile. Darıldın mı Gülüm Bana, Rüya Gibi 
Her Hatıra ve Nihavend makamında; 
Peşrev'den sonra, Ayrıldı Gönül Şirindi Yine 
Bir Tek Eşinden, Körfez'deki Dalgın Suya Bir 
Bak Göreceksin, Rüya Gibi Bir Yazdı, 
Yarattın Hevesinle, Gönül Nedir Bilene 
Gönül Veresim Gelir, Nerelerde Kaldın Ey 
Serv-i Nazım, Gözlerini Gözlerimden Ayırma 
Hiç Ne Olur, Gel Gönlümü Yerden Yere 
Vurma güzel ne olursun adlı şarkılara yer 
verildi.

GÜnCcL SORUnLûR
"... .  güRçfty

ANAP - REFAH KOALİSYONU 
"GERÇEKLERİ TAMAMLANDI"

Seçim öncesi yapılan işbirliği ve seçim sonrası "yaşanan gellşmeler*ANAP'ı 
"anahtar parti" durumuna getirdi.

Ençok arzu edilen , ANAP- DSP ortaklığıydı.
Ancak, her iki parti de, istediği oy yüzdesin! yakalayamadı.
ANAP- RP ortaklığı ise, ANAP'taki muhafazakar grup tarafından , öortam hazır 

olunca, devreye sokulacak, önemli bir seçenekti.
Nitekim, ANAP-DSP ortaklığı mümkün olmayınca, daha ilk günden itibaren, 

ANAP - Refah tabanları arasında, görüşmeler başladı.
Ama... önemli bir engel vardı.
ANAYOL'un gündemde olması.
Ama... Bunun olması içinönemli sebepler, zaten hazırdı.
Birincisi, sayın Çillerin Başbakanlığına karaşı çıkarak, "bir ön şart" yaratılacaktı.
Peki., sayın Çiller, Başbakanlıktan vazgeçerse, ne olacaktı.
O zaman ikinci bir "koz" daha vardı.
Üçüncü ortak olarak, (DSP) de ısrar edilecekti.
- Peki.. Bütün bu oyunlar, ne için yapılıyordu.
Bütün bu çallışmalar, "Refah Partisi" ile yapılacak, "Koalisyonun gerekçelerini 

hazırlamak", içindi.
Şu anda, son gelişmelere bir bakalım.
Doğru Yol Partisi, tek başına kdldı.
ANAP ile ilişkileri, malum, i
DSP ile Doğru Yol arasındaki ilişkiler, hızla olumsuz bir "'Platforma" sürüklendi.
Refah ile Doğru Yol ilişkileri, zaten başlangıçtan beri olumsuzdu.
(CHP) tüm bunuları erken gördü. Partinin yorgun olmasını öne sürerek, muhale

fette kalacağını söyleyince,
"Meydan ANAP , Refah ve DŞP'ye kaldı."
ANAP'ın bir bölümü, yeni" İstikrar programlan" ve özelleştirme uygulamaları 

için, bir merkez sol ortağa ihtiyaç duyacağını, biliyordu.
Ancak, DSP "kullanılmayı" kabul etmedi.
Refah Partisi ile birlikte, hükümet olamıyacağını belirtti.
Ve... Bu işten, sıyrıldı.
Şimdi, geriye ne kaldı.
ANAPile Refah Partisi.
Vallahi... Tam bir, matematik işlemi gibi.
Peki... O zaman,niçin bu kadar, zaman kaybedildi.
Durum ANAP tabanıha, bazı iş ardamlarına ve kamuoyuna izah edilmesi için, 

"gerekçeler hazırlanması "lazımdı.
Ve... Bu gerekçeler de, tamamdı.
- Peki.. ANAP- Refah ortaklığına, sanayi liderleri ne diyecekler.
Pek, itiraz edeceklerini, tahmin edilmiyor
Zaten, “sesiz kalmak bile bir nevi destek sayılır."
Bu iki partinin Gümrük Birliği anlaşmasına, pek sıcak bakmaması, bazı 

işadamlarının, işine bile gelecek.
-Amerika ile ilişkiler, nasıl olacak?
Yeni dönemde, özellikle Almanya ile olan ilişkilerin, yükseldiği görülecek.
Amerika ile olan ilişkiler, tabiiki bozulmayacak. (
Ama... Almanya ile olan ilişkiler dengelenecek.
Ta., başından beri, gayrı resmi olarak devam eden "ANAP-Refah" işbirliği, 

muhtemelen Ramazan ayının başlarında, “resmileşecek"
Aslında., belki bir bakıma, iyi olacak.
Halkımız, sistem içinde, iktidar sorumluluğu taşıyan bir "Refah Partisinin" ne 

olup, ne olmadığınıanlayacak.
E... politika böyle işte.
Beraberliğimiz mümkün değil dendiği nle, "has ortak" olur, gidersin.______

KÖK? 12 O?SE<c
Matbaacılık-Yayıncılık- Reklamcılık ve Tanıtım Hizmetleri

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

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

Tel: 51317 97
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İSTERDİM

|meler*ANAh

âortomhaa 

iden itibaren,

□ratılacaktı

erek çelerini

ilktendi. I 

1 muhale-1

julamalan I

ilmesi için,

Bir kuş olmak İsterdim 
Güzel bir kuğu
Ya da ,ya da bir ağaç

Bir kuş gibi özgür
Kuğu gibi sessiz ve güzel, 
Ağaç gibi düşünceli, sakin...

Bulutlarla dost olmak isterdim
Şimşeği ben yapayım 
Karı ben yağdırayım.

Melek olmak isterdim
İnsanların iyliğini düşünen 
Göz olmak isterdim;
Benliğini öğreten.

Doğrusu olmak isterdim
İyi olan herşeyi, herşeyi
Ama niye ki bu kadar şey istemek 
Boş verin, insan olmak daha iyi

Kuş olsam derdimi anlatamam. 
Ağaç olsaydım yürüyemezdim 
Gene de insan olsaydım 
Hiçbirşey olmak istemeyen

Arzu Yiğitgör
1986 İstanbul

Katalatik ve 
Radyan 
Sobalarda TSE 
aranmalı
:aclaldrın önlenmesi İçin, 
catatatlk ve radyan 
sobalarda, TSE belgesi 
□ranması gerektiği bildiriliy-. 
5r.
Türk Standartları 
:nstitüsü(TSE) Koyna Bölge 
Müdürlüğü .tüpgazla 
jalışan hertürlü sobanın, 
mutlaka belirtilen yön
ergelere uygun olarak kuk 
anmılması ve imal edilmesi 
gerektiğini söyledl.Bölge 
Müdürü Fatih. Botaslı, "TSE 
markası aranmayan kalite
siz sobalarda tüp, soba 
tabanına dik olarak 
Şalıştırılmalidır.Detantör ile 
gaz girişi arasındaki hortum 
sertleştiğinde değiştirlme- 
idir.Sobalar uyurken 30 m3 
alanlarda kullanılma
na lıdır. "dedi. (B YE)

GEMLİK MUHTELİF ESNAF VE
SANATKARLAR ODASI 

BAŞKANLIĞINDAN
GENEL KURUL İLANI

Odamızın birinci Genel kurul toplantısı 1 
Mart 1996 Cuma günü saat İO.oo da aşağıdaki 
gündemle Gemlik muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar 
Odasında yapılacaktır.

Çogıfnluk sağlanmadığı takdide 2. Genel 
kurul toplantısı 29 Mart 1996 Cumg günü saat 
13.00 de GEMLİK BELEDİYE DÜĞÜN SALONUN 
DA aynı gündemle yapılacağından:

Belirli gün ve saatte üyelerimizin teşrifini 
rica ederiz.Saygılarımızla.

GÜNDEM :
1. Açılış, Başkanlık Divanı seçimi, saygı duruşu.
2. Yönetim Kurulu faaliyet raporu, kesin hesap rapor
ları ile Denetim Kuruİü Raporu'nun okunması, 
görüşülmesi ve ayrı ayrı kabulü.
3. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu'nun ayrı ayrı 
ibrazı,
4- Bütçe ve çalışma raporunun okunması, 
»ölmesi, aynen veya değiştirilerek ayrı ayrı 

ü.
5. Birlik tarafından gündeme alınması istenen yetki
lerin görüşülmesi ve kabulü.
6. Dileklerin tesbiti.
7. Yönetim ve Denetleme Kurulları üyelerinin ve 
yedeklerinin seçimi.

Sayın Veli:
Dershanemiz ve Etüt Eğitim Merkezinde Anadolu Lisesi Hazırlık 

sınıfı öğrencileri için Tatil süresince yoğunlaştırılmış İNGİLİZCE 
KURSLARI açılacaktır. .
Kurslarda Dilek TAŞPINAR ve Şima ÖZKER ders vereceklerdir.
Kurslarla ilgili bilgiler aşağıdadır. İlgi göstereceğinizi tımarım.
Saygılarımla.

İlker KARAPINAR .
ÖZEL GEMLİK KÖRFEZ FEN DERSHANESİ MÜDÜRÜ

naşı, bazı KAYIP KAYIP KAYIP

cek.

Gemlik Liman
Başkanlığından 11.1.1995

BEKO CASIO marka 108 
Er. Modeli 91103030 75/4 1054 nolu

ı* işbirliği

itişinin* ne

tarihinde aldığım EY - 96C 
sicil nolu “Gemi Adam 
Cüzdanı"mı kaybetttim.

Hükümsüzdür.

Mehmet GÖKSEL

nolu yazar kasamın ruh
satını kaybettim.
Hükümsüzdür.

Fahriye EMEK

Askeri Kimliğimi 
kaybettim, 
Hükümsüzdür.

Metin KELEŞ

Kurs Günleri
Dinlenme Tatilinin I. ve 2. Haftası Toplam 10 gün
KURS SAATLERİ
11 .OO -13.00 ARASI (GÜNDE 2 SAAT)
KURS ÜCRETİ
1 Ders Saati 57.500 TL. TOPLAM : 1.150.000 TL.

GEMLİK REHBERİ

Hastaneler
Devlet Has. 5139200
SSK Hastanesi 5132329
Mer. Sağ. Ocaği5131068

Gerekil Telefonlar Resmi Daireler
TEK Arıza

İtfaiye 110 TEK işletme
Polis İmdat 155 Turizm Der.
Jandarma İmdat 156 Spor Sah.
Jandarma K. 5131055 Orm. Böl. Şf.
Polis Karakolu 5131879 MIHI Eğt. Md.
Gar. Kom 5131206 Halk Eğt. Mrk.

Halk Kütüp;
As. Şb.

Kaymakamlık Karayolları

Kaymakamlık 5131051
Uman Bşk.

’ Kaymakamlık Ev 
C. Savcılığı

>C. Savcı Yrd.
Emniyet M.

5131052
5131053 ,
5132954 ’
5131028

Mal Md. 
Nüfus Md. . 
Özel İd. Md. 
Tapu SIc. Md. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.ULAŞIM Ver. Da, Md.

Uludağ Turizm 5,131212 İlçe Tar. Md.
Aydın Turizm 5132077 İlçe Seç. Md.

Gemi Saatleri
Yalova -Sirkeci (Işgünlerl) 

05.50-13.05-17,00.
Tatil Günleri 06.30-13.00-17.00

Belediye
5132066 Santral 5134521-23
5134503 Başkanlık . 5134520
5131274 Zabıta 5132432,
5131900
5131286
5131174

Otobüs İşlet. 
Su İşletmesi

5134521-122
5134521-115

5131846
İtfaiye 5132325

5131353 Muhasebe M. 5134521-182
51Ş1057 Yazı İş. Md. 5134521-111
§131’308
5131133

Su Arıza Yalnız T85

5131095 TÜP DAĞITICILARI
5133742
5131507
5131414
5131364
513141T-5130024 ■
5131042
5132360
5131186
5134994

A ygaz 
Özgaz

’ Tekgaz 
Ocakgaz*' 
Ergaz 
ipragaz 
Habaşgaz ■ 
Likit gaz . 
Yeni Likit gaz

•513 12 95 ;
514 17 00

.513 16 37 •
' 513 16 37

513 88 43
513 22 59
513 45 46
514 28 41
513’65 00

Alevgaz 513 40 95

Verem yemden tehlike
Bir zamanların en çok korkulan , en 

çok can alan hastalığı verem, yeniden 
kitlesel tehlike oyimağa boşladı.

Dünyada her 70 kişiden birinin verem 
riskiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.Her 
saniye de bir kişinin vereme yakalandığı 
öğrenildi.'JO yıl . içinde ise 300 mlllyon 
kişinin vereme yakalanacağı, 30 milyon 
kişinin de bu hastalıktan öleceği tahmin 
ediliyor.

TÜRKİYE DE DE ARTTI
VeremHastalığının son yıllarda 

ülkemizde de önemli oranda arttığı

gözleniyor. Türkiye genelinde kayıtlı 
verem hastası 32 bin kişi Ancak bu 
sayının 100 bine yakın olduğu tahmin 
ediliyor.

1950 yılında yolondün itibaren 
Verem savaş birliklerinin yaptığı kitlesel 
çalışmalarla hastalığa büyük ölçüde 
hakim olunmasına karşın, 1970 yılından 
itibaren yeniden tırmanışa geçtiği belir
tiliyor.

Hastalığın artmasında en büyük 
gereçe olarak kötü yaşam koşulları gös - 
terlllyor.

İCÖRFEZ OFSET
TAKSİLER

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

Deniz Otobüsü
Yalova -Kabataş (Işgünlerl) 

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

Gemlik'te 
sinema günleri:

AİLE SİNEMASI
Bu hafta:

"Casper "

Fatura- İrsaliye- Gider Pusulası- Müstahsil Makbuzu- 
Perakende Satış Fişi- Yolcu Bileti-Adisyon- Reçete 

bastırmak isteyenler
kalitemizi ve fiyatlarımızı sormadan karar vermeyiniz.

Renkli bröşür -katalog -afiş hazırlamak Bizim işimiz

Gazhane Cad. Sonu Rkmanlar Bitişiği No. 52/R Gemlik
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ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA 
ŞİRKETİNDEN

Şirketimizin PRİM TAHSİL ETME VE POLİÇE TANZİMİNE YETKİLİ acenteliğine 
tayin edilen İİstlklal Cad. Gürle Işhanı Kat 3 No. 111 Gemlik BURSA 
adresinde bulunan MELTEM TURAN'! şirketimizin faaliyette bulunduğu 1 
Oto Mecburi Mali Mes'uliyet (trafik), Kasko, İhtiyari Mali Mes'uliyet, Ferdi 
kaza, Yangı ve Nakliyat sigortasına (Tekne ve abonan hariç) dit teklifleri 
kabul, bu hususta poliçe, tecditname ve zeylnameleri tanzim ve imza 
ederek makbuz mukabilinde sigorta primlerini tahsil yetkisi verilmiştir.

I

Acente, poliçe tanzimine, yetkili olmadığı diğer dallaıda alacağı tek
lifleri şirkete göndermeye, Şirketçe tanzim edilecek poliçeleri tahsile 
yetkilidir.

Ayrıca, acentanın aracılıkta bulunduğu mukaveleler ile İlgili tebligatı 
kabul ve şirket namına yapmak selâhlyetinin‘verildiği 7397 sayılı 
kanunun 9.,mqddesi hükmüne tevfikan ilan olunur.

n
I

İLE W EMESİ
Nişan, düğün, sünnet ve

özel günleriniz ve

AHŞAP DOĞRAMA VE PRES KAPI 
SANAYİ

rezervasyonlarımız 
devam ediyor.

Müteahhit- Kooperatif ve şahıs inşaatlarında hazır 
kapıuygun fiyat, ödeme kolaylığı
İhtiyaç sahipleri mağazamıza uğrayınız çeşitlerim
izi görünüz

FRRUK HELURCI

İstiklal Câd. No. 84 Sağlık Ocağı Karşısı
Tel. 224. 514 42 92

iicelc edinil

iskele Meydanı GEMLİK
Tel: 513 10 71

Teşekkür
Gemlik Belediyesinin kuruluşundan bugüne kadar "İLK KEZ" uygu

ladığı, Sosyal Yaşama, Sanata ve Kültüre yaptığı katkılardan 
dolayı Belediye Başkanımız,

Sn. Nurettin AVCI'ya
Büyük emek ve özveri ile çalışmaları yönetip yeni yeteneklerin 

ortaya çıkmasını sağlayan

Sn. Erdinç ÇELİKKOL'a
emeği geçen tüm sanatseverlere ve konsere katılan koro 

öğrencilerine
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Atatürkçü Düşünce Derneği, CHP, DSP İlçe 
yöneticileri Atatürk Anıtına çelenk koydular.

Uğur Mumcu
Gemlik'te de anıldı

♦ Küçük Kumla Türk Elektrik Dağıtım A.Ş. tahsil
darı İbrahim Pehlivan, abonelerin elektirik pa 
ralarını sahte belgelerle zimmetine geçirdiği, 

| kesik şantiye ceyranlarının ceza bedellerini
rüşvet karşılığı siler ek yaklaşık 5 milyar lirayı zim - 
metine geçirdiği iddiasıyla TEDAŞ müfettişle 
rince savcılığa suçduyurusunda bulunuldu.*

Cumhuriyet Savcılığı tahsildar İbrahim 
Pehlivan hakkında gıyabında tutuklama kararı 

I çıkardı Uyanık tahsildar dolandırıcılığı ortaya 
I çıkmadan kayıplara karıştı.

♦Küçük Kumla da bir süre önce PTT Müdürü Ali 
Akça da telefon abonelerinin konuşma ücretleri
ni toplayarak zimmetine geçirmekten dolayı 
tutuklanmış ve hüküm giymişti.

Kasabada ikinci zimmet olayının duyulmasın
dan sonra uyanık tahsildar İbrahim Pehlivan'ın 
dolandırıcılığı Kumla'da tek konuşulan konu 
oldu.

Polis kaçak tahsildarı ararken, İbrahim 
Pehlivan'ın bulunması durumunda Bursa Ağır 
Ceza Mahkemesinde yargılanacağı bildirildi.
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Ehliyetsiz sürücünün kullandığı minibüs AZOT kavşağında tankerle çgrpıştı.

Teravi dönüsü trafik faciası
Kazada 1 kişi öldü. 8 kişi de yaralanarak hastanelik oldu. <

I Cumartesi günü gecesi 
1 AZOT kavşağında mey? 

dana gelen trafik kazasın- 
d a , TUGSAŞ 
Lojmanlarındaki camide 
teravi namazı kılan bir 
grup genci taşıyan

minibüs dönüşte kaza 
yaptı.

Ehliyetsiz sürücü Turgay 
Kırcı(17)nın kullandığı 61 
DE 849 plakalı minibüs, 
aşırı hız ve dikkatsizlik 
sonucu Bursa asfaltına

çıkarken, karşı yönden 
gelen Ahmet Kala(34) 
yönetimindeki tankerle 
çarpıştı. Hurdaya dönen 
minibüs sürücüsü Turgay 
Kırcı olay yerinde hayatını 
kaybederken, kazada

HAFTAYA BAKIŞ
O Kadri GÜLER

Mesut'un fobisi
Demokrasi sabırlı olmayı gerektiren bir siyasi rejim.
24 Aralık 1995 seçimlerinin sonuçları hiçbir siyasi partiye 

ülkeyi tek başına yönetme yetkisini vermedi.
Bu da demokrasinin gereği olarak koalisyonlar dönemini 

gündeme getirdi.
Yaklaşık bir aydır, yeni hükümet kurulmasıyla ilgili siyasi 

çalışmalar yürütülüyor.
Burada yöntem olarak, demokrasinin kuralları gereği yapıl

ması gerekenler uygulanıyor.
Cumhurbaşkanı, sırasıyla en çok oy alan siyasi partinin 

genel başkanına hükümet kurma yetkisini verdi.
Sayın Erbakan öbür partilerle yaptığı görüşmelerden 

sonuç/alamayınca emaneti iade etti.
Bu kez deneme sırası Sayın Tansu Çillerindi. Çiller de tek 

tek siyasi partilerin kapısını çaldı. Refah Partisi dışında tüm 
partilerle kaolisyon kurabileceğini, ama ANAP'la birlikte kurula
cak koalisyonun en uygun olanı olacağını söyledi.

Baştan beri Tansu Çillerin başbakanlığını kabul etmeyen 
ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, merkez sağ partilerin bir
likteliğinin ilk harcının atılması için oluşan tum birikimleri 
"Tansu” fobisi nedeniyle bir çırpıda yok eni.

Sayın Yılmaz, Tansu Çiller ile birlikte olamazsa kiminle 
hükümet kuracak?

Refah Partisinden başka alternatif kalıyor mu geriye?
Bana göre kalmıyor.
Mesut Yılmaz, Necmettin Hoca'nın başbakanlığında bir 

hükümet oluşumuna rıza gösterecek.
Ey hak! Şu siyaset denen hırs, ihtiras, kıskançlık, çeke- 

memezlik, ikiyüzlülük, yalancılık uğraşısında dana nelere 
tanık olacağız.

Hükümetin kurulamaması ekonomideki başıbozukluğu 
Ocak ayında gösterdi. Piyasalar kan ağlıyor. Ramazan ayının 
bazı sektörlere getirdiği canlılık da olmasa, ortalık toz duman.

Dilerim bu iş daha fazla uzamaz da aklı selim İle uyumlu 
bir hükümet kurulur.

minibüste bulunan ve 
çeşitli yerlerinden 
yaralanan Evren 
Özmermer(l 6), İbrahim 
Salmanşuoğlu(l 7), Cemal 
Somya(18) ve Özgür 
Soner(18) Gemlik Devlet 
Hastariesi'ne kaldırıldılar. 
Kazada ağır yaralanan 
Erkan Semiz(18), Turgut 
Kazanç(18) ve Eser 
Akgün(18) SSK Bursa 
Hastanesi'ne Doğan 
ŞahinC 9) ise, Bursa Devlet 
Hastanesi'ne kaldırıldılar.

Kazadan sonra kaçtığı 
sanılan tanker sürücüsü 
Ahmet Kara'nın ise olay
dan sonra şoka girdiği ve 
hastaneye kaldırıldığı 
bildirildi.

Kaza ile ilgili soruşturma 
sürdürülüyor. V

Şubat ayı toplantıları 
başladı

Belediye Meclisinin 
şubat ayı olağan toplan
tıları 8 Şubat 1996 
perşembe günü yapıla
cak.

Toplantı gündeminde 
şu maddeler yer alıyor:

Belediye Meclisinin 7 
Kasım günkü toplantı 
raporunun okunması, 
görüşülmesi, Belediye 
Başkanının maaşının 
görüşülmesi, 
Bakanlıktan kadro istemi 
ve imarla ilgili konular ele 
alınacak.

Haberi Sayfa 3'de

24 Aralık erken milletvekili seçimlerinde Anavatan 
Partlsl'nden Bursa milletvekili seçilen İlhan Kesici, 
İbrahim Yazıcı ve Feridun Pehlivan il başkanları Hamdi 
Atalay ile geçtiğimiz hafta Gemlik İlçe örgütüne 
teşekkür ziyaretine geldiler.

Milletvekilleri ANAP İlçe Başkanı Adnan Tekin, 
Belediye Başkanı Nurettin Avcı, Faruk Güzel, kadın ve 
gençlik komisyonu üyeleri tarafından karşılandı.

Milletvekilleri Gemlik'te yine birinci parti olduklarını 
belirterek,, İlçe teşkilatına çalışmalarından dolayı 
teşekkür ettiler. Milletvekilleri Gemllk'in büyük şehir 
sınırlarına katılması için çaba harcayacaklarını 
söylediler.

24 Ocak 1993 günü 
evinden çıktığı sırada özel 
otomobiline binerken 
bombalı suikastta 
öldürülen araştırmacı 
Gazeteci Uğur Mumcu 
tüm yurtta olduğu gibi 
ilçemizde de anıldı.

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik Şubesinin 
öncülüğünde 24 Ocak 
Çarşamba günü saat 
14.oo de dernek yöneti
cileri, Cumhuriyet Halk 
Partisi ve Demokratik Sol 
Parti yöneticileri Atatürk 
Anıtına çelenk koyarak 
Uğur Mumcu'nun anısına 
saygı duruşunda bulun
dular.

Atatürk Anıtı önünde 
bir konuşma yapan 
'Alatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik Şube 
Başkanı Doğan Alkaya, 
Uğur Mumcu'nun 
demokrasi şehidi olduğu 
belirterek, "Türkiye de 
demokrasinin bütün 
kuralları ile işletilebileceği 
güne kadar daha çok 
diyetler ve şehitler verile
cektir. Uğur Mumcu, türk 
aydınlarının vicdanını 
temsil ediyor. Mumcu, 
yazılarıyla, düşünce ve 
mücadeleleriyle 
demokrasi tarihimizde

! yerini aldı." dedi.
Öte yandan, 

; Atatürkçü Düşünce 
; Derneği tarafından 
I TMMM Başkanlığına 
I. seçilen ANAP milletvekili 
li Mustafa Kalemli'ye bir 
li kutlama telgrafı çekildi.

Telgrafta, TBMM 
jj Baş kanından

Cumhuriyetin temel 
İi ilkelerine, laik 
li demokrasiye sahip çık- 
li ması istendi.
li Alkaya, açıklamasın
la da, hükümeti kurma aşa- 
jj masındaki siyasi partilere 
ji d e seslenerek.
;l "Cumhuriyetin temel 
I ilkelerine, laikliğe sahip 
I çıkacak bir hükümet for- 
I mülünün meclisten çık- 
T ması gerekir. Aksi halde 
; olacak ve gelişecek 
I olayların Türkiye'yi bir 
; kaosa sürükleyebilir, 
î Bunun vebali altında 
! kalan partilerin halk 
I desteğinin azalacaktır. 
I Türk seçmeninin yüzde 
I 80'ni Cumhuriyetin temel 
; ilkelerini ve Atatürk 
I devrimlerini benimsedi ve 
! bir yaşam tarzı olarak 
I gördü.

Bütün siyasi partiler bu 
ı! ilkelere saygılı olmak 

i zorundadır." dedi.

İstifalar üzerine boşalan yönetim için atama yapıldı

CHP'ye yeni gençlik kolu atandı
Bir süre önce 

Cumhuriyet Halk Partisi 
Gençlik Komisyonu 
Başkanı Paşa Dabağ'ın 
istifa etmesi nedeniyle 
boşalan yerine Cem 
Güler getirildi. Başkan 
yardımcılıklarına ise 
Olcay Öztürkmen ile

Canan Çapan atandı.
Göreve atanan yeni 

gençlik komisyonu üyeleri 
düzenledikleri basın 
toplantısında çağdaş, 
demokratik ve laik yöne
tim anlayışını ilke edindik - 
lerini belirttiler.

Haberi Sayfa 3 de
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Yılmaz AKKILIÇ

Gidiş nereye?
Tansu Çillerin DYP için "şans" olup 

olmadığı henüz netleşmiş değil. Oysa 
Mesut Yılmaz'ın ANAP'ın "şanssızlığ'I 
olduğu aşağı yukarı belirginleşmiş 
durumda.

Ama bu İkisi -bana göre- bir ortak 
paydada buluşuyorlar: Çiller de 
Yılmaz da, ne yazık ki Türkiye'nin "ta 
llhslzllğl" il

Yukarıda yargı her geçen gün 
biraz daha pekişiyor, böyle düşünen - 
lerin sayısında her geçen gün biraz 
daha artış oluyor...

Bu iki lider(l) ülkede işlerin giderek 
şırazesinden çıkmakta olmasına 
karşın, "ehven-l şer"de bir türlü 
buluşamıyor, kişisel hırslarının 
batağında bocaladıkça batıyorlar. 
Öylelikle hem kendilerini, hem parti
lerini, hem de ülkeyi sonu belirsiz bir 
alacakaranlığa sürüklüyorlar.

Terör tırmanıyor. Güvenlik güç
lerinin içine, kendilerini "devletin ye 
rine koyacak denli pervasız kadrolar 
suç işliyor: haklarında kovuşturmaya 
başlanınca da "devleti tehtide yel
tenebiliyorlar.

1980 öncesinin "anarşi" ortamına 
doğru bir gidiş var: Geçen perşembe 
gecesi Bursa'da, "Evrensel Kültür 
Merkezl“ne yöneltilen saldırı, sokak
ların, birtakım serüven odaklarının 
egemenlik savaşımlarına sahne ola - 
cağı kuşkularını derinleştiriyor. Ama 
asıl. Polis içindeki -Orhan Taşanlar') 
bile Moskova'ya(I) postalamaya 
kalkışacak denli gözü dönmüş ve 
bilinç yoksunu- kadroların varlığı, 
yoğun kaygılar uyandırıyor.

Türkiye, çok partili demokratik 
yaşama geçtiğimiz 1946'dan bu 
yana, uzlaşmazlığı meslek edinmiş 
politikacıların elinden çok çekti. 
Anlaşılan, daha da çekecek. Ne var 
ki şu evrede sürdürülen zıtlaşma, eğer 
ANAP içindeki "liberal" kadrolar yete 
rince etkili olamazlarsa, RP'yi sistemin 
içinde görme eğilimlerini kanıtlama 
serüvenine dönüşecek.

Bu serüven herhalde "İflas" ile 
sonuçlanacak ama, iş işten geçmiş...

Bir yandan "devlet" içinde Refah 
zihniyeti kadrolaşmasını tamam
larken, bir yandan da sokaklar "kar- 
gaşa"ya tutsak düşmüş olacak.

Çiller-Yılmaz sürtüşmesinden ve 
ANAP'ın RP'ye doğru yelken açmasın
dan en fazla kaygılananlardan biri 
ANAP İzmir Milletvekili Işın Çelebi.

Sayın Çelebi'nin pazar günü

Milliyet' te yer alan şu açıklaması, 
bana göre son derece önemli. Bakın 
ne diyor:

"ANAP'ın aldığı yüzde 19.7'llk oyun 
çok önemli bir kesimi, Türkiye'nin 
demokrat insanlarının oylarıdır. Bu 
İnsanlar, demokrasi, İlerleme ve çağ
daşlık İçin ANAP'a oy vermişlerdir. 
RP'yle ortaklık İçin oy vermemişlerdir. 
ANAP, şayet Turgut Özal çizgisindeki, 
ilerici, değişimci, yenilikçi kimliğini 
koruyabilmiş olsaydı, bugün birinci 
parti olurdu.

Ayrıca, RP İle İşbirliği yapmak 
İsteyen arkadaşlar şunu görmelidirler: 
Bu beraberliğin sonucunda başta İMF 
olmak üzere tüm uluslararası finans 
kapıları Türkiye'nin yüzüne 
kapanacaktır. Özelleştirme, Hak-İş 
modeli 'Et-Balıkta olduğu gibi, 
peşkeş çekmeye dönüşecektir. 
Konya Beledlyesi'nln uyguladığı 
'Suudi Arabistan modeli sermaye 
birikimi ve Işadamlığı' ülkeye hakim 
kılınacaktır.

Eğitimde hukuka kadar 'çok 
hukuklu sistemi özleyenler buna 
destek vermektedir. RP 
Güneydoğu'da da, HADEP'ten sonra 
en çok oyu alan partidir, bu oy 
desteğinin arkasında 'Hlzbullah' 
vardır.

İşte işbirliği yapılacak parti böyle 
bir partidir."

Evet, Cumhurbaşkanı sistemin 
içinde görmek durumunda olsa da, 
Refah , Işın Çelebi'nin betimlediği zih
niyetin partisidir. Bu niteliği yıllardır 
sürdürdüğü ve 24 Aralık öncesinde 
doruk noktasına çıkardığı söylem
leriyle açıkça ortaya koymuştur. Eğer 
bugün "kuzu kılığındaki kurt"u oyna
makta ise, bunun iktidarı bir kez ele 
geçirmeye yönelik manevra olduğu 
gözardı edilmemelidir.

Çiller'de, Yılmaz da özveride 
bulunmanın yollarını aramalıdırlar, 
özellikle Yılmaz, Atatürkçü geleneğin 
ardılları olmalarına karşı "bakanlık 
koltuğu" hırsıyla Refah'a rampala- 
makta sakınca görmeyenlerden; ve 
de İlhan Kesici gibi her cümlesini 
"Cenab-ı Allah'la paylaşmayı marifet 
sayanlardan yakasını kurtarmanın bir 
yoiunu bulabilmelidir.

Yoksa bu gidişin sonu "hayır" değil.
Bırakınız Demirel'le Çilleri ve 

Yılmaz'ı bir yana, hani şu kimilerinin - 
son günlerin "moda"sı gereği- dudak 
büküp küçümsemeye kalkıştıkları "72 
yıllık Cumhuıiyef'e yazık olurI..

t/cızı t/oram
AYDIN"IN TARİHÇESİ -3-

Necati KARTAL

Aydınlar; bilgi ve düşünce üreten 
toplum kesimleri olup; gerek mesleki 
özelliklerinden dolayı "geleneksel 
aydın", gerekse, toplumda aldıkları rol 
gereği "organik aydın" katogorllerlne 
girdiğini geçen yazımızda özetlemiştik.

Aydınlar "toplumda, İletişim ve 
anlatımlarında, toplumun öbür üyele 
rlne oranla çok daha sık bir şekilde, 
İnsan, toplum, doğa ve evren konusun
da kapsamlı ve soyut simge ve 
anlatımlar kullanırlar."

Bundan dolayı aydınların, genel 
olarak toplumda bir katagori olduk
larını ama, bir blok olamayacaklarını 
söyleyebiliriz. Aydınlar üretim ve 
bölüşümdeki rolleri ile, birbirleri "arasın
daki ilişkilerde görece bağımsız bir şe 
kilde varolurlar. Bu, onların tarihsel 
çıkışının bir özelliğidir.

Gelişimi içerisinde aydınlar, feoda 
lizmin egemenlik sürdüğü o tarihi boyut
ta ideoloji ve toplum yönetimi ile 
doğrudan bağlantılı bir süreç yaşıyor
du.

Bilim adamlarının, öğretim burum
larının, araştırmacıların kontrolünü 
elinde bulunduran kilise; o çağa ait 
bütün aydınların çıkış noktası olmuştur.

Düzenin devamını sağlayan araştır
macılar, bir yandan üretim için gerekli 
bilgiyi ellerinde bulunduran rahiplere ve 
kiliseye bağlılıklarıyla, diğer yandan 
bütün toplum için geçerli genel ideolo
jiyi üretiyorlardı. Bu anlamda kilise ile 
birlikte "bilgi tekeline sahip, yönetici- 
bilgin bir 'kastın oluşmasını 
sağlamışlardır"...

Bundan dolayı o çağda, bilginin 
üretilmesi ve saklanması ve de aktarıl
ması doğrudan doğruya dini kurumlar 
içinde gerçekleşiyordu.

Rönesanla birlikte batı (Hırstiyan) 
dünyasında ortaya çıkan yeni koşullar 
"bilginin laikleşme" sürecini başlattı.

Bu olay, kilise kurumunun dışında ve 
çoğu zaman kilise bilgisine aykırı bilgi 
üreten yeni insanları ortaya çıkardı. 
Bunda "modern dünyanın kuruluşu" 
demekti ve modern anlamda 
"Aydınların" ilk örnekleri demekti.

Kopernik, Galileo bu dönemin ilk 
aydınlarıydı.

Bu aşamada 15 YY'da kilisenin üret
tiği tutucu ideoloji İle modern aydınlar 
arasında ilk çatışmalar başladı. İşte bu 
mücadele daha sonraki yüzyıllarda 
"Aydınların11 formasyonunu belirledi.

15. YY ile 18 YY arasında henüz

"aydınlanma çağının" yaşandığı bu I 
süreçte "Akıl" henüz spekülatifti.

Toplumu, dünyayı kurtaracak 
bütünsel, "global" ideolojileri oluşturma 
sürecini yaşıyordu aydınlar.

Aydınlar, bu süreçte toplumun 
"ütopya yada bilimsel teorilerinin bütün 
toplum adına davranma inancıyla 
ortak teorilere yöneldiği" bir süreci 
yaşıyordu.

18 . YY'ın sonunda gerçekleşen 
"Büyük Fransız Devrimi" bu çağı kapa 
tıp, "Endüstri Devrlmlnl" açarken, 19 
YY'da başlatıyordu.

19 YY Endüstri çağı ile birlikte (bil
ginin çeşitlenmesi sürecinde) "teknolo- 
jlk bilgi"de büyük önem kazandı.

Yeni üretim koşulları çok daha kar
maşık ve geniş bir işbölümü gerektiriyor 
ve böylece bilgi çok farklı uzmanlık 
alanına bölünüyordu.

Bu gelişmeler ışığında günümüzün 
karakterine uygun "bilgi, sanat, kültür 
ve genel ideoloji alanında farklı sektör
ler ve farklı aydın karakterleri ve 
kategorileri" oluştu.

Bu çeşitlenme, bir yandan eski feo
dal karakter gösteren dönemlerde 
olduğu gibi "düzenin aksamadan 
devamını sağlayan tutucu ideolojileri 
pompalayan ve üreten" hiç kesim ile 
"topluma teknik bilgileri öğreten, sanat 
yada ütopik/billmsel bilgileri ve dünya 
görüşlerini" sunan diğer bir kesim 
doğdu.

Bu ayrım, ileride gittikçe kökleşecek 
olan; toplumun şu ya da bu biçimde 
değişmesinden yana olanlarla, 
olmayanlar arasındaki ideolojik-politik 
ayrımlara göre, dikey bir bölünmeydi.

"İdeoloji ve bilgi" gelişen bu modern 
dünyada önemini gittikçe arttırdığı 
için, (Sosyolojik ve bilimsel anlamda 
tanımlanmaları teoride ne kadar güç 
olursa olsun) "Aydınlar" toplumsal öne
mini sürdürmeye devam etti.

Yirminci YYılın gerçekleştirdiği büyük 
değişimler, bilginin üretilmesi ve uygu
lanmasında “Aydın katagorisine" tari
hin önceki dönemleriyle kıyaslanmaya
cak bir önem yükledi.

15 YY'dan 18 YY'a ve oradan mo 
dem endüstri dünyasına geçerken 
eşanlı olmasada Türkiye'de de Aydınlar 
filizlenmeye ve gelişmeye başladı.

OsmanlI dönemini tartışmak ve 
incelemek üzere, bir sonraki sayımıza 
kadar hoşçakalın.

Manastır bölgesinde İmarlı 547 m2 arsa 
sahibinden satılıktır.

Müracaat:
Tel : (0.224) 513 48 00 GEMLİK

KAYIP
Gümüşhane Nüfus 

Müdürlüğünden 
aldığımız nüfus cüzdan
larımız ile İstanbul Trafik 
Şube Müdürlüğünden 
aldığım ehliyetimi kay
bettiril. Hükümsüzdür.

Sevgin TURHAN 
Halis TURHAN

GEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl: 23 SAYI: 1100 
Fiyatı :10.000 TL.

&£fohlbl ve Sorumlu Müdürü : KADRİ GÜLER
||||fhetlm Merkezi: Gazhane Cad. No.51/A

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

Doğayı
Sev, 

yeşili Koru

TAKIM ELBİSELER 
TİŞÖRTLER, GÖMLEKLER 

KOT ÇEŞİTLERİ -OKUL ÖNLÜKLERİ 
OKUL ELBİSELERİ

Ali Çatak ue Oğulları
Demlrsubaşı Mh. Mesudiye Sk. Otel Umurbey Altı

Tel : 513 20 75 GEMLİK
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Küçük Kumlalı uyanık tahsildar İbrahim Pehlivan, soruşturma başlayınca kayıplara karıştı.

rrr
Çiftçiler, Potaslı ve Fosforlu 

gübre kullanabilirler.

Zeytinde
Gonca YERLİYURT

oşandığı 

latifti 
urtaracak' 

w otuştuıma

toplumun 

terinin bütün 

ı inancıyla 

'' bir süreci

rçekleşen 

çağı kapa 

yarken, 19

airlikte (bil ‘ 

) fteknolo- 

ndı.

daha kar- 
erektiriyor I 

uzmanlık I

Yeni yılın ilk 
'dolandırıcılık olayı Küçük 
[Kumla TEDAŞ işletmesinde 
yaşandı. TEDAŞ tahsildarı 
İbrahim Pehlivan, sahte 
evrak düzenleyerek 
abonmanların 5 milyara 
yakın parasını zimmetine 
geçirmekten dolayı 
savcılıkça gıyabi tutukla- 
İma kararı ile aranıyor.

Uzun yıllardan beri 
Küçük Kumla TEK 
İşletmesinde çalışan 
İbrahim Pehlivan'ın TEK'in 
Türkiye Elektrik Dağıtım 
A.Ş. olarak şirket haline 
dönüşmesinden sonra

burada da tahsildar 
olarak görevini sürdürdü.

TEDAŞ müfettişlerinin 
yaptığı incelemelerde 
İbrahim Pehlivan'ın yak
laşık iki yıldır sahte evrak 
düzenleyerek birçok 
binanın abone bedellerini 
zimmetine geçirdiği, 
kesilen inşaat şantiye 
elektiriklerinin para 
cezalarını rüşvet alarak 
sıfırladığı ve şebekeye 
bağladığı saptandı. 
Pehlivanın topladığı pa 
raları repoya .yatırdığı da 
belirlendi. Müfettişlerin 
işletmeye gelmesi üzerine

kaybolan tahsildar 
Pehlivan, müfettişlerin 
savcılığa suç duyurusun
da bulunması üzerine 
aranmağa başlandı.

Tahsildar İbrahim 
Pehlivan sahte evrak 
düzenlemek, zimmet suçu 
ve dolandırıcılık suçların - 
dan yakanlandığında 
yargılanacak.
. Bu fiillerin Ağır Ceza 

Mahkemesi yargılanma 
hükümleri kapsamına 
giren suçlardan olması 
nedeniyle İbrahim 
Pehlivan, Bursa Ağır Ceza 
mahkemesinde 
yargılanacak.
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İstifalar üzerine boş olan yönetim için atama yapıldı

CHP 'ye yeni gençlik kolu atandı
İstifalar nedeniyle boşalan

Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Gençlik 
Komisyonuna atama yapıldı.

Paşa Dabağ ve arkadaşlarının yak
laşık bir ay öce CHP Gemlik İlçe 
Gençlik Komisyonu Başkanlığından istifa 
etmeleri üzerine, bu göreve Cem 
Güler'in getirildiği açıklandı.

Başkan Yardımcılıklarına da Olcay 
Öztürkmen ile Canan Çapan getirildi.

Öte yandan yönetim kurulu üyelikleri 
ne ise, Aynur Çaktı(sekreter), Haşan 
Derin(Sayman), Kenan Yılmaz, Metin 
Ceyhan ve Serhan Karataş ise üye 
oldular

Göreve atanan yeni gençlik korniş

yonu üyeleri düzenledikleri basın
toplantısında, çağdaş, demokratik Ve 
laik yönetim anlayışını ilke edindiklerini 
belirterek, "Tüm Türkiye de olduğu gibi 
Gemlik'te de gençlerin fanatizme, aşırı 
sağa kayan gençlere alternatif siyasal 
düşünce demokratik soldur1'

Gerçek sol'un partisinin CHP 
olduğunu belirten Cem Güler, “Gençlik 
kolu olarak yönetimin ayak işlerini 
yapan angarya takımı olmayacağız.” 
dedi.

CHP Gençlik Komisyonu Başkanı 
Güler, "Gemlik'te Gençlerin Sorunları 
ve Sorunlara Sosyal Demokrat çözüm " 
konulu bir araştırma yapacaklarını 
söyledi.

Şubat ayı olağan toplantısı 8 Şubat Perşembe günü yapılacak.

»ye Mni toplanıyor

mücadelesi 
başladı

> - ; Zeytin amansız zararlısı 
olçri zeytin karakoşnili ile 

| mübadele başladı.
j •/ İİ 5 e Tarım 

Müdürlüğü'nden yapılan 
ÖÇlklamada, zararlı ile 
mücadele için ocak-şubat 
ayları içinde hava ısısının 
+4 ile +14 arasında rüz- 

.garsız, sakin, güneşli gün- 
i^tifide yapılması gerektiği 
belirtildi.

, f ^İlgililer, zeytin 
karakoşnili ile bulaşık zeytin 
ağaçlarında özellikle 
DNOÇ Ammonium tertipli 
Gebutox- DNOC-A.B.C. 
ilaçlarının kullanılmamasını 
istediler.

Söz konusu ilaçların 
zeytin ağaçlarından fito- 
tök-sik etki yaptığı ve 
ağacın gelişmesini 
engellediği bildirildi.

Zeytinde karakoşnil kış 
mücadelesi için Porkan, 
Triona 2, Hektdineum, 
Kb&jma V-94, Opron, 
Koruma Yazlık Yağı, Hektaş 
Yggiık Yağı kullanılması 
Mendi.

BUDAMADA BEKLEYİN
:-(.«^Öte yandan zeytin 
ağaçlarında budama için 
haya ısısının uygunluğunun 

t beklenmesi gerektiği 
bildirildi.

Gübrelemede ise, bu 
imevsimde potaslı ve fos
forlu gübrelerin verilmesi 
istendi.

\ 3 xl5 gübrenin erken ve
böldüğü ve kullanılmaması 

r bbSttilirken, yerine potaslı 
ve fosforlu gübrelerin atıla
bileceği açıklandı.

Çiftçilerin, geniş bilgi 
alabilmeleri için İlçe Tarım 
Müdürlüğü'rie başvur - 
rndtarını istedi.

İLETİŞİM
"Günaydın" borç vermek anlamına gelmemeli. 

"Lütfen" demek, işyerinde şarkı mırıldanmak, 
utanılacak bir durum değil. Kahkalarla gülmek de 
laubalilik olarak yorumlanmamalı. Bir danışmanlık 
şifketi, bu görüşleri, "başarıya ulaşmanın püf nokta
ları" arasında gösteriyor. Uzmanlar şirketlerde verimi 
azaltan "iletişimsizlik" için yöneticileri karşısında 
kilere saygı duymaya ve hiçe saymaktan kaçın
maya çağırıyor. Milliyet Gazetesi'nde yer alan yazı
da "şirket içi iletişim" konusunda şu görüşlere yer 
veriliyor.

"Fırsat bulduklarından birbirlerini bir kaşık suda 
boğacak olanların, kendini anlatamayan ve 
başkalarını anlamayanların çalıştığı şirketlerde 
çatışma, stres, iş tatminsizliğine rastlanıyor. Şirket 
verimi düşüyor. Paylaşmanın kendini azaltmak 
olmadığı, yüz yüze konuşmanın arkasından konuş - 
maktan daha etkili olduğu, günaydın demenin 
borç vermek olmadığı, lütfen demenin işyerinde 
şarkı mırıldanmanın utanılacak şeyler olmadığı, 
astlarıyla aynı asansöre binmenin asansörü 
düşürmeyeceği, özel park yerinin aslında bir özel
liği olmadığı, saygının el pençe divan duımak 
olmadığı, bol toplantı yapıp fırça atmanın, emir 
vermenin yöneticilik olmadığı, kahkalarlar,gül
menin laubalilik olmadığı, eğitimin dinlenme 
anlamına gelmediği, patronuna duymak istedik
lerinin söylenmesi ile şirkete iyilik yapılamayacağı, 
jean giymenin tatil günlerine özgü olmadığı, 9.00- 
18.00 arasında insan olmanın yasak olmadığı, 
iletişimin sadece konuşmakla sağlanamayacağı, 
özür dilerim cümlesinin yasak olmadığı, mutluluk 
maskesinin satılamayacağı bilinmelidir"

Uzmanların yöneticilere tavsiyeleri ise şöyle :
Meseleleri kişiselleştir meyin. Aksaklıkları kişilere 

saldırarak çözemezsiniz. •
Fikirlerinizi iyi planlayın, istekleriniz net olsun.
Sadece onayladıklarınızı değil, mesajın tümünü 

dinleyin.
İmada bulunmayın, mesajınızı gizlemeyin.
Kişilere sen değil ben mesajını verin.
Dolaysız iletişim kurun. Aracılar kullanmayın, 

arkadan konuşmayın.

hâr-An-0 srokacT» Z'E'B'EKÇT.T COŞKUM

Belediye Meclisi 8 
Şubat 1996 Perşembe 
günü Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı'nın çağrısı 
üzerine toplanıyor.

Başkan Avcı, toplantı 
nedeniyle Belediye 
Meclis üyelerine gön - 
derdiği çağrı yazısında 
gündemdeki görüşüle
cek konuları da belirtti.

8 Şubat 1996 günü 
toplanacak olan 
Belediye Meclisinde 7 
Kasım 1995 günkü 
toplantı raporunun oku
narak görüşülmesi ve 
onaylanmasından sonra 
Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı'nın maaşının 
görüşülerek kardra 
bağlanması ele alınacak.

Daha sonrd ise 
belediye de görevli 
memurların bulundukları 
derecede son kademe 
ye gelmeleri nedeniyle 
Bakanlıktan kadro istemi 
görüşülecek.

Gündemin son mad
desinde ise her zaman 
olduğu gibi imarla ilgili 
konular ele alınacak.

Tarih içinde Gemlik ve Havalisi

ESKİCİ BABA

ERİ

Başkan 
Avcı 
Ankara'da

Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, 
geçtiğimiz hafta 
Manastır mıntıkasının 
kanalizasyon sorunu 
için gittiği Ankara'da 
temaslarını sürdürüyor.

Başkan Avcı, bir 
süre önce de 
Gemllk'ln kanalizasyon 
arıtma sistemlerini 
İncelemek için 
İsviçre'ye gitmişti.

Başkan Avcı'nın 
yokluğunda Belediye 
Başkanlğına Turhan

I Tunçkal vekalet ediyor

ELEMAN ARANIYOR

&

LANABİLEN

Tevfik Solaksubaşı ve Oğulları
İstiklal Cad. No. 26 GEMLİK

Tel: 513 11 75

Bursa'yı yakıp yıkan, yağmalayan 
ordunun başında Timur yoktu. Timur'un 
torunu Şah Ruh kumandasındaki asker, 
putperest Moğollardan oluşuyordu. 
Önlerine gelen yeri yıkıp, yağmalayan, 
ırz namus hiç bir şey tanımayan bu 
Allahsızlar, Emir kurmuş olan Timurlenk'in 
yanına götürdüler. ,

Emir Sultan'ın, Timur'un yanına 
götürülürken, korkudan ve şaşkınlıktan 
çok uzak olduğu söylenir. Timurlenk, Emir 
Bahariye iyi davrandı, kendisini Bursa'ya 
geri yöllddı ve o ne zaman isterse, 
askerini o zaman çekeceğine dair söz 
verdi.

Ne ki olan olmuş, Emir Bahari'yl tutuk
layıp, Timurlenk'in yanına götürmeleri, 
sonra da geri getirmeleri, o günün 
koşulları altında bir aydan fazla bir 
zaman almıştı ki, putperest Moğol asker
ler o arada Bursa içinde yakıp yıkmadık 
yer bırakmamışlardı. Sarayı yağlama 
ladıktan sonra sıra İle evleri basmışlar, 
ne buldularsa almışlar, kadınları kaçır - 
mışlar, yiyip İçerek tüketemedlklerini ker
vanlara yükleyip yola salmışlar, yeşil 
Bursa'yı bir harabeye döndürmüşlerdi.

O günleri anlatırken halk arasında 
anlatılan bir söylentiyi de atlayıp 
geçmek olmaz

Derler kİ:
O sıralarda Bursa şehrinde kızıl tenli, 

kızıl saçlı ve asık suratlı bir eskici baba 
peyda olmuş. Eskici Baba, Timur askeri

ile beraber şehre geldiyse de o 
Allaksızlara hiç yüz vermez, hatta onları 
dükkanın önünden bile geçirtmezmiş. 
Fakir fukara ahalinden ise hiç para 
almazmış. Bu erenlerin kim olduğunu 
nereden geldiğini bilen yoksa da, bir 
gün Emir Buhari, dervişlerinden birine 
demiş ki:

- Timurlular arasında bir kişi vardır ki, 
derviş kılığındadır. Onu arayıp bulacak
sın ve diyeceksin ki. Eğer Eskici Baba ses 
vermezse, daha çilemiz dolmadı 
demektir.

İşte böylece Emir Buhari'nin dervişi, 
Eskici Babamı Pınarbaşı yokuşunun 
altındaki dükkanı varır.

"Hayrola?” diye sorar, Eskici Baba, 
dervişe: "Bize dostumuzdan selam mı 
getirdin? Bilirim artık buralardan gitme 
zamanı gelmiştir.

Dervişle, Eskici Baba başka bir şey 
konuşmazlar, Baba başını yere indirir, 
öteberisini toplamaya başlar.

Emir Buharinin dervişi de dükkan 
kapısından çıkar. Daha yokuşun altına 
varmamıştır ki bir de ne görsün... 
Timur'un askerleri oradan oraya koştu
ruyorlar. Çadırlarını topluyorlar, atlarını 
hazırlıyorlar. Bir kısım asker ovaya doğru 
ilerlemeye başlamış bile...

Bursa halkı ise kapılarının önünde bir - 
birleriyle kucaklaşıyor, gökyüzüne, el 
açıp Yüce Allah'a şükürler ediyorlar.

Haftaya: Evliya Çelebi
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İRFAN HANIMLAR DOSTLUK, ÇEVRE VE KÜLTÜR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
Madde 1 : DERNEĞİN ADI
Derneğin adı "irfan Hanımlar Dostluk, Çevre ve kültür Derneğedir.
Madde 2 : DERNEĞİN MERKEZİ
Derneğin Merkezi Gemlik'tedir. Dernek Yönetim Kurulu gerekil gördüğünde Gemlik 

İlçesi sınırlan içinde şubeler açabilir.
Madde 3 : DERNEK KURUCULARI :

İkametgahı
Osm.Mh. Gemici Sok. Örnek Ap.No: 26 GEMLİK 
Hamidlye Mh. Orhangazi Cd. Akşamaldı Slt. 
Cumhuriyet Mh. Durkent Slt. D/31 Blok D.l 
Subaşı Mah. Setboyu C.Aydın Ap. No:9 GEMLİK 
Cumhuriyet M. Durukent Sitesi D/31 Blok D.l 
Osmaniye M. Şafak Sk. No:9/2
Kayhan M. Dutlu S. No: 27/8 GEMLİK/BURSA

Madde 4 : DERNEĞİN AMACI

Adı Soyadı: B. Adı Doğum Yeri Me»leğl/Tably.
1 - Ömür İldeniz A. Osman Aksakal 20.3.60 Evhanımı T.C.
2- Şerife Özer Hüseyin Kütahya 01.7.50 Evhanımı T.C.
3- Funda Uysal M. Zeki Kütahya 30.4.73 Evhanımı T.C.
4- Behlye Gümrük Ali İspir 12.1.66 Evhanımı T.C.
5- Mediha Uysal M. Fevzi Eskişehir 15.3.55 Evhanımı T.C.
6- Nazik Demlrcan Hüseyin İznik 02.12.75 Evhanımı T.C.
7- Tülay Gümrük Yakup x Yomra 02.12.75 Evhanımı T.C.

Hanımlar arasında birlik ve beraberlik, sevgi ve işbirliğini,' dostluk, yardımlaşma ve
dayanışmayı temin etmek, Milli kültürümüzün, geleneklerimizin ve çevrenin korunması 
düşüncesini yerleştirmeye çalışmak, bunun bir eğitim ve kültür meselesi olduğu bilinciyle 
hanımlarımızın ve genç kızlarımızın eğitim ve öğretim ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlan -
ması için yardımcı olmak.

Madde 5 ; DERNEĞİN FAALİYETLERİ
Dernek, yukarıda gayeleri gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetleri yapar.
a- Yurt, pansiyon, misafirhane, kitap okuma salonları, çocuk bakım yuvaları, lokal, 

(lokal açma konusunda tüzüğün 44. maddesi gözönünde bûlundurulur.) dispanser, sağlık 
ocağı, spor salonları, konferans, tiyatro, seminer, açıkoturum vb. faaliyetlerin yapılacağı 
salonlar; araştırma ye inceleme enstitüleri, anaokul, ilkokul, lise dengi ve yüksek okullar, 
arşiv ve müzeler açmak ve İşletmek.

b- Amacına uygun yayınlar yapmak, (Sesli olarak, bant, plâk, video kaseti v., yazılı 
olarak : Kitap, broşür, gazete, dergi, tiyatro eserleri ve filmler vb) Bu alanda çıkan diğer 
yayınlarla işbirliği yapmak, arşivler oluşturmak.

c- Konferans, seminer, açıkotrum, panel, kongre, sempozyum, kurs, Diyanet İşleri 
Bakanlığının kuruluş ve görevleri hakkında kanunda gösterilen yetkili mercilerden izin 
alarak vaaz vb. tertib etmek.

d- Amacına uygun alanlarda araştırmalar yapmak, yaptırmak, bu gibi araştırmalara 
yardımcı olmak ve kadınlar için kültürel, sosyal, meslek vb. eğitim müesseseler! açmak.

e- Amacına uygun alanlarda burs vermek, ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak, tahsil 
ve araştırma bursları vermek.

f- Öğrenci yetiştiren teşekküllerle işbirliği yapmak, onlara ayni ve nakdi yardımlarda 
bulunmak, kimsesiz, dul, yetim ve düşkünleri himaye için yardımlar yapmak.

g- Hanımlar ve genç kızlar için kültürümüzü geliştirici kurslar ile biçki-dikiş- nakış, lisan 
kursları düzenlemek. Milli Eğitim Bakanlığından izin almak koşulu ile lise ve dengi okul 
öğrencileri için kurslar açmak. Diyanet İşleri Bakanlığının Kuruluş ve görevleri hakkında 
kanunda gösterilen yetkili mercilerden, izin alarak Kur'an kursları açmak.

h - Kermesler, sergiler, geziler, çaylar düzenlemek, sanatsal, kültürel içtimai 
faaliyetlerde bulunmak.

ı- Muhteli grup ve'topluluklar arasında sevgi ve yakınlaşmayı sağlamak için toplantılar 
ve sohbetler tertip etmek, hastane, huzurevi, yurtlar vb. yerleri ziyaret etmek, fertler, 
dernekler ve müesseseler arasındaki kırgınlık ve muhalefetleri izale edici faaliyetlerde 
bulunmak.

i- Yarışlar, şenlikler, ihtifaller, anma günleri vb. faaliyetlerde bulunmak.
j- Dernek gayelerini benimseyen kişiler için yerleşme merkezleri ve diğer sosyal tesisler 

kurmak ve işletmek. * ,
k- Derneğin gayesi istikametinde başarılı çalışmalar yapan sahış ve müesseselere 

mükafat tevcih etmek, bu sahış ve müesseselerier işbirliğini sağlamak.
I- Türkiye'de kurulmuş bulunan çeşitli ülkeler dostluk, kültür ve turizm dernekleri ie 

münasebetler kurmak ve işbirliği yapmak.
m- Derneğin gayesine uygun faaliyet gösteren şahıs, dernek ve müesseseler için bir 

dokümantasyon ve koordinasyon merkezi kurmak.
n- Hanımların ve geç kızların sağlık ve fiziki durumları le ilgilenmek dernekçe 

muayene ve tedavilerini yaptırmak, gerektiğinde özel ve resmi sağlık kuruluşları ile işbirliği 
yapmak ve fiziki gelişmelerini sağlayacak kurslar açmak.

o- Dernek amacı için taşınmaz mal edinebilmek, satabilmek, bağış ve yardımları 
kabul etmek.

Madde 6 - DERNEĞE ÜYE OLMA ŞARTLARI :
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş hanımlar derneğe üye 

olabilirler. İstisnalar aşağıdadır.
1- Her türlü orta dereceli okul öğrencileri (ortaöğretim süresince)
2- Özel kanunlarında derneklere üye olmalarına müsade edilmeyen kamu görevlileri.
3- Dernekler kanunun 4. maddesinin 3 nolu bendinde .bahsedilen kişiler (yasak süresi 

boyunca)
4- Dernekler kanunun 4. maddesinin 2 nolu bendinde bahsedller kişiler, süresiz üye ola

mazlar.
Türk vatandaşı olmayan hanımların derneğe üye olabilmeleri İçin Türk vatandaşların - 

ela aranan şartlara İlaveten o kişinin Türkiye'de İkamet hakkına sahip olması da gereklidir.
Fahri üyelik İçin ikamet şartı aranmaz. Fahri üyelerin kongrelerde oy hakkı yoktur. Arzu 
ettikleri takdirde aidat verebilirler.

Madde 7 : DERNEĞE ÜYE OLMA :
Üye olacak kişi bu arzusunu belirten talep formu doldurur. Üyelik müracaatları dernek 

yönetim kurulunca İncelenir. Dileğin kabul veya reddedildiği karar defterine geçirilir ve 
netice en geç 30 gün içinde müracaat sahibine yazı ile bildirilir. Yönetim kurulu, kararları - 
na gerekçe göstermek zorunda değildir.

Madde 8 - ÜYELİKTEN ÇIKMA
Her üye dilediği zaman üyelikten çıkabilir. Çıkışın bir dilekçe İle yönetim kuruluna 

bildirilmesi zorunludur.
Madde 9 - ÜYELİKTEN ÇIKARILMA :
1- Dernek tüzüğüne aykırı hareket ettikleri tesbit edilenleri
2- Derneğin manevi şahsiyetini sebepsiz yere ve kasden rencide edici davranışlarda 

bulunanlan,
3-Taahhüt ettiği üyelik aidatını haklı sebep olmaksızın üst üste 12 ay ödemeyenlerin 

üyelik kayıtları yönetim kurulu kararı İle silinir ve keyfiyet İlgiliye yazı İle bildirilir.
Madde 10 - DERNEK ORGANLARI VE YETKİLERİ
1- Genel kurul , 2- Yönetim Kurulu, 3- Denetleme kurulu 4- Danışma kurulu 5- Onur 

kurulundn İbarettir.
Madde 11 : GENEL KURULU
Derneğin en yetkili organıdır, Üyelerinin, (kurulmuş İse şubelerinin 25. maddede belir

tilen nlsbettekl temsilcilerinin) iştiraki İle toplanır.
Genel Kurul Toplantıları
a- Olağan b - Olağanüstü olmak üzere İki çeşittir.
a: Olağan Genel Kurul toplantıları : iki yılda bir ve mayıs ayının İlk haftası İçinde yapılır.
b- Olağanüstü genel kurul toplantıları : Yönetim ve denetim kurullarının gerekil 

gördüğü hallerde veya merkez dernek üyelerinin 1/5'nln yazılı İsteği İle yapılır.
Madde 12 : GENEL KURUL TOPLANTILARI ÇAĞRI, NİSAP VE YAPILIŞ USULÜ :
Olağan genel kurul toplantıya yönetim kurulunca, tüzüğün 10. maddes' ıdekl İki yllık 

süre dikkate alınarak mayıs ayının İçerisinde çağrılır. Olağanüstü genel kurulun toplantıya 

çağırılması yönetim ve denetim kurulunca yapılacağı gibi merkez üyelerinin 1 /51nin yazılı İsteği 
İle yapılabilir. Denetleme kurulu veya merkez üyelerinin 1/5'lnln yazı İle yapacağı olağanüstü 
genel kurul teklifinin, yönetim kurulunca bir ay İçinde gerçekleştirilmesi lazımdır. Bu lazime ye 
rlne getirilmediği takdirde toplantı isteğinde de bulunan denetleme kurulu veya merkez 
üyelerinden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hakimi dernek merkez üyeleri arasın
dan seçeceği üç kişilik heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Madde 13 - Yönetim kurulu, genel kurula katılma hakkı bulunan merkez üyeleri ile tüzüğün

25. maddesine göre tesbit edilen şube delegelerinin isim listesini 
düzenler ve toplantı gününden en az 15 gün önceden toplantı 
yeri, günü saati ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek 
sureti İle üyelere duyurulur. Bu İlanda, İlk toplantıda çoğunluk 
sağlanamaması halinde İkinci toplatının yapılacağı günde belir
tilir. İki toplantı tarihleri arasındaki fasıla bir haftadan olursa geri 
bırakılma sebepleri belirtilmek suretiyle aynı gazete ile İlan edile 

, rek üyelere duyurulur. Geri bırakılma tarihinde İtibaren en geç iki ay içinde toplantının yapıl - 
ması zorunludur. Toplantılar bir defadan fazla geri bırakılamaz. Geri bırakılan toplantıların 
yapılışındaki İşlemler, çağrı ve İlan şekilleri aynen İlk toplantı yapılışındaki gibidir. Toplantının 
yapılacağı gün, saat ve yer ile gündem toplantıdan en az 15 gün öncesinden bir yazı ile 
mahalli mülki amire bildirilir. Bu yazıya üye listesi de eklenir. Geri bırakılmış toplantıların yapıl - 
mâsında da aynı işlem caridir.

Madde 14 : Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.
Madde 15 : TOPLANTI NİSABI
Tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üye sayısının yarısından bir fazlası toplan - 

tı nisabın. İlk toplantıda çoğunluk temin edilemez ise ikinci toplantı mevcudla yapılır. Ancak 
ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek yönetim ve dtenetleme kurulu üye sayısının iki 
katından az olamaz. . ’

Madde 16 : TOPLANTI YAPILIŞ USULÜ : Genel kurul-toplantıları ilanda belirtilen ve mahallin 
en büyük mülki amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Üyeler, salona, yönetim kurulun
ca hazırlanan listede isimleri karşısına imza ederek girerler. Her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye 
bu hakkim bizzat kullanmak zorundadır. İştirakler ve nisap, tutanakla tesbit edilir . Toplantı, 
yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği kimse tarafından açılır. Hükümek komserinin 
toplantıya gelmemiş olması, toplantının ertelenmesini gerektirmez. Açılışı müteakip toplantıyı 
idare etmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ile yeteri kadar katip seçilerek kongre divanı 
teşkiledilr. Katlplerce kongrenin seyri ile İlgili olarak tutunak tutulur ve kongre divanınca imza
lanarak diğer belgelerle birlikte kongre hitamında yönetim kuruluna tesilim edilir.

Madde 17 : Genel kurul toplamlısında gündemdeki konular dışında görüşme yapılamaz. 
Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10'u tarafından görüşülmesi istenen konu - 
ların gündeme alınması zorunludur.

Madde 18 : GENEL KURULUN VAZİFELERİ
1- Tüzükte belirtilen dernek organlarını seçmek 2- Tüzükte gerekli değişiklikleri onaylamak. 

3- Önceki devreye ait yönetim ve denetleme kurulu faaliyet ve hesap raporlarını ve bilanço
larını görüşmek ve yönetim kurulunu ibra etmek. 4- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçeyi 
görüşmek, aynen veya değiştirerek kabul etmek. 5- Derneğe gayrimenkul alımı mevcut gayr- 
menkullern satımı derneğe yapılan hibe ve vasiyetlerin takibi ile neticelendirilmek hususunda 
yönetim kurulan yetki vermek. 6- Derneğin ilgili federasyonlara katılma ve çıkma hususunu 
karara bağlamak. 7- Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurtdışındaki demek veya 
kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması hususunu karara bağlamak. 8- Derneğin fes
hine karar vermek. 9- Derneğin şube açması hususunda yönetim kuruluna yetki vermek. 10- 
Mevzuatta ve dernek tüzüğünde belirtilen diğer görevleri yerini getirrmek.

Madde 19: OYLAMA __________
Genel kurulda alınacak kararlar oy çokluğu ile alınır. Genel kurul, yukarıda belirtilen görev

lerini yerine getiririken kongre başkanlığınca lüzum nasıl olacağından oylamaya baş vurulur. 
Oylamalar genel kaide olarak (açıkoylama) Şeklinde yapılır. Kongrenin yandan bir fazlasının 
teklifi ile oylamanın gizli yapılmasına da karar verilebilir. Bu takdirde dernek mührünü havi oy 
pusulaları kullanılır ve genel kurulca seçilen üç kişilik bir tasnif heyeti oylama neticesini bir 
zabıta belirler ve kongre başkanlığına bildirir. Kongre başkanlığınca netice ilan edilir.

Madde 20 - GENEL KURUL SONUCUNUN İDAREYE BİLDİRİLMESİ:
Genel kurulda yönetim ve denetleme kurumlannın seçimini takip eden yedi gün içinde 

yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim ve denetleme kuruluna seçilen asil ve yedek 
üyelerin ad ve soyadları, baba adı, doğum yeri ve tarihleri, meslek ve ikametgahları birer liste 
halinde ve bir yazı İle mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilir.

Madde 21 : YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ VE VAZİFESİ
Yönetim kurulu 5 asil ve 5 yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyeliklerde 

boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağırılması mecburidir. Yönetim kurulu 
adayları arasında’genel kurulca gizli oyla seçilen ve aldıkları oy sayısına göre sıralanan 10 
kişiden ilk beşi yönetim kurullınun asil üyelerini, diğer 5'de yedek üyeleri meydana getirir. 
Yönetim kurulu asil üyeleri aralarından yönetim kurulu başkanını, başkan yardımcısını, 
sekreter ve muhasibi seçeler asil üyelerde meydana gelen boşalmalar yedek üyelerle (aldık
ları oy sayısına göre) tamamlanır Yönetim kurulunun yedek üyelerle tamamlanmasından 
sonra üye sayısı yarıdan aşağıya düştüğü takdirde yönetim kurulu-veya denetleme kurulun
ca dernek üyelerinin olağanüstü genel kurula çağrılması zaruridir. Bu lazime yerine getiril 
mediği takdirde üyelerden birinin müracaatı halinde ve 12. maddede belirtilen şekilde 
mahalli Sulh hukuk hakimliğlnce genel kurulun toplantıya çağırılması işlemi yapılır.

Madde 22 : YÖNETİM KURULUNUN VAZFİLERİ
a- Derneği temsil etmek veya bu hususunda kendi .üyelerinden birine yetki vermek.
b- Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak veşu kurucularına yetki vermek.
c- Derneğin gelir ve gider hesaplarına İlişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait 

bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.
d- T.C. vatandaşı olmayanların üyeliği kabulu halinde 10 gün İçinde mahallin mülki amir

liğine bildirmek.
e- Genel kurulda alınan kararları uygulamak
t- Denetim kurulu tenkit raporlarında belirtilen aksaklıkları gidermek ve aldığı tedbirleri 

denetleme kurulu bildirmek. •
g- Derneğe üye olmak İsteyenler ve ayrılanlan hakkında gerekli işlemleri yapmak.
f- Tüzük ve mevzuatın verdiği diğer hizmetleri yerine getirmek.
Yukarıda sayılı hizmetlerin İfası için yönetim kurulu en az ayda bir defa toplanır. Toplantıya 

çağrı başkan veya vekilini temsllen sekreter tarafından yapılır.
Madde 23 : DENETLEME KURULU TEŞKİLİ VE VAZİFELERİ
Adaylar arasından genel kurulca seçilen ve aldıkları oya göre sıralanan altı kişiden ilk üçü 

denetleme kurulunun asil, diğer üçü de yedek üyelerini teşkil eder. Denetleme kurulu asil 
üyeleri aralarından bir başkan İle bir raportör seçerler. Denetleme kurulu lüzum gördüğü 
zamanlarda yönetim kurulunun, bütün İşlemlerini kontrol eder. Bu çalışmalarında:

a- Yönetim kurulunun genel kurulca verilmiş vazifeleri yerine getirip getirmediği (Karar def
teri tetkik edilmek suretiyle)

b- Bütçe tatbikatının tasarruf kaidelerine uygun olarak yürütülüp yürütlmedlğl (Gellr-Glder 
defteri tetkik edilmek sureti İle) Muhasebe İşleriyle İlgili makbuz, fatura vesalr evrakın usulüne 
uygun tutulup tutulmadığı biten evrakın muntazaman saklanıp saklanmadığı, (Kıymetli

। evrakın saklama müddeti 10 yıl, diğer evrakın 5 yıldır)
c- Kanunen tutulması gerekil defterlerdeki kayıtların İntizamı
d- Şubelerinden kuruluşlarındaki aksaklık olup olmadığı.
e- Üye aldat ve teberruları İle sair gelir tahsilatında İhmal olup olmadığı hususları İle tüzü 

ve mezuatın kendisine vedlğl hususları denetler. Denetim sonuçlarını her dört ayda bir yöne
tim kuruluna yazı İle bildirir İki genel kurul toplantısı arasındaki devre de yaptığı çalışmaları bir

|l rapor halinde genel kurula verir. Devamı 5. sayfada
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4. Sayfanın

Devamı
Madde 24: DANIŞMA KURULU
Derneğin amacına uygun hizmetleri daha İyi yerine getirilmesine yardımcı olacakları düşünülen öğretim görevlisi, öğretmen, doktor, 

mühendis, esnaf, serbest meslek erbâbı vs. arasından genel kurul kararıyla seçilir ve kurulur. Danışma kurulu 7 kişiden oluşur.
Bu kurulun vazifesi: Derneğin amaçlan doğrultusunda 4. maddede belirtilen yapılacak çalışma ve faaliyetlerin verimliliği l,çln görüş, kültür, ve 

tecrübeleri doğrultusunda yönetim kuruluna rapor sunmak.
Madde 25: ONUR KURULU
Bu kurul, derneğin amacına uygun nitelikleri taşıyan kişilerden, derneğe maddi ve manevi, fiili, mail yönden himaye ve muzaherette bulunan, 

doktor, eczacı, öğretmen, kuran kursu öğreticisi, ev hanımı ve benzeri kişiler arasından olmak üzere genel kurul kararıyla seçilir ve kurulur. Onur 
kurulu beş kişiden oluşur.

Onur kurulunun vazifesi: Dernek amacına uygun olarak derneğe yapılacak, maddi ve manevi, fiili ve karşılıksız, fikri ve mall'yardımlann arttırıl - 
ması İçin çalışmalar yapmak, bu hususta yararı görülebilecek kişilerle diyalog kurmak ve bu şekilde derneğin amaçlamış olduğu faaliyet ve çalış - 
maların en fazlaya çıkartabilmesine yardımcı olmak.

Madde 26: ŞUBE KURULUŞLARI, GÖREV VE YETKİLERİ
Dernek yönetim kurulu lüzumlu gördüğü yerlerde şube açar. Şube açma kararı genel kurulda alınır ve yönetim kurulu bu konuda yetkilendirilir, 

şubeler dernek yönetim kurulu tarafından yetki verilen ve o yerde en az 6 aydan beril İkamet eden 3 kişinin şubenin açılacağı yerin en büyük 
mülki amirliğine yazılı müracaatı İle açılır.

Madde 27: Demek şube organlar şunlardır:
Genel Kurulu, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Danışma Kurulu ve Onur kurulundan İbarettir.
Madde 28: Şube genel kurulunun görev ve yetkileri:
a- Yeni dönemde vazife görecek şube yönetim ye denetleme kurullarını seçmek .

\ b- Önceki devreye ait şube yönetim ve şube denetleme kurulu faaliyet ve hesap raporlarını, bilançolarını tetkik ve İbra etmek..
c- Gayrimenkul alım, satım hibe ve vasiyetlerin-takibi İle netlcelendirllmesl hususunda yönetim kuruluna yetki vermek.
d- Merkez genel kuruluna gönderilecek delegelerin seçme ve temsil İşlemlerini yapmak.
e- Mevzuatta şube genel kurulunca yapılması belirtilen diğer yetki ve görevleri yerine getirmek.
Madde 29: Şube Yönetim Kurulu Görev ve yetkileri
Şube yönetim kurulu 5 asil 5 edek üyeden oluşur. Görevleri : a - Şubeyi temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına 

yetki vermek.
b- Şube genel kurulunda alınan kararları uygulamak.
c- Şubenin gelir ve gider hesaplarına İlişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme alt bütçeyi hazırlayarak şube genel kuruluna sormak.
d- T.C. vatandaşı olmayanların üyeliğe kabulü halinde 10 gün İçinde mahalli mülki amirliğe bildirmek.
e- Şubeye üye olmak İsteyenler ve aynlmak İsteyenler hakkında gerekil İşlemleri yapmak.
f- Mevzuatın verdiği diğer hizmetleri yerine getirmek, şube denetim kurulu tenkit raporlarında belirtilen aksaklıkları gidermek Ve aldığı tedbirleri 

şube denetleme kuruluna bildirmek,
Madde 30: Şube Denetleme kurulu Görev ve Yetkileri:
Şube denetleme kurulu 3 asil 3 yedek üyeden oluşur. Görevleri:
a- Şube genel kurul kararlarının zamanında ve şube genel kuruulnca tesbit olunan şekil ve şartlara uygun olarak uygulanıp uygulanmadığını, 
b- Şube yönetim kurulu kararları İle harcamaların mevzuata ve bu tüzüğe uygunluğunu,
c- Şubenin para, menkul, gayrimenkullerinin hesap ve kayıtlarının kanunlara ve usulüne uygun şekilde tutulup tutulmadığını 
d- Şubenin alacak hak ve gelirlerinin takip edilerek zamanında tahsilinin sağlanıp sağlanmadığını denetler.
Madde 31 : Şube Danışma kurulu Görev ve yetkileri: Derneğin amaçları doğrultusunda 4. maddede belirtilen yapılacakçalışma ve faaliyet

lerin verimliliği için görüş, kültür ve tecrübeleri doğrultusunda şube yönetim kuruluna rapor sunmak. &'■
Madde 32: Şube Onur Kurulu Görev ve Yetkileri: .
Demek amacına uygun olarak derneğe yapılacak maddi ve manevi, fiili ve karşılıksız, fikri ve mail yardımların arttırılması için çalışmalar yap - 

mak bu hususta yaran görülebilecek kişilerle diyalog kurmak ve bu şekilde derneğin amaçlamış olduğu faaliyet ve çalışmaların en fazlaya çıkara - 
bilmesine yardımcı olmak.

Madde 33: Şubeler genel kurulu yapılışı ve diğer şube kurullarının seçimleri bu tüzüğün 10/23 maddelerindeki esaslara göre yürütülür.
Ancak, şubeler genel kurulları toplantılarının duyurulması ve ertelenmesi İlanının gazeteler vasıtası İle yapılması zorunlu değildir, bu ilanlar 

mahallin hususiyetine göre başka vasıtalarla da yapılabllr. Şube genel kurulunu yapılış tarihinin tesbitinde dernek merkez yönetim' kurulunun 
tasvibi alınır.

Şubelerinin genel kurulunun yapılışı, yönetim, denetleme, danışma ve onur kurullarının seçimleri bu tüzüğün esaslarına göre yapılabilir ve yeri’ 
ne getirilir. Ancak;

1- Şube genel kurul toplantısında ait ilan gazete ile yapılacağı gibi mahalli imkan ve araçlardan yararlanmak suretiylede yapılabilir. Şube 
genel kurulunun yapılış tarihinin tesbitinde dernek merkez yönetim kurulunun görüş ve tasvibi alınır.

2- Şube genel kurudan olağan toplantılarını merkez genel kurul toplantısından en az 15 gün önce bitirmek zorundadır.
Şube genel kurullannca ayrıca merkez genel kurulu gönderilecek delegelerin açık oyla seçimi yapılır. Delege adeti her otuz üye ve kesirleri 

için bir kişidir. Otuz kişide az kişiler bir delege gönderir.
Şube genel kurulu şubenin feshine bakarak verebilir. Şube genel kurulunun feshe karar verebilmesinin -tüzüğe göre genel kurula katılma 

hakkına sahip bulunan demek üyelerinin en az 2/3 nun toplantıda hazır bulunması şarttır.
İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üyeler tüzüğe göre bu toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih 

konusunu görüşebilir. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.
Şube genel kurulunun feshe ilişkin karan 15 gün içinde şube yönetim kurulunca merkez dernek yönetim kurulunun onayına sunulur.
Şubenin feshinin yetkili organlarca onaylanarak kesinleşmesinden sonra 5 gün içinde mahalli en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Şubenin 

feshi halinde para, mal ve haklar şube genel kurul kararı ile, şayet şube genel kurulu toplanamıyorsa yönetim kurulu kararı ile, ayni doğrultuda 
çalışan demek veya vakıflara devredebllecektir.

Madde 34 -.YILLIK AİDAT MİKTARI
üyelerin ödeyeceği yıllık giriş aidatı 30.000.-TL.dlr.
Madde 35: DERNEK GELİRLERİ
a-Giriş esnasında alınan giriş aidatı. (Bir defaya mahsus 10.000.-TL.dlr) b- Yıllık aidat c- Bağış ve yardımlar d- Kurs, müsamere, kermes, çay... 

git< sosyal faaliyetlerden elde edilen gelirler e- Mal varlığından elde edilen gelirler İle, t- Diğer gelirler
. -mek gelirlerini. Maliye Bakanlığınca bastırılan alındı belgeleri ile tahsil eder. Giderlerini harcama belgeleri ile yapar. Maliye Bakanlığının otuz 

: .r . nde alındı belgesi sağlayamaması halinde bastırılacak-özel alındı belgeleri, mahalli mülki amirliğine onaylatmak sureti ile kullanılabilir.
nek adına bağış ve aidat toplayacak kişiler, dernek yönetim kurulunca belirlenir ve mahallin en büyük mülki amirinin tasvibinden geçirtilir.
Madde 36: İÇ DENETİM

■ metim kurulunun her türlü faaliyetleri ve hesaplan, tüzükte belirtildiği şekilde denetleme kurulunca denetlenir. Derneğin gayesine .uygun , 
Mat ;• işleteceği her türlü tesislerde ve bu tesislerde de çalıştınlacak personelin yönetim ve denetim yetkisi yönetim kuruluna aittir..

Madde 37:TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ ' ; '■ - . .______ ,_________________________ '
Tuzuk değişiklikleri olağan genel kurul toplantılarında ve daha önceden gündeme alınmak veya kurula İştirak eden üyelerden 1 /10'nun teklifi 

de kurul esnasında gündeme dahil edilmek şartı ile mümkündür. Tüzük değişiklikleri için gene kurul olağanüstü toplantıya çağırtabilir.
Tuzuk değişikliğine nisap : Genel kurulu teşkil eden üye ve delegeleri n 2/3'nun uygun görmesi ile tuzuk değişikliği gerçekleştirilir. Genel kurulda 

2 3'e takabul eden üyenin bulunmaması durumunda yâpılacak ikinci toplantıya katılan üyelerin 2/3 'nun onayı İle tüzük değişikliği gerçekleştirilir.
Madde 38 : FESİH VE ACZE DÜŞME
a- Genel kurulu karan İle b- Mahkeme kararı ile olmak üzere iki türlüdür.
a- Genel kurul karan İle fesih : Feshe karar alınabilmesi İçin dernek üyelerinin en az 2/3'nun toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda 

çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantıda mevcut İle toplantı yapılır. Fesih karannın, mevcut üyelerinin 2/3‘u çoğunluğu ile alınması gereklidir. 
Fesih kararı yönetim kyrulu tarafindan 5 gün İçinde mahalli, mülki amlrlge yazıyla bildirilir.

b- Mahkeme karan İle fesih : Kuruluş esnasında tüzük ve evraklarda yazı ile bildirilen eksikliklerin otuz gün İçerisinde giderilmemesi, olağan 
genel kurul normal süresinde yapılamaması ve Ihtare rağmen 3 ay İçinde yine yapılamaması halinde, mahalli mülki amirin C. Başsavcılığına 
müracaatı ve savcının asliye hukuk mahkemesine fesih davası açması sureti İle derneğe feshedilir.

Madde 39 : ACZE DÜŞME : Üyelerin veya ayrılmaları sebebi İle üstüste İki olağan genel kurul toplantısının yapılamaması, dolayısıyla yönetim 
kurulu teşkiline imkan kalmadığı hallerde dernek acze düşmüş ve kendiliğinden dağılmış addolunur. Dağılma halinin tesbltl, dernek merkezinin 
bulunduğu yerinen büyük mülki amirinin kararı iledir. Acze düşme.hail dernek şubelerini ilgilendirmez.

Madde 40: TASFİYE: Derneğin fesih ve acze düşme sebebi ile kendiliğinden dağılması halinde para, mal ve hakların tasfiyelerinde esas kaide, 
genel kurul kararı ile, şayet genel kurul toplanamıyorsa yönetim kararı ile Hakyol Eğitim Yardımlaşma ve Dostluk Vakfı genel merkezine devredilir.

Madde 41 : DERNEK DERERLERİ : Dernek merkez ve şubelerince : a- Üye Kayıt defteri b- Karar defteri c- Gelen giden evrak kayıt defteri 
d- Gelir gider defteri e- Bütçe ve bilanço defteri f- Demirbaş eşya defteri g- Emanet eşya kayıt defteri tutulur. Bunlardan emanet eşya defteri 

hariç, diğerlerinin noter tasdikli olması şarttır.
Madde 42 : BİLDİRİ YAYINLANMASI
Bildiri yayınlanması yönetim kurulu karan İle mümkündür. Blldlrl.metnlnln bir sureti bu hususla İlgili yönetim kurulu kararı İle birlikte ve alındı bel - 

gesi karşılığında mahallin en büyük mülki amirliğine ve C. Başsavcılığına verilmesi gereklidir. Bildiri, mülki amirliğe verilişinden 24 saat geçmede 
dağıtılamaz. Şubeler merkezin muvafakatini almadan bildiri dağıtamazlar.

Madde 43: FAALİYETTEN MEN : Valilikçe lüzum görülen hallerde dernek faaliyetten alıkonulabllir. Alınan bu kaar dernek şubeleri İçinde geçer- 
İldir. Derneğin yalnızca bir şubesinin faaliyetten alıkonulmasına alt kararı yalınız o şubeyi İlgilendirir. Diğer şubeleri ve merkezleri- İlgilendirmez. 
Faaliyetten alıkonulan derneğin maddi ve hukuki varlığını korumak üzere mahalli sulh hukuk mahkemesince bir kayyum tayin edilir.

Madde 44: LOKAL AÇMA : Dernek ve şubelerinin lokal açmaları ve İşletmeleri mahallin en büyük mülki amirinden İzin alınmalarına bağlıdır. 
Dernek ve şubelerin bulunduğu yerde ancak birer lokal açabilir.

Madde 45: TAŞINMAZ MAL EDİNME : Dernek ve şubeler İkametgahları İle amaç ve faaliyetleri İçin gerekil olanlardan başka taşınmaz mala 
sahip olamazlar. Dernek veya şubelerce satın alınan veya bağışlanan vasiyet yoluyla tescilinden İtibaren. 3 ay İçinde İçişleri Bakanlığı'na 
bildirilmesi zorunludur. Bunlardan birinci fıkra esaslarına göre dernek,İhtiyacından fazla oduğu tesbit edilenler, İçişleri Bakanlığı'nca belli eden sûre 
İçinde dernek tarafından paraya çevrilir.

Madde 46 : YASAK FAALİYETLER : 1- Dernek veya şubeler tüzükte gösterilen amaç ve bu amacı gerçekleştirmek üzere sürdüleceğl belirtilen 
çalışma konuları ve biçimleri dışında faaliyette bulunamaz.

| 2- Dernek kanunun 5. maddesinde dernekler için yasaklanan amaçlar doğrultusunda faaliyet gösteremezler.
3- Türk Silahlı Kuvvetleri İle koltuk kuvvetlerini hizmetleri ve mensuplarının bütün haklar le İlgili kanuni hükümlerin uygulanmasına veya yeni 

hükümler konmasına dair faaliyette bulunamazlar. Dernek veya şube yönetcllerl derneği temsllen tüzükte belirtilen amaç ve faaliyet biçimlerine 
uymayan toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılamaz veya beyanda bulunamazlar ve dernek mensuplarını bu yönde harekete teşvik edemezler.

Madde 47 : Derneğin İzinle kurabileceği tesisler: Dernek ve şubelerini tüzüğün 4. maddesinde gösterilen amaçlan gerçekleştirmek üzere 
kanunlann dernekler tarafından yapılmasını yasaklamadığı eğitim ve öğretim faaliyetleri İçin yurt, pansiyon kitaplık ve okuma odası sosyal yardım 
faaliyetleri İçin çoçuk bakım yuvası, huzur evi, aşocağı, meskun yerler dışında,kamp tesisleri kurmaları ve İşletmeleri İzin almalarına bağlıdır. 
Hangi tesisler İçin hangi meralden İzin alınacağı konusunda bakanlar kurulunun 84/8262 numaralı ve 9.7,1984 tarihli derneklerin İzinle kurabileceği 
tesisler hakkında yönetmelik göz önünde bulundular.

I Madde 48 : Bu tüzük 48 maddeden müteseksll olup 12 sayfadan İbarettir.
Ömür İldeniz - Şerife Özer - Funda Uysal - Behlye Gümrük - Medlha Uysal - Nazik Demlrcan - Tülay Gümrük
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"POLİTİKACILAR 
SAĞDUYUNUZU KULLANIN"

Hükümet çalışmalan devam ediyor.
Parti İçi hesaplar, daha fazla taviz koparma 

arzuları, görüşleri "daha başlamadan", olumsuzlu - 
ga itiyor. •

Anayasanın ve kuralların İmkan verdiği, "geniş 
zaman birimi", sorumsuzca İsraf ediliyor.

Aynı 'konularda, hatta aynı kelimelerle, yapılan 
tartışmalar ve suçlamalar, halkı karamsarlığa itiyor.

Ve.. Öfkelendiriyor.
Seçim öncesi, el İlanlarıyla, halktan "sağ duyu- 

lannı kullanmaları" isteniyordu.
Ama.. Politikacıların, kendi "sağ duyularını, kul

lanmak", akılianna bile gelmiyor.
Kiminin gözü, Devlet kadrolarına bir an önce, 

yerleşmek.
Kimi, varolabilmek ve ayakta kalabilmek için, 

rakibini acımasızca yok etmenin, peşinde.
Kimileri, hükümetten ve sorumluktan kaçabil

menin, hesaplan içinde.
Kimisi, parmağını taşın altına koymak yerine, 

"sadece uzaktan akıl vermeyi" tercih ediyor.
Bu düşüncede insanların, ahlaka faydalı ola

bilmeleri mümkün mü?
Halk, büyük şaşkınlık ve gerilim içinde olanları 

seyrediyor.
Ve.. En önemlisi, halk politikacılara olan güveni

ni, tamamen kaybetti.
Nasıl, kaybetmesin ki..
- Birisi, seçim öncesi bir başka dünya vadetti.
Seçim sonralarını görünce, tamamen 

değişerek, "bu düzenin en has partisi olduğunu", 
söylemeye başladı.

- Bir diğeri, seçimlerde "dünya görüşümüz ve 
ekonomi anlayışımız tamamen farklı" dediği, parti 
İle koalisyon yapmak üzere.

Siyasi parti taraftarlan ve vatandaş şaşkınlıktan 
ne yapacağını bilemiyor.

Ama.. Artık çok uzayan, "bu .gerilim filminin", bir 
an önce bitmesini bekliyor.

Şimdi.. Bütün gelişmeler, ANAP-Refah koalis 
yonunu gösteriyor.

ANAP, Doğru Yol ile, bütün köprüleri atınca, 
Refah tek alternatif, haline geldi.

Siz. Erbakan Hoca'yı, şimdi görün bakalım.
Kendisini, hükümet kurma çalışmalan sırasında, 

gösterdiği "yumuşak ve uzlaşmacı tavırlar", koalis 
yon protokolü yapılırken, sürecekml acaba.

Belki de, görüşmeler de,
“Siz ekonomi bölümünü almak istiyorsunuz"
"Ben de Adalet, İçişleri, Çalışma ve özellikle, 

MIHI Eğitimde "Israrlıyım mı" diyecek.
Anavatan Partisine çeşitli çevrelerden,
"Aman ha, sakın Milli Eğitimi vermeyesin" diye 

baskılar gelecek mi?
Şimdi.. Refah Partisinde, olumlu görüntü veren, 

bir "Eski işçi lideri" var.
Refah Partisi Çalışma Bakanlığında İsrar ederse, 

"İş dünyası bunu nasıl karşılayacak ve ANAP'a ne 
gibi telkinler de bulunacak.

Vel hasıl, Anavatan Partisinin işi zor.
Bir aydır "anahtar parti olmanın" tadını çıkaran 

ANAP Lideri, elindeki alternatifleri kaybettikçe, 
Refah Partisinin kıskacına giriyor.

ANAP-Refah Partisini, koalisyon görüşmeleri 
olduğu takdirde, "Bakanlık paylaşımı krizi" güçlü 
bir ihtimal.

İşte... Muhtemel görüntüler bunlar.
Şimdi;.. "Sağduyularını kullanma sırası" poli

tikacılarda...

"AMERICAN HOME SİGOR TA 
ANONİM ŞİRKETİNDEN"

"Şirketimizin (Yetkili) Acenteliğine tayin edilen ve 
Hamidlye Mah. İbrahim Akıt Cad. Akıtiar İş Merkezi 
Kat : 4 No : 21 GEMLİK-BURSA adresinde ticari 
İkametgah ittihaz eden Çünsa Sigorta Aracılık 
Hizmetleri Ltd. Ştl. şirketimizin faaliyette bulunduğu 
yangın, nakliyat, kaza, maklna kırılması, montaj ve 
faaliyette bulunacağı bilumum sigorta branşlannda 
sigorta mukavellerlnln akdi İçin aracılıkta bulun
mak, poliçe tanzim etmek,'sigorta tekliflerinin şir
kete. Şirketçe gönderilecek poliçeleri müşteriye 
tevdi ye sigorta ücretlerini tahsil etmek . Aracılıkta 
bulunduğu mukavelelerle ilgili tebligatı kabul ve şir
ket namına yapmak selahiyetinin verildiği 7397 saılı 
kanun gereğince İlan olunur."
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İLAN
Şirketimizin münhasıran oto mecburi mail mesuliyet (Trafik) sigortasında 

GEMLİK SÖZLEŞME YAPMA VE PRİM TAHSİLİNE YETKİLİ diğer branşlarda POLİÇE 
TEKLİFNAMELERİNİ ALMAYA VE PRİMLERİNİ TAHSİLE YETKİLİ acentesi OSMAN 
SOMER TOPLU ile şirketimiz arasında mevcut 08.07.1994 tarihli acentelik 
sözleşmesi bu defa acentenin kendi isteği ile karşılıklı anlaşarak 31.12.1995 tarl - 
hi itibarı ile feshedilmiştir. Ayrıca muhataba şlrketlmlzoe verilen Beyoğlu beşin - 
ci Noterliğinden 15.07.1994 tarih ve 30427 yevmiye numarası ile tasdikli hususi 
vekaletnamemizdeki yetkiler de iptal edilmiştir. Acenteliğinizin şirketimizi temsil 
yetkisi kalmadığını, alacağımızın tahsil ve takip hakkının mahfuz bulunduğunu 
ve yeddinizde mevcut şirketimize ait bilcümle evrak, mühür, matbua ile acen- 
teik tabelasının da şirketimize derhal iadesini rica ederiz.

TÜRKİYE GENEL SİGORTA A.Ş.

g| DOĞRAMAVE PRES KAPI SANAYİ

Müteahhit- Kooperatif ve şahıs inşaatlarında hazır kapı uygun 
fiyat, ödeme kolaylığı ihtiyaç sahipleri mağazamıza uğrayınız 

Çeşitlerimizi görünüz

FARUK HELURCI
İstiklal Cad. No. 84 Sağlık Ocağı Karşısı GEMLİK
Tel: (0.224) 514 42 92

RAHMİ BABA RESTAURANT
RAMAZAN MENÜSÜ :
İFTAR TABAĞI : Zeytin, Salam, Hurma, Peynir, Bal, Sucuk,Tereyağ .
Ramazan Pidesi Ayran, Çorba, Salata, Pilav, Etli Yemek, Tatlı, Çay.

MİLTON 
AİLE ÇAY BAHÇESİ 

Nişan, düğün, sünnet ve 
özel günleriniz ve 

çaylarınız için 
rezervasyonlarımız 

devam ediyor, H

Ter ayırtmak için 

|i|#

I»

Kum 
içe 
leflii

tep* 
(

oiot 
teri 
dal 
uyç

acele elliniz.
İskele Meydanı GEMLİK 

Tel..: 513 10 71Rezervasyonlarınız İçin : NOT : Rezervasyonların 1 gün
_ ■ .aaa^. -aa aa aa r-AA A^ .a önceden yapılmasıTel: (0.224) 582 22 82 - 582 26 40 rica olunur.

kokjez ojset
MATBAACILIK - REKLAMCILIK -YAYINCLIKVE TANITIM HİZMETLERİ

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

Serbest Meslek Makbuzu-Kartvizit-EI İlanı-
•ş

30 DAKİKADA BİLGİSAYAR SİSTEMLİ KAŞE VE MÜHÜR İŞLERİ
Gazhane Cad. Fikret OtoEIektrik yanı 51/A GEMLİK

Tel :51317 97 İ
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