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KÖRFEZ OFSET 'ten bir yenilik 
daha

KAŞEDE VE MÜHÜRDE BEKLEME YOK 
Yarım saat içinde bilgisayar sistemi ve kaşe makinemi* 

zle kusursuz hizmet sunuyoruz.
Ayrıca kendinden mürekkepli, İthal otomatik kaşeler.

azhane Cad. Beceren Apt. Altı No: 51/A GEMLİK Tel: 513 17 97

Ali Biliz'in çekildiği mücadelede Yüksel Yıldırım ve Mahmut Solaksubaşı çekişti Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Kemal Akıt'dan çağrı

"Doğalgaz için
■ Kurban Bayramının üçüncü günü Belediye Düğün Salonunda yapılan kongred 
başkanlığı için yarışan eski Başkan Yüksel Yıldırım 238 oy alırken, Mahmut Solaksubaşı 1 
alabildi. Yüksel Yıldırım genel kurulda güven tazeledi.

Doğru Yol Partisi Gemlik İlçe Teşkilatının seçimli 
genel kurul toplantısında Yüksel Yıldırım yeniden ilçe 
başkanlığına seçildi.

Üç adayın katıldığı ilçe başkanlığı yarışında Ali 
Biliz, Yüksel Yıldırım lehine yarıştan çekildiğini açıkladı.

Genel Kurula Milli Eğitim Bakanı Turhan Tayan, eski 
içişleri Bakanı Mehmet Gazioğlu'da katildi. Ko'ngre 
divan başkanlığına getirilen Milli Eğitim Bakanı, TEDAŞ 
önergesi ile yeni oyunlar, sahnelenmek istendiğini, 
Türkiye de liderlerin zor yetiştiğini, DYP'nin liderinin 
Tansu Çiller olduğunu etrafıhda kenetlenmek.gerek

tiğini söyledi/
Türkiye de iki merkez sağ partinin bulunma 

olarak riiteliyen bakan Tayan, tüm konuşm 
Genel başkanını Övdü..

, DYP İlçe konğresinin en önemli bölümü ise I 
adaylarından Mahmut Şolaksübaş'jnın koni 
sırasında seyhan Aydın'a sataşması genel k 
elektriklenmesine neden oldu.. Divan aşkanı 
zor yatıştırdı.

Haberi sayfa 3 ve 4'te

THK 2348 koyun derisi topladı
, taca 5Qşer binliralrk ıdtte makbuzlarla

ı bu yıl 2348 koyun, 371 Semlik İmam Hatip Okulu adına para 
3250 kilogram sığır derisi, opladığı, makbuzun üzerine ise

! Türk Hava Kurumu, Kurban 
Bayramında I
Rî,ve '32i , „
topladı. THK Gemlik Şubesi

Sânayi' Odası Başkanı 
Kepnal Akıt, yaptığı, yazılı 
açıklamada, ilçemiz sınır
ları içinden geçen doğal- 
ğazdan Gemlik halkının 
da yararlanması için 
be I e d i yeve 
işadamlarının şirket kur - 
masının gerektiğini söyle
di.

'Kurulacak şirketin 4-5 
milyon dolarlık bir yatırım 
yapacağını bildirdi.

Kemal Akıt Gemlik’te

şebekesinin de /döşen 
mesi için eski belediye 
başkdnlarına çağrıda 
.bulunduğunu ancak 
dikkate alınmadığını 
Ibelirip8 açıklamasında 
gün 4,tikçe Gemİik'in 
ha v<__ Kirliliğiyle karşı 
karşıya kaldığını, bundan 
tek kurtuluş yolunün ise 
doğalgaz. kulldnıinak 
olduğunu söyledi.

Haberi Sayfa 4'te

KISA KISA KISA
MERMİN KILIÇTAN 
SATIŞLIBE YAZIŞ 
SERGİSİ
Nerenin Kılıç adlı bayanın el 
emeği göznuru dökerek 
hçtgıiîadığı beyaz iş piko 
sergisi 14-18 Mayıs tarihleri 
arasında Kayhan 
Mahallesi 2 nolu caddede 
bulunan Umut Çeyizevinde 
sergilenecek. Umut 
Çeyizevinden yapılan açık
lamada birbirinden güzel 
işlerin aynı zamanda satışı 
daycıpılacak. Gemlikte ilk 
kez el işi satış ağırlıklı bir 
sergi düzenleniyor.
HAVA ŞEHİTLERİ 
AMlLACAK
Hava Şehitleri
15 Mayıs Çarşamba günü 
tüm ülkede düzenlenecek 
törenlerle anılacak.
Anma günü saat 8.45 de 
tören alanında askeri birlik
lerin ve okullardan temsili 
öğrencilerin yerlerini 
almasınladan sonra 
Atatürk anıtına çelenjderln 
konması ve İstiklal Marşının 
söylenmesi ve saygı 
duruşu İle Hava Şehitleri 
İçin saygı atışından sonra 
günün anlamını belirten bir 
konuşma yapılacak.

ANTALYA 
YOLUNDA 
KAZA

ANAP Kadın Komisyonu 
üyesi Zehra Eren ile 
Mustafa Eren'in anneleri, 
kurban bayramında 
Antalya'ya giderken 
geçirdikleri trafik kazasın
da yaşamını kaybetti.
Kaza sırasında özel aracı 
zahra Eren 'İn kullandığı, 
kendisine veydnında 
bulunan eşinin kazayı 
hafif sıyrıklarla atlafığı 
öğrenildi.

Atatürk 
Çağdaşlaşma 
ve Gençlik 
konulu panel

Gemlik Atatürkçü 
Düşünce Derneği 
tarafından 8. mayıs 
Çarşamba günü, 
Belediye D üğü n 1\\ 
Salonunda "Atatürk:.' 
Çağdaşlaşma ve 
Gençlik "konulu bir; 
panel düzenlendi.

Saat 14. o o de 
yapılacak olan panele 
konuşrna.çı olarak 
gazetemiz yazan - 
araştırmacı Yılmaz 
Akkjlıç, ile Doçent 
Doktor Yusuf Oğuzoğlu 
katılacak. Atatürkçü 
Düşünce. Derneği 
Başkanı Doğan Alkaya, 
Gemliklileri panele 
davet etti.

ESNAFIN
RUHSAT 
İŞİ 
HALLOLDU

Gemlik Muhtelif Esnaf 
ve Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim Talan, 
1.989 yılından sonra 
belediyelerden ruhsat 
alan esnafın ruhsdtlarının 
yenileneceği konusunda 
Sağlık Bakanlığınca alı- 
ndn karardan sonra 
Gemlik Merkez - Sağlık 
Grup Başkanlığııyla 
yapılan temaslar sonûçu 
eski ruhsatların değiştir- 
ilmiyeceğini müjdeledi.

Talan, esnafı n büyük 
bir yükten kurtulduğunu, 
yehi ruhsatların 
Kaymakamlıktan alı 
nacağını söyledi.

Haberi sayfa 3'te

demlik Diyanet Vakfı mühürün bulun*
. ", , J1 " . * r MİM» mühürün gemlik Mairmçı/W

Gemlik Halkının kuruma güvenini bir Matbaasında yapıldığı ve Işylerl sahibi 
kez daha gösterdiğini, birçok kişinin bu )mer Altın ın polisçe sorgulanmasın*

başkanalığından yapılan açıklamada

yılda yine yasadışı olarak kurban 
derisi topladığını söyledi.
| Öte yandan, İnegöl'de bazı şahıs*

lan sonra mahkemeye sevk edildiği.
ancak kefaleten serbest bırakıldığı 
âğrenidÜ

HAFTAYA BAKIŞ
O Kadri GÜLER

DYP Kongresi
Kurban Bayramının üçüncü günü, tatilimizi birkaç saatliğine 

I aralıyarak, DYP İlçe Kongresini izlemeye geldim.
Iı Kongre saatti gelmek üzereydi.

Salon dolmuş, listelerde çekişen gruplar, delegeleri dışarıda
I karşılıyorlar...
■ | Şık giyinmiş karşılayıcılar, yakaladıkları delegeyi salonda yer 
I gösteresiye dek markaja alıyor, sonra yeniden dışarıya çıkarak 
I gelecek bir başka delegeyi beklemeye başlıyor..

Basın masasına doğru ilerlerken, en az 20 yıldır her kongrede
I gördüğüm vefakar partililerle selâmlaşıyoruz.
I 46 'dan beri DP'li, AP'li şimdinin DYP'li Ahmet Çeterez 'i genel 
I ’ kurulun en yaşlı ve tecrübeli delegesi olma heyecanını bilmem 
I kaçıncı genel kurula katılarak gideriyor..

I
 Salonun ön sıralan konuklara ayrıldığından iki sıra tamamen
I dolmuş.

Bakıyorum tamamı parlamento dışı kalmış eski parlementerler |
[ bunlar. Mehmet Gazioğlu,. Atilla Peynircioğlu,Halil Karaatlı, Atilla 
■ I Tozkoparan, Recep Kırım, Özer Yılmaz, Yılmaz Ovalı...

Ençök alkışı ise Milli Eğitim Bakanı Turhan Tayan topluyor.

1I Tayan Bakan çünkü. Tayan, aynı zamanda Genel Başkan vekili. İlgi

I büyük, ilgi yapmacık..

I Kongre açılışıyla Bakanın konuşması başlıyor sonra.
J Toplantının ağır topu Turhan Tayan, Genel başkanını övüyor övüy -11 or...-

■ TEDAŞ önergesiyle ilgili başlatılan girişimi kınıyor. "Genel 
I başkan zor yetişiyor11 diye savunma yapıyor sonra..

Anlaşıyan Tansu Hanımın böylesı savunucuları oldukça şahin - 
I lerin işi biraz zorlanır.

Genel Kurulda Çağlar'ı aradı gözlerim, yeni parlementer Ali 
I Osman Sönmezi göremedim. Küsler mi yoksa Gemliklilere? DYP 
I her zaman görkemli ve heyecanlı genel kurullar yapıyor.
I Ali Biliz'in çekileceğini geçen hafta yazmıştık Körfez' de öyle i 
I oldu.

Mahmut'un talihsiz konuşması o'na seçimi kaybettirdi. Neden 
; Solaksubaşı hedefini değiştirdi bilinmez. Ben anlam veremedim, her 
I halde arkadaşları da verememiştir.________________

mehmet Gedik ANAP II
Başkanı seçildi 

Faruk Güzel I
II yönetiminde

./y-İski ANAP İlçe Başkanı
Faruk Güzel, Mehmet. 
Gedik listesinden ANAP İl 
yönetimkuruluna girmeyi 
başardı.

Eski Bursa milletvekili 
Mehmet Gedik İle 
Osmangazi İlçe Başkanı 
B.ener Ozcan'ın çekiştiği 
gene) kurul toplantısı pazar 
günü- Atatürk Kapaalı Spor 
Salonunda yapıldı.

Çök çekişmeli geçen 
genel kurulda Gemlikli 
delegeler Mehmet Gedik 
ve listesini desteklediler. Eski 
ANAP İlçe Başkanı Faruk 
Güzel , Gedik listesinde il 
Yönetimine seçildi.

Faruk Güzel, ilçe başkan
lığından il yönetimine

ŞEYTAN...
" - ŞEYTAN TAŞLAYAN, ŞEYTAN"
46 DEMOKRATINDAN TEPKİ
"-O, ŞEYTAN DEĞİL.. HACI, HACI RAHMANI..."
ÖYLE.. ÖYLE.. HEMİ DE...
ÇELEBİ - ABDURRAHMAN...

İnan
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Yılmaz AkMliç

b/azılJoKum
Necati Kartal

NEREYE ?.. BLlfl

Türk Hava Kurumu (THK) ile dinsel 
amaçlı dernek, vakıf, tarikat, kurs ve 
partiler ittifakı arasında bayram 
boyunca kıyasıya sürüp giden 
"demokrasi savaşımı"ndan "müttefik
ler" üstün çıktı. Gerçi THK Şube Başkanı 
İbrahim Yaşar, yenilgiyi centilmenlik 
dışı davranışlara bağlamaktan yana, 
"Devlet bizi yalnız bıraktı" diye 
mızıkçılık yapıyor. Ama bu kadarı da 
olacak yani. Altta kalan pehlivanın 
yerinmediği görülmüş şey mi?

Bunların siyasal savaşımlarında da 
başarı sağladıkları gün, 
"demokrasTden muratlarının ne 
olduğunu daha bir güzel anlayacağız. 
Örneğin adamlar iktidarlarının ilk gün
lerinde hepimize teker teker soracak
lardır, “Müslüman mısın, değil misin?" 
diye. Siz eğer inancınız doğrultusunda, 
"Elhamdülillah müslümanım" diyecek 
olursanız, "Tamam öyleyse" diyecek
lerdir, “şimdiden sonra müslüman gibi 
yaşamak zorundasın!"

Ve siz, dayatılan kuralların çok ağır 
olduğunu, çağdaş normlara aykırı 
düştüğünü mırıldanmaya kalkışacak 
olursanız; bu kez de "Yönetim 
'demokratik1 değil mi kardeşim? 
Sorduk, yanıt verdiniz" diye sakalla 
bıyık arasından dişlerin gösterecek
lerdir.

Ha, sizin bileceğiniz şey ya, es-kaza 
"Hayır, müslüman değilim" yanıtını ver
meyi yeğlemişseniz; o zaman da 
“cizye" (kelle vergisi) türü bir parasal 
uygulamayla mı, yoksa başka tür yap
tırımlarla mı karşılaşırsınız, şimdilik belli 
değil!

Ama olsun, önce "demokratik" bir 
biçimde deri toplamalarına arka 
çıkarak iyice palazlanmalarını 
sağladınız, ardından da son derece 
"demokratik" bir biçimde yöneltilen 
soruyu yanıtlayarak "demokratik” bir 
tercihte bulundunuz yal

Hayırlı olsun!...

"Demokrasi", bayramlarda "kurban 
derisi" avcılığına çıkanlar için var, bu 
konuda "yasa çiğnemek" bile hoş 
karşılanabiliyor..

Ya da ne bileyim, dört bayram 
günü sabahtan akşama hoparlörler
den "Kur'an" veya "Mevlit" yayını yap
tırtabiliyor.

Ama “1 Mayıs" kutlamaları için 
hoşgörü yok. Geçenlerde Sefahattin 
yazmıştı: Bir meslektaşımız altgeçitler - 
den birinde polis tarafından "1 Mayıs 
afişi" yapıştırdığı şüphesiyle yakalan - 
mış da, yakayı kurtarıncaya kadar 
akla karayı seçmişi

Dün bu satırları yazmaktayken 
TV'ler ve ajanslar flaş geçti : 
İstanbul'da "1 Mayıs kutlamaları" 
sırasında olaylar çıkmış, iki gösterici 
açılan ateş sonucu ölmüş, çok sayıda 
yaralı varmışl

Bir, bir buçuk ay önce Uludağ 
Üniversitesi'nde "harçları protesto" 
eden "sol görüşlü" öğrenciler üzerine

■
hibi ve Sorumlu Müdürü : KADRİ GÜLER 

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

Basıldığı yer KÖRFEZ OFSET
Matbaacılık Yayıncılık - Tanıtım Hizmetleri

Manzara
çıkılan seferde gözaltına alınanlardan 
bazıları hala "tutuklu"; ama Tıp 
Fakültesi'ni demir çubuklarla basan 
"sağ görüşlü" koca koca herifler 
"serbest"!

ilginç bir manzara :
Kurban derisi yağmasına çıkarlar, 

devletin koyduğu yasayı, "devletin 
himayesi" altında çiğniyor, bu 
"demokratik" oluyor.

Ama polis "1 mayıs afişi" asanları 
kovalıyor!

Üniversite kafeteryası basmak pek 
“antidemokratik" bulunmuyor da, yük
sek harçları protesto için eylem “anti
demokratik" ve "suç" sayılıyor.

Ve sonra, bakıyorsunuz birtakım 
"devrim yobazları" Kadıköy'de "1 
Mayıs kutlamalan"nı yağma ve talan 
eylemine dönüştürmüş, ama güvenliği 
sağlamaktan sorumlu görevliler uzun
ca bir süre olayları izlemekle yeteni 
yor...

Allah allah!
Yoksa bu devlet intihara mı kalkışı 

yor, ne?..

Göstergeler alarm vermekte. 
Cumhurbaşkanı, “Ben ortamı tozpem
be görmüyorum. Altı sene benim 
resmimi bu ülkede gazeteler 
basamazdı. Yine aynı yerlere dön
meyelim" uyarısında bulunuyor.

DYP'li Esat Kıratlıoğu'nun özelikle 
ANAYOL'un bozulması dehşete 
düşürüyor, iki lafın arasında 
"demokrasi dışı" olasılıklara gönderme 
yapmaktan kendini alamıyor. Partinin 
genel başkan adaylarından Koksal 
Toptan karşı çıkıyor ona, "Bu hükümet 
giderse sistem çöker, sözleri çok yan
lış. Bunlar ciddi işler değil" diye tepki 
gösteriyor -ama galiba o da huzursuz-.

Erbakan pervasız, "Kurban deri
lerinin camilere bağışlanmasından 
korkuyorlar. İmam Hatip Liseleri 
çoğalırsa Refah iktidara gelir, diye 
korkuyorlar. Korkudan geberirsiniz 
inşallah" naraları atıyor!

Özcesi ANAYOL vatandaşın son 
umutlarıyla birlikte çatırdamakta, 
hava dumanlı, kurtlar -kuyrukları 
bacaklarının arasında- cirit atıyor ala - 
cakaranlık kulislerde...

"Hükümet programı" nda, 
ANAYOL'un "sivil toplum örgütlenme
sine ağırlık kazandırmak"tan yana 
olduğu dile getirilmiş; "Devlet, vatan
daşa hükmeden yapısından çıkartılıp, 
vatandaşın yönettiği devlet haline 
getirilecek" deniliyor.

Oysa uygulamada, yalnızca bir 
kesime devleti yönetme imtiyazı 
tanınıyor sanki. Devlet, yavaş yavaş 
"şeriatçı" kesimin boyunduruğuna 
terkedilirken, bu gidişe "ram" olmayan 
kesimlere karşı "baskı" ve “şiddet" 
yoğunluklu yaptırımların dozu artıyor.

Ve şiddet, şiddeti doğuruyor!
Evet, kaygılıymış...
Devlet sanki intihara yelteniyor!...

Doğayı 
Sev, 

yeşili 
Koru

Ahmet Alton, 19 Ocak tarihli Y. 
Yüzyıl gazetesindeki köşesinde “ne 
reye" diyordu. Gelişen bu "toplumsal 
ve kurumsal" yapıların çılgınlığına "Şiir 
gibi bir yazı" da yazıyor du. 
Okuyucularına -ve aslında- mesajı 
alması gereken tüm kesimler e 
sesleniyordu.

Seçimin yeni dengelerine göre, 
henüz "hükümet" kurulamamıştı. 
Ülkede puslu, karanlık ve provokatlf 
bir rüzgar esiyordu.

Herşey tıkanmıştı. Sistem aslında 
çalışmıyordu.

Neredeyse, herşeyin bütün 
tarafları, sanki "ne yaptığını ve 
yapacağını bilmez" gibiydi! Ama 
herkes "ben dememiş miydim!" der 
gibi davranıyordu.

Sağduyu sahipleri,, hemen her 
gelişmede "haklı çıkmaktan" yorgun 
gibiydi.

Temel sorunlarda çözüm önerileri 
yoktu.

Sonra ne oldu?
“Her derde deva" gibi sunulan 

ANAYOL hükümeti, "bütün bunalım
ların tarihsel bir tekrarını yaşatmaya 
başladı."

Toplum, kimin peşinden “neden" 
gideceğini, "nelere" karşı çıkacağını 
bilmez oldu.

Diğer yanda "toplumu peşinden 
sürükleyecek birileri de" zaten 
kalmadı.

Herkes, "herkesin düşmanı." Herkes, 
dostunun kim olduğunu anlayamaz 
oldu.

Toplumda ayrışma keskinleşti, "ya 
benden ve benim dediğim gibi olur
sun, yada sen de düşmansın" felsefesi 
dana da egemen oldu.

Meselelerin özü unutuldu, 
sonuçlarıyla uğraşılır oldu. Her kesim
den ve alandan; sanki kapkara bir 
korku, panik, yılgınlık ve vahşet çök
mekte toplumun üzerine.

İşte böyle bir dönemde Ahmet 
Alton, "Nereye" diyordu, dosta düş
mana;

Nereye böyle yaslı,
böyle kederli, böyle tasalarla dolu, 
öfkelerle delikdeşik, 
nereye böyle dostlar.
Ellerinizde kanla dolmuş, 

altın taslar, 
sırtınızda cinayetlerin haçları, 
dağınık saçlarınızda dikenden 

taçlar.

TAKIM ELBİSELER - KAZAKLAR - HIRKALAR- GÖMLEKLER

flli Çatak ue Oğulları 
Demirsubaşı Mh. Mesudiye Sk, Otel Umurbey Altı 

Tel =513 20 75 GEMLİK

Nereye böyle, 
yaşlı kirpiklerle, 
parçalanmış yüreklerle nereye. 
Hayat böyle birşey değil, emin olun 

ölüm bile değil.
Ezilmiş taze çimenler gibi aşklar, 
sevişmeler, unutuldukları yerlerde 

çoktan soldular.
Nereye böyle dostlar, 
neşelerinizi bırakıp nereye, 
Kahkahdsız gecelerle, 
ağlayan sabahlarla nereye. 
Kuşlar uçmuyor artık.
Mezarlıklar şenlik yeri, 
mukadder selviler gördüğünden 

utanıyor biliyorum.
Kadınlar ağır adımlarla yürüyor, 
erkeklerin başı öne eğik.
Nereye böyle dostlar, 
böyle ölü nereye.
Yapraklarını döküyor sevinçler, 
gündüzler ışıksız başlıyor, 
yelkenleri yoruldu tebessümlerin. 
Kalabalıklar kanıyor, 

kiraz çiçekleri gibi, 
çocuklar erken düşüyor toprağa. 
Bulutlar utançla yüzlerini asıyor, 
gördüğünden utanıp, saklanıyor 

güneş.
Hepsi kötü, kuş kanadında gelen 

haberlerin.
Korkunun tüylü ayakları basıyor 

sırtımıza.
Duyacaklarımız artık korkutuyor 

bizi.
Günler, acı sağlıyor saatlerden.
(...)
Ama nereye böyle yaslı, 
böyle kederli nereye.
Ellerinizde kanla dolmuş altın taslar, 
sırtınızda cinayetlerin haçları, 
dağınık saçlarınızda dikenden 

taçlar.
Nereye böyle, yaşlı kirpiklerle, 
parçalanmış yüreklerle nereye. 
(...)
Romalıların mızrakları yüzümüzü 

çiziyor, 
dudaklarımızda, 

kendi kanımızın tadı.

Nereye böyle, nereye;
Sırtımızda haçımız, Hz. İsa'nın tır I 

mandığı tepeye tırmanıyoruz. Böyle 
giderse hepimiz, çarmıha kendi elle 
rimizle, kendimizi gereceğiz. Ama bizi 
gökyüzüne çekip alan çıkmayacak. 
"Biz yine öylece birbirimize baka
cağız..."

Bu gerçeği unutmayalım!...



!==s^ Ali Biliz'in çekildiği mücadelede Yüksel Yıldırım ve Mahmut Sçlaksubaşı çekişti

71) YP rine Yıldırını'ın
I Kurban Bayramının üçüncü günü Belediye Düğün Salonunda yapılan 
kongrede ilçe başkanlığı için yarışan eski Başkan Yüksel Yıldırım 238 oy 

ereye. Kalırken, Mahmut Solaksubaşı 150 oy alabildi. Genel Kurulda Mahmut 
eminolır Solaksubaşl nm bazı kişilere sataşması bir anda kongreyi elektriklendirdi.
bile değil 

sşklar, I 
erlerde I 
solduk I

Doğru Yol Partisi Gemlik İlçe kongresi 
Kurban Bayramının üçüncü günü coşkulu bir 
ortam içerisinde yapıldı.

Kongrede, başkan adaylığına Mahmut 
Solaksubaşı'nın kullandığı bazı sözler 
nedeniyle kongre bir anda elektriklendi.

Divan Başkanlığını yürüten'Milli Eğitim
■ Bakanı Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın 
| havaya hakim olması vö ortalığı yatıştırması

sevgisidir. Bunun merkez sağda birlik ve 
beraberliği getirmesini isteriz. Bunun içimiz
den ve dışımızdan bizi bozmak isteyen 
aramıza nifak sokmak İsteyenler vardır. 
Bunlara karşı hassas olun. Bunlar bu çalış - 
malarını sürdürürse merkez sağda birliği 
önleyen kişiler olarak tarihte görülecektir.

■ İle tartışma kavgaya dönüşmeden önlendi. 
Kongrede, Yüksel Yıldırım, 238 oy alarak

yeniden ilçe başkanı seçildi.
Yüksel Yıldırım, Mahmut Solaksubaşı ve 

Ali Biliz'in ilçe başkanlığına aday olduğu DYP 
kongresi için bayram olmasına karşın 
delegeler, Belediye Düğün Salonu'nun erken 
saatlerde doldurdular. .401 delegenin oy kul
lanacağı genel kurulda 3 adayın olması 
toplantıya ilgiyi arttırdı.

Belediye Düğün Salonu'nda saat 13.00'de 
toplanan DYP Genel Kurulda Divan 
Başkanlığına Milli Eğitim Bakanı Turhan Tayan 
getirildi. İkinci başkanlığg ise İl Başkanı 
Hüseyin Çiftliklioğlu, katipliğe ise Mustafa 
Aydın seçildi.

Genel kurulda konuşan Milli Eğitim Bakanı 
Turhan Tayan, parti içinde genel başkanlık 
sorununun halledildiğini, 30 yıllık partide lider 
değiştirmenin hassas bir konu olduğunu 
söyledi.

Tayan, "DYP kadroları zemini lider soru
nunu sorunsuz çözmüştür. Partimiz Sayın 
Tansu Çiller'in çevresinde kenetlenmiş ve 
üçüncü büyük kongresini idrak edecektir. Bir 
yandan genel başkan seçimine hazır
lanırken, bir yandan da sayın başbakanımızı 
hükümete hazırlıyoruz. Böyle nazik bir ortam
da liderimizi bizden ayırmak isteyen dahili 
ve harici mihrakların oyununa sahne olu 
yoruz." dedi.

Türkiye'de olay lider yetiştirmediğini de 
söyleyen Milli Eğitim Bakanı Turhan Tayan, 
yetişkin kişileri harcamanın israf olduğunu 
belirterek, oynanan oyunlara fırsat vermeye
ceklerini söyledi.

Türkiye'de merkez sağda iki partiyi taşıya
mayacağına da değinen Turhan Tayan, 
merkez sağda bütünlük sağlanmalıdır. Bu 
konuda DYP üzerine düşeni yapmıştır. İki ay 
önceye kadar genel başkanlığımıza koltuk 
meraklısı diyenlere göstermiş ve koltuğu eli 
’nin tersiyle itmiştir. Bu Türk siyasi tarihine 
geçecek bir fedakarlıktır. Bu fedarkarlığın 
altındaki tek gerçek ülke sevgisi, demokrasi

Herkesi dikkatli ve özverili olmaya davet 
ediyoruz dedi.

Bayram öncesi parlementoda İktidar 
ortakları arasında güven bunalımının da 
yaşandığını belirten Bakan Tayan, "ANAP'lı 
kardeşlerimizin bunu tazelemek zorundadır
lar. Türkiye'de yeni bir siyasi bunalım çıksın 
istemiyoruz." dedi.

Turhan Tayan'ın konuşmasından sonra 
yönetim kurulu çalışma ve denetleme kurulu 
raporları okundu. Bu arada söz alan eski 
siyasilerden Ahmet Çeterez, çalışma 
raporunu eleştirdi.

DYP'nin Gemlik'te belediye , milletvekili ve 
il genel meclis seçimlerini kaybettiğini, 
Marmarabirlik ile esnaf odalarında da 
başarısız kalındığını belirterek, partinin topar - 
lanması gerektiğini kin ve itirazla bir yere 
varılamayacağını söyledi.

Faik Yumru ise, partinin hırs ve kaprisle 
sadece benim olsun diyen insanların tutumu 
ile bu noktaya geldiğini, 15 yılda bir tek 
gencin yetiştirilemediğini, gençliği körük
lediğini iddia etti.

Genel kurulda söz alan Mustafa Türkmen 
ise, ilçe başkanlığı için aday olan listelerin 
ikisinde yöresel dengelerin korunmadığını, 20 
bin oyu olan Hamidiye Mahallesinde 
Erzurumluların 8, Giresunluların 2 delegesi 
bulunduğunu, bir tek Mahmut 
Solaksubaşı'nın delegelerin düzgün 
olduğunu söylemesi tepkilere neden oldu.

Eleştirileri cevaplayan Yüksel Yıldırım, 
faaliyet raporuna herşeyi yazmadıklarını, 
Armutlu ve köylerine verilen hizmetlerin 
unutulmaması gerektiğini belirterek, rakipleri 
ne, siz on üç yılda partide kavgadan başka 
ne yaptınız diye sordu. Yıldırım, parti içinde 
bazı kişilerin sürekli kavga çıkarmalarından 
birlik ve beraberliğin sağlanamadığını, seçim 
lerde DYP'ye oy verilsin derken, bazılarının 
adayların aleyhinde çalıştığını, partide birlik 
ve beraberlik isteyenlerin kendisini ilçe 
başkanlığı yaptığını ancak, daha sonra birlik 
ve beraberlikleri bozduklarını söyledi.

Yıldırım, parti içinde bu kavga sürerse, bir - 
lik ve beraberlik sağlanmazsa, başarı kazan-

Gemlik Muhtelif Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası Başkanı 
İbrahim Talan'ın girişimleri 
olumlu sonuç verdi

Esnafın 
ruhsat 
işi I 
halloldu

. Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bokanlığı'nın aldığı karar 
gereği belediyelerden alı
nan çalışma ruhsatlarının 
değiştirilerek, Sağlık 
Bakanlığı'ndan alınması 
şeklindeki karar Gemlik 
Muhtelif Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
•Başkanı İbrahim Talan'ın 
girişimleri ile halloldu.

Gemlik Muhtelif Esnaf 
ve.'Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim Talan, 
gazetemize yaptığı açık
lamada Merkez Sağlık 
Ocağı yetkilileri ile yapılan 
girişimler sonucu esnafa 
ağıt yük getirecek ve 
zaman kaybına neden 
alacak ruhsat olayı soru- 
"hUhÜn çözüldüğü bildirdi.

Talan, açıklamasında 
yeni işyeri açacakların 
bundan böyle belediyeler 
yerin® Kaymakamlığa 
başvurarak, işyeri çalışma 
ruhsatı alabilecekler.
' :..Gemlik Muhtelif Esnaf 
ve Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim Talan, 
yapılan girişimlerin olumlu 
sonuçlanmasından dolayı 
teşekkür ederken, esnaf- 
tan kaynaklanmayan ruh- 
şaf konusunun diyaloglar 
İle Çözümlenmesinden 
esnafın büyük kaybının 
önlendiğini söyledi.

Gonca YERLİYURT =

DELİ DANA
Onlar, sığırlarını Deli dana hastalığı yüzünden 

kaybediyorlar. Peki ya biz?
İngiltere'de başlayıp, tüm Avrupa ülkelerinde paniğe yol 

açan deli dana (mad cow) hastalığı, Türkiye için çok ciddi 
bir uyarı... Bu hastalığın suni yemle beslenen ineklerde 
görüldüğü saptanmış durumda; İngiltere gibi ülkelerde suni 
yem, hayvan etleri, kan, kemik ve mezbaha artıkları da 
karıştırılarak yapılıyor ve hastalık, bu suni yemle beslenen 
hayvanlardan insanlara geçiyor.

Mera Kanunu derhal çıkarılmalı!
Türkiye henüz mezbaha artıkları, suni yem üretiminde 

kullanılmıyor. Türkiye'nin ot türleri açısından çok zengin olan 
meraları, bütün dünya için doğal ürün cenneti olabilir.

Fakat gidiş, ümit verici değil*:
Mera alanları 1935'li yıllarda 44 milyon hektar iken 

bugün 12 milyon hektara düşmüş bulunuyor. Kalanlar da 
erezyon ve aşırı otlatma nedeniyle kısır ve verimsiz. Türkiye 
on yıldan beri kendi kendini besleyen ülke olmaktan çıkmış 
durumda.

Oysa, çok az bir kaynak ayırmak ve otlatmayı disiplin 
altına-almakla meralarımızı kısa sürede, kolayca ıslah 
edilebilir. Ülke çapında mera ıslah çalışmaları ile binlerce 
vatandaşımız iş imkanına kavuşur, böylece hem kırsal 
fakirlik, hem de kentlere göç hafifler. Ülkemiz, kendi ihtiyacı 
olan sağlıklı havyansal ürünleri rahatça üretip, kalanını da 
ihraç eder...

Yapılacak ilk iş, 2000 li yıllara kadar milyonlarca dolara 
ulaşması beklenen hayvansal ürün ithaline gerek bırak
mayacak, meralarımızın ıslah edilmesini ve korunmasını 
sağlayacak Mera Kanununu derhal çıkarmak... 
Parlamenterler, sivil toplum örgütleri, tüketiciler, bir an önce 
uyanın!.. Mera Kanunu çıksın... Hayvancılığımız kurtulsun, 
ülke ekonomisinin sigortası olsun.

Yukarıda okuduğunuz metin bir ilanı. Bayram boyunca 
ve sonrasında pek çok gazetede yayınlandı, yayınlanıyor. 
Türkiye Erezyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal 
Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA)'nın bu ilanında özetle deli 
dana hastalığı örnek gösterilerek hayvancılığımızın kurtul
ması için Mera Kanunu'nun biran önce çıkarılması isteniyor. 
TEMA Vakfı'nın başlattığı “Vatandaş Mera kanunu İstiyor" 
kampanyasına destek isteniyor. Bir şt obur olarak sağlıklı 
hayvanlara sahip olmak ve sağlıklı nesiller yetiştirmek 
adına bu kampanyayı yürekten destekliyoruz. Eğer siz de 
bu kampanyaya destek vermek isterseniz yapmanız 
gereken siyasi parti genel baş kanlarına ve yörenizin mil
letvekillerine hitaben, mera kanununu çıkmasını dlediğinizi 
belirten faks veya mektubu aşağıdaki numaraya gönder
mek ya da postalamaktır. Hadi üşenmeyelim ve hay
vancılığımıza sahip çıkalım.

Faks : TBMM (0.312) 4205165
Adres : TBMM Bakanlıklar 06543 ANKARA

iyot

tadı. I

Ahmet Atalar ve ailesi kaza geçirdi eşi öldü

Ankara yolunda
üzücü kaza

Konya Ankara yolun
da meydana gelen trafik 
kazasında Orhangazi 
Caddesinde Kavanoz 
Ticareti ile uğraşan 
Ahmet Atalar'ın eşi 
Semra A ta la r (41) 
yaşamını yitirirken, özel 
araçta bulunan eski. 
Devlet Bakanlarından 
DYP Gaziantep Milletvekili 
Mehmet Battallı'nın kızı ile 
Atalar ailesinin diğer fert
leri de yaralandılar.

Kurban Bayramı 
nedeniyle gittiği 
Gaziantep'ten geçtiğimiz 
cumartesi günü eşi Semra 
Atalar ve kızları Yeliz İle 
Yelda Atalar, yeğeni DYP 
Gaziantep Milletvekili 
Mehmet Battallı'ın kızı 
Kübra Battallı ile diğer 
yeğeni Bilal Engin İle 
Ankara ya, oradan da 
Gemlik'e gelecek olan 
Atalar ailesi, Ankara- 
Konya karayolunun 72. 
kilometresinde kaza yap
tılar.

Bilal Engin'in kullandığı 
ve Ahmet Atalar'ın 
bayramdan önce aldığı 
16 ZC 804 plakalı Tempra

araç Mehmet Öztürk 
yönetimindeki 61 G 0019 
plakalı bir başka özel oto
mobil ile Mustafa 
Cambaz yönetimindeki 
42 V 6027 plakalı kam 
yonla saat 19.30 sıraların
da aşırı hız nedeniyle 
çarpıştı.

Kazada ağır 
yaralanan Semra 
Atalar(41) kaldırıldığı 
Ankara Trafik 
Hastanesinde yaşamını 
yitirirken, aynı araçta 
bulunan Ahmet Atalar, 
kızları Yeliz ve Yelda 
Atalar İle Atalar'ın yeğeni 
Kübra Battallı da yara
landılar.

Üzücü kazada Ahmet 
Atalar'ın kolunun kırıldığı, 
yeğeni Kübra Battallı'nın 
İse başından darbe aldığı 
ve İlk tedavisinin yapıl
masından sonra Bayındır 
Tıp Merkezine kaldırıldığı 
öğrenildi.

Kazada ölen Semra 
Atalar'ın cenazesi pazar 
günü Gemlik'e getirilerek, 
dün gözyaşları arasında 
toprağa verildi,

mamız hayal olur şeklinde 
konuştu.

Eski Doğru Yol Partili ve AP'Iİ 
milletvekillerinden Recep 
Kırım, Halil Karaatlı, Özen 
Kenan Yılmaz, Atilla 
Peynircioğlu, Atilla Tozkoparan 
ile il yönetim kurulu üyeleri ve 
komşu ilçe yöneticilerinin 
konuk olarak katıldığı DYP ilçe 
kongresinde çalışma raporu
nun okunmasından sonra 
seçimlere geçildi.

Bu arada DYP Genel 
Başkanı Tansu Çiller'in okunan 
telgrafı alkış 'topladı. 
Seçimlere geçildi.

Seçimler sırasında'ilk sözü 
alan AH Biliz listesinin delindiğini 
ve Yüksel Yıldırım lehine 
adaylığından çekildiğini açık
ladı.

Daha sonra başkan aday
larından Mahmut Solaksubaşı 
söz aldı. Konuşmasında 
gençlere yol açın diyenlerin 
ve daha önce nerede olduk
larını sordu. Solaksubaşı, hazır - 
lamış olduğu konuşmayı yap - 
mayacağını belirerek, "sert bir 
şekilde bu partiden bazdan el 
çekecek onlar, partiden elini 
çekmelidirler. Bu partide 
seçim kazanmak istiyorsak, 
İbrahim Aydın, Seyhan Aydın 
elinizi çekin bu partiden" 
dedi. Bu sözler üzerine sırasın
da oturmakta olan Seyhan 
Aydın, bağırarak, 
Solaksubaşı'nın üzerine 
yürüdü. Ortalık biranda karıştı. 
Solunun değişik köşelerinden 
bağırışmalar başladı. Divan 
Başkanı Turhan Tayan, 
delegeleri sakin olmaya 
davet ederek., ortalığı 
yatıştırdı. Devamı Sayfa 4‘de

ItAFTAnın JfÖliaETı; Z'E'B'E^Ç'ETCO^V^

Tarih içinde Gemlik ve Havalisi

YUNAN İŞGALİ I
Dr. Ziya Kaya'nın anlatmış olduğu Gemlik'ln 

karanlık günlerinin öyküsünü şimdi de, o sıralar - 
da 5-6 yaşlarında bir çocuk olan annemden 
dinleyelim.

"Gece olunca babam köşe odadaki 
sedirdeki yerine oturur, kara kara düşünürdü" 
diye başlar annem anlatmaya.

"Ben küçük bir çocuktan ama çocuklarda 
bir çok şeyi biliyor ve anlıyorlar.’ Benim de 
bildiğim, şehrimizin daha önceleri bölge 
olmadığı idi İnsanlar böyle değildi, görüyordum. 
Kapı karşı komşumuz Avramaca kurt gibi 
bağışlarda gözlemezdl ortalığı, bize, biz çocuk
lara bakarken homurdanmazdı.

Babam, önceden de akşam oldu mu, köşe 
odanın sedirindeki yerine otururdu ama o 
zaman konsol üstünde çifter çifter karpuz lam
balar yanardı, Altın çerçeveli gözlüğünü 
gözüne takar, kalın kalın kitapları çeker alırdı 
önüne.

Gündüzleri, aşağı ucu denize açılan Gemlik 
sokaklarında Rum kızları piyasa ederlerdi, kol- 
tarını birbirlerinin bellerine dolayarak, şen 
kahkahalar atarlardı. Ama o eski şen şakrak 
Rum lazları şımarık ve açgözlü birer İnsan 
olmuşlardı. Kocaman kocaman adamlar, 
kafes İçinde yırtıcı hayvan misali, homurda
narak dolaşıyorlardı sokaklarda.

Her şey-o İngiliz gemilerinin bizim buraya 
gelmesiyle boşladı.

Deniz kıyısındaki bir büyük evde hükümet 
memurları toplanmışlar. Kaymakam, şube reisi

ve daha bir kaç kişi. Babam da vardı bu 
toplananların arasında.

İngiliz gemileri İlk geldiklerinde gerisin geriye 
gitmişler, korkmuşlar bizim çetelerden ama 
aradan kısa bir zaman geçmiş yine gelmişlerdi. 
Bu defa Yunan askerleri de vardı aralarında, 
denizden tarafta silah sesleri top sesleri oldu. 
Evlerimizin üzerinden tayyare bile geçti. İngiliz 
tayyareler. Biz alt kattaki odalarda saklanı 
yoruz, bekliyoruz olacakları işitiyoruz dışardakl 
gümbürtüleri ama dışarı çıkamıyoruz. 
Büyüklerin ağzını bıçak açmıyorlarda biz 
çocuklar pek korkmuyoruz. Oyun gibi geliyor 
her şey.

Komşularımızından çoğu Rumdu bizim, 
evimizde çalışan alıcı kadın Rumdu. Rum kızları 
silip süpürürdü odalarımızı, merdivenlerimizi. 
Ama, o gemiler geleli, sokaklarda Yunan asker
leri,, İngiliz askerleri dolaşmaya başlayalı, dost 
bildiğimiz bakışları garip pırıltılar geldi, oturdu.

Yüzler durgunlaştı, gülüşler dudaklarda 
donup kaldı. Aşçı kadın Mavro eskisi gibi şevkle 
sarılmıyordu İşine. Sultana, trabzanların tozunu 
alırken eskiden olduğu gibi türküler mırıl
danacağına hiç durmadan iç geçiriyordu.

Bir grup Türk delikanlısını Yunan askerleri 
Ilıcak suyun orada parçalamışlar, İşte o gün - 
den sonra sultana bir daha gelmedi bizim eve, 
yüzünü de bir daha görmedik. Mavro İse topak 
bacağını sürüyerek sabahın erken saatinde 
giriyordu mutfağa, İşini bitirir bitirmez de yine 
geldiği gibi sessizce yok oluyordu. j

Haftaya : “ Yunan İşgali II"
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Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt'dan çağrı

"Doğalgaz için şirket kuralım"
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 

Başkanı Kemal Akıt, yaptığı yazılı açık - 
lamada Gemlik'in yakınından geçen 
doğalgazın Gemlik'e getirilmesi için şir
ket kurulmasını istedi.

Hızlı kentleşme ve sanayileşme, iç 
göçlerin artması nedeniyle Gemlik'te 
nüfus patlaması yaşandığını söyleyen 
Başkan Kemal Akıt, coğrafi konum 
itibariyle bir çanak şeklindeki ilçenin 
artan nüfusuna paralel olarak, hava 
ve çevre kirliliğininde hissedilir dere
cede arttığını, kirliliği önlemenin ve 
çevresel açıdan zararsız ve ekonomik 
olan doğalgazın Gemlik'e getirilmesi 
ve kullanılmasını herkesin arzu ettiğini 
söyleyen Akıt, ana boru hattının ilçe 
sınırlarından geçtiğini ve bazı sanayi 
tesislerinde kullanıldığı belirterek, 
geçmiş dönem ile kanalizasyon çalış
maları sırasında konuya el atmalarını 
hatırlattığını belirtti.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Kemal Akıt, yazılı açıklamasını şöyle 
sürdürdü. Görevde bulunan Belediye 
Başkanımız Nurettin Avcı, doğalgaz 
olayına çok sıcak bakmakta ve giri 
şimde bulunmaktadır. Türkiye'mizde bu

Kaymakamlıkta büro oluşturuldu

Terör şehitlerine iş bulunacak
İç İşleri Bakanlığınca hazırlanan 29 Mart 1996 tarihinde yürürlüğe giren "Terör 

eylemleri nedeniyle şehit ve malül olanların yakınlarının ve çalışabilecek durumda - 
-ki malûllerin kamu kurum ve kuruluşlarında iş istihdamı" hakkındaki yönetmelik 
gereğince ilçemizde de "Şehit aileleri Hak sahipleri mürcaat bürosu" oluşturuldu.

İlçe Kaymakamı Orhan Işın, tarafından yapılan yazılı açıklamada şehit aileleri 
hak sahipleri müracaat bürosunun Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde 
Yazı İşleri Müdürü İbrahim Ay, tarafından yürütüleceği bildirildi.

Öte yandan Kaymakam Orhan Işın, başkanlığında ilçe Jandarma Komutanlığı, 
İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan hak 
sahipleri tesbit bürosu oluşturuldu. Terör eylemlerinde şehit ve malül olanların yakın - 
larının kamu kurum ve kuruluşlarında iş bulmalarını kolaylaştıracak olan bu bürolar 
çalışmaya başladı.

Ali Biliz'in çekildiği mücadelede Yüksel Yıldırım ve Mahmut Solaksubaşı çekişti

Turhan Tayan, Mahmut Solaksubaşı 
ile Seyhan Aydın'ın barışmasını istedi.

Seyhan aydın, bu arada yaptığı 
konuşmada “Yüksel Bey, bu dönem 
yönetimde görev almamamızı bizden 
rica etti. Biz, bu sene dikkat ederseniz, 
yönetime talip olmadık. Mahmut İse 
liste çıkardı. Bu sürtüşmenin bitmesini 
İstiyorlarsa Mahmut da çekilsin." dedi.

Solaksubaşı ise buna hiç cevap ver
medi.

Bakan'ın girişimleri ile iki taraf el 
sıkıştı. Mahmut Solakusbaşı sözlerinin 
yalnış anlaşıldığını ifade etti.

Bu arada söz alan Yüksel Yıldırım 
ise, siyaset yapmanın herkesin harcı 
olmadığını, bu kongreye giderken 
bütün gruplardan tek liste ile seçimlere 
gidilmesini istediğini ancak, yine bunu 
sağlamakta güçlük çektiklerini bildiıdi. 
"Gemlik'te bu birliktelik sağlanmadığı 
müddetçe seçim alamayız. Ben, liste
mi hazırlarken, Aydınlar Allesl'ne dışta 
kalın dedim. Kaldılar . Mahmut 
Solaksubaşı yeğenlmdlr. Ona da 
söyledim. Ama maalesef dinletme 
dlm. Partide birlik sağlanması İçin 
bana bir dönem daha İmkan verin 
dedim. Görüyorsunuz kİ olmadı. 
Gemlik'te barışı mutlaka sağlamalıyız. 
Ben 60 yaşımdayım. Siyasi hiç bir bek
lentim yok. Barışçı bir DYP bırakmak 
İstiyorum. Bu kavga sürdüğü müd 

görevi BOTAŞ üstlenmiştir. Belediye 
Başkanımızın temaslarından kamu 
yatırımlarının kısıtlandığı ve mevcut - 
ların özelleştirilmeye çalışıldığı bir 
dönemde bunun mümkün olamaya
cağı kanatindeyiz. Doğal gazın ülke 
içinde dağıtım ve satışını düzenleyen 
mevcut 397 sayılı kanun hükmündeki 
kararnameye gör e, dağıtım 
şebekesinin ya devlet kuruluşu olan 
BOTAŞ tarafından veya kararname 
hükümleri çerçevesinde kurulacak bir 
sermaye şirketi tarafından yapılması 
gerekmektedir.

Ekonomik, temiz ve çağdaş enerji 
kaynağı olan doğal gazı ilçemizin 
hizmetine sokmak için Gemlik 
Belediyesi, Ticaret Odası, sanayiciler 
olarak bir şirket kurulması, gaz 
talebinde bulunulmasının acilen 
düşünülmesini gerekli görmekteyiz 
dedi.

Doğalgaz olayının mali potresinin 5- 
6 milyon dolar olacağını da söyleyen 
Kemal Akıt, sanayicilerimiz, tüccar
larımız ve halkımızn fikir desteklerini ve 
katkılarını bekliyoruz. Daha sağlıklı bir 
çevrede huzurlu yarınlar diliyoruz şek
linde konuştu.

detçe başarılı olmamızın imkanı yok. 
Sayın Bakanım bunu sağlayın" dedi.

Daha sonra seçimlere geçildi. İlçe 
Seçim Kurulu Başkanlığından yapılan 
seçimlerde 388 delege oy kullandı.

Listede Yüksel Yıldırım 238, Mahmut 
Solaksubaşı ise 150 oy aldı. 4 oy ise 
iptal edildi. Yüksel Yıldırım başkanlığın - 
da yeniden oluşturulan Gemlik DYP 
İlçe yönetim kurulunda şu kişiler yer 
alıyor.

Mukaddes Serim, Mehmet Avcı, Ali 
Acar, Erhan Süzer, Sümer Atasoy, İsmail 
Kaya, Ömer Bal, Şafak Ergür, Mehmet 
Bayraktar, Osman Doğan, Er han 
Öksüz, Haşan Kula, Mehmet Çakar, 
İhsan Ateşli.

Disiplin kurulu:
Doğan Malgll, Murat Aşkın, Hüseyin 

Yurttaş, İbrahim Yumru, İsmail Kemah, 
Mahmut Şener, Ali Onseklz, M. Ali 
Temel, Fımıt Sönmez.

İlgi Delegeleri:
Yüksel Yıldırım, İbrahim Aydın, Aydın 

Erenoğlu, Faik Yumru, Berkay Kırmızıay, 
Necati Aydın, Ali Kayacık, İbrahim 
Mert, Kerim Yaşar, Cemil Aydın, Ahmet 
Çelik, Ethem Karakaş, Yıldırım Akıncı, 
Mustafa Utguran, Yüksel Kaynak, Halil 
Yurt, Bayram Demir, Atilla Sargın, Ömer 
Bal, Nurettin Önder, Mehmet Turgut, Ali 
Osman Yavuz, San Aydın,

SIRASI ÇELDİKÇE

KÜLTÜR ETKİNLİKLERİ
Oh çok şükür.. Yıllar sonra da olsa; 

ilçemde kültür etkinliklerine büyük ilgi 
gösteriliyor. Resim sergileri, dikiş ve nakış 
sergileri, fotoğraf sergileri, paneller, halk 
dansları ve folklor gösterileri, tiyatrolar, 
Türk Sgnat Müziği konserleri.

Ne mutlu. Gençlerimiz başta olmak 
üzere, halkımız katkılarını esirgemiyor. 
Korolarda, topluluklarda yer alıyor, izli 
yor. Dikkatle ve zevkle dinliyor. Coşku ile 
alkışlıyor. Şevk veriyor yerel 
sanatçılarımıza insanımıza.

25 Nisan gecesi Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür Derneği Türk Sanat 
Müziği topluluğu son derece başarılı, 
nefis bir konser verdi. Hüzünlü gönülle 
rimiz şenlendi, kulaklarımızın pası silindi.

Musikimizin unutulmaz ve sevilen 
şarkılarını .Şef-Bestekar Erdinç Çelikkol'un 
yönetiminde başarı ile icra ettiler.

Solis1|lerimiz Maksut Akçay, Muhterem 
Dicle, Aslıhan Yurdakul, Osman Doğan, 
Mustafçı Kemal Güngör, Münire Sayın, 
Gülnur Altındağ, Nebi Tülek, Şükran 
Sonat, Celal Afacan ünlü ses sanatkar
larından hiç de farklı söylemediler. 
Sazlarımıza da diyecek yoktu hâni. Tam 
bir uyum içinde görevlerini başarı ile 
yaptılar.

Ali Aksoy'da sunuculukta gür ve 
güzel Üslubuyla Tarık Gürcan'ı aratmadı.

Sanatsever bini aşkın genç-ihtiyar, 
kadın erkek Gemlikli gecenin ileri saat
lerine kadar özenle izlediler Muhteşem 
konseri. Her bölümün sonunda ayakta 
alkışlarla inledi Belediye Düğün Salonu.

İnanın ç.ok mutİu oldum. Göz 
pınarlarımdan sevinç gözyaşları 
döküldü... İçim ferahladı.

Oldum olası gıpta ederdim diğer il 
ve ilçelerin kültür etkinliklerine. Bizim 
neyimiz eksikti ki.. Üzülür, hayıflanır 
doğrusu kıskanırdım sanata dönük çalış
maları..

Ekonomik gelişmişlik yönünden 
Türkiye'mizin 12. ci sıradaki yerleşim böl
gesi Gemlik'imizjn; kültür ve sanat etkin
liklerine, sportif faaliyetlere karşı ilgisizliği
ni kabullenemiyordum doğrusu. Yaşam 
yalnız para kazanmak, bar-pavyonlar- 
da ömür tüketmek, yeşil çuhalarda zar 
yuvarlamak, beşyıldızlı Otellerin gazino - 
larında serveti yok etmek mi idi.

Asla..' Yeni yetişen nesil, çok farklı 
baktı yaşam felsefesine. İnsan bir robot 
değildi özünde; düşün ve yaratıcılık 
vardı. Spor, müzik, resim, tiyatro gibi 
etkinlikler insanı sevecen, barışçı kılan, 
saygı görür, saygı gösterirdi. Zira bu nevi 
görsel çalışmalar ruhu incelten, kişiliği 
yücelten değerlerdi.

Böylesi değerlendirmelerledir ki; önce 
bilardo salonlarına yöneldi gençlerimiz. 
Hemen hemen her mahallemizde bilar
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KÖHfâ 0}SFı
Matbaacılık-Yayıncılık- Reklamcılık ve Tanıtım Hizmetleri 

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

Serbest Meslek Makbuzu-Kartvizit-EI İlanı-

20 DAKİKADA BİLGİSAYAR SİSTEMLİ 
KAŞE VE MÜHÜR İŞLERİ YAPILIR.
Gazhane Cad. Fikret Oto Elektrik 

yanı No : 51/A GEMLİK Tel : 513 17 97
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do salonları açıldı.
Okullarımızın yıl sonu 

müsamerelerinden esinlenerek tiyatro-' 
lar oluşturdu. Amatör sanatçılar olarak 
eserler sahnelendi başarı ile okul salon
larında. Bugün Körfez FM Tiyatro Fm 
Tiyatro kolu bazı eserleri sahneye koyu 
yor. Yıl boyunca resim sergileri, dikiş - 
nakış sergileri, fotoğraf sergileri, ker
meslerle yetenekler sunuluyor. 
Halkımızın takdirine... Paneller, 
insanimizce ilgi ile izleniyor. İlgi çekici 
sorularla sorunlara ve olaylara olan 
alaka dikkat çekiyor.

Rahmetli Ahmet Süren, yurdun çeşitli 
yörelerine ait halk danslarını ve folk- 
lörünü Gemlik'e taşıdı. Gençlerimizi eğit
ti. Topluluğu geliştirdi. Yerel ve ulus
lararası yarışmalara katılarak Gemlik'i 
temsil etti. Ödüller aldı.
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Ya Özcan Ceylan'ımız. Onbinlerce 
gencin evlilik törenlerini şenlendirdi. 
Yemekli toplantılara katılanları coştur
du. Yetenekli parmaklarından çıkan 
müziğin eşliğinde dans ettik, horon tep 
tik. Halay çektik, çiftetelli oynadık...

Sevgili Kardeşimiz, bir tek kendisi ile 
kalsın istemedi bu iş. Yeni yetenekleri 
bulup, yetiştirmek istiyordu. Çünkü 
yetenekli gençlerimiz vardı öncülük etti.i 
Gemlik Belediyesi Sanat ve Kültür ı 
Derneği Özçan'ın büyük çabaları sonu
cu kuruldu. Türk Sanat Müziği Toplululğu 
oluşturuldu. İlk konser gibi, ikinci konser 
de başarı ile icra edildi.

Başta protokol olduğu gibi, halkın 
büyük ilgi gösterdiği konserin şefi Erdinç 
Çelikkol önemli bir konuya parmak 
bastı. Halkın daha rahat izleyebileceği, 
koronun daha rahat yerleşebileceği 
Akustik ses düzeni olan bir konser salonu 
istedi yetkililerden.

İsek yerindedir. Haklı istektir. Bence 
uygun yerde vardır.

Şimdiki kütüphane binası restore edi 
lerek veya yeniden yıkılıp inşa edilerek 
konser salonu yapılabilir.

Olmadı... Boşaltılan eski zeytinhaline 
kültür sarayı yapılabilir..

Kültür sarayında, konser salonu, tiyat 
ro salonu, toplantı salonu, sergi salonu, 
kütüphane gibi komple kültür hizmeti 
içeren bir yapıt hizmete sunulabilir.

Bu hizmet Gemlik'e yakışır. Belediye 
Başkanımız, parti ileri gelenleri, kitle 
örgütleri, tüccar ve esnaf kuruluşları, 
milletvekillerimiz değerli Milli Eğitim 
Bakanımız, Bursa'mızın dert babası, 
işgören milletvekili Turhan Tayan'ın 
gayretli çalışmaları ile büyük eser 
Gemlik'imize kazandırılabilir.

Haydi sıvalayalım kolları... Başlamak, 
bitirmek demektir.
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Çocuklarda zeka gelişimi
I Zekayı belirleyen tek etken kalıtım değildir.

sonu I Ç°cu9un zekasının dengeli ve yeterli beslenme, ilgi 
meret\;-ve eğitimle gelişebileceği, çocuğun anne karnında 
-Çbf ölo^ uygun beslenmesi, beynin kanlanma ve oksijen 
te okul soif. *|masının yolunda olmasının zekayı etkileyebileceği 
nhno° bildirildi. Güç doğum sırasında çocuğun soluğu kesilirse 
ır9ten dili Pey'n hücrelerinin öleceğini ve zekası etkilenebiliyor, 
sergileri, Beyin dokusunu doğumdan sonra örseleyen yaralan- 
unuluyor. pıalar ve beyin iltihapları, zeka gücünü düşürür.
FQ.nŞİk ■ j||< yaşlarda uygun beslenme ile anne ve babanın 
bylara^ol Yönlendirilmesinin de zekayı geliştirebileceğine dikkat 

■ekildi.
urdun çe^ - İlginin ve eğitimin yetersiz olduğu bir evde, çocuğun 
'ını.ve tekası kolay serpilip gelişemez. İlk yıllardaki ilgisizlik, 
ferimizi eâ# I
tel ve u^s°nradan ne kac*ar u9raŞ|lsa da düzeltilemez. Yoksul 
ak Gemlıi ve eğitimsiz bir ailede büyüyen çocuk, sağlam olsa da 

zeka gelişmesi yavaş gider. Okul çağına geldiğinde 
3nbinleıceRa öğrenimine hazır değildir, ya da yaşıtlarından geri 
on coştu Balml§tır- Öğrenim yarısına çok genden başlamış bir 
lan çtolocuk, açığını kolay kapatamaz.
ıoron tepl Zeka gelişmesi ilk yaşlarda hızlı, daha sonraki yıllar -

[da yavaş olur. 15-20 yaşlarından sonra zeka gelişmez. 
endisiileL . ... . .
4 neklerT u yaŞtan sonra gelişen zeka değil, bilgi, beceri ve 

Çünkü feeneylerdir. Kişinin temel zeka gücü aynı kalır, hatta 
cülük eti »aşlanmayla düşüş bile gösterebilir. Zeka gelişiminde 
e Kültürljj|enin ekonomik durumu, eğitim düzeyi, çocuğa ilgisi 
jlansonu-| .. .. .
Toplululğulveyakla§,ml etken olur 
ıci konseıj w

^Kazancımızın çoğu
a parmoil

=tnutfaga gidiyor
kîir. Bencil

I Türkiye'de hane halkının temel tüketim harca- 
resfoıeedfralafinda gıda harcamalarının 1. konut harca- 
sa edte'e İmalarının ise 2. sırada olduğu belirlendi. Buna karşın, 

■ürk halkının dengeli ve yeterli beslenmediği öne 
eyiinha&EKürülüyor.

I Türk halkının, gelirlerinin büyük bölümünü gıda har- 
;ak)nu ;w|camalarına ayırmasına karşın yeterince beslene 
e'3 sor.l mediği belirtildi.
jlturhemn Gıda harcamalarının kentlerde yüzde 30.95, kırsal

■ferlerde ise yüzde 43.91 olduğu öğrenildi.
Hane halkının temel tüketimleri gözönüne 

f k 1 olıncil9ınc)a 9ıc*a harcamaları yüzde 35.48 ile 1. sırada,
ı/iir fHkonut harcamaları yüzde 20.79 ile 2. sırada, giyim har- 

ort hntaKama,arl ise Yüzde 12.29 ile 3. sırada yer almaktadır.
. Bürkiye'de haneler, harcamalarınnın yüzde 68.56'sını 

,n °k aJ |9lda' konut ve giyim harcamalarına, yüzde 31,44'ünü 
buy İse ulaştırma, haberleşme, ev eşyası, sağlık, kültür, 

g-yuni ieğitim ve diğer harcamaları yapmaktadır.
Türk diyetinin temel gıdasının tahıl ürünleri olduğu, 

■özellikle buğday tüketiminin kişi başına 272. Kğ.ı bul- 
___ >Bduğu, kişi başına tüketimin diğer yıllara göre yüzde 36 

oranında artış olduğu öğrenildi.

TİBelJitığına 
4 dikkat/
^ ■ | Bel fltıgı hastalığının, ağır kaldırmanın yanı sıra, 
9 * Buzun süre hareketsiz oturmanın yol açtığı bel 

■adalelerindeki zayıflamadan kaynaklandığı da öğre
nildi.

Bel fıtığına en çok ağır yük kaldırma ve ters bel 
hareketlerin yol açtığı, diğer bir nedeninin de karın ve 
[bel adalelelerinin zayıflaması olduğu’bildirildi.

Karın ve bel adalelerinin zayıflaması nedeniyle, bel 
omurlarında yapısal bozukluklar ortaya çıkıyor.-

Modern yaşam, büroda çalışma koşulları, insan - 
ların bel adalelerin kullanmalarını önlüyor. Uzun süre 
[oturan yürümeyen, uzaktan kumanda ile televizy
onunu, müzik setini açan bireylerin bel ve karın 
[adalelerini güçlendirecek hareketler yapması gerekir. 
[Şişmanlık ve hareketsizlik konfor hastalığı olan bel 
[fıtığına zemin hazırlar.

Bel fıtığı eğilme, doğrulma, ağırlık kaldırma, merdi 
İven inip çıkma sırasında bel, baldır, bacak, diz ve 
[arkasında ağrı, bacaklarında uyuşma, güç kaybı gibi 
I belirtiler gösterir.

Bel fıtığından korunmak için, hareket edilmeli, sırt 
İdik tutulmalı, yere eğilme sırasında dizler bükülmeji, 
[ağır eşya kaldırılmamak, spor yapılmalı, kilo alma - 
İmaya dikkat edilmelidir.

V Aî^ı FAk A V Ari CİDDİ
"NEREDEN BULDUN" KANUNU

Doğru Yol Partili, Sanayi Bakanı 
Yalım Erez'in, büyük iş adamlarını ve 
Medyayı kapsamına alacak olan 
"Nereden Buldunuz", kanun teklifinin 
hazırlıklarını yaptığını, ulusal basın
dan öğreniyoruz.

Mal varlıklarının araştırılacağı, 
kişiler arasında, Medya yöneticileri, 
yazarlar, spikerler ve program 
yapımcıları da yer alacakmış...

E.. Bu "temiz eller" gündeme gele
cek ise, inceleme geniş kapsamlı 
olmalıdır.

Medyada kendine "duayen" 
dedirten, hep tüyü bitmemiş yetim 
hakkının, peşinde olduğunu 
söyleyen, ama "sadece patronunun 
hakkını koruyan", onun "gösterdiği 
hedefi hırpalayan" kahraman! 
gazeteciler de kapsam içine alınıyor.

Şimdi, kapsam genişleyecek...
Artık hedefte, tek bir bayan lider 

yok.
Şimdi özel televizyon kanalına ve 

büyük gazeteye, sahip kişilerin 
davranışını merak ediyorum.

Kendisini reklama doyuran, 
verdiği reklam gelirleriyle büyüten, 
bir iş adamının ipliğini nasıl pazara 
çıkaracaklar.

Son on-onbeş yıl da, şirket ciro
larının Devlet bütçelerine yaklaştığını 
nasıl soracaklar.

"Nereden buldunuz" sorusun da.
Önemli olan, bugünkü durum 

değil.
Kaynak önemli..
Servetinin veya gelirinin "ilk kay

nağı" nedir?
İşte, en zor sorulardan biri bu.
Öldükten sonra, "kabir“de bile, 

belki bu kadar zor, bir soru yoktur.
Eğer İtalya'daki gibi bir "temiz eller 

operasyonu" yapılacak ise, kapsam 
herkesi içine almalı ve hakimlere, 
geniş yetkiler tanınmalıdır.

Yoksa, sadece bir politikacıyı 
hedef alan, temiz eller operasyonu, 
adil bir davranış olmaz.

Olsa, olsa, "çin işkencesi" oiur.

"Fıkra-Yorum"
REKLAMIN BÖYLESİ

Bir fabrikatör, arkadaşına dert 
yanıyordu.

- "Geçen hafta iyi bir gece 
bekçisine ihtiyacımız var, diye 
gazetelere bir ilan vermiştik ya. .."

- "Eee... Ne oldu?"
- "Ne olacak! "Reklamın çıktığı 

gün fabrika soyuldu..."
İşte görüyorsunuz, zamanla

mayı...
Fabrikanın, kontrolden uzak 

olduğunu gören hırsızlar, malı 
götürüyorlar.

, Peki... Kanunlardaki boşluklar
dan yararlananlar, kanunları kendi 
menfaatlerine göre yorumlayanlar, 
ne yapıyorlar.

Onlar, "Malın en büyüğünü" 
götürüyorlar.

İşte... Bir "hayali ihracat olayı" 
hala kamuoyunda tartışılıyor.

İş dünyasının en ünlüleri, bir çok 
politikacı , Bazı eski Bakanlar, hep 
hayali ihracat olayı ile, birlikte 
anıldı.

Peki.. Sonuç ne oldu.
Tabi ki, hiç bir şey olmadı.
Şimdi, sadece bir parti liderine 

yüklenerek, "temiz eller" yaratma 
peşindeyiz.

Bu eller, herkese ve her olaya, 
önyargısız uzanırsa, bu işi alkışlarız.

Bütün usulsüzlükler, yolsuzluklar, 
ortalıkta dururken, sadece bir olaya 
ve bir kişiye "temiz eller uygu
larsak", o zaman bu eller, temizle 
nebilir mi dersiniz!

"Bir söz bir yorum"
"Dünyada başarı kazanmanın iki yolu 
vardır:
Ya kendi aklından faydalanmak, 
Yahut ta başkalarının akılsızlığından" 

"LA BRUYERE"
"Keşke bizim yöneticilerimiz hep 
birinci yolu seçmiş olsalardı."

Erol günçAy

PARA KADAR "NİYET" DE 
ÖNEMLİ

Yıldırım'ın ANAP'lı ilçe Belediyesi 
1996 yılı yatırım programını 
"pankartlarla açıkladı.

Bu yıl başlanması planlanan yatırım - 
lar şunlar,

Sağlık Ocağı
Kondüsyon Merkezi
Öğrenci Yurtları
Kapalı Spor salonu
Çocuk Tiyatrosu
Kültür Merkezi
Evet.. Tam altı tane İrili ufaklı yatırım.
Kültür Merkezinin, 7 bin metrekare

lik bir alana yapılması planlanıyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, parasız 

lık bahanesinin arkasına sığınarak, dev 
projeleri ertelemeye devam ederken, 
Yıldırım Belediyesi, atak üzerine atak 
yapıyor.

Demek ki, Belediye Hizmetlerinde, 
Belediye tarafından yapılacak yatırım
larda, "para" kadar “niyet" de önemli 
oluyor.

Son iki yıldır, Bursa'da, ön plana alı
nan, bir etkinlik var.

Osmangazi Belediyesi tarafından 
başlatılan bu güzel etkinlik, “çocuk ti 
yatro kursları"...

Bunun, çocuklar üzerinde, büyük 
etkisi var.

Çocuklar daha güzel, daha cesur 
konuşuyorlar.

İlerideki yaşamlarında, kendilerine 
lazım olacak, en önemli özellikleri, bu 
yolla kazanıyorlar.

Yıldırım Belediyesi de, bu işin farkı
na varmış.

1996 yılında, başlanacak yatırımlar 
arasında, çocuk tiyatrosu da var.

Sadece çalışmak, sadece üretmek, 
insanoğluna yetmiyor.

İnsanoğlu, sanat ile müzik ile doyu
mu da arzuluyor.

İşte, "BORUSAN MÜZİK ETKİNLİKLERİ" 
bunun en güzel örneği.

E... Ne diyelim.
Dansı, Gemlik Belediyesinin başı

na...

Süt 
ineklerine 
bir yıl 
sigorta 
zorunluluğu

Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı, süt inekçiliği 
projesi uygulayan ortak
lara, hayvanlarını 
mülkiyetine geçirmelerini 
takiben bir yıl süreyle si 
gorta ettirme zorunluluğu 
getirdi.

Tarımsal kooperatiflerin 
yatırım faaliyetlerine 
yapılacak Devlet yardımı 
yönetmeliğinde değişiklik 
yapan Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı yönetmeliği 
resmi gazetelerde yayın
landı.

Bakanlık tarafından 
yürütüleceği belirtilen 
yönetmelik hükümleri, 
Maliye Bakanlığı ile 
Sayıştay'ın görüşleri alı - 
narak hazırlandı.

Yönetmelik r esml 
gazetede yayınlandığı 
tarihten itibaren yürürlüğe 
girdi.’

Ağaçları kurban etmeyin kampanyası
Mutfak sanayiinde önemli yere sahip 

olan İnoksan A.Ş. çevre bilincine, katkıda 
bulunmak amacıyla ağaçları kurban 
etmeyelim kampanyası başlattı.

İnoksan A.Ş. tarafından yapılan açık
lamada çevrenin günümüzde acımasızca 
yol edildiği belirtildi. Bir ton kağıt için 17 
ağaca kıyılırken, bu ağaçların yerine fidan 
dikilmediğini ve ağaçların ve ormanların 
gerçek anlamda korunmadığa dikkat 
çekildi.

Çevre konusundaki bilgisizlik ve bilinç

sizlik yüzünden Türkiye'nin her geçen gün 
hızla çölleştiği, İnoksan'ın çevre bilincinin’^ 
oluşmasına katkı için 4 yıldır ağaçlandır
ma çalışmaları yapılıyor.

Bu yıl geçmiş yıllardan farklı olarak dost 
ve müşterilerimize cam fidanı ve çevre 
bilincinin işlendiğini, Türkiye'nin geleceği 
bizim elimizde. Çocuklarımıza yaşanabilir 
bir ülke bırakmak zorundayız. Herkes bu 
bilinçle hareket etmeli, herkes çevre 
değerlerini koruyup, yok olanın yerine 
yenisini koymalı.

GEMLİK REHBERİ
Resmi DairelerGerekli Telefonlar

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

Kaymakamlık
Kaymakamlık 5131051
Kaymakamlık Ev 5131052
C. Savcılığı 5131053
C. Savcı Yrd. 5132954
Emniyet M. ■ 5131028

ULAŞIM
Uludağ Turizm 5131212
Aydın Turizm 5132077

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

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

5132066
5134503
5131274
5131900

TEK Arıza 
TEK İşletme 
Turizm Der. 
Spor Sah.
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 (İşgünlerl) 

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

Deniz Otobüsü
Yalova -Kabataş (İşgünlerl) 

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

Yalova -Kartal (İş günleri)'1
07.30-09.00-10.30
12.30-14.45-16.45
18.15-19.30-20.00

Belediye
Santral 5134521-23
Başkanlık 5134520
Zabıta 5132432
Otobüs İşlet. 5134521-122
Su İşletmesi 5134521-115
İtfaiye 5132325
Muhasebe M. 5134521-182
Yazı İş. Md. 5134521-111
Su Arıza Yalnız 185

TUP DAĞITICILARI
Aygaz 513)2 95
Özgaz 514 1700
Tekgaz 513 1637
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Likitgaz 514 28 41
Yeni Likitgaz 513 65 00
Alevgaz 513 40 95

Gemlik'te 
sinema günleri:

AİLE SİNEMASI
Bu hafta:

TUT ŞU BÜCÜRÜ
Tel: 513 13 29
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13 yaşındaki kızını satmaya kalkan dostunu 10 kurşunla öldürdü

Kumla'da
namus cinayeti VEFAT
Küçük Kumla' da 

' Kurban Bayramının 
ikinci gecesi dost 
hayatı yaşadığı dostu 
Kalender Altay'ı, 13 
yaşındaki kızı S.Ç. ye 
cinsel tacizde bul
duğu ve geneleve 
pazarlamak istediği 
gerekçesiyle 10 
kurşunla öldüren 
Emine Çam(42) jan
darmaya .teslim oldu. 
Küçük Kumla 
Güzelyalı Mahallesi 
Özünteş Önder Sitesi 

. E Blok 3 numarada 
? otıîran Emine Çarh'ın

Kurban Bayramının 
ikinci günü dostu 
Kalender Altay geç 

• saatlerde evine geldi

bir süre konuşan iki ‘ 
sevgili arasında daha 
sonra tartışma 
başladı.
Dostu Kalender 
Altay'ın 1.3 yaşındaki 
kızı S.Ç.'ye cinsel ’ 
tacizde bulunmak . 
istediğini söyleyen, 
Emine Çam, dostuna 
ait silahla 10. el ateş 
ederek Kalender 
Altay'ı kalbura çevir
di.
Bursa ye çeşitli .. 
genelevlerde çalıştık - 
tan sonra 2 yıldır 
Küçük Kumla'da 
yaşamaya başlayan 
Emine Çam, jandar
mada verdiği 
ifadesinde İstanbulda

konservatuvar da 
eğitim ğöıen 13 
yaşındaki kızı S.Ç. yi 
dostunun geneleve 
satmak istediğini ayrı
ca kendisiyle ters . 
İlişkide'bulunmasını 
teklif ettiğini ileri 
sürdü. Aralarında bu. 
nedenle tartışma çık 
tığını bilderen Emine 
Çam, Kalender . 
Altay'ın kendisini ' 
dövmeye başlayınca 
yatağın yanında 
bulunan tabancasını, 
alarak ard arda . 
ateşlediğini söyledi.
Adliye ye sevk edilen 
Eminç Çam ,tutukla- 
narak cezaevine •. 
gönderildi..;^

İlçemizin tanınmış eşrafından 
İbrahim AYDIN'm eşi 

Cevat, Sedat AYDIN ile 
Nebahat ONUR'un 

anneleri hayırsever insan

Avse AYDIN'
kaybettik.

Üzüntümüz sonsuzdur.

Başsağlığı
Değerli arkadaşım Ahmet Atalar ve ailesinin 
geçirdiği üzücü trafik kazasında kaybettikleri 

kıymetli eşleri

Semra ATALAR'n

Merhumeye tanrıdan rahmet dileriz. 
Cenazesi 7.5.1996 salı günü 

öğle namazını müteakip 
Gemlik Çarşı Camii'nden 

kaldırılarak Adliye Köyü'nde 
toprağa verilecektir.

Eş, dost ve tüm din kardeşlerimize 
duyurulur.

:::

s;

$3

Ka 
l: 
I-

it;

ölümü nedeniyle üzüntümüz sonsuzdur. 
Merhumeye Tanrı' dan rahmet,kederli Atalar 

ailesine ve yakınlarına başsağlığı 
dilerim.

ailesi
KADRİ GÜLER NOT : Çelenk gönderilmemesini, arzu edenlerin T.E.V. bağış 4 

ta bulunmalarını rica ederiz.

Çemlik bizimdir
ilçemizi temiz 
tutalım

KAYIP
Gemlik Nüfus

Mü,dürlüğü'hden 
almışolduğum nüfus 
cüzdanımı kaybet
tim. Hükümüzdür. 
İzzet Okumuş

MILTON
W

fen

fel<

AHŞAP DOĞRAMA VE PRES KAPI SANAYİ

Müteahhit- Kooperatif ve şahıs inşaatlarında hazır 
kapı uygun fiyat, ödeme kolaylığı ihtiyaç sahipleri 

mağazamıza uğrayınız . Çeşitlerimizi görünüz

FARUK HELVACI

AİLE ÇAY BAHÇESİ
Düşün, nişan ve özel

günleriniz için
rezervasyonlarımız devam ediyor

fe- 
i H 
Jfel

i*
R

te 
R % s

İstiklal Cad. No. 84 Sağlık Ocağı Karşısı GEMLİK 
Tel: (0.224) 514 42 92

İskele Meydanı GEMLİK Tel: 513 10 71 b 
g
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SİYASİ GAZKTSFTALIK

Kurumlar Vergisi Rekortmeni değişti.

vergi şampiyonu
rız.

kORFEZ OFSET ten“rhyaenilik
KAŞEDE VE MÜHÜRDE BEKLEME YOK 

Yarım saat içinde bilgisayar sistemi ve kaşe makinemi* 
zle kusursuz hizmet sunuyoruz.

Ayrıca kendinden mürekkepli, İthal otomatik kaşeler, 
azhane Cad. Beceren Apt. Altı No: 51/A GEMLİK Tel: 513 17 97

Gemlik Vergi Dairesi'ne kayıtlı olan Kurumlar Vergisi mükelleflerinin 31 Mart tarihine kadar vermiş oldukları
beyannamelerin sıralamasında bu yıl kurumlar vergisi rekortmeni değişti.

Veliler, Okul Müdürüne hesap sordu

Gemlik Lisesinde
tartışmalı kongre

Gemlik..Li'sesi Okul 
Koruma Derneğinin pazar 
günü yapılan olağan genel 
kurul * kongresinde, velîler 
okul müdüründen, öğren
cilerden töpllancın .para' 
farın hesabını sordu. ‘

Pazar günü yapılan 
genel kurul toplantısında 
okulda toplanan paralar 
korkusunda okul müdürü
Nevzat •jG'üt'dert 1 hesap

raporunu da okul müdürq 
Nevzat Gür okudu, gelir
lerinin 1 milyar 349 milyon 
104 bin lira gelire karşı, 1 
milyar 321 milyon lira gider 
öldüğünü söyledi,.
Harcamalar ı.n ok üI j 
onarımına hârcan’dığı’hi 
söyleyen Gür'e velilerden 
yoğun eleştiriler geldi.tî 
-Velilen Okul müdürünün?

Orhangazi yolunda faaliyetini südüren Şafak Emaye ve Soba Tic. Ltd. Şti. 10 milyar 729 milyon 668 bin lira soran veliler, gelirlerin nere 
■natrah göstererek, 2 milyar 682 milyon 417 bin lira Gemlik Kurumlar Vergisi şampiyonu oldu. İkinciliği geçmiş yıllar- ye harcandığının belli 
da olduğu gibi Kafoğlu Yağ Sabun San. A.Ş. 2 milyar 284 milyon 715 bin lira matrah göstererek, 2 milyar 321 milyonolmc|dığını öne sürdüler. 
L78 bin lira, Döküm Makina Müh. Paz. Ltd. Şti. 5 milyar 894 milyon 264 bin lira matrah göstererek, 1 milyar 473 milyon Ancak, dernek yöneticile 

r,.... .. .. - .... - rınden bir kışı dışında kimse
566 bin lira ile uçuncu o du. \, ■ ■ , bulunmadığı toplantıda

1995 yılına ait gelirlerinden dolayı Kurumlar Vergisi verecek mükelleflerin isimleri ve ödeyecekleri vergi miktarları yönetjm kuru|u çalışma

öğrencilerden topladığı'

şöyle:
lâfak Emaye ve Soba Tic.Ltd.Şti 
çafoğlu Yağ Sabun San. A.Ş. 
bokum Makina Müh. Paz. Ltd.Şti. 
feda Gıda Pazarlama Ltd.Şti. 
lemnak Nakliye Taah. Tic. Ltd.Şti.' 
fıidırım Tuz San. Tic. A.Ş.
büzel Nakliyat San. Tic. Ltd. Şti. 
taunlar Mobilya Tic. Ltd.Şti.
Dayıoğlu Döviz ve Altın Tic. A.Ş. 
Lydınlar Maden Taş San. Tic. A.Ş. 
Kıçukoğlu Gıda Pazarlama Ltd. Şti. 
kvcı Petrol Tic. Ltd. Şti.
Baytaş İnş. Tah.Tic.Turizm Ltd.Şti. 
Semar Denizcilik Tic.Ltd.Şti. 
sıtan Isı Tanzim ve Ahşap Ltd.Şti.

2.682.417 
2.321.178 
1.473.566
994.982
891.754
859.054 
778.284 
510.131
484.751
471.014 
413.863 
403.343
315.209
311.756
308.053

Gözde Mimarlık Müh, İnş. TaahüLtd. Şti 
Didem Teneke Kutu Anbaldj Sah. Ltd. Şti. 
Durmaz Zeytin ve Gıda'San. A.Ş? 
Uysallar Meşrubat Paz. Tic- Ltd. Şti. 
Aybey Mim. İnşaat San. Tiç. Ltd. Şti,; . 
A&B Tarımsal Üretim Peyzaj Tic. Ltd,Şti. 
Akıtlar Nakliye Akaryakıt İnş. A.Ş; 1 
Orksan Organik Kimya San. Tic.ltckŞti. 
Er-Nak Nakliyat Taşımacılık veTiC. Ltd. Şti.' 
Cengiz Harita İnş. San. Ltd. Şti. ., 
Atarher Turistik Tes. Yatırım ve İş:: A.|. 
Temel Tavukçuluk Yat. İş. Ltd.Şti. 
Burfleks Poliüretan Parça Gel. T .LtğfŞti. 
Yavuzlar Et Entegre Sah'.: A.Ş.- 
Şözüneri Mim. Müh. İnş. T. Ltd. Şti. ;

266.218 
230.649 
225.592
215.379
212726
208.071
199.225
185.158 
183.882 
173.766
162.795
156.333
156.303 
142.956 
138.376

Tüyler ürperten cinayet

.V.Mf
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HAFTAYA BAKIŞ
O Kadri GÜLER

Yine aynı konu
F 1969-76 yılları arasında yaklaşık yedi yıl öğretmenlik mesleğini 
yapmış bir gazeteciyim. Öğretmenlik yanında yaklaşık 3 yıl da okul 
müdürlüğü yani yöneticilik görevinde bulundum.
|F Geçtiğimiz yıl Gemlik KÖRFEZ'de yazdığım bir haber ve köşe 
yazımda, okullardaki para toplama konusuna dikkatleri çekerek, okul 
koruma derneklerinin çalışmadığını, okul müdürlerinin tek başına 
derneklerin görevlerini yerine getirdiklerini belirtmiştim.

Bu yazımdan sonra açıkça belirtiğim Gemlik Lisesindeki olaylar
dan sonra açılan soruşturma üzülerek söylüyorum ki KAPATILMIŞTI.

Olayda kusuru olanlar KORUNMUŞLARDI.
Benim kişilerle hiçbir sorunum yok. Gemlik Lisesinde öğrenim 

gören öğrencimde yok. Ama, Gemlik Lisesi bir somut örnekti.
■ Hepimiz öğrenci velisiyiz. Zaman zaman çocuklarımız evlerine 
gelerek, okuldan para istediklerini söylüyorlar. Her veli de isteyerek, 
veya istemeyerek, çocuklarının arkadaşları veya öğretmenleri 
arasında küçük düşmemesi için yardımda bulunuyor.
f Yapılan yardımlar iki türlü toplanıyor. Birincisi yardım zarflarıyla. 
İkincisi salma şeklinde. Odun kömür parası, karne parası, spor kolu 
parası, yemek parası, eşofman parası, kitap parası, dergi parası..vb. 
toplanan paraların hiç biri için makbuz kesilmiyor. Veliler paranın 
nerelere gittiğini bilmiyor.

İş bununla bitmiyor. Okul kantinlerinin kiraya verilmesinde türlü 
şeyler duyuluyor. Satılacak meşrubatların hangi firmaya verilmesi 
büyük pazarlıklara neden oluyor. Bunların karadığında fotokopi maki - 

i naları alınıyor, bilgisayarlar alınıyor... Okullara, Milli Eğitim 
Müdürlüklerine karşılığı olmayan yardımlar yapılıyor Koruma 
Demekleri Milli Eğitim Müdürlüklerine karşılıksız yardımda bulunu 

.yor!.
Tüm bunlar birer gerçek. Asıl bir gerçek de koruma dernek

lerinde velilerin görev almak istememeleri. Genel Kurullara kimse git
meyince, okul müdürleri ahbap çavuş ilişkisi içinde tanıdıklarından 
oluşturdukları yönetimlere istedikleri gibi hükmediyorlar. Gelir kay
naklarını kendileri usulsuz ve yasa dışı kullanıyorlar.

Bir inceleme yapılsın., görüceksiniz toplanan yardımlar, aylar 
sonra bankaya yatmıştır. İlgililer, lütfen tüm okullarda bu incelemeyi 
bir yapınız. Bakın nelerle karşılaşacaksınız .Bugün birçok okul 
yöneticisinin makam odası, ilçe kaymakamınkinden daha lükstür.

I Bunun nedenini araştırın! Araştırın bir lütfen...

Atatürkçü Düşünce 
Derneği'nin paneli ilgi gördü 

'Gençleı, laik 
ve demokratik 
düzene

......Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik Şubesi'nin 
Belediye Düğün Salönu'nda 
düzenlediği panelde orta 
dereceli okul öğrencilerine 
verilen “Atatürk ve Gençlik" 
Konulu panelde, Uludağ 
.Üniversitesi Öğretim 
Görevlilerinden Doç. Dr. 
Yûsuf Uzoğuz ve Gazetemiz 
Yazarı Araştırmacı Yılmaz 
Âk kılıç konuştu.

Akkılıç, gençlerin laik ve 
dernokratik düzene sahip 
çıkmalarını istedi.

Haberi sayfa 3'de

yılmaz /Ikkılıç'ın
"Resmi tarihin 

eleştirisine katkı" 
adlı yazısı sayfa 2'de

Devamı Haftaya

KISA KISA KISA
BAŞKAN AVÇI.
SEMİNERE GİTTİ
Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı; üç gün sürecek 
eğitim semineri için 
Kuşadası'na gitti. Avcı'nın 
yerine Belediye Meclis 
Üyesi Turhan Tunçkal 
vekalet ediyor.

STADDA KALE 
DİREKLERİNİ ÇALDILAR
•İİÇpmizde yeni hizmete 
giren stadın kenarında 
bulunan dipleri betonlu 
direkler, kimliği belirsiz hırsız 
lar tarafından çalındı. Polis, 
hırsızların peşinde.

Haberi Sayfa 6'da

YENİ VALİ 
TAŞANLAR, 
İLÇEMİZİ ZİYARET ETTİ 
İstanbul Eski Emniyet
Müdür, Bursa'nın Yeni Valisi 
Orhan Taşanlar, geçtiğimiz 
hafta Kurşunlu Köyü'nde 
yapılan Halk Eğitim Merkezi 
sergisine katıldı, 
kaymakam Orhan Işın'ı 
rrıalçamında ziyaret 
ederek, ilçemiz hakkında 
bilgi aldı.

Haberi Sayfa 3'de

30 yıllık eşi Ayşe 
Güler'! kendisine tem
bel dediği için tırpanla 
parçalayarak öldüren 
NecathGüler, polis 
sorgulaması sonucu 
suçunu itiraf etti.

Dört çocuk sahibi 
öfkeli koca, eşini 
öldürdükten sonra hen
değe atıp, üzerini otlarla 
örttü.

Korkunç cinayetin 
ortaya çıkmasından 
sonra Güler ailesini 
tanıyanlar şok geçirdi. 
Cani koca çıkarıldığı 
mahkemece tutukla
narak, cezaevine gön
derildi.

Haberi Sayfa 3'de

paralara karşı makbuz?» 
vermediğini-, makbuz' 
isteyenlerden ise. aldığı 
paralardan daha az mik- 

.tarda makbuz, yerdiğini, 
iddia ettiler. Öir veli; dışarı - 
dd 6 milyöh’ 500 biri lira 
satılan yabancı dil kitap 
farının okulda'9 milyon 500 
bin liraya satldığını ve ■ 
öğrencilere fatura veril 
mediğini belirtti. Gür-ise, her 
üç. ayda bir .Milli. Eğitim 
Müdürlüğüne karurpa; 
derneğinin gelir; giderleri 
hakkında rapor yerdiklerini' 
söyledi.

Velilerin büyük tepkisine 
neden olan ğenel kuruji 
toplantısında. Koruma 
Demeği yöneticileri yerine 
yardım toplayan Okul 
Müdürü tepki alınca, 
"muhatabınız ben değilim" 
diyerek salondan ayrıldı, '

Yönetim Kurulu çalışma ’ 
raporunun aklanmasına' 
geçildiğinde, divanı oluş
muş, toplantıda yeterli 
çoğurilük sağlandığı için 
gündem maddelerineJ 
geçilen genel kürul toplan
tısında yeterli çoğunluk j 
bulunmadığı gerekçe gös^J 
terilerek hükümet komiseri: 
toplantıyı bir hafta son ray a< 
erteledi..

Gem.li,İj Lisesinde 1 
yaşanan olaylı genel kurul
dan sonra veliler "Bu okul
da neler oluyor MIHI Eğitim 
ve Kaymakamlık uyuyor 
mu" diye sormaya ■ 
başladılar.

TRAŞ...
İZMİR'DE BİR OKUL AMERİKAN TRAŞI 

YASAKLAMIŞ..
SAÇ AMERİKAN OLMUŞ NE YAZAR...
BAŞ AMERİKAN BAŞ!..
AMERİKAN BAŞA, TÜRK TRAŞ
ÖYLE BAŞA, BÖYLE TRAŞ...

İnan
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KÖŞEMDEN
Yılmaz AKKILIÇ

Resmi taritı"in eleştirisine katkı

Son yıllarda “resmi tarih" i eleştirmek 
moda.

Doğrusu ben de eleştirilmesinden 
yanayım "resmi tarih"in. Çünkü ben, tarih 
sel sürecin, haksız yere "imparator"ların 
veya “padişah"ların, "kral'ların veya 
"sultan"ların,' "halife"lerin veya 
"papaların, "prens"lerin veya "bey"lerin 
"şansölye'lerin veya "sadrazam"ların 
serüvenini aktarır biçimde düzenlenmiş 
olmasının, "yanlış" olduğuna, bunun 
gerçeklerden uzaklaşmaya yol açtığına 
inananlardanım.

O yüzden "resmi tarih'ln eleştirisine 
karınca kararınca katılır, yazılarımda 
veya yapıtlarımda tarihsel gerçeğe yak
laşmaya özen gösteririm.

Ne var ki günümüzde "resmi tarih"in 
eleştirilmesi, "nesnel" ve "yansız" değil, 
daha çok "ideolojik" nitelik kazanmış 
bulunuyor. Şimdilerde "resmi tarih"e 
eleştiri yöneltenlerleri üçe ayırmak 
gerekmekte:

1- Tarihsel sürecin gelişimini, toplum
sal ve ekonomik gerçeklere inerek 
çözümlemeye çalışanlar -ki, bunların 
sayısı az, ya da bağırıp çağırma gereğini 
duymuyorlar-,

2- Türkiye'nin içinde bulunduğu olum
suz koşulları, OsmanlI'dan Cumhuriyet'e 
dönüşüm aşamasında yapılan yan - 
lışlara bağlama kolaylığını yeğleyenler - 
bunlar bilimsel yöntemden sapmış 
görünmeyen, ama bir bakıma 'roman
tik' yorumcular: eleştirilerin asıl üçüncü 
gruptakileri güçlendirdiğini biliyor, bilmi 
yor veya bilmezden geliyorlar-,

3- Ve “resmi tarih"i, tek yönlü ideolojik ' 
yaklaşımlarıyla yıkmaya çalışanlar -bu 
gruptakilerin çoğunluğu, 'şeriat'ıh devlet 
yönetiminde etkin güç olmasını açık, 
veya üstü kapalı savunuyorlar-,

İlginç olan, ikinci ve üçüncü; gruptaki
lerin birleştikleri bir "asgari müşterek" var:

Atatürk'e karşı olmak.,.
★ ★ ir,

3 Mayıs tarihli Akif'te, Prof. Dr. Ünal 
Emiroğlü imzasıyla "Tarihimizi ne kadar 
biliyoruz?" başlıklı bir yazı yayımlandı.

Fotoğrafından şeriata uygun sakal 
tıraşlı bir "ilim adamı" olduğu anlaşılan 
Emiroğlü yazısında, Falih Rıfkı Atay'ın 
Atatürk'ten dinleyerek kitaplaştırdığı K. 
Atatürk Anlatıyor adlı yapıtındaki 
"Padişahla son görüşme" başlıklı 15. 
bölümü aktarmış, sonra da şöyle demiş:

* "Atatürk'ün yazdıklarına ve 
yazdırdıklarına bakınca, aklımıza gelen 
şu : Mustafa Kemal de Vahdettin! 
övmüş, o halde bugünkü zihniyet 
Atatürk hakkında da soruşturma 
başlatabilir!"

Kitaptaki o bölümü tek başına okuya 
cak olursanız, Prof Emiroğlu'na hak verir, 
hatta "Vahidettin'e haksızlık edilmiş" 
diyebilirsiniz. Çünkü bizzat Atatürk o 
görüşmede, Vahidettin'in eski hizmet
lerinden ötürü kendisine teşekkür ettik
ten sonra, "Tarihe geçmiştir, bunları 
unutun. Asıl şimdi yapacağınız hizmet 
hepsinden önemli olabilir. Paşa, devleti 
kurtarabilirsin!" dediğini aktarmaktadır.

Yani Atatürk, Mustafa Kemal Paşa'yı 
“devleti kurtar" emri verip Anadolu'ya 
uğurlayan Padişah Mehmet

Vahidettin'e, zaferi kazandıktan sonra 
saltanatı kaldırarak "haksızlık" etmiştirl

Ama acaba gerçekten öyle mi?
Sorunun yanıtını tarihsel süreçte bula

bilmek olanaklı:
Örneğin Mustafa Kemal'i "Paşa, 

devleti kurtarabilirsin" diye Anadolu'ya 
gönderen Vahidettih, "Amasya 
Genelgesinin ardından telaşa kapılıp, 
tam da "Erzurum Kongresi" arifesinde 
O'nu ordudan ve görevlerinden istifa 
etmek zorunda bırakmdsaydr.'..

Bu' olayı 8 Temmuz 1919 günlü 
Takvim-i Vekayi'de, "Üçüncü Ordu 
Müfettişi Mustafa Kemal Paşa'nın 
memuriyetine hitam (son) verilmiştir" 
diye yayımlatmasaydı...

"Sivas Kongresi" öncesinde, Ali 
Galip'i, O'nu der-best İstanbul'a postala
makla görevlendirmeseydi...

Anzavur Ahmet adlı eşkıyayı birinci 
kez Kasım 1919'da, ikinci kez Şubat-Nisan 
1920'de ve üçüncü kez aynı yıl' 
Adapazarı'nda Kuva-yi Milliye'yi arkadan 
hançerlemekle görevlendirmese, ona 
"paşa" rütbesi ihsan etmeseydi...

Nisan 1920'de Şeyhülislam Dürrizade 
Esseyyit Abdullah'a, "Mustafa Kemal ve 
Kuva-yı Milliye önderlerinin katili vacip
tir" fetvası verdirmese, bunu kendi imza
sıyla Anadolu'ya yayımlatmasaydı...

Yerim elverişli olmadığı için sonlaya- 
madiğim daha nice, nice herzeleri 
yememiş olsaydı...

Doğru! Vahidettin'e haksızlık edilmiş- 
olurdu! ' ■

. Şimdi sen, İstanbul Kanatlarımın 
Altında'nın senarist ve yönetmeni Dr.; 
Mustafa Altıoklar'a, timinde Murat IV. 'ün 
"eşcinsel" eğilimine de yer verdiği için, 
ağzın köpürerek saldıracaksın...

Fatih'i, yalnızca İstanbul'u fethettiğiyle 
anıp, O'na ait oldu savlanan 
Vatikan'daki mektubu görmezden gele
cek, değinenleri "hain" ilan edeceksin...

Her biri padişah kulu olan Aşıkpaşa- 
zadelerin, Neşri'lerin, Naima'ların, 
Peçevi'lerin, Solakzade'lerin, . katip 
çelebilerin vb. yazdıklarını "doğru" kabul 
edecek; "resmi tarih"e yönelik oklarının 
hedef tahtasına, salt Atatürk dönemini 
yapıştıracaksın...

Sonra .da “Tarihçi demokrat olmalıdır" 
diyeceksin!

Hadi canım sen deeee!..
Bakın, Prof. Mehmet Ali Kılıçbay nasıl 

yaklaşıyor konuya:
"OsmanlI tarihi 600 yıla, 'yedi iklim'e 

yayılan devasa bir alan , ancak bunca 
yıllık çabalardan sonra insanlarımız bu 
tarihi, çarpışma tarihleri ifade eden 
birkaç rakam, birkaç paşa adı, birkaç 
padişah adından ibaret olarak algıla
maktadır. Çünkü OsmanlI tarihi 
konusunda şimdiye kadar gösterilen 
çabalarda halka yer verilmemiştir. Oysa 
İktisat ve toplumdan söz etmeden, halk
tan bahsetmek mümkün değildir."

Ne dersiniz, tarihsel süreci Prof. 
Kılıçbay'ın uyarısı doğrultusunda incele
meye var mısınız?

Ama çarpıtmadan, "yansız" ve "nes
nel" yaklaşarak,..

yazı yorum
Necati Kartal

BOYNER RP'Yİ BEĞENMEMİŞİ!)

İki yıl kadar önceydi. İstanbul 
Çeliktepe'deki Hüseyin Ergün'ün büro
sunda, dostlar arasında bir sohbet 
vardı, YDH'deki mozaik üzerine.

Birden aklıma takıldı. "Abi bu 
Boyner, bu işe nereden bulaştı?" diye 
sordum.

H. Ergün'de ahlattı. Hikaye şöy- 
leymiş:

"Ergün, o yıllarda İst. Mülkiyeliler 
Başkanı. Bir panel düzenliyorlar .. 
Panelde bir iki bakanda var. Panele 
yöneticilik yapması için Er gün, 
Boyner'i davet ediyor. Boyner'in de 
TÜSİAD Başkanı olduğu en popüler 
dönemleri. Tabi gelip yöneticilik yapı 
yor. Güzel bir açılış konuşmasıda 
yapıyor."....

Tanışmaları böyle. Sonra YDH'nin 
taslağı 1993 yılında çıkarıldığında 20- 
30 kişi, davet ediliyor.

Memduh Hacıoğlu, "Boyner'in de 
çağırılmasını istiyor."

Tartışmalar falan derken, iş ciddiye 
sarınca, H. Ergün, Boyner'le bir konuş
ma yapıyor.

Konuşma söyle:
"Boyner'e kararını sağlıklı vere

bilmesi için, durumu şöyle ifade ettim.
- Örneğin sen güzel bir kızsın. Seni 

herkes oğluna almak isteyebilir. 
Sundukları da somut şeylerdir.

Siyasette bu, Belediye 
Başkanlığıdır, M. V ektiliğidir, 
Bakanlıktır vs. Bizimkisi ise, "bir 
hayal"dir. "Belki de sadece bir haya 
lin peşinden koşmasıdır." ona göre 
düşün!"

"Bir süre öylece kaldı ve "Hüseyin, 
ben herşeye rağmen bu hayali istiyo
rum" -seçiyorum- dedi."

İşte serüven böyle başlıyor.
Sonra YDH bizim de katıldığımız üç- 

beş toplantı sonrasında medyaya 
açılma kararı alıyor ve malum bilinen, 
dışa yansımış gelişmeler .

Denebilir ki, yazının başlığıyla bu 
açıklamanın paralelliği ne? Doğru.

Ancak, öncelikle Boyner'in YDH'ye 
nasıl bulaştığını ifade etmek istedim.

Neyse,- zaman geçti sözcüden 
sonra başka oldu. Seçim yenilgisinden 
sonra; Za.t-ı Şahane'leri son kongrede, 
medya karşısında “demokrasi 
çığırtkanlığını" elinden bırakmadan 
"parti içi demokrasiyi yok eden" 
düzenlemeleri "utanmadan" bir talep 
etti,

"Bana seçilmiş il ve ilçelerin fesih 
yetkisini vereceksiniz. Ayrıca GYK ve 
MYK'yı ben seçerim" dedi.

"Seçim yenilgisinin değerlendirme

konusunda muhterem, kendisin de bir 
suç, bir olumsuzluk bulamamış(!.,)"

Ayrıca, seçim yenilgisinin neden 
de; "Halk"mışl "Halk Boyner'i aldat] 
mış, korkularına yenilmiş!" birde par 
tinin GYK (genel yönetim kurulu), MYK 
(merkez yönetim kurulu) gibi organ
ları: "karar organları olmayıp, sadece 
müzakere organları olacakmış!"

"Karar mercii, haliyle kendisi olu 
yor tabii."

Gelelim RP'yi gerekçelerle beğen
mediğine.

"Efendim RP- takiyye yapıyor
muş!"^.. "Niyetleri, talepleri, uygula
maları ve düşüncelerini şaklayarak 
toplumu kandırıyormuş!"

"Siyasete girdiği dönemlerde, RP 
zaten varmış, ama muhter em o 
zaman girmemiş, şimdi neden bu 
partiye girsinmiş."

Güzeel!.. Tanımayanda “doğru 
söylüyor" zanneder!

Uludağ'da oturup, “ön seçimin 
halka yaptırılması ilkesini oylattırıp, 
reddedeceksin." Sonra, kameraların 
yüzüne baka baka aynı gün. Bursa 
bürosunun açılışında "Biz farklıyız, Biz 
ön seçimi halka yaptıracağız" diye
ceksin, takiyye olmayacak. Öyle mi?

Mevcut partiler yasasını "deli göm
leği" olarak yorumlayacaksın amo 
"partiler yasasından daha geri, daha 
diktatöryal yetkiler isteyeceksin" 
takiyye olmayacak, öyle mi?

"Halk, Ankara'nın yirmi yıl önünde” 
diye medyaya fetfalar vereceksin, 
"seçimde 0.4 alınca “suçlu halktır" 
diyeceksin, takiyye olmayacak, öyle 
mi?

Bütün bunları yaparken "kendini 
çok kurnaz(!)" zannedeceksin.

Bütün bunları da "toplumdan sak- 
layacağını(!)" zannedeceksin. Sonra
RP'ye utanmadan 
diyeceksin.

YDH'nin gerçek 
Nisan'ında istifa 

"takiyye- yapıyor

kadrolarının 1995 
edip , yalaklar,

bürokratlar ve popülistlerle partiyi 
götürebileceğini zanneden Boyneı 
medya karşısında takiyye bile'yapa
maz hale geldi.

"Hani dinime küfr eden bari 
Müslüman olsa" diye geleneksel bir 
deyim vardır ya, Boyner'de RP'yi 
"takiyye yapmakla" suçlamış, beğen
memişmiş)!..

RP'liler bu işe daha iyi yapıyorda, 
kıskançlığından mı böyle şeyler söylü 
yor acaba?...
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Atatürkçü Düşünce Derneği'nin paneli ilgi gördü.

"Gençler, laik ve demokratik
düzene sahil) tıkın"
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Atatürkçü Düşünce Der neğii 
I Gemlik Şubesi'nin düzenlediği "Atatürk 
ve Gençlik" konulu panelde konuşan 
gazetemiz Yazarı Yılmaz Akkılıç, 
''Özgürce ifadelerimizi, 
davranışlarımızı, anlatabilmenin tek 
güvencesi laik, demokratik, hukuk 
devletidir. Bunu bize Atatürk armağan 
etti. Sizler sahip çıkınız" dedi.

Geçtiğimiz hafta çarşamba günü 
Belediye Düğün Salonu'nda düzenle
nen panelde, Uludağ Üniversitesi 
Öğretim Görevlilerinden Dqç. Dr. Yusuf 
Uzoğuz ile gazetemiz yazarı 
Araştırmacı Yılmaz Akkılıç konuşmacı

I olarak katıldı.
Gemlik Atatürkçü Düşünce Derneği 

Doğan Alkaya'nın açılış konuşması ile 
başlayan panelde ilk sözü Doç. Dr. 
Yusuf Uzoğuz aldı.

Doç. Dr. Uzoğuz konuşmasında,, 
Atatürk'ün eğitime bilime çok önem 
verdiğini, ülkenin kan gölüne döndüğü 
bir ortamda bile öğretmenleri topla
yarak, onlarla eğitim üzerine konuş
malar yaptığını belirter ek, 
Cumhuriyetin insanı bireysel düşünce 
sahibi yaptığını, çağdaş insan yetişti 
rilme gereğinin Atatürk'te başladığını, 
çağdaş eğitim düzeninin Atatürkçü 
Düşünce ile biçimlendiğini söyledi.

Doç. Dr . Uzoğuz, Osmanlı ‘ 
İmparatorluğu döneminde bireyin 
padişahların tebası ve kulu olduğunu, I 
imparatorluğun yükselme devrinde 
liretken, kentleşen, bilimde ileri gitmiş 
bir toplumun daha sonra 17.,yüzyılda 
düşüş sür ecini başlattığını, aynı: 
dönemde önceleri Osmanlı 
İmparatorluğundan mal alan ülkelerin 
Osmanlı İmparatorluğuna mal satan 
ülkeler durumuna girdiğini, 17. yüzyılda 
batılı ülkelerin gözleme dayalı, den/ 
geye dayalı buluşlar yapmaları bu 
buluşların sonucunda sanayi devi 
mine geçmeleri ile bilimde eğitimde 
kültürde çağdaş bir düzeye vardık 
larını belirtti. Çağdaş toplumlarda 
insanın kul değil, birey olduğunu 
söyleyen Doç. Dr. Uzoğuz, "Atatürk, 
Cumhuriyetle birlikte bireysel düşünen 
insanın doğmasına neden oldu. 
Çağdaş insan yetiştirilmesi Atatürk ile 
başladı. Atatürk, insanı ön plana 
çıkararak, bireyin kişilik kazanmasını 
ve yönetimde eşit pay almasını istedi. 
Bunun için bir dizi ilkeler geliştirdi. 
Bunun içerisinde laiklik ve devrimcilik 
çok önemlidir. Laik toplum bireye 
önem veren, insana önem veren,

19 Mayıs pazar günü kutlanacak.

/apıyo'0'» 
eyler soy-1

Stadda İlk Taşanlar,

gençlik bayramı
19 Mayıs Atatürk'ü 

Anma Gençlik ve Spor 
Bayramının 77. yıldönümü 
bu yıl yapımı tamam
lanan stadda görkemli bir 
şekilde kutlanacak.

Bu yıl 77. yıldönümü 
kutlanacak olan 19 Mayıs 
Atatürk'ü Anma Gençlik 
ve Spor Bayramı için 
geçtiğimiz hafta kutlama 
komitesi tarafından hazır
lanan programa göre 19 
Mayıs 1996 pazar günü 
saat 09.00'da Atatürk 
anıtına çelenk koyma 
töreni İle bayram başla 
yacak.

Daha sonra Gemlik 
stadyumuna gidilerek,

buradaki program uygu
lanacak. Buna göre 
alandaki tören saat 
10.00'da başlayacak. 
Garnizon Komutanı, 
Belediye Başkanı ile birlik
te halkın ve öğrencilerin 
bayramını kutlayacak. 
Daha sonra bayrak töreni 
yapılacak. Gemlik Lisesi 
beden Öğretmeni Yalçın 
Siper'in Atatürk'ün 
Gençliğe söylevini oku
masından sonra öğrenci 
lerde hep birlikte 
gençliğin ataya cevabını 
söyleyecekler. Daha 
sonra geçit töreni yapıla
cak ve gösteriler düzen
lenecek.

Gemlik KÖRFEZ

m

düşünceye önem veren bir toplum
dur. Bu nedenle Atatürkçü Düşünceyi 
iyi tanımak zorundayız. 20. yüzyıl ve 
sonrası çağdaş dünya, kendine ayak 
uyduran insanların dünyası olacaktır." 
dedi.

AKKILIÇ'IN KONUŞMASI
Panelde daha sonra söz alan 

Araştırmacı Yazar Yılmaz Akkılıç ise, 
Mustafa Kemal Atatürk'ün Osmanlı 
dönemindeki ümmet toplumunu mil
lete dönüştürdüğünü, 1920'den sonra 
insanımızı kulluktan bireye terfi ettiğini, 
bir kısım insanların bugün Mustafa 
Kemal öncesi dönemin kendileri için 
daha iyi olduğunu, bir başka grubun 
Mustafa Kemal'in Cumhuriyeti yanlış 
kurduğunu, yanlışlığı düzeltmek için 
ise Mustafa Kemal'in ortadan kaldırıl
ması gerektiğini söylediklerine değinen 
Akkılıç, gençlere seslenerek: Gençler, 
olayları, bütünüyle görünüz. Bir 
görünümüne bakarsanız yanılırsınız 
dedi. Daha Sonra kavanoz içinde 
^aşlanmayı bekleyen kurbağa 
öyküsünü anlatan Yılmaz Akkılıç, anti 
laik olayların son yıllarda gittikçe art
tığını, kurbağa deneyindeki gibi suyu- 
muzun yavaş yavaş ısındığını ancak, 
bizim bunu farketmediğini söyledi ve 
gençleri dikkatli olmaya çağırdı.

Bir gazetede yayınlanan yazıyı 
okuyan Akkılıç, son padişah 
Vahdettin, Mustafa Kemal Paşa'yı 
Anadolu’ya gönderdiğini belirterek, 
"Kemal Paşayı Anadolu'ya gönderen 
padişah bir yıl sonra sevr anlaşmasını 
imzaladı. Mustafa Kemal'in kellesini 
istedi. Azlavur ayaklamasını başlatıp, 
Kuva-yi Milliyeyi bastırmak istedi. 
Atatürk un kellesini isteyen fermanı 
imzaladı. Burada da görüldüğü gibi 
olayın bir bölümünü ele alırsanız, 
yanılırsınız" şeklinde konuştu.

Kız öğrencilere de seslenen Akkılıç, 
son yıllarda laikliğe karşı hareketlerin 
arttığına dikkat çekerek, "Laiklik 
kalkarsa siz ikinci sınıf insan olmaya 
mahkum olacaksınız. Birey olarak 
kalmak istiyorsanız, Türkiye'nin ve 
dünyanın geleceğinde söz sahibi 
olmak istiyorsanız, kadınlığın yalnız 
çocuk doğurmak olmadığına inanı 
yorsanız o zaman laik sisteme sahip 
çıkacaksınız. Siyaset ne denli yozlaşır
sa yozlaşsın özgürce ifadelerinizi ve 
davranışlarınızı anlatabilmenin tek 
güvencesi laik, demokratik, hukuk 
devletidir." dedi.

Yeni Vali

ilçemizi 
ziyaret etti

Bursa'nın yeni Valisi 
Orhan Taşanlar, 
Kaymakam Orhan Işın'ı 
makamında ziyaret etti.

Daire amirleri tarafından 
Hükümet konağı karşısında 
karşılanan Bursa'nın yeni 
valisi Orhan Taşanlar, 
Karacalli Köyü'nde açılışı 
yapılan halk eğitim sergi
sine katıldı.

Daha sonra Karacalli 
Gençlik Spor Tesislerini de 
gezen Vali Taşanlar'a 
Gemlik hakkında 
Kaymakam Orhan Işın 
tarafından bilgi verildi.

Tüyler ürpenten cinayet 

Karısını 
tırpanla 
doğradı 

|H Umurbey'de meydana 
gelen" korkunç olayda Necati 
Güter(46) adındaki çiftçi 30 
yıllık: eşi Ayşe Güleri (41) tır - 
pdnla öldürdükten sonra 
cesedini bir hendeğe attı.

Olay geçtiğimiz hafta 
perşembe günü meydana 
İğjeldi. Uzun yıllar önce 
Giresun'dan Gemllk'e gelerek 
Yerleşen Güler ailesi, TÜGSAŞ 
.yotunda kiraladıkları tarlada 
içifilçllik ve hayvancılık 
yaparak geçiniyorlardı. Olay 
günü süt satmadan dönen 
Ayşe Güler, tarlada çalışan 
eşi ile çalışma konusunda 
tanşmaya başladı.

Kocasını az çalışmakla ve 
tembellikle suçlayan Ayşe 
Gûler'e sinirlenen Necati 
Güler, elindeki tırpanla karısı
na vurmaya başladı. Öfkeli 
kOCö bir anda 30 yıllık karısı 
Ayşe Güleri kanlar içinde 
yere Serdi. Daha sonra cese
dini: sürükleyerek, bir hen
değe attı. Üzerine çalı ve 
otlarla örttü.

u ARANIYOR
Olay gününün akşamı 

Ayşe. Güler evine dönme 
yince yakınları ve komşuları 
meraklanarak, polise başvur
du; Polisin başlattığı araştır - 
ma ve sorgulamadan sonra 
korkunç cinayet ortaya çıktı. 
’ ' Pplisce gözaltına alınan 
eanl koca sorgulamasında 
Önce herşeyi inkar etti. 
Ansak, kendilerini tarlada 
çalışırken görenlerin olduğu
nun belirtilmesinden sonra 
soğukkanlılıkla işlediği 
içjnigyeti anlattı.

• Katıl koca eşiyle sürekli 
kavga ettiklerini olay günü ise 
ftB^sini aşağıladığı ve 
hakaret ettiğini herşeyin 
biranda olduğunu belirterek, 
pişmanım dedi. 
Mahkemeye sevkedilen 
koca tutuklanarak cezaevine 
gönderildi. Geride İki çocuk, 
âffiö'ive babasız kaldı

HArTApıO SOÎiSETi COŞ%U9(,

Tarih içinde Gemlik ve Havalisi

YUNAN
Veli Orkun'un araştırmasından
"Yunan askerlerinin karaya çıkışın - 

dan sonraki olayları, yine o tarihlerde 
esaretten vatana yeni dönmüş olan 
Gedikli Başçavuş Mahmut 
Yaman'dan dinleyelim ...

- İngilizler Gemlik'e asker çıkardık
larında şehirde bulunan şube reisi ile 
jandarma kumandanı Yüzbaşı 
İbrahim Bey silahlı sivilleri toplayarak, 
İngilizlere mukabelede bulundular. Bir 
saat kadar müsademe devam etti, bir 
kaç İngiliz uçağı şehir üstünde uçuş 
yaparak halkı korkuttu. Milli çeteler 
Katırlı'ya doğru çekilmeye mecbur 
oldular. Müdafasız kalan şehre çıkan 
İngiliz kuvvetleri de. Gemlik ovasına 
inerek oradaki barakaları kontrol altı
na aldılar.

Umurbey önlerine kadar varan 
İngilizler, kasabayı çember içine 
alarak içeri, dışarı girip çıkmalarını 
yasakladılar.

İngilizlerin işgalinden bir hafta sonra 
gelen gemilerle de Yunan askerleri 
kasabaya çıktı. İngilizlerin işgal ettikleri 
bölgeleri, Yunanlılar devir aldılar.
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- - Gonca YERLİYURT —----

YAZMA TEKNİĞİ
Sabah Gazetesi yazarı Mehmet Barlas vizyonu 

geniş bir gazetecidir.
Pekçok yeniliği ve dünyadaki gelişmeleri ilk kez 

onun köşesinde okuruz. Aşağıdaki yazısında ise Burkas 
haber yazma tekniklerini irdeliyor.

Amerika'da bir de "kelime tasarrufu"na çok önem 
verilir.

Klasik olmuş bir hikaye vardır bu konuda. .
Büyük gazetelerden birinin yazı işleri müdürü, 

haberlerinin çok uzun yazan genç muhabiri azarlar.
Bir daha uzun haber gönderirsen, bunu kullanma 

yacağım. Hiç unutma, haberin başlığı da, haberin 
parçasıdır. Yerinde bir başlık, haberin yarısının yerine 
geçer, diye uyarır genç muhabiri.

Ertesi gün, o yazı işleri müdürünün önüne, genç 
muhabirin yazdığı tek paragraftık bir haber gelir.

Haberin’ başlığı "Bir yangın" dır.
Haberde ise şunlar yazılmıştı.
"Çiftçi Joe Smith, âhırında benzin olup olmadığını 

anlamak için, elindeki yanan mumla, ahırına girdi. 
Benzin varmış."

Amerika'nın en büyük özelliklerinden biri; gerçek
ten "vakit nakittir" anlayışının hayata egemen 
olmasıdır.

Amerika'da herkes uzun yazılmış bir iş mektubunun, 
kısa yazılan kadar etkili’olmayacağını bilir.

Bu konuda da, kitaplara geçmiş bir örnek vardır.
194O'lı yıllarda, Ford şirketine şikayet mektubu 

yazan bir müşteridir bu örneğe imzasını atan
Mektubunda şöyle demiştir.
"Bay Henry Ford. Sizden satın aldığım otomobilin, 

klaksonundan başka her yerinden ses çıkıyor"
Bir konuyu anlatırken lafı uzatmamak, kavramları 

yanlış kullanmamak ve önsöz yapmamak, işin özü 
galiba...

Yine klasik olmuş bir Amerikan gazete.cilik öyküsünü 
anlatalım.

Yüzyılın başında büyük bir deprem felaketi geçiren 
San Fransisco'dan, teleksle haberini ileten New York'lu 
genç muhabir, edebiyat yapmaya niyetlenir.

Haberin girişini şöyle başlatır.
"San Fransisco öyle büyük bir felakete sahne 

olmuş ki, Allah bile bu hazin manzara karşısında, uza - 
ktaki dağların tepesinde oturup ağlamaktan başka 
bir şey yapamaz durumdaydı."

Teleks başında haberin geçmesini bekleyen New 
York'teki yazı işleri müdürü hemen tuşa basıp, haberi 
durdurur. San Fransisco'daki muhabire, talimat verir.

Depremi bırak, Allah'tan demeç al!
Bizim Rizeli Temelin, kendisinden para isteyen 

arkadaşı Rıza'ya yazdığı mektubu hiç unutmayın.
"Kardeşim Rıza. Kolay okuyabilesin diye mektubu 

ağır ağır yazıyorum. Benden para istemişsin. Mektubu 
yazıp, zarfı kapattıktan sonra bunu hatırladım. Başka 
bir mektupla sana para gönderirim. Temel..."

İŞGALİ
Bütün köylere ve Orhangazi'ye doğru 
dağılan Yunan askerleri, Türk ahalide 
silah namına ne varsa topladılar. Bu 
sıralarda Bursa'dan gelen Albayrak 
çetesi ile Celal Bey kumandasındaki 
milli kuvvetler Yunanlılarda bir kaç 
noktada çarpıştılar. Ama bunlar da 
Yunan baskısı karşısında tutunama - 
yarak sölöz istikametine çekildiler, 
Yenişehir'e doğru gittiler.

Yunanlıların gerek şehir içinde, 
gerekse köylerde yaptıkları mezalime 
karşı ayaklanan bazı kahraman Türk 
evlâtları İdris Kaptan namındaki bir 
şahsın idarisinde toplanarak Samanlı 
dağlarına çıktılar.

Köylerde bir taraftan Ermenilerin, 
diğer taraftan Rumların yaptıkları 
işkenceleri önlemek maksadıyla bu 
Gemlikli çeteler arasıra onlara baskın
lar yapmaya başladılar. Fakat iaşeleri 
ve cepheler, kafi gelmeyince uzun 
müddet dağlarda tutunup kala - 
madılar. Yalova taraflarında, kuvvetli 
birliklerle faaliyet gösteren İBO çeteleri 
ne İltihak ederek, düşman kollarına 
baskın yapmaya devam'ettiler.

Haftaya : “ işgal Zamanı III"
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Konserden elde edilecek gelirler trafik kazası geçiren 
iki hemşehrilerinin ailelerine yardım yapılacak 

iilliferflerııejiiiiziltieııi
Gemlik Tuncelller Derneği 19 Mayıs 1996 
Pazar günü, şubat ayında bir trafik kaza - 
sında yaşamını kaybeder) sendikacı 
Rıfat Özkan ve yaralanan Mehmet 
Coşkun adlı hemşehrileri İçin konser 
düzenlediler.
Gemlik Tuncelililer Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı Zeynel Bakır, her yıl 
derneklerine gelir elde etmek, ve yöre
sel kültürlerine katkıda bulunmak için 
düzenledikleri müzik şölenini bu yıl Mina 
Yağ Sanayi önlerinde geçirdikleri trafik

kazasında yaşamını kaybeden Birleşik 
Metal İş Sendikası Bursa Şube Sekreteri 
Rıfat Özkan ve aynı kazada ayakların 
dan yaralanan Mehmet Coşkunün 
ailelerine amacıyla düzenlediklerini 
pazar günü yapılacak konserde halk 
sanatçısı Fevzi Kurtuluş, Çorum Semah 
ekibi ile Tuncelililer Derneği folklor eki 
binin katılacağını söyledi.
Tuncelililer Derneği müzik şöleni pazar 
günü saat 19.po da Belediye Düğün 
Salonunda yapılacak,

GEMLİK KAYMAKAMLIĞI 
SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI 

GEMLİK DEVLET HASTANESİ DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI 
SATIN ALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

Hastanemizce ihtiyacı olan aşağıda cinsi, miktarı, geçici teminatı yazılı Temizlik 
işi, Sıhhi tesisat malzemeleri, alımı işi için 84/8213 sayılı kanunun 29-A maddesi 
müteakip maddelerine İstinaden KAPALI TEKLİF USULÜ'yle eksiltmeye'konulmuştur. 
İhale 23.05.1996 perşembe günü Gemlik Devlet Hastanesi'nde yapılacaktır. İhale 
İle ilgili idari Ve teknik şartnameler Gemlik Devlet Hastanesi Dönersermaye* 
Saymanlığında ücretsiz görülebileceği gibi, istendiği takdirde 250,000.- TL bedelle 
temin edilebilir isteklillerin idari ve teknik şartnamede istenilen belgelerle birlikte 
hazırlayacakları teklif mektupları ihale saatine kadar Dönersermaye 
Saymanlığımıza vermeleri postadaki gecikmelerin kabul edilmeyeceği ilan olunur.

CİNSİ MİKTARI
İ - Temizlik İşleri V2 Âylik
2- Sıhhi Tes. Malz. 67 Kalem

GEÇİCİ BEDEL TUTARI
4.440.000.000.-
'357.515.000.-

GEÇİCİ TEMİNATI
133.200.000+ KDV

4.725.450 + KDV

Halk Eğitim sergilerinin 
açılışların devam ediliyor

Gemlik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 
1995-96 öğretim yılında Gemlik ve köylerinde açılan 
makina nakışı, giyim, batik, el sanatları, çiçek, kumaş 
boyama, kuaförlük sergileri açılmaya başlandı.

Geçtiğimiz hafta Fevziye, Kafirli ve Muratoba köy
lerinde makina nakışı, giyim sergileri açıldı

10 Mayıs cuma günü ise Karacalli Köyü'nde açılan 
sergiye Bursa'nın Yeni Valisi Orhan Taşanlar da katıldı.

Gemlik Kaymakamı Orhan Işın ile birlikte 
Karacalli'ye giden Vali Taşanlar, kursiyerlere başarılar 
diledi ve başarılı kursiyerlere belgelerini verdi. Daha 
Sonra sergi gezildi. Dün Kurtul ve Kurşunlu'da Halk 
Eğitim Merkezi sergilerinin açılışları yapıldı.

DEVREN SATILIK
Semerciler Yokuşu Gazino Sok. 
köşe Çamlıca Eczanesi karşısı 
tavukçu dükkanı
DEVREN SATILIKTIR
Tel : 512 26 90 GEMLİK

Atatürkçü 
Düşünce 
Derneğinden 
geleneksel 19 
Mayıs Balosu 
Gemlik Atatürkçü . 
Düşünce Derneğinin ; 
geleneksel 19 Mgyıs d 
balolarından üçünbüsü 
17 Mayıs Cuma günü j 
Atarher Tesislerinde 
gerçekleştiriliyor. - 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik Şube 
Başkanı Doğan Alkaya, 
bu yıj üçüpcü kez düzen
ledikleri baloda 
Atatürkçü düşünceyi, 
paylaşan insanların 
biraraya gelerek kay
naşmalarını, ve bir ' 
geleneği yaşatmalarını 
istediklerini söyledi. 
Alkaya, modern 
Türkiyenin, modern birey
leri olarak çalışma 
yaşamı kadar sosyal 
yaşamda da Atatürkçü 
düşüncenin yaşatılması 
gerektiğini söyledi.

CİNŞİ ’
1 - Temizlik İşi
2 - Sıhhileş, malz.
Basın : 1996 / 9

İHALE TARİHİ
23.05.1996
23.05.1996

SAATİ , 
09.00 da 
10.00da

"Kül Rengi 
Sabahlar" 
sahne
lenecek

Gemlik Eğitim-sen 
Gemlik Şubesi tarafından 
Ankara Ekin Tiyatrosu'nun 
oynadığı "Kül Rengi 
Sabahlar" adlı oyun 2,1 
Mayıs 1996 salı günü 
akşamı Gemlik Lisesi 
Salonu'nda saat 21,00'de 
sahnelenecek.

Halûk işık'in yazdığı 
Rüştü Asyal'nin rejisör - 
lüğünü yaptığı Kültür 
Bakanlığından destekli 
Ankara Ekin Tiyatrocuları 
tarafından sahnelenen 
oyun yılın tiyatro olayı 
olarak söz ediliyor.

KONGRE İLANI 
S.S. ŞAHİNLER KONUT YAPI 

KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN
S.S. Şahinler Konut Yapı Kooperatifi olağan 

genel kurul toplantısı 2 Haziran 1996 pazar günü . 
saat 11.00'de Ahmet Dural Meydanı Mesudiye Sok. 
Kahraman İşhanr No : 1 Kat: l'de Milli Gençlik Vakfı 
Salonu'nda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı taktirde 2., toplantı 9 
Haziran 1996 pazar günü aynı saat ve yerde yapıla
caktır.

Üyelerimize duyurulur.
Yönetim Kurulu

Gündem:
1-Açılış ve yoklama
2- Divan seçimi
3- Saygı duruşu
4- Yönetirin kutulunun faaliyet raporu ve bilanço

nun okunması ve ibra edilmesi
5- Denetim kurulu raporun okunması ve ibra 

edilmesi
6- Yen] bütçenin görüşülüp onaya sunulması
7- Kooperatif ile İlgili hususların görüşülmesi
8- Dilek ve temenniler
9- Kapanış.

KGRJEZ OJSET
Matbaacılık-Yayıncılık- Reklamcılık ve Tanıtım Hizmetleri

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

Serbest Meslek Makbuzu Kartvizit-EI İlanı-

20 DAKİKADA BİLGİSAYAR SİSTEMLİ KAŞE VE MÜHÜR İŞLERİ YAPILIR.
Gazhane Cad. Fikret Oto Elektrik yanı No : 51/A GEMLİK

Tel : 513 17 97
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YAî^ı YAî^ı CİDDİ tro/ ÇÜRÇAy
'Dursun tE'KgÜL'E1^

KAPAT GÖZLERİNİ 
BİR SÖZCÜK SÖYLE

"Rafine tehdit, şantaj ve yargılamalar üstüne."

Ona da bir titr verin 
ucundan kıyısından 
hep öylemi kalacak 
yaşını-başını almış 
bir işe yaramamış 
yarasın çocukcağız 
oyalansın kızcağız!

Filmin bir ucundan 
korka korka tutunan 
önce biraz utanan 
zamanla arsızlaşan 
bir karenin içinde 
Uyandığını sanan 
bir zavallı figüran!

Finansmanı içinde!
Hem gırgır hem eğlence 
ama asıl bilmece?

Kutu kutu içinde 
kutu neyin içinde ? 
simli gelin telinde 
gündez gece içinde 
gece neyin içinde?

Sezmece-sezdirmece 
yanıtı zor bilmece. 
Gizem soru içinde!

NeHOKUS ne de POKUS 
Yüzülen bir okyanus 
çağrışım yasaları 
say ki; EVRENSEL NOUS ! .

7 t >tş 1996 •

"TEMİZ ELLER NASIL OLMALI"
Meclis'te, soruşturma dosyaları 

"maratonu" sürüyor.
ANAP'lı Enerji Bakanı, TEDAŞ oyla

ması öncesinde, olayı müfettişlere 
inceletti..

Durumu ANAP gurubunda açık
ladı.

"Tedaş Dosyasının, eski Bakan ve 
eski Başbakanı sorumlu tutamaya
cağını bildirdi."

Buna rağmen, "Hukuki davranma" 
yerine, siyasi davranıldı.

Ve... Soruşturma açılması yolunda 
karar alındı.

Yani.. Bir Genel Müdürlüğün, 
bünyesinde kalması gereken soruş
turma, Bakan ve Başbakan ile irtibat- 
landırıldı.

Bu uygulama, insanın aklına şun
ları getiriyor. . .

- Engin Civan Genel Müdür iken, 
Sayın Mesut Yılmaz da Başbakandı.

Şimdi bir meclis soruşturması 
açılırsa, Sayın Mesut "Yüce 
Divanamı" gidecek.

- Geçmiş yıllarda, kumar borcu 
olmayan il milletvekili ile hükümet 
kuran, ancak bu milletvekillerden 
bazıları "Yüce Divanda" suçlu bulu
nan, Sayın Ecevit de, "yeni bir önerge 
verilmesi halinde" suçlu mu olacak?

- 1970'li yıllarda, bir çok fabrika 
temelleri atan Erbakan Hocamızı 
hatırlayalım.

Bu fabrikalar, rantabi olmadığı için 
ve parasızlık yüzünden yapılamadı.

Ama.. İdari binalar ve memur loj
manları yapıldı.

Bu lüzumsuz binalar, ilgili Genel 
Müdürlüklerin ve yapıldığı şehir 
idaresinin, başına problem oldu.

Şimdi, bu zararlar, için bir önerge 
verilirse, Erbakan Hoca sorumlu mu 
olacak.

Temiz eller yapılacaksa, herkesi 
ve her olayı kapsamalıdır.

Sadece bir kişiyi kapsayan, temiz 
eller operasyonu olsa, olsa "intikam 
harekatı" olur.

Tüm milletvekillerinin, duygusal 
, davranmamasını diliyoruz.

TRAŞ
Yumurcak misafiri karşıladı:
- "Babamı mı görmeye geldiniz?"
- "Evet oğlum."
- "Berber misin sen!"
- "Hayır. Niçin sordun oğlum?"
- "Seni camdan görünce;

Babam;
"Ahmet yine traşa geliyor.." dedi 

de.
İktidarda, Muhalefette, seçim 

meydanlarında "Ahmet Bey gibi traşı 
sevenler" çoğunlukta.

Tüm siyasi parti liderleri, hep 
halkın refahı ve iyiliği için çalıştıklarını 
söylüyorlar.

Bir de, halkın durumuna bir bakın.
Gelir dağılımındaki adaletsizlik, 

büyüyor.
İşsizlik, yüzde yirmilere yükseldi.
Halk için çalışmak, böyle mi olur?
Son günlerde, politikacılarda, yol

suzluklara karşı bir duyarlılık göze 
çarpıyor.

Ama... Zaman içerisinde, bu 
duyarlılığın da bir "politik taktik" 
olduğu görülüyor.

Yolsuzluk iddiaları, karşı tarafı sus
turmak veya politik yaşamı 
söndürmek amacıyla işleniyor.

Temiz eller, bu amaca yönelik 
kullanılırsa, eskisinden daha çok kir
lenir.

"Bir söz, bir yorum"
KURNAZLIK;
AŞAĞILIK YA DA ÇARPIK TÜRDEN, 
BİR BİLGELİKTİR. "Francıs Bacon"
Kurnazlık mı, akılcılık mı tercih edilmeli.
Bu güzel söz; kurnazlığın ve temeli kandır- 
macaya dayanan bir ilişkinin, bir beraber
liğin, ne denli aşağılık ve çarpık olduğunu 
yeteri kadar anlatıyor.
Bir toplumda, yönetenler akılcılığı 
geçemedikleri süre, o toplumun kalkın- . 
ması mümkün olamaz.

"ALTIN YILIN" CANINA OKUDULAR
Beş yıldan beri kar edemeyen, 

Gemlik Gübrenin, 1995 yılırda; kara 
geçtiğini sevinçle bildirmiştik.

Ancak, Bayram öncesi, yerel basın
da çıkan bir haber, sevincimizi üzüntüye 
döndürdü.

1995 yılında üretim, satış ve karlılıkta, 
yaşanan "altın dönem", bir kaç "yamuk 
adam", tarafından gölgelendi.

Peki... Neler olmuş, Gemlik Gübrede.
Yerel Basındaki haber, "Tüğsaş'ta 

Vurgun İddiası" adı altında yer alıyor.
Habere göre, iki Tüğsaş personeli, 

müesseseye ait çekler üzerinde tahrifat 
yapmışlar.

Sahte belge düzenleyerek, zimmete 
para geçirmişler.

Olayla ilgili suçlanan kişilerin, 
Bursa'da süper market açtıkları da, 
haber de yer alıyor.

Konu, Cumhuriyet Savcılığına intikal 
ettirilmiş, şimdi, mahkemenin vereceği 
kararı, bekliyoruz.

"Özelleştirme Şampiyonları" için, çok 
güzel bir haber bu.

Hemen devletin yağmalanmasından, 
tüyü bitmemiş yetim hakkından dem 
vurup, bu şirketlerin "ne pahasına olursa 
olsun" özellelleştirmesini savunacaklar.

Ama.. Gübre sektörü, tümüyle özel 
kesime kayarsa, çiftçinin artık “kuyumcu 
fiyatına" gübre alacağına, hiç değin
meyecekler.

Devlet Gübre Fabrikalarının, gübre 
fiyatlarının tesbitinde, bir denge 
olduğundan, hiç bahsetmeyecekler.

İşte, Gemlik Gübredeki bu iki "yanlış 
adam", bazı çevrelere, yine bu fırsatı 
verecek.

Biz bu yanlışlığın, tüm camiayı etkile
meyeceğini, ve kazanılan başarıları göl
gelemeyeceğini düşünüyoruz.

Ama... Denetim mekanizmasının 
geliştirilmesini öneriyor,, teknolojinin, 
yeni yolsuzluklar için bir fırsat olabile
ceğini, hatırlatıyoruz.

AY IŞIĞI
"Şarlo'un bıyığım çalanlara ve Matahari'lere

Beslenen beyinlere 
sofraya yeni diye 
sunulan umut bile 
tarihin arşivinde 
küllerle kemiklerse!

Dün işkence görenler
işkence edenlerle 
Zeus'un ellerinde 
birlikte aynı yerde 
yükselen değerlerse!

ELLERİMLE YAZARIM 
ADIMI AYRILIĞA!
YILDIZLARA MERHABA
MERHABA AY IŞIĞI
YUNUS, NAZIM MERHABA!

9 Mayıs 1996 Gemlik
HALK
Barajlarda birikmiş sular mı 
damla damla!
O ki; işlenmemiş hammaddeler 
toprak altında!
"Derya içredir deryayı görmezler" 
soğumuş kütleler gibi dolaşan uzayda!

6 Mayıs 1996 Gemlik
DNA'LAR

Toplumun dokusundaki yara 
sanki hücrelerine oturmuş DNA: 
- Ne AIDS ne EBOLA ve DELİ DANA- 
Rüşvet, talan, vurgun avanta!...

6 Mayıs 1996 Gemlik

Cemil
Çiçek'ten 
"destek 
programı"

Devlet Bakanı Cemil 
Çiçek Başkanlığında 
toplanan sosyal yardım
laşma ve dayanışma 
teşvik fonu kurulu, 
ekonomik ve sosyal yok
sulluk içinde bulunan 
kesimleri güçlendirmeye 
yönelik bir "destek p- 
rogramı"nı yürürlüğe 
koydu.

Devlet Bakanlığı'ndan 
yapılan açklamaya göre, 
sosyal yardımlaşma ve 
dayanışmayı teşvik fonu 
kurulunca bü amaçla 
697 milyar liralık kaynak 
‘ayrıldı.

Bu kaynak doğal 
afetlerde zarar görenler 
ve kurban bayramında 
sıkıntı içinde bulunan kişi 
ve aileler ile öksüz, yetim 
ve düşkünlere yiyecek, 
giyecek ve benzeri 
yardımların yapılmasına 
kullanılacak.

Yayınevleriyle yapılan anket okuma 
hevesinin sürdüğünü gösteriyor

Ekonomik açıdan zor günlerde-de oku
maktan vazgeçilmiyor. Birçok branş müş
terinin azalmasından ve düşen ciroların - 
dan yakınırken, Almanca kitaplar yayım
lanan 100 büyük yayınevi artan fiyatlar 
sayesinde kayba uğramamıştır.

Almanya'nın önde gelen yüz 
yayınevinin 1995 yılındaki ciroları ortala

ma yüzde 5 lik bir artış sağlanmış. Özellikle 
ekonomik krizin yaşandığı dönemlerde ilgi 
gören hukük, ekonomi ve vergi konularıy
la yayımlayan ve yayıncılık branşında 
başı çeken yayınevleri yüzde altılık artış 
kaydettiklerini bildirdi. Kitap piyasasında 
en karlı çıkanlar ise ihtisas yayınlan yayım - 
layan yayınevleri. DID

GEMLİK REHBERİ
Gerekli Telefonlar
itfaiye no
Polis imdat ] 55
Jandarma İmdat 156 
Jandarma K. 5131055
Polis Karakolu 5131879
Gar. Kom 5131206

Kaymakamlık
Kaymakamlık 5131051
Kaymakamlık EV 5131052
C. Savcılığı 5131053
C. Savcı Yrd. 5132954
Emniyet M. 5131028

ULAŞIM
Uludağ Turizm 5131212
Aydın Turizm 5132077

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

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi

TAKSİLER
5131821 
5132467 
5133240
5132324

Resmi Daireler
TEK Arıza 5132066
TEK işletme 5134503
Turizm Der. 5131274
Spor Sah.- 513İ900
Orm. Böl. Şf, 5131286
Milli Eğt. Md. 5131174
Halk Eğt. Mrk. 5131846
Halk Kütüp. 5131353
As. Şb: 5131057
Karayolları 5131308
Liman 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

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

5134521-23 
5134520 
5132432 
5134521-122 
5134521-115 
5132325 
5134521-182 
5134521-111 
Yalnız 185

TUP DAĞITICILARI
Ayğaz ■ 513 12 95
Özgaz 514 1700

■ Tekgaz 513 1637
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 80*43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Likit gaz ■51.4 28 41.
Yeni Likitgaz 513 65 00
Alevgaz 513 40 95

Gemi Saatleri
Yalova -Sirkeci (işgünleri) 

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

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

Gemlik'te 
sinema günleri:

AİLE SİNEMASI
Bu hafta:

CESUR YÜREK

Tel: 513 13 29
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Yeni stadda ilginç bir hırsızlık

Kale direklerini çaldılar
Gemlik 'e bir sür e 

önce kazandırılan yeni 
stadın sökülü bulunan 
kale direkleri bilinmeyen 
kişiler tarafından çalındı.

Geçtiğimiz hafta 
meydana gelen olayda 
stada giren hırsızlar 
saha kenarında bulu
nan iki kaleye ait dipleri 
betonlu direkleri alıp git
tiler.

Ertesi gün sahaya 
gelen görevliler kale 
direklerini yerleriride 
göremeyince şaşırıp 
kaldılar.

Hırsızlık olayını İlçe 
Spor Müdürlüğüne 
bildiren görevliler, duru
mu daha sonra 
emniyete bildirerek hır 
sızların yakalanmasını 
istediler.

REKLAMLAR YIRTILIYOR 
!• Öte yandan stada 
alınan r eklamlarıh 
asıldığı panolardan ilan
ların söküldüğü de 
görüldü. Gemlik Özel 
Körfez Fen Dershanesine 
ait reklamların kimle,!’ 
tarafından ve ne 
amaçla şöküldüğü 
merak konusu oluyor. 
Konuylp ilgili, soruştur» 
malar devam ediyor.'

Hava şehitleri törenle anılacak
Hava Şehitleri 15 Mayıs günü tüm yurtta ve İlçemizde düzenlenecek törenlerle anıla - 
cak.
Daha önce Atatürk Anıtı önünde düzenleneceği bildirilen Hava Şehitleri için İlçe 
Garnizon Komutanlığından yapılan açıklama ile törenlerin şehitliğe alındığı bildirildi. 
Hazırlanan programa göre saat 9.00 da şehitlikte çelenk konarak saygı duruşunda 
bulunulacak. Daha sonra saygı duruşunu müteakip saygı atışında-bulunulacak. İstiklal 
Marşının söylenmesinden sonra günün anlamını belirten konuşma V eteriner Üsteğmen 
Nazif Akbay tarafından yapılacak.

DSP'ye nazar değdi 4 yönetici istifa etti
Demokratik Sol’Parti. 
Gemlik İlçe Yönetim 
Kurulu üyelerinden 
Abdullah Çolak, Halit 
Ayar, Halit Sümer, Ziyq 
Altın, Neşet Muratoğlu, 
istifa etti.
Bir süreden beri parti 
içinde tursuzluk 
yaşayan DSP'ye nazar 
değdiği i söyleyen partili 
ler, istifaların yönetim 
içindeki anlaşmazlıklar
dan kaynaklandığını ve 
ilçe Başkanızın siyasi 
yetersizliği bulunduğunu 
söylediler.
Görüştüğümüz istifacı 
t>azı yönetim ku^ölu 
üyelerinin partide üye 
kayıtlarının gelmediğini, 
isitifaların ise birlikte bir- 
buçuk ay önce verildiği 
ni, kendilerinin partide 
huzursuzluk ortamının 
yaratılmaması için açık
lamada bulunmadık

larını ancak, ilçe 
başkanının açıkla - 
ma I a r ı n in y e r s iz, 
olduğunu söylediler. 
Ülgen Seferoğlu ve Refik 
Özer'in toplantılara katıl
madığı için görevden- 
düşürüldüğü., istifa, 
etmediğini söyleyen isti
fa,cılar, "Bizim partimize 
bağlılığımız sürüyor. 
Ancak, yönetim içinde, 
bilhassa başkanımızın 
siyasi yetersizliği 
nedeniyle anlaşmazlığa 
düştük. Bir insan hem 
İlçe başkanı olacak 
hem de solcu olmaktan 
utanacak. Olur mu?" 
diye konuştular.
Öte yandan İlçe Başkanı 
Serdar Hadim li de bası
na yaptığı açıklamada 
istifa edenlerin parti 
içinde dedikodu yaptık
larını,, kendilerine verilen 
görevleri yerine

Qemlik bizimdir 
ilçemizi temiz 

â tutalım •

getirmediklerini söyledi. 
Hadimli istifadan geri 
dönmeye çağırdı.

KAYIP 
. U. Üniversitesi 

M.Y.O'undan almış 
olduğum çıkış. 

belgesini kaybettim. 
Hükümsüzdür.

Recep YILDIRIM

KAYIP
H (^.Üniversitesi 
M.Y.O'undan almış 

. olduğum ğıkış 
belgesini kaybettim.

Hükümsüzdür.
Mehmet ŞENOLAK

KAYIP
Gemlik, Kütahya, Erzurum 
Nüfus Mernurluğundan 
aldığımız nüfus c'üzdanlan 
ve Gemlik, evlendirme 
memurluğundan aldığım 
Evlilik cüzdanımı kaybet
tim. Hükümsüzdür. '

Hanefi DEMİRYILMAZ
M. Yusuf " "
Sündüz " ■ "

AHŞAP DOĞRAMA VE PRES KAPI SANAYİ

Müteahhit- Kooperatif ve şahıs inşaatlarında hazır 
kapı uygun fiyat, ödeme kolaylığı İhtiyaç sahipleri 

mağazamıza uğrayınız . Çeşitlerimizi görünüz

FARUK HELVACI
İstiklal Cad. No. 84 Sağlık Ocağı Karşısı GEMLİK 
Tel: (0.224) 514 42 92

TEŞEKKÜR
Gemlik eşrafından İbrahim Aydın'ın vefakar eşi, 

Cevat AYDIN- Sedat AYDIN ve Sebahat ONUR'un 
sevgili anneleri mümtaz insan

AYŞE AYDIN ın 
vefatı dolayısıyla cenazemize bizzat katılarak^ 

evimize ve işyerimize gelerek, çelenk göndererek, 
telefon ve telgraf ile taziyetlerini bildirerek 
acımızı paylaşan ve bizleri onurlandıran 

Milli Eğitim Bakanı Sayın Turhan TAYAN'a 
Sayın Cavit Çağlar ve Şükrü ŞANKAYA'ya 

Sayın Abdülkadir CENKÇİLER’e 
Sayın Mehmet GAZİOĞLU na 

Sayın Barlas KÜNTAY'a 
Sayın Kadri GÜÇLÜ'ye 

Sayın Hüseyin ÇİFTLİKLİOGLU’na 
Bursa Emniyet Müdürü Sayın Ahmet DEMİR’e

Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı 
Sayın Mehmet TÜRKER’e

Sayın Yusuf İLHAN’a 
Gemlik Kaymakamı Sayın Orhan IŞIN’a 

Gemlik Belediye Başkanı Sayın Nur ettin AVCI’ya 
Gemlik Emniyet Müdürü 

Sayın Üzeyir ERGÜVEN'e
Gemlik Jandarma Kumandanı 

Sayın Coşkun BAYAR’a
Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör yönetici ve 

mensuplarına bizleri tanıyan tüm dost, akraba ve J 
yakınlarımıza ve din kardeşlerimize en derin 

şükranlarımızı sunarız.

AİLESİ

MİLTON
AİLE ÇAY BAHÇESİ

Düğün, nişan ve özel 
günleriniz için 

rezervasyonlarımız devam ediyor

İskele Meydanı GEMLİK Tel: 513 10 71



ELEMANLAR ARANIYOR
Bahçe işlerinde çalıştırılmak üzere 

ERKEK ELEMANLAR 
alınacaktır.

Müracaat: A & B Tarımsal Üretim Peyzaj ve Tic. Ltd. Şti. 
Tel : 586 51 96

26 Mayıs 1996 pazar günü yapılacak olan şenliğe Ahmet Süren'in adı verildi 77. yıldönümü yeni stadda yapıldı

I Özhan Shopping Center'ın sponsorluğunu 
Etlendiği, üçüncü Gemlik Ahmet Şüıen Folklor şenliği 
26 Mayıs 1996 pgzar günü İskele Meydam'nda kut
lanacak.
■ Tüm hazırlıklarının tamamlandığı folklor şenliği için 
lurt içinden çeşitli ekipler davet edildi. Üçüncü folklor 
■enliği konusunda gazetemize bilgi veren tertip 
lomitesi üyesi Mehmet Dinç, törenlerin saat 17.00'de 
■açılacağını, folklörcülerin şehir içersinde yapacakları 
lyunlu gösterilerden sonra İskeİe Meydanındaki 
■örenin saat 18.00'de başlayacağını söyledi.
I Bu yıl geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi folklor şen

liğinin bir halk şenliğine dönüşmesi için tüm hazırlık
ların yapıldığını belirten Dinç, yarışmalar da dereceye 
giren ekiplere 35-25 ve 20 mrlyon liralık pata 
armağanı yanında plpketle ödüllendireceklerini 
söyledi.

Özhan Shopping Center'in tanıtım ve düzenleme 
konusunda bu; yıl sponsörlük yaptığını da belirten 
Dinç, bir süre önce Gemlik'te yapılan okü||ârarası 
folklor yarışmalarında rahatsızlanarak, kaybettiğirniz 
Gemlik Folklor Derneği Kurucu Üyesi Ahmet Süıen'in 
adının bu ye bundan sonraki tüm folklor şenliklerinin,; 
adının "Ahmet Süren Folklor Şenliği" olacağını belirtti.

19 Mayıs Gençlik ve 
Spor Bayramının 77. 
yıldönümü törenlerle kut
landı.

Geçtiğimiz pazar günü 
hazırlanan programa göre 
kutlanan Gençlik ve Spor 
Bayramı yeni stadda 
gerçekleştirildi.

Saat 10, o o da 
Kaymakam, Garnizon 
Komutanı ve Belediye 
Başkanının halkın ve 
öğrencilerin bayramını kut
lamasıyla başlayan tören

ler, öğrencilerin folklor ve 
sporatif gösterileriyle son 
buldu.

Öte yandan geçtiğimiz 
hafta cuma günü 1995-96 
öğretim yılında yapılan 
sosyal ve kültürel 
faaliyetlerde ilçemizde 
halk oyunları, santraç, 
ortak sınav, futbol, voley
bol, kros, şiir ve kompozis 
yon, resim yarışmalarında 
derece alan. öğrencilere 
stadyumda düzenlenen 
törenle armağanları verildi,

Haberi Sayfa 3'de

Gemlik Lisesi'nde yönetim aklandı
■ Okul müdürü ile veliler arasında 
parasal konularda tartışmalı geçen 
kemlik Lisesi'nin koruma derneği genel 
[kurul toplantısının İkincisi geçtiğimiz 
[hafta yapıldı. Der nek yönetimi 
[aklandı.
[Birinci toplantıda yaklaşık 400 veli 
[nin katıldığı genel kurula, bu kez bekle- 
[nen ilgi gösterilmedi.
f Genel kurulda iddiaları kabul

etmeyen Gemlik Lisesi Müdürü Nevzat 
Gür, “Söylenenler doğru değil" diyerek 
kendini savundu.

Genel kurulda konuşan veliler ise, 
birinci toplatıda ki hesap raporu ile 
ikinci toplantıda dağıtılan gelir gider 
raporlarında farklılıklar olduğunu ve 
yönetim hakkında soruşturma yapıl
masını istediler..

Konuşmalardan sonra Gemlik

HAFTAYA BAKIŞ
O Kadri GÜLER

Ne oluyor bize
*■ Türkiyede uzun zamandır herşey birbirine karışmış durumda.

Neyin doğru neyin yanlış olduğu, neyin güzel neyin çirkin 
olduğu birbirine karıştırılıyor.

Bir kör doğuştur gidiyor.
Bakın şu siyasi yaşamımızın haline!
İçler acısı...
Ülke genelinin doğru olarak gördüğü ANAYOL daha üç ayda ne 

hale geldi.
Merkez sağın post kavgası ANAYOL ile son bulacak sanırken 

daha da kötüleşti. •
■Birbirine güvenmeyen, biri diğerinin altını oymağa çalışın iki ikti - 

dar ortağının sahnede orta oyununu izliyoruz.
Öyle bir gülmece ki, sonucu hüzünlü..
Oyuncular değil izleyiciler ağlayanlar...
Bir kokuşmuşluk sergileniyor.
Elimize neyi alırsak herşey kokuyor.
Yukarılardan başlayan bozulma toplumun her-kesimine hızla 

yayılıyor.
Genel Müdür hamuduyla götürüyor.
Cumhurbaşkanı aile etradı, nüfus suistimali yapıyor, akçeli 

işlere girip herşeyi ağzına yüzüne bulaştırıyor.
Bankadaki görevli zimmetine milyarlar geçiriyor.
Kasabadaki tahsildar devletin (halkın) paralarını zom ediyor.
Gübreci küçük memur, bu bozulmuşluk içinde kendi nasibini

1 arıyor ve kendine göre yöntemlerle o da halkın parasını hiç ediyor.
Siyaset bir çamur deryasına dönüştü.
Paramız pul oldu.
Her yer her şey kokuyor.
Şairin dediği gibi "yiyin dostlar yiyin 

hıçkırincaya kadar yiyin" 
Teknesualıyor, kaptan, ikinci kaptanla dalaşıyor.
Yolcular bağrışıyor, "kurtarın bizi" diye.. Kaptanlar kendi 

havalarında.,..
Ne oluyor bize. Şöyleyin allah âşkına..
Siyasetçiler, siyaset siyaset diyerek, siyaseti de, demokrasiyi 

[ de katlediyorlar.
Allah sonumuzu hayretsin.

Lisesi'nin Koruma Derneği 
yönetim kurulu aklandı.

’ Daha sonra yeni yöne
tim kurulu için seçim 
yapıldı.

Yönetime Nadide 
Coşkun, Neriman 
G ü 11 e kin, , ( Metin- 
Karaduman, Hüseyin 
Yener, Osman İrican 
seçildiler.

Öte yandan Gemlik 
Lisesi Müdürü Nevzat Gür 
hakkında Bakanlık 
Müfettişleri tarafından ■ 
soruşturma başlatıldığı 
öğrenildi.

Kaymakam 
Orhan Işın, 
eğitim 
şurasından 
döndü

Kaymakam Orhan Işın, 
16-17 Mayıs tarihleri 
arasında Ankara Milli 
Eğitim Şurası na katıldı.

Milli Eğitim Bakanı:- 
Turhan Tayanın davetlisi 
olarak Ankara'ya giden' 
ve gözlemci olan 
Kaymakam Işın, dün ■ 
görevine döndü.

KISA KISA KISA
SERGİLER
Özel Koseoğlu ilk ve orta 
okul öğrencilerinin bir yıl 
sürç |(e hazırladıkları resim 
çalışmaları, Belediye Sanat 
.Ğdlerisi'nde geçtiğimiz 
hafta sergilendi.
Kız Meslek Lisesi öğrencile 
rtnce hazırlanan el sanat- 
lançolışmaları bir hafta 
boyunca Gemlik halkının 
beğenisine sunuldu. 
Çalışmalar ilgi ile izlendi.

EĞİTİ M'S ENDE 
KONGRE
Egltim-Sen Gemlik , 
Şubesi'nin ikinci olağan 
kongresi geçtiğimiz hafta 
Kız Meslek Lisesi Salonu'nda 
¥d^ı:fdı. Abdullah Çelik’in 
aday olmadığı kongrede 
başkanlığa Divlin Semizer 
seçildi.

W YEMEK 
DÜZENLEDİ 
pertiokratik Sol Parti ilçe 
yönetim kurulu 25 Mayıs 
1996 cumartesi günü 
Atamer Turistik Tesislerinde 
"Dostluk ve Dayanışma 
yemeği" düzenledi. Partiye 
gelir sağlamak amacıyla 
düzenlenen gecenin da 
vetiyeleri satışa sunuldu.

TUNCELİLİLERDEN 
MÜZİK ŞÖLENİ 
Tuncelililer Derneği tarafın- 
dan-bir süre önce Mina 
YağjSanayl önünde 
geçirdiği trafik kazasında' 
yaşamını yitiren Rıfat 
Özkan ve yaralanan 
Mehmet Coşkun'un ailele 
tine yardım amacıyla . 
gece düzenlendi. Çorum 
Semah Ekibi halk ozanı 
Fevzi Kurtuluş ve Tuncelililer 
Derneği Folklor Ekibinin 
Katıldığı gece neşeli geçti.

Özel Körfez Fen Dershanesi ilk yılda başarısını kanıtladı

Bursa ikinci ve
iiçiincüsü Gemlik'ten

6 Nisan günü yapılan 
üniversiteye giriş sınavların - 
da Gemlik.Özel Körfez Fen 
Dershanesi öğrencilerinden 
Deniz Şahin, sayısal alanda 
Gemlik birincisi. Bursa İkin
cisi, Türkiye* 135, si olurken, l 
Özgür Erdem( ise sözelde I 
Gemlik birincisi Bürsa I 
üçüncüsü, Türkiye 86. cısı

oldu.
* Körfez Fen 
Dershanesi'ne devam ’ 
eden . 200 öğrencinin 198 
inin başarı kazandığı ’ 
ÖSS'de dereceye giren 2 
öğrenciye. dershanede 
düzenlenen, iarenle r •- 
kol saati hediye edildi.

Haberi Sayfa 3 de

Azılı hırsız yakalardı
Şüphe üzerine polisçe yakalanan Selim Kazan ad-.. arıcın, 

Metin Tok'a ait araçtan oto teybi. Halk eğitim Y-efkezı 
Müdürlüğü'nden video, kaset ve büro malzemeleri çaıaıgl "in 
tandı.

. Çalıştığı patronunun evine de dadanan azılı hırsız patra 
nunun 30 milyon liralık ziynet eşyası ile 6 milyon lirasını çald'ğı 
iddiasıyla Adliyeye sevk edildi.

ŞEFFAF DEVLETE ÖRTÜLÜ ÖDENEK...

OLAMAZ! OLMAMALI..
BİR DENEYEK...
ÇEKİ VERİRSİN UCUNDAN ÖRTÜYÜ;
GÖRÜNÜR...
BALDIRI ÇIPLAKLARLA BİRKAÇ 

DÖNEK...
YÜZLERİNDE LEKELER BENEK, BENEK 
YEDİKLERİ İÇİN ACI DÜVELEK...

İnan
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Pazar günü "19 Mayıs" ın 77. 
yıldönümüydü. Değerli meslektaşım 
Necati Akgün perşembe günü yazısın - 
da, abuk sabuk Atatürk'e saldırdığı 
için "şeriatçı" ve "neo-Osmanhcı" ke 
simin sıkça başvurduğu kaynak duru
mundaki Dr. Rıza Nur'un yapıtından 
"Vahidettln anekdotları" aktardı. 
Kuşkusuz, ancak köşenin elverdiği 
kadarıyla. Çünkü Vahidettin'in marifet
lerini belgelemek ciltlere sığmaz, ama 
konumuz o değil.

Şu günlerde bir kesim açıktan 
açığa Atatürk'e karşı, bunlar sak
lamıyorlar zaten. Bir kesim de var ki 
Atatürk'e karşı değilmiş gibi gösteriyor 
da, sözüm ona "bilimsel" veya "felsefi" 
açıdan eleştirir havasında, O'nu 
"tahrip" etme histerisiyle yanıp 
tutuşanlara malzeme hazırlıyor.

Birincilerin yalnız başlarına sistemi 
değiştirmeye güçleri yetmez, kimi 
kimyasal olaylarda olduğu gibi "kata 
lizör"e gereksinmeleri var. İşte İkinciler, 
-bilerek veya bilmeyerek, ama galiba 
bilerek- birinciler için elverişli ortamı 
hazırlıyorlar, "katalizör" işlevi üstleniyor
lar.

Yani Şevki Yılmaz'ı bilirsiniz, söyledik
lerini ciddiye almaz, geçer gidersiniz. 
Oysa görünümü ve davranışlarıyla 
"çağdaş", eğitim ve kültürüyle "Batı"lı 
ye "laik", hatta adlarının önünde 
akdemik sanlar bulunan kimi tatlışu 
frenkleri var ki...

Bunlar, bir bilimsel toplantıda bildiri 
sunarcasına ciddi ve -güya- objektif 
söylemleriyle zihinleri karıştırıyor; ikircim 
uyandırarak, sorunlar içinde 
bocalayan toplum katmanlarının birin 
çilerin tuzağına düşmesine adeta 
yardımcı oluyorlar.

Tarih araştırmacısı Cemal Kutay -ki 
eğilimleri bakımından ’sağ'dadır, 
'özdekçi' anlayışın karşısındadır - 
geçen yılın haziran ayında Sabah'ta 
yayımlanan bir tartışmada, İsmet 
Bozdağ'ın "bazı konularda suskun 
kaldığı" yolundaki eleştirisini şöyle 
karşılamıştı:

“Yazdıklarım nedeniyle sonsuz bir 
münakaşa çıkmasından ve 
İnandığımız kıymetlerin iflasa sürüklen
mesinden endişe ettim. Atatürk'ün o 
kadar çok düşmanı var ki, onlara 
malzeme vermek istemedim."

Sekseninin aşmış bir araştırmacının 
samimi itirafıI

Gerçekten de Atatürk'ün o denli 
çok "düşman“ı türedi ki, bir "insani 
zaaf" veya bir küçük "yanılgı" olarak 
sunacağınız herhangi bir olay, bir 
davranış, bir söz; karşıt çevrelerin 
kasıtlı biçimde “tahrifiyle O'nun anısı
na çalınmak istenen bir “kara leke"ye 
dönüştürülebiliyor.

Ama ben Cemal Kutay gibi düşün
müyorum, insan Atatürk'ün insanca 
"zaaf ve "yanılgılarının saklanmasın
dan yana değilim...

Değilimi Çünkü kimileri Atatürk'ün...

Yıl: 23 SAYI: 1115 
Fiyatı :10.000 TL. 

ıhibl ve Sorumlu Müdürü : KADRİ GÜLER 
letlm Merkezi: Gazhane Cad. No.51/A 

Tel: 513 17 97 GEMLİK
Basıldığı yer: KÖRFEZ OFSET 
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19 Mayıs
Ninelerinin, analarının, namusunu 

Hristo'ların, Panayot'ların, Karabetlerin 
veya Smith'lerle Jean'ların 
minarelerinden "cuma salasının ve 
rilebildiği "özgür" ve "bağımsız" bir ülke 
konumuna getirilmesine önderlik 
etmiş...

İnsanını "kul"dan “blrey"e, halkını 
"ümmeften “millefe yüceltmiş...

Taassubun karanlıklarını delerek 
“laik ve "demokratik" sisteme kavuştur
muş...

Skolastiğin alacakaranlığını "çağ
daş uygarlık" meş'alesiyle aydınlat
mış...

Olmasını bir türlü bağışlayamıyor- 
larsa bu gibiler için O'nun sansür 
edilmesinden yana değilimi

Perşembe günü Osmangazi 
Belediye Başkanı Basri Sönmez'le 
söyleştik. Annesi Emine Hanım, 
Bulgaristan'ın Sühindol kasabası 
ortaokulunda iken, olasılıkla 1938'ün 10 
Kasım'ına yakın bir günde, bulgar 
öğretmeni sınıfa girer ve, "Türklerin 
Paşa'sı son nefesini vermek üzere" 
der. Der demez, bir alkıştır kopar. 
Emine Hanım'la o sınıftaki ikinci türk 
kızı, başları önlerinde ağlamaya 
başlarlar. Bulgar öğretmen -evet, bul
gar- birden kendine gelir, parmağını 
dudaklarına götürerek öğrencileri sus
turur, alkışları kestirir, iki küçük kızın 
üzüntüsüne saygı gösterir.

Bizimkelere sunulur...
Yine Basri Sönmez'den :
Tırnova'da üç- dört yaşlarındayken 

(1948'de) topluluklarda ortaya çıkar 
ve şu dizeleri okurmuş:

Atatürk sen ölmedin
Kara topraklara gömülmedin
Biliyor musun neredesin? '
En güzel yerdesin
Küçük Basri'nin kalbindesin
Kimi zaman da şaşırır, “kalbindesin" 

yerine "tombağındasın" dermiş. Yani 
Bulgaristan'da, bir başka ulusun ve 
rejimin egemenliği altındaki Türkler, 
“özgürlük" ve "bağımsızlık" özlemlerini, 
minik yavrularına Atatürk'e ağıt yak
tırarak giderebiliyorlarmışl

Siz ey O'na saldıran, hakarete veya 
-aklı sıra- O'nu küçümsemeye kalkışan 
“ham ervah" takımı! O'nun sayesinde 
tutsaklık acısını tatmamış olmanın 
şükranını böyle mi ödüyorsunuz?

Pazar günü 19 Mayıs...
O'nun şu sözlerini bir kez daha 

aktarmadan geçemeyeceğim:
"Ben manevi miras olarak hiçbir 

doğma, hiçbir donmuş kalıplaşmış 
kural bırakmıyorum. Benim manevi 
mirasım, ilim ve akıldır. Benden sonra, 
beni benimsemek İsteyenler, bu temel 
eksen üzerinde a,kıl ve ilmin rehberliği
ni kabul ederlerse, manevi 
mirasçılarım olurlar..."

Atatürk'ün manevi mirasçılarına 
selaml

KÖRFEZ

Okuyucularımıza "Habitat"- la ilgili, 
"bilgi ve yorum" geçmek istediğimi 
daha önceki bir yazımda belirtmiştim.

Habitat 2'nin toplanmasına az bir 
zaman kala, çalışmalardaki yoğunluk 
kendini, İstanbul kent yaşayanlarını 
dahi, rahatsız edecek düzeyde 
göstermeye başladı.

3-4 Haziran'da İstanbul'da gerçek
leşecek olan bu zirvenin adı: "HABİTAT 
2, KENT ZİRVESİ" "Birleşmiş Milletler 
İnsan ve Yerleşim Konferansı" olarak 
geçmektedir.

Adının "Habitat 2" olmasının 
nedeni, birincisinin daha önce " 1976 
yılında Kanada'nın V ancouver 
kentinde yapılmış olmasıdır."

O toplantıda, 
izlemesi gereken 
ramlar" üzerinde 
"hızlı kentleşmenin 

"hükümetlerin 
politika ve prog 
duran uzmanlar, 
yavaşlatılabile-

ceğini" düşünmüşlerdi. Ancak, 
aradan geçen yirmi yıl gösterdi ki, 
kentlerin nüfusu hiçte denildiği gibi 
kontrol altına alınamadığı gibi, 
kentleşmenin getirdiği sorunlar dağ 
gibi arttı.

Ayrıca insan yerleşimi sorunlap, 
dünya gündeminde giderek artan bir 
önerin kazanmaya başladı.

Bu gelişmeler nedeniyle, 1992 yılın
da Brezilya'nın Rio de Janerio 
kentinde “yeryüzü zirvesi" olarak 
adlandırılan "Birleşmiş Milletler Çevre 
ve Kalkınma Konferansında" insan ve 
yerleşim konusunda yeni bir konferans 
düzenlenmesi gündeme geldi. Bunun 
üzerine "Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu böyle bir bir konferansın 3-14 
Haziran 1996'da İstanbul'da yapıl
masını kararlaştırdı"

Habitat 2, dağıttığı broşüründe 
Habitat’ın tanımını ve amacını şöyle 
yapıyor;

"Uygarlığın kaynağı olan kentler, 
uygarlığı yok edebilecek noktaya 
gelmiştir. Kentsel yoksulluk, evsizlik ve 
yetersiz konut, İşsizlik, etnik gerilim
ler, şiddet, işlevini yitirmiş kentsel 
altyapı, toplumsal değerlerin 
çözülmesi, trafik sorunları, hava, su ve 
gürültü kirliliği, yeterli eğitim 
olanaklarının yokluğu, salgın hastalık
lar.

Aslında sosyal, siyasi ve ticari tüm 
alanlarda dinamizmin, üreticiliğin, 
yaratıcılığın merkezi olması gereken, 
insanlığa ve geleceğe umut vermesi 
gereken kentler , bu sorunlar

Uygun koşullarda konut sahibi olmak

isteyenler;

S.S. Yağmur Yapı Kooperatifi

üye kayıtlarına başladı

Tel : 513 46 12
S
I Ki);

HABİTAT 2 ; "İnsan Yerleşimi

Sayfa

nedeniyle kendisinden bekleneni 
vermemektedir.

' Gemlik 
aıOash 

rfonn 
J#Br

21. YY'a çeyrek kala, dünya 
nüfusunun büyük bir bölümünün 
yaşadığı bu kentler, birçok olumsuz 
luğun kaynağı olduğu gibi, teknolo
jinin, ekonomik ve toplumsal geliş
menin de kaynağıdır.

Bu nedenle, kalkınma mücade
lesinin odak noktasında, insan yer
leşimindeki sorunların çözümü bulun
maktadır.

Habitat 2, Uluslararası toplumun 
j-iT’-

»sor 
isinde 
jiıvı 
lem'iı

21. YYılın gündemini saptamak içir js 
harcadığı çabaların son halkasıdır." :

Aynı br öşür ikinci bölüme 
geçildiğinde ise, Habitat 2'nin 
amacını şöyle açıklamaktadır: 

jıdodı 
Deıs

, , şdenv
Amaç, "insan yerleşiminin taşıdığı

potansiyel ve karşılaştığı sorunların 
konusunda, dünyanın bilinç düzeyini ni söy1 

Kuruc 
teybe'' 
biı yıllı

yükseltmek, dünya liderlerinin, köy
lerimizi kasabalarımızı ve kentlerimizi 
sağlıklı, güvenli, adil ve sürdürülebilir 

büyük
V 

sözü 
Özgı 
Buısc 
ağını 

zinci 
onu

kılma amacını benimsemelerini 
sağlamak" biçiminde tanımlamak
tadır.

Bu bağlamda Habitat 2'nin, esas 
hedefi “dünyada sürdürülebilir ve 
yaşanabilir bir yerleşim sistemi oluş
turmak ve herkese yeterli konul 
sağlamaktır.

Denilebilir ki, "dünya zaten bu işe 
bugüne kadar kafa yoruyordu, ne 
oldu ki, şimdi ne olacak?”

Bunu söyleyenler haklıdır. Ne ola
cağı konusunda somut birşey söyle
mek olanaksız. Kahin değiliz!

Ancak, sorun incelenirse, "kentlerin 
sorunları bugüne kadar, sadece 
devletlerin izleyeceği politikalara 
bırakılmıştı. Sorunların ana çözüm 
ekseni sadece devlet olup, bu hem 
pratikte, hem de teorik anlayış 
planında böyleydi."

Bu anlamda Habitat 2, bu soruna 
yeni bir yaklaşım sunuyor.

"Habitat 2, devletlerin üstlendikleri 
görev ve sorumlulukları sorunların 
yaşayanlarla paylaşmasını ve onların 
oluşturduğu sivil toplum kuruluşlarının 
çözüm önerme ve uygulamada daha 
aktif rol almasını öngörmektedir."

Habitat 2'nin bu yeni anlayışını ve! 
neleri açığa çıkarmak istediğini bi 
sonraki sayımızda tartışmak üzere; 
mutlu kalın.

77.
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özel Körfez Fen Dershanesi ilk yılda başarısını kanıtladı—ı koitoz ren Dersnanesı iik yııaa Başarısını k<

ursa ikinci ve
•inden bek

1 H H H H H

ucimi maraı•k kala, aj 
bir bölümûJ

x birçok okıJ 
jğu gibi, tefal
, toplumsdJ Gemlik Özel Körfez

Fen Dershanesi kursiyer-
| lerinden Deniz Şahin, ÖSS 
sınavlarında sayısalda

tınma mûcoo 

ında, insan yş ı 
ı çözümü bulu ı

ırası toplumu

Gemlik Birincisi, Bursa İkin
cisi, Türkiye 135. si olurken, 
Özgür Gürkan Erdem ise 
'sözelde Gemlik Birincisi, 
Bursa üçüncüsü Türkiye 
B6.sı olmayı başardılar.

Geçtiğimiz hafta
saptamak iş sınav sonuçlarının açıkla -
n halkasıdır' 
:i bölüme 
bifat 2'nin 

.tadır:

binasından sonra Deniz 
Şahin ve Özgür Gürkan 
BErdem'in başarıları bir 
anda duyuldu.

Dershaneye devam
eden ve ÖSS sınavlarına ™n,n M Atılan 200 öğrenciden 
198'inin başarı gösterdiği
ni söyleyen dershcyıe 
Kurucu Müdürü Zeki 
Zeybekçi, Dershanemizin 
pir yıllık olmasına karşın 
gösterdiği başarı çok 
büyüktür.

Velilere verdiğimiz 
közü yerine getirdik. 
Özgür Gürkan Erdem 
Bursa düzeyinde eşit 
ağırlıklı puanlamada seki 
zinci, Deniz Şahin ise 
onunculuğu elde

tığı sorunla 
ilinç düzeyi I 
»iterinin, köy 

e kentlerimi: 
ı surdûrûlebi ■ 
mserneleml 

tanımlama

at 2 nin, eıol 
lürûlebllir J 

ı sistemi olu 

yeterli konu

etmişlerdir. Sözelde 
Özgür Gürken Erdem 
183.363 puan alırken, 
sayısalda Deniz Şahin 
216.810 puan aldılar.

ÖDÜL TÖRENİ
Özel Gemlik Körfez 

Fen Dershanesi öğrenci
lerinin başarısının öğre
nilmesinden sonra , ders 
hanede düzenlenen . 
törenle Gemlik birincisi 
ve ikinci olan İki öğren
ciye dershane yönetimi 
tarafından birer kol saati 
armağan edildi.

Öğrenciler, sınav 
sonuçlarında kazandık
ları başarıyı birlikte kut
ladılar.

Öte yandan Anadolu 
Lisesi giriş sınavları için 
Özel Körfez Fen 
Dershanesinde önceki 
hafta yapılan genel dene 
me sınavında Gizem 
Gülşen birinciliği elde 
etti.

Özel Bulut 
Dershanesinde ise 
Anadolu Liseleri deneme 
sınavlan yarın yapılacak.

77. yıldönümü yeni stadda yapıldı.
ı zaten bu ş 

r onuyordu,» 19 Mayıs'ı
. . . . . .
• buseydi

- '$e ‘kente F 

ıdar, sadeni 

ji politika1?»

coşkuyla kutladık
19 Mayıs Atatürk'ü 

I Anma Gençlik ve Spor 
Bayramının 77. 

[yıldönümünü pazar günü
n ana çözill coşkuyla kutladık.

Bu yıl 77. yıldönümüolup, bu teI 

ıorik anlara

r 2. bu sote
or.

fin üstlen® 

darı sorunkf 

asını ve önlü 

m kuruluşla** 
julamodadu*!

Ikutlanan 19 Mayıs 
Atatürk'ü Anma Gençlik 
ye Spor Bayramı için 
hazırlanan program, 19

i Mayıs 1996 pazar günü 
I Atatürk Anıtına çeleptc 
I konmasıyla başladı. Z'

Protokol, anı/ftaki 
i törenden sonra ptadyu- 
I ma giderek, buradaki 
[programa katıldı. 
I Staddaki tören\saat

rmektedr.' ■ 1000'do başladı. İstiklal
artayşnfl Marşının söylenmesiden 

sonra Kaymakam Orhan 
Işın, Garnizon Komutanı,

jrtısmak ûzt

Belediye Başkanı ile birlik
te halkın ve öğrencilerin 
bayramı kutlandı. 
Cumhurbaşkanı adına 
üç kez "sağol" çağrısında 
bulundular. Günün anlam 
ve önemini belirten 
konuşma İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Erol Ateşli tarafın
dan yapıldı.

Daha sonra Gemlik 
Lisesi Beden öğretmeni 
Yalçın Siperin Atatürk'ün 
Gençliğe hitabesini oku
masından sonra öğrenci 
ler tarafından gençliğin 
ataya cevabı söylendi. 
Bunu geçit töreni izledi.

Ardından öğrencilerin 
ve folklor ekiplerinin 
sergiledikleri birbirinden 
güzel gösteriler ile sona 
erdi.

Çıraklık Eğitim Merkezinin açtığı kursa katıldılar

olmak

109 ustaya kurs belgesi verilecek
I Gemlik Çıraklık ye Eğitim Merkezi Müdrülüğü tarafın- 
| dan 20 Kasım - 1 Aralık 1995 tarihleri ile 8 - 22 Ocak 
I 1996 tarihleri arasında, ustalar arasında açılan "İş 
| Pedagojisi" kursuna katılan ve başarı gösteren 109 
| ustaya başarı belgesi verilecek.
I Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürlüğün'den yapılan açık- 
I lamada, 28 Mayıs günü Belediye Düğün Salonunda 

düzenlenecek törenle ustalar belgelerini alacaklar.
| Öte yandan, usta öğreticilik kurslarının üçüncüsünün 
I 17 Haziran tarihinde düzenleneceği de bildirildi.

tifi KAYIP
Buwa Yeşil Vergi Dairesi 
Müdürlüğünden aldığım 

10.12.1995 tarih ve 
249032 nolu
ALIM-SATIM

MAKBUZU'mu kaybettim. 
Hükümsüzdür.
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SORUrilLUDUR

Kırkağaç Beledlyesi'nden 
alındı

Mini 
temizlik 
makinası 
hizmete 
girdi
Gemlik Belediyesi, 
Kırkağaç Belediyesinden 
otomatik çöp makinası 
satın aidi
Bir gazetede çıkan ilah 
üzerine geçtiğimiz ay 
Kırkağaç'a giden Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı, 
asfalt temizlenmesinde kul
lanılan mini fırçalı temizlik 
makinasını inceledi.
Belediye yetkilileriyle 
anlaşan Başkan Avcı, 
geçtiğimiz günlerde aracı 
ilçemize getirterek hizmete 
koydu.
Asfaltlardaki toz ve pisliği 
emerek temizliyen yeni 
mini makinanın kullanımını 
ise Kırkağaç'tan gelen 
operatör yapıyor. Kullanıcı 
bir süre ilçemizde kalarak 
aracı kullanacak kişiyi 
eğitecek.
Atatürkçü Düşünce 
Derneğince bu yıl 
üçüncüsü düzenlendi 

19 Mayıs 
Balosu 
eğlenceli 
geçti

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şubesince bu yıl 
üçüncüsü düzenlenen 19 
Mayıs balosu eğlenceli 
geçti.

Atamer Tesislerinde 
geçtiğimiz cuma günü 
düzenlenen gecede 
Atatürkçü Düşünce 
etrafında kenetlenmiş 
kişiler biraraya gelerek 
şantör Özcan'ın müziği 
eşliğinde ğeç saatlere 
dek eğlenerek stres 
attılar.

Dernek Başkanı 
Doğan Alkaya, 24 Mayıs 
1996 cuma günü lise 
düzeyindeki öğlencilerle 
Ankara'ya bir gezi 
düzenlediklerini söyledi. 
Alkaya, hazırladıkları 
proğrama da Anıtkabir 
ile Ankara'mın tarihi yer
leri ile müzeleri gezile
cek.

Öte yandan 
geçtiğimiz 18-19 Mayıs 
1996 günleri Ankarada 
yapılan Atatürkçü 
Düşünce Der neği 4. 
Genel Kurultayına da 
dernek delegesi Ahmet 
Refik Yılmam ile katıldık
larını söyleyen Alkaya, 
Cumhurbaşkanı 
Süleyman Demir el'e 
yapılan saldırıyı kına - 
yarak, " Sayın Süleyman 
Demirel'e yapılan 
saldırının perde arkası 
nın bir an önce aydın
latılması gerekir. Bunu 
Türk ulusu bekliyor1' dedi.

DYP'de 
görev iSi 
bolumu 
yapıldı

DYP İlçe Yönetimi, 
Yüksel Yıldırım başkanlığın - 
da yaptığı ilk toplantısında 
görev bölümü yaptı.

•Yüksel Yıldırım'ın başkan 
oIduğ u yönetimde 
Mehmet Avcı, Ali Acar, 
İhsan Ateşli, ve Sümer 
Afasoy başkan yardım- 

;h:il:.*ğina, Şafak Ergür 
sekreterliğe, İsmail Kaya 
saymanlığa, Erhan Öksüz, 
M e h met Bayraktar, 
Mehmet Çakar, Mukaddes 
Serim, Erhan Süzer, Ömer 
Böl, Haşan Kula ve Osman 
Doğan ise üyeliklere geti 
rildŞer.

Öte yandan, Hüseyin 
YüMaş'ın başkanlığa getiril 
diği disiplin kurulunda ise 
İbİÖhim Yumru Başkan 
Yardımcılığına, Murat Aşkın 
sekreterliğe, İsmail Kemah, 
Mehmet Ali Temel, Fuat 
Sönmez, Ali Onsekiz, 
Mdhmut Şener ve Doğan 
Mdlgıl ise üyeliklere getiril 
âiîer

DYP İlçe Başkanı Yüksel 
Yıldırım toplantıda yaptığı 
konuşmada, ilk çalışma 
olarak ili ve 17 ilçe başkan
lar] ite birlikte Ankara'da 
DYP Genel Başkanı Tansu 
Çiller ile görüştüklerini ve 
yapımı devam eden 
Anadolu Lisesi için 5 milyar 
liralık ödenek çıkarıldığını 
söyledi.

Yıldırım, ilçedeki tüm 
hizmetlerin öncüsü ve 
.takipçisi olacaklarını ve 
önümüzdeki hafta gençlik 
ve kadın komisyonlarının 
oluşturulacağını belirtti.

Sayfa: 3

Özürlüler sınıfına 60 milyon liralık yardım yaptılar 

Rotary eşlerinden hizmet atağı 
Gemlik Rotary Kulübü üyelerinin eşleri 11 Eylül İlkokulu'nun bir 
dersliğinde açılan özürlüler sınıfının tefriş ettiler.

Bu yıl öğrenime başlayan özürlüler sınıfının boya-badana 
işlerinin rotaryen eşlerinin kendi aralarında topladıktan para 
lorla boyattıklarını söyleyen Gemlik Rotary Kulübü Başkanı 
Ceyhan Aydın, sınıfa ayrıca, 10 adet yeni sıra alınarak, bugün 
okul müdürlüğüne teslim edileceğini söyledi.

Aydın, özürlü öğrenciler sınıfı için 60 milyon liralık yardımda 
bulunduklarını, ihtiyaç halinde yardımların sürdürüleceğini 
söyledi.

Öte yandan Rotaryen hanımlar geçtiğimiz hafta cuma 
günü SSK Hastanesinde yatan hastalan da ziyaret ederek, 
onlara geçmiş olsun dileklerinde bulundular.

GENEL KURULA DAVET
S.S. Beş Damla Konut Yapı Kooperatifi'nin yıllık olağan 

genel kurul toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 
22.6.1996 cumartesi günü saat : 13.00‘de Hamidiye 
Mahallesi Ilıca Caddesi No : 2 KIYAK KIRAATHANEŞİ'nde 
yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 30.6.1996 pazarr 
günü aynı yer ve saatte mevcut üyelerle yapılacaktır.

Tüm üyelerimizin anılan yer ve saattte hazır bulun
maları önemle rica olunur.

S.S. Beş Damla Konut Yapı Koop.
Yönetim Kurulu

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

raporunun, bilanço, gelir-gider farkı cetveli ve denetim” 
kurulu rapprunun müzakeresi ile kabulu veya reddi 
hakkında ayrı ayrı karar alınması.

6- Yönetim kurulunun ibrası
7- Denetim kurulunun ibrası
8- Yeni döneme ait çalışma programının ve tahmini 

bütçenin hazırlanması.
9- Ortaklık ödentilerinin tesbiti
10- Bankalarca kooperatife verilecek kredilerin 

görüşülüp karara bağlanması.
11 - Kura çekimi ve huzur hakkının görüşülüp karara 

bağlanması.
12- Yönetim kurulunu asil ve yedek üyelerinin seçimi ile 

görev sürelerinin tesbiti.
13- Denetleme kurulu üyelerinin seçimi ile görev 

sürelerinin tesbiti
14- Dilek ve temenniler
15- Kapanış. ~'

KAFTAflıp ffOMlSTt Z‘E&L!RÇW

Tarih içinde Gemlik ve Havalisi

İŞGAL ZAMANI III
Gedikli Başçavuş Mahmut 

Yaman'ın anılarından :
"Gemlik karargahında bulunan 

Yunan komutanı ilk olarak köylerde ve 
kasabalarda oturan bütün Türklerin 
silahlarını getirip teslim etmelerini 
emretti. Tayin ettiği muayyen güne 
kadar silahlarını vermeyenleri ayrıca 
ağır cezalara çarptıracağını bildirdi.

Gemlik'ten kalkan Yunan kuvvetleri 
iki kola ayrılarak bir kısmı Orhangazi, 
bir kısmı da Umurbey istikametinde 
harekete geçtiler, yollarda rastladıkları 
türkler çetecidir diye, yakaladıkları 
yerde öldürmeye başladılar. Bu sırada 
Ilıcak Suyu başında toplu olarak bulu - 
nan 8 türk gencini sürgü ile parça 
ladılar.

Çarşı Camiine de giren Yunan mür- 
fezesi, namaz kılanları yakaladılar, 
kaza müftüsü ile evkaf memurunu iste
diler. Onları bulamayınca namaz 
kılanlar tüfek dipçiği ile dövmeye 
başladılar. Kaçanlar canlarını zor kur
tardılar. Camide kalan müezzin Şeklp'I 
süngüleyerek bir kaç yerinden ağır

suretle yaraladılar.
Şehirde ve köylerde evlere dalan 

Yunan askerleri, gözlerine kestirdikleri 
her şeyi yağma ettiler.

Gemlik havalisinde yapılan mezali 
min çoğunu Etmeni çeteleri yapıyor
du.

OsmanlI ordusunun ani olarak 
çökmesi, jandarmalarını silahtan tecrit 
edilmesi bu Erenlere büyük fırsat verdi. 
Üç dört grup halinde her gece bir 
köye baskın yaptılar. Para ve ziynet 
eşyalarını aldılar, erkekleri kurşuna 
dizdiler, ırz namus tanımadıklar, kadın
ları dağlara kaldırdıkları hatta kendi
lerine diklenenlerin ağızlarını buran
larını parçalayarak işkenceler ettiler."

Analarının gözleri önünde 
bebelerin parçaladıklarını bile anla
tanlar bulunmaktadır, O günleri 
yaşayanlar arasında. Bunları asla 
unutamayanlar vardır.

Olaylar vardır ki yüreğe işleyecek 
kadar acıdırlar ve o görüntüler hiç bir 
zaman akıldan çıkarılamaz, unutula- 
mazlar.

Haftaya : “Yunan i f gali Bursa I “
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GEMLİK TARIM VE HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME
İLCE TARIM MÜDÜRLÜĞÜNÜ

Madde 1-a ) Derneğin adı : Gemlik Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme İlçe 
Tarım Müdürlüğünü Destekleme Derneğidir.

b) Derneğin: Gemlik
c) Derneğin şubesi: Yoktur.
Madde 2- Derneğin amaçları;
1- Gemlik Tarım ve hayvancılığını ileri bir seviyeye getirmek için tarımsal 

eğitimin ve yayımının yapılmasını sağlamak.
2- Gemlik ilçesinde faaliyet gösteren tarımsal kuruluşlarla dialoga girerek 

onların çalışmalarna katkıda bulunmak.
3- Gemlik ilçesinin Tarımsal ve Hayvansal potansiyelinin yükselmesi için her 

türlü çalışmayı yapmak.
4- Tarım alet ve makinalarının doğru ve verimli çalışmalarını sağlamak.
5- İlçenin Tarım, Hayvancılık ve su ürünleri ile ilgili her türlü girdinin temin 

edilmesine yardımcı olmak.
6- Zirai ilaç kullanımının tekniğine uygun yapılması için gerekli çalışmaları 

yapmak.
7- Çevre kirlenmesini önleyici çalışmalara katkıda bulunmak.
8- Üyelerine ve Gemlik çiftçilerine yönelik her türlü çalışmalara katkıda 

bulunmak.
9- Dernek üyelerinin mesleki ve kültürel yönden gelişmelerini sağlayarak! 

çalışmalar yapmak.
10- Üyelerin dinlenme, tatil ve eğitimleri hususunda çalışmalar yapmak.
11 - Çiftçilere gerekli tarımsal projeleri hazırlamak ve temin etmek.
12- Çiftçilere eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek.
13-Tarım İlçe Müdürlüğüne hizmet binaları, gayrimenkul ve sosyal tesisleri 

yapmak, onarmak.
14- Tarım İlçe Müdürlüğüne araç temin etmek, araç tamir ve bakımını 

sağlamak.
15- Gemlik Körfezinde su ürünleri ve çevre kirliliğine yönelik çalışmalara 

katkıda bulunmak.
16- Her türlü Tarımsal gazete, dergi, broşür vs. yayın çıkar ve bastırarak 

çiftçilere dağıtmak.
17- Dernek kanunlara uygun olarak lokal açıp işletebilir.
18- Dernek yapılan bağışları ve aidatları kabul eder ve amaçlarına uygun 

olarak kullanır.
DERNEKÇE YAPILACAK ÇALIŞMA BİÇİMİ:
Madde 3 : Dernek amaçlarını gerçekleştirebilmek için 2908 sayılı dernekler 

kanuna göre bağış ve yardım toplayabilir.
a- Üyelerine mesleki ve kültürel konularda seminerler düzenler.
b- Üyelerine ve çiftçiler yurt içi geziler düzenler.
c- Konserler, balolar, yemekler ve çaylar tertip eder.
d- Piyango ve çekilişler düzenler.
DERNEĞİN KURUCULARI :

DESTEKLEME DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Adı Soyadı Doğum Tarihi Tabiyeti Mesleği
1 - Dursun Özbey 05.02.1950 T.C. Mühendis
2- Ferit Bademci 21.09.1951 T.C. Vet. Hekim
3- İbrahim Çetin 08.01.1959 T.C. Vet. Hekim
4- Meftun Mumcu 04.02.1955 T.C Teknisyen
5- Necmettin Çeri 19.10.1954 T.C. Memur
6- Cemil Kurt 01.01.1953 T.C Teknisyen
7- Emin Uzel 15.03.1962 T.C. Teknisyen

İkametgah Adresi

önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle?) ’ 
toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması halinde 2. ci toplantımın 1 
hangi gün nerede yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile 2. ci toplantı arasındaki 
zaman 1 haftadan azolamaz.

Toplantının yapılacağı tarih, saat ve yer toplantı gününden en az 15(onbeş)i 
gün önce mahallin mülki amirine bildirilir. Bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri 
gösteren liste eklenir. Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa bu durum geri 
bırakma sebeplerinde belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazeteye 2. ci 
bir ilan vererek üyelere duyurulur. 2. ci toplantının geri bırakılma tarihinden İtibaren 
en geç 2 (iki) ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler 2 ci toplantıya 1 nci fıkrada 
belirtilen esaslara göre mahallin en büyük mülki amirliğine duyurulur. Genel kurul 
toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI YERİ :
Madde 11 - Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır. 1
TOPLANTI YETER SAYISI:
Madde 12 - Genel kurula katılma hakkı bulunanların yarısından bir fazlasının; 

katılmasıyla ilk toplantıda yeter sayı spğlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aran] 
maz. Ancak 2. ci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetim kurulları 
üye tam sayısı toplantının ik katından az olamaz.

TOPLANTININ YETER SAYISI:
Madde 12- Genel kurula katılma hakkı bulunanların yarısından bir fazlasının katıl] 

masıyla ilk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aran 
maz. Ancak 2 ci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetim kurullar 
üye tam sayısı toplantının iki katından az olamaz.

TOPLANTININ YAPILIŞ BİÇİMİ:
Madde 13 - Genel kurul toplantıları ilanda belirtilen ve mülki amire bildirilen gün 

saat de ve yerde yapılır. Genel kurula katılan üyeler yönetim kurulunca düzenlenen 
listeği imzalayarak toplantıya girerler. Çoğunluk sağlanmışsa yönetim kurulu başkan 
veya görevlendireceği bir kişi tarafından toplantı açılır. Hükümet komserinin toplan 
tıya gelmemiş olması toplantının ertelenmesini gerektirmez. Açılıştan sonra bin 
başkan bir başkan vekili ve yeteri kadar üye seçilir. Toplantının yönetimi başkana 
aittir. Üyeler toplantı tutanağını yazarlar. Başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonun 
da bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verlir.

Genel kurulda her üyenin bir ay hakkı vardır. Üye hakkını bizzat kendisi kullanır! 
Vekaletle oy kullanma yoktur. Fahri üyeler isterlerse aidat verebilirler. Yalnız oy kul
lanma hakları yoktur.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR:
Madde 14- Genel kurulda yalnız gündemde olan konular görüşülür. Anca 

toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi istenilen konu] 
ların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:
Madde 15- Genel kurulun görev ve yetkileri şunlardır
1 - Dernek organlarının seçilmesi
2 - Dernek tüzüğünün değiştirilmesi

i SOY* 
OEN0İ 
Uoddı 
c 

jııüibb

Yöne

(jenetleı 
m**

Gen* 
lubaşkc 
seçilen 
içeıenı 
»U

Ma<

IÖZİ 
kulrio

iıesnük
DE! 

50.000
b)

İrine 
c) 

kabul

eğler 
sogle

e 
bağı 
geîtl

bel

tas

ûy

m

ilen

Cumhuriyet Mah. Günaydın Sit. GEMLİK
Mehmet Reis Sitesi B Blok No : 16 Manastır/GEMLİK
Hamidiye Mah. Kumsal Sok. No : 23/9 GEMLİK
Hamidiye Mah. Tekel Sok. No : 6/3 GEMLİK
Hisan Mah. Çay Sok. No : 9 GEMLİK
Hamidiye Mah. Ilıca Cad. Konut Apt. No :4 GEMLİK
Hamidiye Mah. Ilıca Cad. No : 117/1 GEMLİK

3- Yönetim ve denetim kurulları raporlarımı 
görüşülmesi, Yönetim kurulun ibrası.

4- Yönetim kurulunca hazırlan bütçeni 
görüşülerek aynen veya değiştirilerek kabulü. I

5- Taşınır taşınmaz malların satın alınması 
veya satılması hususunda yönetim kuruluna yeti 
verilmesi
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DERNEĞE ÜYE OLMAK - ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA ŞART VE ŞEKİLLERİ
Madde 4-a ) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olma.
b) 18 yaşını tamamlamış olmak.
c) Dernekler kanuna göre üyelikleri yasaklanmamış olanlar giriş beyan - 

namesini doldurarak yönetim kuruluna verirler. Yönetim kurulu kararı ile üye
lik kesinleşir. Yönetim kurulu konuyu 30 gün içinde karara bağlayıp müracaat 
sahibine durumu bildirir.

DERNEK ÜYELERİNİN HAKLARI:
Madde 5 -a) Asil üyeler bu tüzüğün tanıdığı bütün haklara ve yükümlülük

lere sahiptirler.
b) Fahri üyler istedikler taktirde derneğe aidat ve bağış verebilirler. Fahri 

üyelerin oy hakkı yoktur. Fahri üyeler için ikametgah şartı aranmaz.
ÜYELİKTEN ÇIKMA
Madde 6 - Üyelik ölüm, başka bir yere nakil ve üyenin çekilme isteğini 

yazılı olarak bildirdiği tarihte sona erer.
ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:
Madde 7 -a) Dernek tüzüğündeki hak ve yükümlülüklerini yerinel 

getirmeyen
b) Aidatını üst üste 6 ay ödemeyen
c) 2098 sayılı dernekler kanunun yasakları kapsamına giren üyeler! 

Yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar.
Aidatlarını ödemeyen ye yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılanların 

ilk genel kurulda ihtiraz hakları vardır. Dernekten çıkan ve çıkarılanlar önce - 
den verdikleri yardım ve aidatları geri isteyemezler.

DERNEĞİN ORGANLARI:
Madde 8 - Dernek organları
a) Genel kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetim kurulu
GENEL KURULUN KURULUŞ ŞEKLİ VE TOPLANMA ZAMANI:
Madde 9: a) Dernek genel kurulu derneğe kayıtlı asil üyelerden oluşur.
b) Genel kurul 2 yılda bir ocak veya şubat ayında toplanır.
c) Yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek 

üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu bir ay içinde 
Genel kurulu toplantıya çağırmaya zorunludur. Bir ay İçinde toplantı çağrısı 
yapılmazsa üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine Denetleme kurulu Asliye 
Hukuk Hakimliğine müracaat eder. Hakimin alacağı karara göre 3(üç) kişilik 
bir heyeti genel kurulu toplamaya çağırmakla görevlendirilir.

GENEL KURUL TOPLANTISI OY KULLANMAK VE KARAR ALMA ŞEKLİ:
Madde 10- Yönetim Kurulu tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulu

nan üyelerin llsfeslnl düzenler. Genel kurula katılacak üyeler en az 15 gün

6- Derneğin fes edilmesi
7- Derneğin Derneğin Uluslarası faaliyette bulunması. Yurt dışındaki dernek ve« 

kuruluşlara üye olarak katılması.
8- Mevzuat ve dernek tüzüğüne genel kurulca yapılması belirtilen görevlerin yg 

ne getirilmesi
YÖNETİM KURULU OLUŞUMU VE GÖREVLERİ:
Madde 16- Yönetim kurulu 5 asil 5 yedek üyeden oluşur ve genel kurulca gizli oyk 

seçilirler. Asil üyelerden boşalma oduğu takdirde yedek üyelerden en fazla oyalan 
lordan başlama üzere göreve çağrılması zorunludur. İlk toplantı en yâşlı üyenin 
başkanlığında toplanır. Üyeler arasında görev dağılımı yapılır. Bir başkan vekili, bi 
sayman ve 2 üye belirlenir. Toplantı günleri tesbit edilir. Toplantılarda salt çoğunld 
aranır. Mevcudun salt çaoğunluğu ile karar verilir. Üst üste 3 yılda 10(on) toplantıyı 
mazeretsiz yahut kabul edilmeyen mazareti nedeniyle katılmayan üyeler kuru 
üyeliğinden çekilmiş saylır. Buna dair kararla ilgilinin süre verilerek savunması alındı! 
tan sonra yönetim kuruluna verilir. Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar nedeniyl] 
yedeklerinden getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağıya düşersd 
genel kurul, mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından 1 (bl 
ay içine toplantıya çağrılır. Çağrının yapılması halinde dernek üyelerinden birini 
baş vurması üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi: duruşma yaparak dernek üyeld 
arasından seçeceği 3(üç) kişiyi 1 (bir) ay içinde genel kurulu toplamakla görevlidir. |

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ:
Madde 17-a) Derneği temsil etmek veya bir kaçına yetki vermek.
b) Derneğin gelir gider hesaplarına ilişkin işlemler yapmak ve gelecek döneme d 

bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.
c) İş programı hazırlayarak uygulamak.
d) Mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkilerini kullanmak.
A- YÖNETİM KURLU BAŞKANIN! GÖREVLERİ:
a) Derneği temsil eder.
b) Yönetim kurulu çalışmalarını koordine eder ve yönetir.
c) Genel kurula karşı birinci dereceden sorumludur.
B- BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREVLERİ:
a) Başkanın bulunmadığı zamanlarda başkanın görevlerini yürütür.
b) Derneğin 2 ci derecede sorumlusudru.
c) Başkan ve yönetim kurulunca verilecek görevleri yapar.
C- SAYMANIN GÖREVLERİ:
a) Derneğin masraf ve gelir lerinl kararlara uygun olarak işler ve derneğin hertüıl 

mali İşlerini yapar ve yürütür.
b- Üye kayıt işlemlerini yapar.
c- Yönetim kurulu toplantılarının zabıtlarını tutar. Her türlü evrak ve matbua 

muhafaza eder. Yazışmaları yapar.
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GEMLİK TARIM VE HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME 
İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜNÜ 

DESTEKLEME DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
4. Sayfanın Devamı
DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU VE GÖREVLERİ:
Madde 18 - Denetleme kurulu 3 asil 3 yedek üyeden 

oluşur ve genel kurulca seçilir. Denetleme kurulu dene
timini 6 ayı geçmeyen sürelerle yapar. Denetleme 
sonuçlarını bir raporla yönetim kuruluna veya genel 
kurula bildirir. Ayrıca üyelerin dernek çalışmaları hakkın - 
dakl İhbarlar üzerinde rapor hazırlayarak gereğini 
yapar.

Yönetim kurulu denetleme kurulunun İstemesi 
halinde her türlü hesap ve işlemleri göstermeye 
mecburidir. Yönetim kurulu zorluk çıkardığı halde 
denetleme kurulu bunu zabıtla belirler ve genel kurulu 
toplantıya çağrılmasını sağlar.. Suç teşkil eden hususların 
tesbiti halinde durumu ilgili makamlara İletir.

Genel kurul seçimi izleyen 7 gün içinde yönetim kuru
lu başkanı tarafından yönetim ve denetleme kurullarına 
seçilen asil ve yedek üyelerin isim adres vs. bilgileri 
içeren sonuç bildirimini mülki amirliğine verilmesi zorun
ludur.

Madde 19- Dernek 2098 sayılı dernekler kanununun 
yasakladığı faaliyetlerde bulunamaz.

TÜZÜK DEGİKLİGİ Madde 20- Derneğin tüzüğü genel 
kurula katılan üyelerin 2/3 nün çoğunluğu ile değiştirilir. 
Yapılan değişiklikler kuruluştaki usule göre ilan edilerek 
kesinlik kazanır.

DERNEĞİN GELİRLERİ : Madde 21 - a) Üye giriş aiclatı 
50.000.-TL. dir.

b) Üye aidatları yıllık 120.000.TL. dir. Aylık taksitler 
halinde ödenebilir.

c) Dernekler kanunun ve mevzuat çerçevesinde 
kabul edilecek yardım ve bağışlar.

d) Dernekçe yapılan yayınlar tertiplenen piyango, 
eğlence, temsil, konser, spor yarışması konferanslardan 
sağlanan gelirler.

e) Tarımsal girdi temininden de elde edilecek 
bağışlar, proje yapım ve temin gelirleri, danışmanlık 
gelirleri.

DERNEK GİDERLERİ : Madde 22-a) Dernek giderleri ile 
ilgili giderler.

b) Taşınır malzeme ve taşınmaz alım giderleri
Giderler yönetim kuruluna dayalı olarak fatura alındı 

belgesi veya harcama tutanağına bağlı olarak yapılır.
TUTULACAK DEFTERLER : Madde 23- Dernekte noterce 

tastikli aşağıdaki defterler tutulur.
a) Üye kayıt defteri : Derneğe giren üyelerin kimlikleri 

üyeliğe giriş tarihleri alınan aidatlar bu deftere işlenir.
b) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve sayı 

sırasıyla bu deftere işlenir.
c) Gelen ve giden evrak defteri : Gelen ve gönder

ilen yazılar bu deftere işlenir.
d) Gelir ve gider defteri : Alınan butun paralar 

alındıkları yerler alınma nedenleri ve ilişkin oldukları 
hesaplar ile harcanan paraların ödenekleri yerler., 
lacaklan borçları bu defterde gösterilir.

Alındı ve harcama le ilgili belgeler dosyalarında sak - 
lanır Alınan paraların makbuz karşılığında alınması 
zorunludur.

e) Demirbaş Defteri : Derneğe ait demirbaşlar bu 
deftere işlenir.

f) Alındı defteri : Derneğe ait alındı belgeleri bu 
deftere işlenir.

GELİR VE GİDERLERDE USÛL : Madde 24 : Dernek gelir
leri alındı belgeleri ile toplanır. Bu belgelerin saklama 

। süresi 5 yıldır. Dernek alındı belgeleri Maliye 
Bakanlığınca bastırılır. Derneğin talebi üzerine 30 gün 
içinde bu belgeler verilmez ise kanundaki usule göre 
dernekçe bastırılan alındı belgeleri mahallin en büyük 
mülki amirine onaylattırılarak bağış ve aidata kabu- 
lende kullanılır. Maliye Bakanlığınca resmi alındı bel - 
geleri alındıktan sonra derneğin bastırdığı özel alındı 
belgeleri kullanılmaz. Bağış ve aidat toplayarak kişi veya 
kişilerin dernek yönetim kurulu bir karar ile belirtilir ve bu 
karar o yerin en büyük mülk amirine tescil ettirilir.

TAŞINMAZ MAL EDİNME : Madde 25- Dernek 
amacının gerçekleşmesi için bağış alma yolu ile taşın - 
maz edinebilir. Bunları satabilir, hibe ve terk edebilir. 
Dernek faaliyetleri ve amaçları doğrultusunda gayri
menkul taşınır taşınmaz mal edinebilir. Derneğe satın 
alınan veya bağış ve vasiyet yoluyla derneğe intikal 
eden taşınmaz mallar dernek adına tapuya tescilinden 
3(üç) ay içinde içişleri bakanlığına bildirilir.

LOKAL AÇMA : Madde 26- Dernek merkez ve 
şubesinin bulunduğu yerde mahallin en büyük mahalli 
amirinden izin almak koşuluyla lokal açılabilir.

DERNEĞİN FESHİ : Madde 27- Dernek genel kurulu 
her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kuru
lun derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre 
genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek 
üyelerinin 3/2slnln toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk 
toplantıda çoğunluk sağlanamazsa üyeler usulüne 
uygun 2 ci toplantıya çağırılır. 2 nci toplantıda üye sayısı 
ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir, feshe İlişkin 
karar toplantıdaki üyelerin 3/2 çoğunluğuna göre alın
abilir. Aynı karardan yeter sayıda üyeden teşekkül ede - 
cek tasfiye kuruluda seçilir. Fesih kararı yönetim kurulun
ca 5 gün İçinde mahallin en büyük mülke mirine yazı İle 
bildirilir.

Derneğin feshi halinde mal ve varlıkları ilçe tarım 
müdürlüğüne veya genel kurulun karar vereceği karara 
göre bir kuruluşa verilebilir.

Derneğin şubesi yoktur.
GEÇİCİ YÖNETİM KURULU :
DURSUN ÖZBEY, FERİT BADEMCİ, İBRAHİM ÇETİN, 
MEFTUN MUMCU, NECMETTİN ÇERİ, 
CEMİL KURT, EMİN UZEL.

"SİYASET ve ADALET
BİRBİRİNE KARIŞTIRILMAMALI"

Doğru Yol Partisi Lideri hakkında 
verilen, soruşturma önergeleriyle ilgili 
olarak, sayın Ecevit fikirlerini açık
lamış.

Şöyle diyor Sayın Ecevit; "Siyaset 
ve Adaletin birbirine karıştırılmaması, 
adaletin ön plana çıkması gerekir" 
diyor.

Madem öyle düşünüyordu.
Niçin, TEDAŞ Oylamasının, Sayın 

Çiller aleyhine çıkmasını önlemedi.
TEDAŞ dosyası, tümüyle bir Genel 

Müdürlüğün, normal sorumluluğu 
içinde, olması gereken bir konu.

Bunu, yeniden incelettiren, ANAP'lı 
Enerji Bakanı da söylüyor.

Kamuoyunda büyük bir bölüm, 
TEDAŞ konusunda, Başbakanın 
sorumluluğunu henüz anlayabilmiş 
değil.

Ancak.'. 7/8 aydır bu konuyu 
işleyen bir özel televizyon kanalı var.

Varan-1, Varan-2 gibi, ilginç slo
ganlarla ve şok belgelerle, aylarca 
Sayın Çiller aleyhine yayın yapmıştı.

Acaba, "bu televizyon kanalının 
ANAP liderine yalan olması, bu 
konuyu Meclis araştırmasına kadar 
taşıdı" dersek;

Yanılmış mı oluruz?
Ama.. Görülen o ki, TEDAŞ soruş

turması ile ilgili oylama sırasında, 
maalesef "adalet değil" , siyaset" ön 
plana çıkmış gibi, bir görüntü vardır.

Madem ki, Doğru Yol Partisi lideri
ni, Yüce Divana göndermeyi kafaya 
koydunuz, o zaman kamuoyunu 
arkanıza alabilecek bir konuyu gün
deme getirmeniz gerekirdi.

Bu da sadece "mal varlığı olabilir
di"

Ama.. Sadece Sayın Çiller'in değil, 
tüm liderleri kapsardı.

Kimin ak, kimin kara olduğunu, 
hep birlikte görürdük.

ZEKA
Haşan, okula yeni başlamıştı. 

İlk günü, akşam olupta eve 
dönünce, annesi merakla sordu :

- "Ne yaptınız, bu gün okulda 
Haşan?"

-• Çocuk cevap verdi.
"Bugün pek bir şey yapmadık 

galiba.
Çünkü yarın yine gideceğiz..."
Eh.. Hasan'ın durumu da, poli

tikacıların durumundan farksız.
Onlar da, hedefsiz, halkın 

isteklerinden kopuk ve amaçsız 
bir şekilde, meclise gidip geliyor
lar.

Aslında, büyük bir gürültü 
patırdı ile soruşturma oylamaları
na girip çıkıyorlar. Ama...

Yerel televizyonlardan 
izlediğimiz kadarı ile, TEDAŞ'ın ve 
TOFAŞ'ın soruşturma konularını, 
derinliğine bilmedikleri anlaşılı 
yor.

Ankara'da, parti kurmayları 
tarafından, programlandıkları 
belli.

Vicdani ve hukuki değil, duy
gusal tavırlarını sergiliyorlar.

Fıkramızdaki Haşan şu anda, 
durumun farkında değil ama...

Olsun varsın. Haşan yine de 
"umut" kokuyor.

"Sözlü-yorum" .
YALAN KADAR İNSANI ALÇALTAN, 
BİR ŞEY YOKTUR "ÇENOV"
Siyasi partilerin. Meclisin belli köşele 
rine bunun gibi sözleri asmak lazım. 
Bu devirde, yalan söyleyenleri zaten 
biliyoruz.
Ama.. Dürüst geçinipte, yalan 
söyleyenlerin sayıları da hızla artıyor. 
İnanırmısınız, ben, işte bu dürüst geçi
nenlerden daha çok korkmaya 
başladım.

Erol ÇÜRÇAy
"PROMOSYONDAKİ - BÜROKRASİ"

Önce, süper kupon, mega kupon 
yaygarası başlıyor.

Arkadan ultra mega, süper şans 
kuponu sloganları kafanızı kanştırmaya 
devam ediyor.

Sonunda, "şok kupon" anonsuna 
dayanamıyor.

Ve... Tavlanıyorsunuz.
Verilecek promosyon, "beyaz eşya" 

tipinde bir şey ise, allah size önce 
sabır, sonra da ömür versin.

Çünkü, artık yaman bir bürokrasi, 
başlamak üzeredir.

- Önce kuponlannızı, makas işaretli 
yerden kesecek ve sıra numarası atla
madan, biriktireceksiniz.

- Gazefe bayiniz ve promosyon 
dağıtım merkeziyle, sürekli temasa 
geçeceksiniz.

- Kuponlarınızı biriktirip, serti - 
likalarınızı eksiksiz olarak alacaksınız.

- Kuponlar ve sertifikalar , tamam
lanmasına rağmen, öyle hediyenizi 
kolayca alamayacaksınız.

- Önce "Promosyon Dağıtım 
Merkezine" kayıt yaptıracaksınız.

- Kuponları, büyük bir sabırla, 7/8 
ay biriktirdiniz.

Şimdi, bir o kadar süre de, hedi 
yenizi almak için bekleyeceksiniz.

- Kayıt yaptırınca, numara alacak
sınız. Size sıranız gelince, telefonla 
haber verileceği söylenecek.

Ama.. Çok bekleyeceksiniz.
। Bir gün, ya hırsınızdan kuponlan yır

tacaksınız.
Ya sıranızı geçirecek, hediyeden 

I olacaksınız.
Ya da büyük bir şans eseri, tesadüfü 

bir takip sonucu, dağıtımın sonuna rast
layacak hediyenize kavuşacaksınız.

Bir de devlette ki bürokrasiden 
şikayet ediyoruz.

Promosyondaki bürokrasi “devlet- 
tekini" aratıyor.

Emin olun... Hiç abartmıyorum.

Gözlerinizi 
güneşten 
koruyun

Doğrudan gelen güneş 
ışınlarının gözler için 
tehlikeli olduğu bildirildi.

İstenmeyen kısa dal

galı güneş ışınlarının 
gözler için birçok tehlike 
taşıyor.

Sıcakların etkisiyle özel
likle baş bölgesindeki 
damarların genişlemesi 
sonucu baş ve boyun 
ağrıları ile beraber 
gözlerde sulanma, göz 
kapaklarında ise şişlik 
meydana gelmektedir. 
Gözün koruyucu 
tabakasına ise, direncin 
azalması sonucu virütik 
enfeksiyonlar yerleşmek.- 
tedir.

Sıcağın baş ve göz 
çevresindeki olumsuz etki
lerinden en fazla zarar 
görenlerin, çocuklar ve 
ileri yaş grubundakilerdir.

Işıktan rahatsızlık duyul - 
ması ve göz kızarması 
sonucu gelişigüzel ilaç 
kullanımının sakıncalı 
olduğu ve doktor .gözeti
minde tedavi olmaları 
gerekiyor.

Gülşen KAYA
Ev Ekonomisti Teknisyeni

SERBEST 
KÜRSÜ SÜT İÇİN 

SÜT İÇİRİN

SÜT : Dişi memeli hayvanların yavru
larını besleyebilmek için süt bezlerinden 
salgıladıkları kendine özgü tadı, kokusu, 
kıvamı olan beyazımsı renkli besleyici 
bir sıvıdır.

Sütün çeşitleri çoktur. Bu gün süt 
teknolojisinde en çok yararlanılan inek 
sütüdür. Diğer sütler; koyun, keçi, 
manda v.ş. dir.

Sütün içinde, erimiş olarak maden
ler, süt şekeri, proteinler yağlar bulunur. 
Ayrıca bol miktarda A.B.C.D. vitaminleri 
vardır. Morötesi (ultroviyole) ışınları D 
vitaminini artırır.

SÜTÜN TÜKETİLMESİ
VE SAKLANMASI : Süt tazeyken 

tüketilmelidir, yoksa çabuk bozulur. 
Özel cihazlarda 75 0c ta yarım saat 
kadar ısıtıldıktan sonra (pastörizasyon) 
kırk sekiz saat saklanabilir. 75:C ta canlı 
mikroplar ölür. Fakat mayalarla mikrop 
tohumlarına birşey olmaz. 
Sterllizasyonda (110 0C ta on dakika 
otoklavda ısıtmak) durum aynı değildir. 
Bu sıcaklıkta bütün mayalar, mikrop 
tohumları ölür, fakat aynı zamanda 
özellikle vitaminlerinde tahribiyle süt 
besleyici özelliğinden bir kısmıriı 
kaybeder. ।

0-1 YAŞ ÇOCUĞUNUN

SÜT İHTİYACI : 6 hafta ile 3 ay 
arasında çocuğa sadece süt verilir. 6 
aydan sonra çocuğun ihtiyacına göre 
24 saatte toplam 1250 gram ile 1300 
gram süt verilmelidir. Çocuğa mümkün 
mertebe annenin süt vermesi tercih 
edilmelidir. Anne sütünün sindirimi 
kolay ve mükemmeldir Küçük çocuğun 
mikroplu hastalıklara karşı direncini art
tırır. Çocuğun ağırlığı 2500 gramdan 
azsa geceleri de bir defa süt verilir. Süt 
veren anne sütün tadını değiştirecek 
yiyecek ve ilaçlardan sakınmalıdır. 
Memeden kesme yavaş yavaş olmalı 4 
ayda başlamalı ve normal bir çocukta 
9 ayda tamamlanmalıdır.

Yaşı ne olursa olsun çocuğa günde 
700 gramdan fazla saf inek sütüf ver
ilmemelidir.

Süt tam bir besindir. Süt içme 
alışkanlığının yaygın olmadığı ülkem
izde süt genellikle değişik şekillerde 
tüketilir. Sütlü tatlılar (sütlaç, muhallebi 
v.b.) peynir (kaşar, beyaz, dil peyniri) 
yoğurt, tereyağ ve kaymak olarak 
tüketilmektedir.

Her ihsanın günde 2 su bardağı süt 
içmesi gerekmektedir.

Bunun için diyoruz ki;
"SÜT İÇİN SÜT İÇİRİN. "
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TEŞEKKÜR TEŞEKKÜR
Özel Gemlik

KÖRFEZ FEN DERSHANESİ 'nin
öğrencisi olan oğlum, 
Deniz Şahin'in, 

sayısal alanda ulaştığı, Gemlik 1. liği, Bursa 2. liği ve 
Türkiye 135. liği derecelerini dershanenizdeki 

özverili öğretime borçluyuz.
Bu duygular ile, emeği geçen

Özel Gemlik
KÖRFEZ FEN DERSHANESİ'nin

tüm öğretmenlerine teşekkür eder, 
başarılarınızın devamını dilerim.

Avni ŞAHİN

Özel Gemlik 
KÖRFEZ FEN DERSHANESİ 'nin

öğrencisi olan oğlum,

ÖZGÜR GÜRKAN ERDEM'in
; sözel alanda Gemlik 1. liği, Bursa 3. lüğü ve

Türkiye 86. sı olmasında emeği geçen

Özel Gemlik 
KÖRFEZ FEN DERSHANESİ'nin

tüm öğretmenlerine teşekkür eder, 
başarılarınızın devamını dilerim.

Kemal ERDEM

TEŞEKKÜR
Dershanemizin 1996 ÖSS'de ulaştığı % 99'luk başarının oluşmasında 

gerçek pay sahibi olan öğretmenlerimiz teşekkür eder, 
tüm öğrencilerimize daha üstün başarılar dileriz.

ŞARK SİGORTA T.A.Ş.'DEN 
SÖZLEŞME YAPMA VE PRİM 

TAHSİLİNE YETKİLİ ACENTELİK İLANI
Şirketimiz nam ve hesabına yangın, nakliyat 

ve kaza sigorta branşlarında poliçe tanzimi ile 
makine-montaj ve zirai sigorta teklifleri almaya 
ve bunlara ait primleri tahsil etmeye, İstanbul, 
Beyoğlu 17. Noterliğinden tasdikli 14.05.1996 
tarih ve 11280 sayılı vekaletnamedeki yetkiler 
verilmek suretiyle.

BULUKLAR SİGORTA ARACILIK
HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.
BURSA, GEMLİK ACENTELİĞİNE ATANMIŞTIR.

Keyfiyet sigorta şirketlerinin murakabesi, 
hakkındaki 7397 sayılı kanun hükümleri 
gereğince ilan olunur

1995 yılına ait gelirlerinden dolayı
Kurumlar Vergisi yerecek mükelleflerin isimleri ve miktarları

Geçen haftanın devamı:
N.H. Haksan Kapakakasa İm.San. Tic.Ltd.Şti. 137.093
Yıldırım Gıda Mad.im.Paz.Ltd.Şti. ,, 134.062
Işıklar Otomotiv San.Tic.Ltd.Şti. 133.605
Hayret Gıda Mad.İht. İhr. Ltd.şti. 121.101
Mutman Ecza Deposu Ltd.şti. .115.711
Körfez Fırıncılık Ltd.Şti. 109.074
Kozlu Elek. Ev.Alet. Tic. Ltd.Şti. 105.281
S.S.91 Nolu Gemlik Damperli Taş Koop. 104.990
Özören Elektromekanik Tic.San.Ltd.Şti. 103.566
Duru Gıda ve. İhtiyaç Mad. San.Ltd.Şti. 102.233
Gerntır Uluslararası Taşımacılık İç.Diş. 97.698
Kop İnşat San. ve Tic. Ltd.Şti. 95.161
Çiftçi İnşaatsan. Ltd.Şti. 89.677
Bakiler Elektrik Mdl.Tic.San.Ltd.Şti. 89.347
Rayder Gemi Acenteliği Ltd.Şti. 85.816
Camcıoğlu Muh. İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti; 83.911
Dağ Kardeşler Kereste Ambalaj. 82.520
Erkam Gıda San. ve Tic. Ltd.Şti. 82.355
Öztat Zeytincilik San. ve Tic.Ltd.Şti. 79.820
Türbel Gıda Mad. İm. Paz. Dış T.L.Ş. 79.575

Töre Tuğra İnş. San.Tic. Ltd.Şti. 77.454
Lurçukar Gıda Dağ. Paz. Ltd.Şti. 75.363
Anar Fırıncılık Gıda San. Tic. Ltd.Şti. 74.620
S.S. 66 Nolu Taşıyıcılık ve Nakl. Koop. 74.103
Barışanlar Kont. San. Tic. Ltd.Şti. 73.921
Bereket Köylü Zeytincilik Ltd.Şti. 67.633
Çilingir Kardeş. Day. Tük. Mal. Kont. Ltd.Şti. 67.340
Özaksa Zeytin ve Gıda San. Ltd.şti. 65.924
Akkanlar İnş. Taah. Tic. San. Ltd.şti. 64.773
Demirtaş Mermer San. A.Ş. 60.331
Gedteknik Ltd.şti. 59.298
Gürle Otelcilik ve Turizm Ltd.şti. 58.718
Berk Basın Yayın ve Reklam A.Ş. 58.551
İnanlar Gıda San. Tic. Ltd.şti. 58.231 0
Tunca Petrol Ltd.şti. 57.930 >
Marmara Fırıncılık Ltd.şti. 57.661 t
Numan Gemi Ac. Ltd.şti. 56.724 |

Büro Profil Çelik Ltd.şti. 56.273 E
Bayer Granit San. Tic. Ltd. Şti. 53.358
Aydınerler İnş. Taah. Ltd. Şti. 52.886 û
Akdoğanlar Ltd.Şti. 52.804

KONGRE İLANI 
GEMLİK CAMİLERİNİ YAPTIRMA VE

YAŞATMA DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN
Gemlik Camilerini Yaptırma ve Yaşatma 

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı 6 Haziran 
1996 Perşembe günü yatsı namazından sonra saat 
21.00'de Osmaniye Mah. Dereboyu Veysel Karan! 
Camilnin alt katında yapılacaktır.

Ekseriyet temin edilmediği takdirde toplantı 20 
Haziran 1996 perşembe günü aynı yer ve saatte 
yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :
1 - Açılış ve yoklama
2- Divan heyetinin teşekkülü
3- Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve 

görüşülmesi
4- Murakabe raporunun okunması
5- Yönetim kurulu ve denetim kurulunun İbrası
6- Yeni yönetim ve denetleme kurulu seçimi
7- Yönetim kuruluna gayrimenkul alım ve satımında 

yetki verilmesi
8- Dilek ve temenniler
9- Kapanış.

DÜZELTME
Gazetemizin geçen 

haftaki sayısında 
yayınlanan Teşekkür 

ilanında
Nebahat Önür ismi 

yanlışlıkla
Sebahat Onur olarak 

.yayınlanmıştır.
Düzeltir, 

İlan sahiplerinden ve 
okurlarımızdan özür . 

dileriz.
Gemlik KÖRFEZ

SATILIK
MANASTIRDA 
KOOPERATİF HİSSESİ 

SATILIKTIR.

TEL: 5134016 GEMLİK

İLÇEMİZİ THIflİZ 
TUTALIM

TASHİH
Gemlik Asliye Hukuk 

Mahkemesi'nin
16.5.1996

tarih 1996/200 esas 
1996/328 karar sayılı 

ilamı ile, 
Dinçer olan soyadımız

Aydın olarak tashih 
olunduğu ilan olunur. 
Ali- Fatma-Erkan -

Bedia Dinçer

TEŞEKKÜR
14-18 Mayıs 1996 

tarihlerinde açmış olduğum 
sergiye 

gösterilen ilgiden dolayı 
Sayın halkımıza teşekkür 

ederim.

Mermin KILIK



Ahmet Süren Meydanı törenle açıldı.

ELEMANLAR ARANIYOR
Bahçe işlerinde çalıştırılmak üzere 

ERKEK ELEMANLAR 
alınacaktır.

Müracaat: A & B Tarımsal Üretim Peyzaj ve Tic. Ltd. Şti. 
Tel : 586 51 96

Site yönetimi doktorla anlaşma yaptı.

| krizi sonucu ölen Gemlik Halk Dansları Folkör Derneği 
■ kurucu Başkanı Ahmet Süren'in adının verildiği 3.

oldular. Dereceye giren ekiplere, yarışmanın sponsor - 
lüğünü üstlenen Özhan Shoppıng Çenter birinciye 35

Sanayi sitesine anons 
sistemi kuruldu

Gemlik Ahmet Süren Halk Dansları Yarışması, pazar 
Caddesinin sonunda yeniden düzenlenen ve
Belediye Meclisince adı Ahmet Süren Meydanının 
açılmasıyla başladı.

Yarışmalara yurt içinde 18 ekip katıldı. Seçici kurul 
Değiımendere Belediyesi Halk Oyunları ekibini birinci

milyon, İkinciye 25 milyon, üçüncüye ise 15 milyon lira 
para ödülü verdi.

Binlerce Gemliklinin Atatürk Kordonunda yarışan 
folklörcüleri coşku ile izlemesi, ilçe halkının kültürel 
etkinliklere katkısını bir kez daha gösterdi.

•Haberi sayfa 3'te

Atatürkçü Düşünce Derneği Gemlik Şubesi etkinliklerini sürdürüyor.

Öğrencilere, Ankara gezdirildi
Atatürkçü Düşünce Derneği Gemlik 

Şubesi, ilk, orta ve lise öğlencilerini 
geçtiğimiz hafta Ankara'ya götüıerek, 
başkenti tanıttı.

Kurşunlu Belediyesi tarafından veri 
len ve dernekçe sağlanan otobüslerle

geçtiğimiz hafta cuma günü dernek 
yöneticilerinin nezaretinde Ankara'ya 
giden 90 öğrenci, önce Anıtkabir'i 
ziyaret etti.

ADD Genel Merkez yöneticileri
tarafından

HAFTAYA BAKIŞ
O Kadri GÜLER

Kadirşinaslık
Pazar günü 3. Gemlik Ahmet Süren Halk Dansları Yarışması 

I düzenlendi.
Bu yılki yarışmaya 18 ekibin katılması, gittikçe artan ilgiyi gös

teriyor. Bu sevindirici bir durum.
Nurettin Avcı, Belediye Başkanı seçildikten sonra ilçede gözle 

görülür kültürel çalışmalar başladı:
Birincisi üçyıl önce başlayan Halk Dansları Yarışmaları, daha 

sonra Belediye Sanat ve Kültür Derneği tarafından yürütülen Türk 
Sanat Müziği çalışmaları ve konserleri, ilçede artan tiyatro sevgisi 
ve sayıları onları geçen tiyatro grubunun gösterilerde bulunmaları...

Pazar günü , Ahmet Süren adına bir meydana ad verilmesi, 
genç yaşta yitirdiğimiz folklörcüye ve ailesine karşı gösterilen bir 
kadirşinaslıktır.

Dileğimiz, hangi belediye başkanı göreve gelirse gelsin, rah
metli Ahmet Süren'in çabaları, Kaymakam Orhan Işın ve.Belediye 

[Başkanı Nurettin Avcı'nın destekleriyle başlatılan kültür etkinlik
lerinden olan halk dansları yarışmalarını sürdürmek olmalı.

KARAYOLLARI GÖREV YAPMIYOR
İlkbahar yağışları sona erdi.
Yaz sıcaklarının başladığı bu günlerde Gemlik Küçük Kumla 

trafiği yoğunlaştı.
Gelin görün ki, her yıl olduğu gibi karayolları kış uykusundan bir 

türlü uyanamıyor.
Yenimahalleden, Cumhuriyet Mahallesine çıktığınızda, eğer 

sürücüyseniz, yolun hangi tarafından aracınızı süreceğinizi şaşın 
yorsunuz. Çukurun birinden kaçarken bir diğerine giriyorsunuz. 
Derken o meşhur setlere takılıyorsunuz.

Karayollarına kış uykusundan uyanmasını birileri hatırlatırlarsa 
iyi olacağı kanısındayım. Çünkü vatandaş yolların sorumlusunu 
belediye biliyor. Karayolları bu konularda mevzuat efendiye takılı 
yorsa, Sayın Avcı yine bir Mudanya Belediyesinin kapısını çalsın 
da vatandaşın çilesi bitsin..

Bir de Cumhuriyet İlköğretim Okuluna çıkarken bozulan 
parkelerin onarılmâması, yola akan suyun hiçbir yetkili tarafından 
görülmemesine ne demeli. Hergün yüzlerce veli okul yokuşundan 
inip çıkıyor. Belediyeciler lütfen o yolla ilgilenin.

karşılanan Gemlik kafilesi

TBMM'sine giderek DSP 
Milletvekili Uluç Gürkan 
tarafından meclis gezdiril
di. Öğrenciler, Gürkan'a 
çeşitli sorular yönelterek 
bilgiler aldı. Ankara 
kalesini ve başkentin diğer 
yerlerini gezen öğrenciler 
aynı gün ilçemize geri 
döndüler.

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik Şube 
Başkanı Doğan Alkaya, 
ö ğ r encileri 
Cumhuriyetimizin başken
tini tanıtmaktan memnun
luk duyduklarını belirterek, 
çağrılarına destek veren 
velilere teşekkür etti.
Damadı tarafından 
kurşun yağmuruna 
tutuldu

6 Aylık 
polis memuru 
kayınpederini 
yaraladı

Gemlik Emniyet 
Müdürlüğünde görevli polis 
memuru Mümin Kotan, 
babasının evine kaçan 
eşini almak İçin gittiği 
kayınpederinin evinde 
tartıştığı kayınpederini 
ayaklarından beylik silahı 
ile yaraladı

Haberi Sayfa 3'de

KISA KISA KISA 
EV FARELERİ 
YAKALANDI
Gemlik'te bir çok sayıda 
eVö girerek, elektronik 
eşya ve çeşitli eşyalar 
çqla:n Muhammet Kılıç 
(2.6) Haşan Karadeniz 
İOİİ polisin sıkı takibi 
sonucu yakalandılar.
İznik, ve Gölcük'te de 
sanatlarını icra eden ev 
fareleri tutuklanarak, 
cezaevine gönderildiler.

CUMHURİYET
OKULU
ATATÜRK MASKI 
AÇILIYOR
Cumhuriyet İlköğretim 
Okulu ön duvarına 
heykeltraş Prof. Tankut 
Öktem tarafından 
yapılan 2x3 ölçülerindeki 
Atatürk Maskı ile okul 
öğrencilerinin düzen
lediği yıl sonu resim-iş ve 
ev ekonnomisi sergisi- 
bugün saat 10.00'da 
.düzenlenen törenle 
açılacak.

HALK EĞİTİMDEN 
DEFİLE
1995*96 Öğretim yılı yil 
sonu sergilerini tamam
layan İlçe Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü, 
Gemlik'te açılan kurslar
daki çalışmalarını Milton 
Aite?Gazinosu'nda 
düzenlenen defile ile 
Gemliklilere tanıttı.
Beğeni toplayan 
defilede fantazi 
toyâfetler, sabahlık, 
geçeli k, etek gibi giysiler 
kursiyer mankenler 
tarafından tanıtıldı.

S.S. Gemlik Küçük 
Sanayi Sltesi'ne anons siste
mi kurulldu.

S.S. Gemlik Küçük 
Sanayi Sitesi Kooperatifi 
Başkanı Süreyya Bayrak, 
sitenin genelinde duyula
cak şekilde aparlör teşkilatı 
döşendiğini, bundan böyle 
duyuruların kooperatif 
merkezinden yapılarak, iş 
yerlerindeki çalışanlara 
iletileceğini söyledi.

Öte yandan sitede 
çalışanların sağlık sorunları 
ile ilgilenmek üzere Dr.1 
Zafer Muratoğlu ile anlaş
ma yapıldığını-, her gün' 
saat 15.30-17.00 arasında 
doktorun isteyenleri 
muayene edecek. Ayrıca 
işyeri ve işçi sağlığı konu
larında çalışanlara 
yardımcı olacağını belirtti.

Ocak, şubat ve mart aylarına ait maaş farkı istiyor. 

Şükret Solmaz, 
odayı dava etti

Gemlik Muhtelif Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası Eski 
Başkanı Şükret Solmaz, 
genel kurulda yeni 
bütçede başkanlık 
maaşının 30 milyon' liraya 
yükseltilmesi üzerine , ocak, 
şubat, mart aylarına ait 
maaş farklarını almak için 
mahkemeye başvurdu.

Şükret Solmaz, oda 
başkanlığına başvurarak, 
ocak, şubat, mart aylarına 
ait maaş farklarını istedi. 
Ancak, oda yönetimi yap
tığı toplantıda buna olum
suz cevap verince eski 
başkan Solmaz, 21 yıl 
hizmet ettiği odayı mahke
meye verdi. •

Belediye Meclisi toplanıyor
Gemlik Belediye Meclisi haziran ayı toplantılarının t.' ncisini 

6Haziran1996 perşembe günü yapacak.
Belediye Başkam Nurettin Avcı, belediye meclis üyelerine 

gönderdiği davette 6 Haziran günü yapılacak toplantıda 
görüşülecek gündem maddelerine yer verdi.

Belecfiye meclisinin haziran ay» foplanttaftnda meçBs organ - 
lan oluşacak, başkanın çalışma programı onaylanacak .

Haberi Sayfa 3'de.

BELEDİYE, KIRKAĞAÇ BELEDİYESİ'NDEN 
BİR SÜPÜRGE ALMIŞ.
KAPLUMBAĞA HIZINDA MİNYATÜR
ARAÇ MİLYARI BİR GÜZEL SÜPÜRDÜ... 
CADDELERİ, SOKAKLARI SİLER 
SÜPÜRÜR MÜ?.
O, BİRAZ ŞÜPHELİ...

İnan ‘TAfM.TSK
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:.Yılmaz AKKILIÇ

Sayfa;

yazı yorum
Necati Kartal

..................................... ........... ü,

Tarih ve tekerrür
HABİTAT 2;

İnsan Yerleşiminde yeni yorum

27 Mayıs, 1981'e gelinceye değin 
"Anayasa ve hürriyet Bayramı'1 olarak 
kutlanırdı. 12 Eylül generalleri, "milleti 
karşıt İki kampa ayırıyor" gerekçesiyle 
1981'de bu bayramı kaldırdılar.

Cuntacıların "27 Mayıs" karşıtlığını 
anlayabiliyorum. Çünkü, 27 Mayıs'ın 
getirdiği “anayasal slstem"den, bir 
başka deyişle "demokrasiden korku
nun ürünü idiler. Eğer Türkiye'nin sorun
larını demokratik platformlarda çöze
bileceğine inansalardı, müdahale yeri 
ne siyasi otoriteye "yeterince" destek 
sağlarlardı.

Onlara göre sorun, Türkiye toplumu- 
nun 27 Mayıs'ın getirdiği 1961 
Anayasası'yla yönetebilecek erginliğe 
erişememiş olmasındaydı.

Ne var ki sorun, asıl onların ve onları 
"müdahalele"ye teşvik edenlerin 
kafasındaydı. 1961 Anayasası'nın 
kurumsallaştırarak güvence altına 
aldığı “demokratik hak ve özgürlükler", 
Türkiye'yi "Tanzimat kafası" yla 
yönetme kolaylığını bir türlü terkede- 
meyen siyaset ve ekonomi mütegal- 
libesini içinden çıkamayacağı bir 
batağa sürüklemişti. Demokratik 
normlara uyum sağlayacaklarına, o 
platformda gelişme göstereceklerine, 
babadan kalma ceberut uygula
malarla darboğazları aşmayı 
yeğlediler.

Boşuna değildi Süleyman Demirel'in 
1965'ten 1980'e değin, onbeş yıl 
süreyle, "Bu anayasa İle devlet 
yönetllemez" haykırışı. Siz bakmayın 
şimdi 864 rakımlı tepeden sağ yanın
da Mevlana, sol yanında Hacim 
Bektaş'la demokrasi ve hoşgörü 
söylevleri vermesine. Sayın Demirel, 
1961 Anayasası'na karşı olduğu kadar 
hiçbir şeye, hatta sanırım Sayın 
Ecevit'e bile karşı olmamıştır.

Olmamıştır da, "12 Mart"ta kırpılıp 
kuşa dönmesine yol açtığı anayasayı 
bile “lüks" bulanlar, sonunda O'nu da 
Hamzakoy'da, Zincirbozan'da konuk 
ettiler, siyasal haklarını elinden aldılar.

Hitler öncesi Almanya'da SA'ların 
ve sonra SS'lerin, önce koministleri, 
ardından sosyalistleri, sosyal 
demokratları... toplamasını duyarsızlık 
ve hatta hafiften gülümseyerek 
izleyen kilise adamı gibi...

* * *
Aradan 36 yıl geçti. Şimdilerde 50 

yaş altında olanlar, Türkiye'yi "2 7 
Mayıs"a getiren nedenleri pek bile
mezler. Her şeyi, tarihi bile çıkarlarımız 
doğrultusunda yorumlama alışkan
lığımız olduğu için, içinde yaşadığımız 
dönem politikacılarının yerli yersiz ve 
çoğu kez düzeysiz "saldırı'larına 
bakarak değerlendirirler olayı.

Gerçekte öyle değil. "Demokrat 
Parti", şimdilerde ardıllarının savladığı 
gibi "demokrat" ve "özgürlükçü" ve de

"laik" değildi. O günleri yaşayanlar 
"Vatan cephesi" rezaletini, "basın"a 
yönelik saldırıları, Irak'taki 1958 darbesi 
dolayısıyla Türkiye'yi Sovyetlerle 
savaşın eşiğine getiren "ahbap çavuş" 
ilişkilerini, muhalefeti ve bir kısım basını 
susturmak için kurulan "tahkikat 
komisyonu"nu kolay unutamazlar.

Gazete ve dergilerin "boş 
sütun'larla çıktığını, Bursa'da Ant'ın 
kapısının mühürlendiğini, üniversite 
olaylarını, sıkı yöntemleri ve daha 
neleri neleri anımsarlar.

Özcesi, iktidara gelir gelmez "ezan"ı 
arapçalaştıran, "Anayasa"yı "Teşkilat-ı 
Esasiye Kanunu"na gerileten, son 
dönemlerinde batağa saplanınca 
Said Nursi'den medet uman DP 
kodamanlarının "amel defteri" hayli 
kabarıktır...

Ama bütün bu görünen 
gerekçeleri bir yana bırakın, tarımdan 
ticarete ve sanayiye geçişin 
sancılarını çeken "1960 Türkiyesi"nde, 
tek parti döneminin anayasal sis
temiyle çıkış yolu bulunamazdı.

"27 Mayıs"ın asıl ve onu bir bakıma 
"devrim" yapan gerekçesi budur işte!

Bence Türkiye, 1923'te demokrasiyi 
"biçimsel" yanıyla gerçekleştirdi, 
1960'ta Cumhuriyet'e "demokratik 
öz/lçerik" kazandırmaya yönelik 
kapıları araladı...

.... Ama hala o kapılardan geçe
bilmiş değliz...

Öyle bir darboğazda tıkanıp kaldık 
ki, "yanlış"ta siyaset gereği ayak diri 
yoruz. Tarihten ders almıyoruz. 
Türkiye'nin otuzaltı yıllık yakın 
geçmişinde üç "askeri müdahale" ve 
bir o kadar da başarısız kalmış 
"girişim" var. Yani hayli zengin dene 
yim sahibiyiz!

Ne var ki siyasal kadrolarımız 
deneyimlerden "ders" almak yerine, 
bu tür olumsuz davranışı sürdürmekte 
ısrarlı. Fenerbahçe teknik drektörü 
Parreira, Türkiye'deki politika için şöyle 
demiş : "Tıpkı benim ülkemdeki gibi, 
paralar cebe indiriliyor!"

İyi mi? ..
Birbirlerine "yağh kara" çalmayı 

marifet sayan, "geçmişin kavgası"nı 
bırakıp "geleceği tartışma"ya yönele- 
meyen, ya da bakanlığın kadrolarında 
"solcu sinek" bile bırakmamakla övü
nen siyasetçilerle mi koruyup kollaya
cağız yarım yamalak demokrasimizi?

Ne demiş Mehmet Akif merhum?
Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar
Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü eder

di?
Ne gaml Biz önce çağrı çıkarıp, 

sonra da "Darbeler Türkiye'yi geri 
götürüyor" diye can-hıraş feryatlar 
koparmaya alışkınız...

Geçen yazımızda Habitat 2'nin 
tanım ve anlamını açmaya çalışmış, 
Habitat'ın kent organizasyonunda 
"yeni bir yorum ve anlayış getirdiğin
den" bahsetmiştim.

1976 yılında Kanada'da yapılan 
"Habitat 1" kentlerin gelişimi ve ye'rleşi - 
mini sadece devletlerin izleyeceği 
politikalara bırakılmıştı. Bu anlamda 
Habitat 2, gerek tasarım, gerekse 
denetim konusunda yetkiyi dağıtmak
tadır.

Habitat 2, "devletlerin elinde bulu
nan bu yetkiyi, kentlerin yerleşiminde 
bulunan tüm taraflarla paylaşacağını 
belirtiyor. Yani yerel yönetimleri, özel 
sektörü, meslek örgütlerini, sivil 
toplum kuruluşlarını, yurttaş insiyatif 
lerini etkin katılıma davet ediyor."

"Bu amaçla Habitat 2, sözkonusu 
tarafların güçlendirilmelerini deste- 
mekte, yönetenlerle yönetilenler 
arasında ilişkilerin yeniden tanım
ladığı yeni bir yönetim anlayışı öner
mektedir."

Ancak Habitat 2, bu yeni yönetim 
anlayışına ilişkin "hazır bir reçete sun
mamaktadır. Bu konuda denenerek, 
sorumluluk alınarak geliştirileceği 
kanaatindedir."

Ne var ki, Habitat 2 bu konudaki 
yaklaşımında ciddi olduğunu göstere
bilmek için "hazırlık çalışmalarında ve 
zirvenin yapısında bu tip programlar 
ve organizasyonlar yaratmıştır."

Habitat 2'nin İstanbul organizas 
yonu, olağan Birleşmiş Milletler 
Konferanslarından farklı olarak, 
"komitelerin görüş ve düşüncelerine 
tam söz hakkı tanımıştır." Sivil toplum 
örgütlerine "ortaklık komitesi" adında 
ikinci komite kurma hakkı vererek, 
görüş açıklayabilme ve genel kurulu 
etkileyebilene olanağı tanımıştır.

Habitat 2, dağıttığı broşüründe, üç 
ara başlıkta özetlemekte mantığını.

Yeni bir bilinç;
Kentine sahip çıkma bilinci...
Sorumluluk duyma bilincidir. Kentle 

rimizin, kasabalarımızın yaşanabilir 
olması, daha iyi yaşamak, kendi 
yaşamımız için sorumluluk duymak 
demektir, Sorunlarımızı çözmek, yeni 
çözümler önermek, önerilen çözümleri

etkin hale getir mek konusunda 
sorumluluğu paylaşmak demektir.

Yeni bir anlayış;
Çözümde ortaklık anlayışı...
Bir araya gelmek; işbirliği yapmalı 

.demektir. Peki kimle nasıl işbirliği?,, 
Önce kent sorunlarını yaşayanlar bir 
araya gelmeli. Sivil toplum kuruluşları] 
na katılarak, yenilerini kurarak 
örgütlenebilme!!.

Sonra taleplerini çözüm önerilerini.

Gen

Mi’”

devlete,.yerel idareye iletip, işbirlig ^onC 
yapabilmeli, her kesim üzerine düşer 
sorumluluğu yerine getirecek güce vw
organizasyona sahip kılınmalı.

Yeni bir davranış; ı
Aktif katılım...
Kent sorunlarının çözümünde ( 

sadece tespit ve karar aşamasında 
değil, uygulama aşamasına da katıla] 
bilmek demektir. Kentlerimizin yaşana 
bilir olması için, daha iyi yaşamak içirt 
çözüm üretmek, üretilen çözümlet 
denetlemek, fiilen uygulamak yan 
doğrudan yer almak demektir.

Habitat 2, habitat'ın kelime anlam 
olan "yaşama ortamı" na uygun 
olarak, dünya kentlerinin yaşamc
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ortamları üzerine dünyanın tartışarak 
çözüm bulma arayışıdır.

Türkiye, Dünya'daki 6 milyar insan 
ilgilendiren bu uluslararası Birleşmiş 
Milletler Konferansına ev sahipliğ 
etmektedir. Belki de insanlık için as 
önemli olan, Habitat 2 sonrası ne ola 
cağıdır. Habitat konferansı sonras 
yeni başlangıçtır.

"Gelecekte arazi ve kır-kent ilişkisi 
suya muhtaç kent ve kasabalar, 21 
Yüzyıl için enerji sorunu, ekonomi vı 
istihdam, 21. yüzyılın kentinde ulaşın 
sorunu, 21. yüzyıl kentinde yurttaşlıl 
ve demokrasi sorunu, bilgi toplumun 
da kentler, iletişim ve medyamı 
durumu ve etkisi" gibi dünyanın 
yaşamsal sorunları bir bir ele alınıp 
projeler sunulacaktır.

Belki de ençok ihtiyacımız oldj 
“yaşama ortamı" denen Habitat ( 
Türkiye'nin kent mantığında küçücöl । 
de olsa bir olumlu etki yapar do । 
umarım biz değil ama çocuklarımı h 
"daha yaşanabilir bir dünyada yaşar I 
lar."

Bel

ola

Be 
Hazin 
günü 
Nuet 
da H 
loplar 

> 8aı 
‘nede 
mecli 
derdk 
günde 
konuk

j.toplc 
Beledi 

.Nisan 
hobin 
igoıuşı 
İfnası
fBoşkaı

Uygun koşullarda konut sahibi olmak 

■ ,r'.^ /■i;, isteyenler; ]

S.S. Yağmur Yapı Kooperatifi 

üye kayıtlarına başladı i

Tel: 513 46 12

.teni 
değişi 

^biılurr 
tneciisj 

I Soldu 

rha rap 
Ij'HSzoke 
leledişı 

• tyuyc

P”0qİ
I.Slo



28 Mayıs 1996 Sah Gemlik ! KÖRFEZ Sayfa : 3

Eski Pazar Caddesi'nin sonuna Ahmet Sürenin adı verildi, 

fl Ahmet Siten Zeylin 
M Dalı Halli Oyunlan 
K KOnusurıj I
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Gemlik Zeytindalı Halk 
Oyunları yarışması pazar 
günü saat 19.00'da 
Atatürk kordonunda 
yapıldı. Bu yıl birinciliği 
Değirmendere Belediyesi 
Halk oyunları ekibi 
kazandı.

Bu yıl üçüncüsü 
düzenlenen yarışmalara 
Mart ayında geçirdiği 
kalp krizi sonucu ölen 
Gemlik Halk Oyunları 
Derneği'nin kurucusu ve 
Başkanı Ahmet Sürenin 
adı verildi.

3. Gemlik Ahmet Süren 
Halk Oyunları şenlikleri 
pazar günü saat I8.00 
de eski pazar caddesi 
sonunda düzenlenen ve 
Belediye Meclisince 
Ahmet Süren adı verilen 
meydanın açılışı ile 
başladı.

Burada düzenlenen 
törenlere Kaymakam 
Orhan Işın, Belediye
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Belediye Meclisi 6 Haziran 1996 günü 
olağan toplantı yapacak.

Belediye Meclisi 
toplanıyor

en HobiH 
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Belediye Meclisi 6 
Haziran 1996 perşembe 
günü Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı başkanlığın
da Haziran ayı Olağan 
toplantısını yapacak.

Başkan Avcı, toplantı 
nedeniyle Belediye 
meclis üyelerine gön - 
dprdiği çağrı yazısında 
gündemdeki görüşülecek 
konuları belirtti.

6 Haziran günü 
toplanacak olan 
Belediye Meclisi'nde 15 
Nisan 1996 tarihli meclis 
zabtının okunması, 
görüşülmesi ve oylan - 
ması. Belediye 
Başkanının 1 580 sayılı 
yasanın 307 sayılı kanunla 
değişik 76. maddesi 
hükümleri dahilinde 
meclise vermekle yüküm
lü olduğu 1995 yılı çalış
ma raporunun okunması, 
müzakeresi ve oylanması, 
Belediye Başkanın 1580 
sayılı yasanın 76. madde
si gereğince hazırlamış 
olduğu 01.06.96- 30.05.96 
tarihleri arası mesai prog 
ramının okunması, müza
keresi ve oylanması, 1995 
yılına ait belediye kesin 
hesaplarının görüşülüp 
karara bağlanması, 1580 

Başkanı Nurettin Avcı, 
Garnizon Komutanı Bilgi 
Günkent, belediye meclis 
üyeleri, folklörcüler , 
Ahmet Sürenin ailesi ve 
halk katıldı.

Ahmet Süren 
Meydanının açılışından 
sonra protokol ve ekipler 
yarışmanın yapılacağı 
Atatürk Kordonuna 
geldiler.

18 ekibin katıldığı 
yarışmalarda 
Değirmendere Belediyesi 
Halk Oyunları ekibi birinci, 
Bursa Üsküp Halk Oyunları 
Ekibi ikinci olurken 
Orhangazi Belediyesi 
Halk Oyunları Ekibi 
üçüncü oldu.

Sponsorluğunu Özhan 
Shoppıng Center'in 
üstlendiği Halk Dansları 
yarışmalarında, 
Gemlikliler saatlerce 
ayakta folklörcüleri izleye 
rek halk danslarına doy
dular 

sayılı yasanın 58. madde
si hükümleri dahilinde gizli 
oyla 1. ve 2. Meclis Reis 
vekillerinin seçilmesi, 1580 
sayılı yasanın 58. madde
si hükümleri dahilinde gizli 
oy 2 adet meclis katibi 
seçilmesi, 1580 sayılı 
yasanın 77. maddesi 
hükümleri dahilinde gizli 
oyla 2 adet belediye 
encümen üyesi seçilmesi, 
1580 sayılı yasanın 62. 
maddesi hükümleri 
dahilinde sayıları 
meclisçe belirlenmek 
suretiyle açık oyla yapıla
cak seçimlerle bütçe 
kesin hesap komisyonu 
tarife komisyonu ve imar 
komisyonu seçilmesi, 
Gemlik Liman ve 
Depolama Tesisleri şirketi 
Yönetim kuruluna ana 
sözleşmenin 4. maddesi 
gereğince 1 yıl süre ile 
görev yapmak üzere 
Meclis üyeleri içerisinden 
açık oyla 1 adet üye 
seçilmesi, 1996 yılı 
otopark bedellerinin tes- 
bit edilmesi ile ilgili konu
ların görüşülmesinden 
sonra gündemin son 
maddesi olan imarla ilgili 
konular görüşülerek, 
karara bağlanacak.

Damadı tarafından 
kurşun yağmuruna • 
tutuldu.

||ylık y. 
polis memuru 
kayınpederini 
|raladı 
.itçe Emniyet

Mû.dürlüğü'nde görevli 
olarak çalışan' Mümin 
Kofçtn(28), kayınpederi 
Nurettin Apak'ı(43)taban- 
cdsıyla ayaklarından 
yaraladı.
."'■■Geçtiğimiz hafta 
perşembe akşamı 
Kayhan Mahallesi Yeşil 
Sazak'ta saat 19.00 
sıralarında meydana 
gelen olayda, Mümin 
Katan, tartıştığı eşinin 
Kayınpederinin evine 
gitmesi üzerine sinir - 
Isnerek, kayınpederinin 
evine gitti.
■.-Eşini almak isteyen 
Mümin Kotan, kayınpe 
deri ile tartışması sonucu 
beylik tabancasını 
çıkararak, kayınpederinin 
İKİ.ayağına da ateş etti.

. .Yaralanan kayınpeder 
:G#-rn I i k Devlet 
Hastanesi'nde tedavi âlti- 
na alındı.

•’ Olaydan sonra gözaltı
na alınan 6 aylık memur 
Mümin Kotan ise açığa 
■Çttodi.
;;2 yıl önce Gemlik'te 
evlenen Mümin Kotan, 1 
çöcuk babası olduğu ve 
3. yıldır ilçemizde görev 
yaptığı öğıenildi.

DSP
Dostluk ve 
Dayanışma 
yemeği 
düzenledi

Demokratik Sol Partisi 
Gemlik ilçe teşkilatı 25 
Mayıs 1996 pazar günü 
Atamer Tesisleri'nde 
"Dostluk ve Dayanışma" 
yemeği düzenlediler.

Saat 20.0'de başlayan 
yemekte parti üyeleri ve 
davetliler birafaya ge 
lerek, doyasıya eğlendiler.

Demokratik Sol Parti 
İlçe Başkanı Serdar 
Hadimli'nin konuşmasıyla 
başlayan yemekte 
konuşan Bursa milletvekili 
Ali Beyreli, DYP ve RP'nln 
meçlisi tatil ederek yolsuz 
lukları örtemiyeceklerini 
belirterek, "ülkeye hizmet
ten çok iktidarıyla 
muhalefetiyle ceplerini 
doldurdular. Gelecek 
günlerden umutluyuz. 
Umudunuzu kaybetmeyin. 
Gelecek bizimdir." dedi.

Dünya Süt 
Haftası’ndaHV I] öğrencilere 
Sİ dağıtıldı
' 20-25 Mayıs Dünya Süt 

tlgftası İlçe T arım 
Müdürlüğü elemanları 
|||İ||/lilli Eğitim Müdürlüğü 
tarmmdan belirlenen 
okulları ziyaret ettiler.
•İtçe Tarım Müdürlüğü 
teknik elemanları Ziraat 
Yüksek Mühendisi Neval 
Öztûrk ve Ev Ekonomisi 
Tdkdisyeni Gülşen Kaya 
tarafından Namık Kemal 
İlkokulu ve Ata İlkokulu 
öğrencilerine süt ve 
sütün beslenmemizdeki 
önemi hakkında bilgi veril

-.İlçe Tarım Müdürü 
Dursun Özbey, Dünya süt 
hg.Wsl nedeniyle İlçe Milli 
Egıtlgn Müdürlüğü ve bazı 
kuruluşlarla işbirliği 
yaparak, pilot okul olarak 
belirlediğimiz Namık 
Kemal İlkokulu ve Ata 
İlkOkUlu'nda öğrencilere 
Uludağ Süthanesi ve 
Abdullah Yenice çiftliğin- 
den sağladığımız sütler 
dağıtıldı ve bu okullara 
daha önce belirlenen 
pilot sınıflarında uzmanlar 
tartından sütün beslen
medeki yeri ve önemi 
konusunda bilgiler verildi.

Özbey, yapılan çalış
maların önümüzdeki gün
lerde de süreceğini belirt
ti.’ .

Gonca YERLİYURT =

PORTAKAL AĞACI
Yine Ahmet Alton, yine hüzün... Hayır hayır bahara 

yakışan çoşku var bu kez. Yeni Yüzyıl Gazetesi'nde yayın - 
lanan yazısında Alton bakın neler anlatıyor.

"Geçen gün, Göztepe'nin büyük bahçeli eski ko 
naklarından hayaller taşıyan arka sokaklarında, usûlden 
yağap bir karın serpiştirdiği toz gibi İncecik bir beyazlığın- 
içinden geçerek yürürken, aniden, bir apartmanın önün
deki minicik bir toprak parçasında büyümüş bir portakal 
ağacına rastladım, yeşil yapraklı dallarının ucunda, turun
cu renkli yuvarlaklar bir mucize gibi sarkıyordu.

Durup, ağacı ve meyvelerini seyretmeye başladım, bu 
civarda ilk kez bir portakal ağacı görüyordum.

Öyle beklenmedik bir zamanda ye öyle beklenmedik 
bir yerde karşılaşmıştım ki bu portakal ağacıyla, asla bir 
portakal ağacını görmeyeceğine emin olan bir temelin 
üstüne yerleşen düşüncelerim şaşkınlıkla birden dar - 
madağan olmuştu.

O ana kadar emin olduğum herşey birden bütün 
gerçekliklerini kaybedip, birer kuşkuya dönüştü, kendim
den, işimden, yaptıklarımdan, yazdıklarımdan, düşündük
lerimden kuşkuya düştüm.

Hergün yazı yazıyordum.
Bu ülkedeki yazarların büyük çoğunluğu gibi yazarlığı 

neredeyse bırakmış, tümüyle acının arzuhalcisi olmuştum, 
her yandan üstüme yağan acıların sağanağıyla hep yanık 
yanık tüten öfke çiçekleri açıyordu içimde, sevinmeyi, 
şaşırmayı, herhangi bir şeye gülümseyerek bakmayı, 
gördüğüm bir şeyi başkasına heyecanla gösterme isteğini 
unutmuştum.

Düşüncelerim hayallerimi ezmiş, kızgınlığım kahka- 
halarımı susturmuştu.

İsyanın ateşi, bütün duyguları kavurup geçmişti.
Ölümlerle ve kederlerle örselenen ruhum neredeyse 

sevinçleri tümüyle unutmuştu, yaşadığım diyan esir alan, 
bu çarpılmış bir hayatı düzeltmek isteyenlere katılıp, omuz 
verme arzusu benim hayatımı da çarpılmıştı.

Aydınlık ye mutlu bir hayatı uzak bir masal sanmaya 
başlamıştım.

O karlı ve ıssız sokakta alçak bir bahçe duvarı bulup, 
yağan karla yavaş yavaş beyazlaşarak duvarın üstüne 
oturdum.

Portakal ağacını seyretmeye koyuldum.
Sivri uçlu yeşil yaprakları ve tanrım, inanılmayacak 

kadar ışıklı turuncu yuvarlakları vardı, kendine ait olmayan 
bir kentte, kimsenin geçmediği bir sokakta, yapayalnız 
ama mutlu bir şekilde meyvelerini vererek yaşıyordu.

Bu kentin, bu ıssız sokakların unuttuğu duygulan aşkı, 
neşeyi, sevinci, şaşırmayı, şakaları hatırlatarak karşımda 
duruyor, beyaz sakallarıyla bir bahçe duvarının üzerinde 
oturan bu yaşlı ve yalnız adamı seyrediyordu.

Bir portakal ağacına hatırlatmaya hakkini olmayan 
şeyleri, kederr, yalnızlığı, vurulmuş çocukları, acının 
arzuhalciliğine soyunmuş zavallı yazarları, hapishaneleri 
hatırlatıyordum ona.

Kar yağıyordu.
Uzun uzun seyrettik birbirimizi.
Onun portakalları vardı, benim kederlerim.
O bana, hayatın aslında ne kadar şaşırtıcı ve ne kadar 

güzel olduğunu söylüyordu.
Ben ona hiçbir şey söylemiyordum.
Ne söyleyebilirdim ki... Onun neşeli bir sürgün gibi 

yaşadığı bu hayattan utandığımdan başka."

MAr-An>n SOteETı Z‘E<B‘E‘RÇ'ErrCOŞ^l^C

Tarih içinde Gemlik ve Havalisi

YUNAN İŞGALİ BURSA I
Evet.. Olaylar vardır, yüreğe işleyecek 

kadar etkilidir, unutulmazlar.
Rahmetli babam Bursa'ya Yunan 

askerinin girişini anlatırken her zaman bu 
cümle İle başlardı söze.

On-önbir yaşlarında bir çocuktur o 
sıralarda babam ve Yunan'ın geldiği günü 
hiç unutamaz. Elinde sivri uçlu bir sopa İle 
kapı önünde kendi başına oturmaktayken, 
birden mahallede hiç kimselerin bulun
madığını farkeder. Bir garip sessizlik vardır her 
yanda. Taşlar bile küskün, otlar hep boyun
larını bükmüş.. Bir sıkıntı duya İçinde babam, 
cami önüne doğru yürümeye başlar. (Emir 
Sultan Camii)

İnsanlar hep cami avlusunda toplan
mışlar, ortalık ana baba günü. "Gavur geli 
yort" diye konuşulmakta. Cami bahçesindeki 
ulu çınar ağaçlarının dalları dopdolu. I 
Çocuktan çok büyük var bugün ağaçlardı. 
Cami kurşunluğurida da bir çok adam. 
Türbe önü, türbe pencereleri, mezarların 
araları, kurbanlık, cami merdivenleri kum 
gibi. Dürbünlerle Mudanya yolunu gözleyen
ler var.

Babamla bir kaç arkadaşı türbe parmak
lıklarına tırmanırlar. Mudanya yolundaki 
ağaçlıkların üstünden yükselen bir bulut 
görürler. Bulutun bir ucu gittikçe yakınlaş
maktadır Bursa'ya.

Türbe pencerlerlnden İnerler babamla

arkadaşları, insanları yara yara mezur nrın 
üzerinden atlaya oflaya camiin alt yanında
ki yola varırlar. O yol. Yıldırım Mahallesine 
gider. Yıldırım Mahallesi o zaman çingene 
mahallesi, İnegöl yoluna kadar uzanıyor çin
genelerin evleri. Hep yol üstüne toplanmışlar 
bu mahallede oturan çingeneler. 
Süslenmişler, püslenmişler, renkli fistanlarını 
giymişler kadınlar.

Babamla arkadaşları yol üstüne İndikleri 
sırada görünür Yunan süvarisi. Heybetli 
atların üzerinde heybetli adamlar vardır, 
tozlan kaldırarak, bir toz bulutunun İçinde 
önlerinden geçerler. Çingeneler alkış tutar 
yunan süvarisine... Böyle böyle, birkaç posta 
geçerler yunan askerleri yol üzerinden.

Epey bir zaman sonra, yunan süvarisi bu 
kez İnegöl tarafından Bursa'ya geri dönmek
tedir. Bir sürü de adam katmışlar önlerine. Bu 
adamlar, bahçelerinde olan biteni İzleyen 
köylülerdir. Yunanlılar karşılarında çatış - 
maya girecek asker bulamayınca, esir diye 
onları katmışlar önüne, getiriyorlar. 
Tüfeklerini, çiftelerini kırmışlar adamların, 
boyunlarına asmışlar.

İşte o zaman korkuyu duydum 
yüreğimde.." derdi babası. Yunan sürvarlsl İyi 
şeyler getirmiyordu bizim buralara. Bir garip 
uğursuzluk çöküyordu onlarla beraber 
şehrimize.

Haftaya : "Yunan İşgali Bursa II"
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DUYURU
GEMLİK ÖZEL

% KÖRFEZ ETÜD EĞİTİM MERKEZİ
1996-1997 öğretim yılı yıllık Eğitim Öğıetim ücreti, 
yemek ve servis hariç 40.000.000.- TL. Kırkmilyon 

(KDV dahildir) olarak çıkarılmıştır.
GEMLİK ÖZEL KÖRFEZ

Tel : ETÜD EĞİTİM MERKEZİ
Adres: İstiklal Cad. .. .. .....

No : 30 kat: 3 GEMLİK MÜDÜRLÜĞÜ

KÖMGRE İLAMI

S.S. İğde Altı Konut Yapı Kooperatifi 1. oloğan Genel kurulu 15.06. 1996 
günü saat 17.oo de Hamidiye Mahallesi, Sal Sokak, Murat Kıraathanesinde 
yapılacaktır.

Genel Kurulumuza tüm üyelerimizin katılması önemi,e duyurulur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:
1) Yoklama ve açılış 2) Divan teşekkülü, saygı duruşu. 3) Yönetim ve Denetleme 

Kurulu raporlannın okunması, görüşülmesi, kabülü veya reddi. 4) Bilanço, kar-Zarar, 
gelir-gider farkı cetvellerinin okunması, görüşülmesi, kabulü veya reddi. 5) Yönetim 
Kurulu ve Denetleme Kurulu üye sayısının belirlenmesi, görev sürelerinin tesbit edilme
si. 6) İnşaat payı giderlerinin görüşülmesi, ödemelerin görüşülüp karara bağlanması. 
7) İnşaatın yapılış şeklinin belirlenmesi, uygulanması için Yönetim Kuruluna yetki veril 
mesi (Emanet Usulü ve İhale ile) 8) Kat irtifakının kurulması ve kura çekilmesi için 
Yönetim Kuruluna yetki verilmesi 9) Tahmini bütçenin görüşülmesi, kabulü veya reddi. 
10) Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin Asil ve Yedeklerle seçimi. 11) Dilekler, 
Temenniler. 12) Kaponış.

İLAH' c j'■J İ-Ç;.

Kooperatifimizin olağanüstü Genel Kurul toplantısı 29 Haziran 1996 Cumartesi 
günü saat 12.oo de Gemlik Ticaret Meslek Lisesi Salonunda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde toplantı 6 temmuz 1996 cumartesi günü 
aynı yer ve saatte yapılacaktır.
Belirtilen yer ve saatte ortaklarımızın hazır bulunmaları önemle duyurulur.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM : 1) Açılış ve saygı duruşu 2) Divan heyeti seçimi 3) Kooperatif inşaatı ile 
ilgili kararların alınması 4) Dilekler, öneriler ve kapanış.

Türkiye genelinde İlkokullar 
arası yüzme yarışmaları 
yapıldı 

Şehit Cemal 
İlkokulundan
Seray 
Bağcağız'a 
2 madalya 
verildi

Türkiye genelinde 17- 
18 Mayıs 1996 tarihleri 
arasında Kastamonu'da 
yapılan yüzme yarış - 
malarında Şehit Cemal 
ilkokul 4. sınıf öğrenci
lerinden Seray Bağcağız 
iki Türkiye İkinciliği 
kazandı.

Bursa ilk takımını temsil 
eden 5 bayan yüzücü 
arasında 2 Türkiye ikinci 
liği kazanan Seray 
Bağcağız'a madalyası 
verildi.

Öte yandan 10-11-12 
yaş spor cularının 
katıldığı yarışmalarda ise 
Bursa takımı toplam 
puanlamaya gör e 
Türkiye Şampiyonu 
olurken, İstanbul takımı 
2. Ankara takımı 3. 
Trabzon takımı ise 4. ncü 
oldu.

:A 
L tükurmez/fM/z! I

* i
f İ||Ç GEMLİK RffTAOİULÛBÜ

B||KANL^İHDAÎ0|| 1
Derneğimizin 1995-1996 dönemi 2. Geneli 

Kurul toplantısı 20 Haziran 1996 günü saat 
13.00'de Tibel Otel'de yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde, İkincil 
toplantı çoğunluk aranmaksızın 27 Haziran1 
1996 günü aynı yer ve saatte tekrarlanacaktır. I

Üyelerimize duyurulur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :
1- Açılış ve divan seçimi
2- Saygı duruşu
3- 1995-1996 dönemi faaliyet raporunun 

okunması
4- Denetim raporunun okunması
5- Faaliyet raporu ve denetim raporunun 

görüşülmesi
6- 1996-1997 yılı bütçesinin görüşülüp onay

lanması
7- Dilek ve temenniler
8- Kapanış.

ggggii^
Şirketimizin halen meşgul olduğu sigortaj 

muamelelerinin tedvirinde Bursa Altıncı 1 
Noterliğince tasdikli 24.05.1996 tarih 16763 sayılı 
Umumi Vekletnamedeki yetkileri haiz olmak üzere 
YANGIN, NAKLİYAT, (TEKNE HARİÇ); KAZA sigortalan! 
branşlarında alacağı tekliflerin poliçelerini tanzim 
ve imzaya, MÜHENDİSLİK, DOLU, HAYVAN VE 
HASTALIK sigorta branşlarında alacağı teklifleri şir
kete intikale, şirketçe tanzim edilecek poliçeleri 
sigorta ettirenlere vermeye, YANGIN, NAKLİYAT, 
KAZA, MÜHENDİSLİK, DOLU, HAYVAN sigortaları 
branşında prim bedellerini HAYAT ve hastalık sigor
taları branşında ise sadece ilk primi tahsille vukua 
gelecek bilcümle hasarları şirkete duyurmaya 
mezun olmak sur etiyle Y ADİGAR AKIN'ı 
GEMLİK/BURSA Ploiçe tanzimine ve Prim tahsiline 
Yetkili acenteliğine tayin olunduğu Sigorta mura 
kabe kanunu hükümleri gereğince ilan olunur

KÖRJEZ OJSE^
Matbaacılık-Yayıncılık- Reklamcılık ve Tanıtım Hizmetleri

Fatura-İrsaliye-Gider Makbuzu- Perakende Satış Fişi- Bilet - Kitap- 
Müstahsîl Makbuzu-

Serbest Meslek Makbuzu Kartvizit-EI İlanı-

20 DAKİKADA BİLGİSAYAR SİSTEMLT KAŞE VE MÜHÜR İŞLERİ YAPILIR.

Gazhane Cad. Fikret Oto Elektrik yanı No : 51/A GEMLİK
Tel : 513 17 97
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YAri s-AlcA YAri CİDDİ Erol ÇÜKÇAy
'Dursun E^RgÜLE^

- ZEUS'UN SESSİZ GEÇİŞİ-
PSİKOANALİTİK YIKIM! BHEVYORİST YAPIM!

"Olmaz olmaz deme, olmaz olmaz!" 
Önce paramparça edeceksin 
dinamit koyacaksın beynineI 
Sıkıp-suyunu çıkaracaksın
beş paralık edeceksin dünya-alemel

Acılar çektireceksin arınsın diye 
sınırlarını yoklayacaksın herkesini 
Ezeceksin, pespaye edeceksin 
ya ölsün ya da dirilsin diye)

Gözünüze görünmem-görünürüm, 
emir kulum, kölem olun isterimi 
Gizemlisi-gizemsizi, var mı daha ötesi... 
Şeffaf insan, şeffaf toplum isterimi

Sessiz bir geçişim beni Susl
Tek boyutluyum, kod numaram 1939
7 canlıyım, 70 yıl ne kil Kaldığım yerden başlarım 
öcüyüm ben, iki düşer üç kalkarım!..

Tanrı adına yönetiyoruml 
- Bilmezsiniz, bilemezsiniz- 
Kızlarım, kadınlarım, delikanlı, ihtiyar... 
bastonlarım, kuklalarım varl

Bedenlerine sarıldığınız arılar 
peteklerime öz-suları taşırlar! 
siz posasıyla oyalanırken 
sevişirken bile bana çalışırlar!

Aptal-akıllı, çirkin-güzel-deli...
Ağızlarına çaldım mı bir parmak bal, 
"Dediğim dedik, çaldığım(da) düdük" hani.
Arılarım anlar! İş, İş, İş!... Önce iş! İş kutsal! 

★ ★ ★

Koynunuza soktuğum yılanlar, 
yılanlarla arkadaşlık kuranlar...
-çoğu kez kendileri de bilmez- 
size madik atar, bana bal yapar!

Bakamam, bakmam, bakamam aynalara! 
Yardım ellerimle, dostluğumla gelen 
cennetim, cehennemim, nefretim... 
Titre, kendine gel! Zeus'um ben!

Bu, bir süre böyle gidecek!
Bir oyun aslında, orta-kenar, sol-sağ... 
Her şeyi yıkıp yeniden kuracağım, 
dikensiz gül bahçesi isterim ben! 
Herkes birbirinin dikeni olsun, 
aslında gülleri, hiç mi hiç sevmem!

★ ★ ★

KAPKARA KARANLIĞIM BEN
HİÇ KİMSEYE, TANRIYA BİLE HESAP VERMEM!
GÖLGEM BİLE GİTSE Ö.NÜMDE KISKANIRIM 
BİLGİ-GÜÇ-SERVET-P ARAYIM BEN!
AMA ŞEFFAF TOPLUM İSTERİM
AMA ŞEFFAF İNSAN İSTERİM 
TANRILAR TANRISI ZEUS'UM BEN!

14 MAYIS 1996 GEMLİK 
PANDORA'LAR

Kadın gibi kadın Tanrıça Kybele And! 
Köpek huylu, kurnaz tilki Pandora!

Geçerli gerekçelerini gizlediler, 
geçersiz gerekçelerle gittilerl 
Özgürlük adına sevişir görünüp 
inim-inim inlerken çaresiz, 
kızılcık şerbeti içtik dedilerl 
Doğrudurl Tek yoldu gizem, 
bilmem ne sırrı dedilerl
Kocaya karşı güdülecek politika, 
öyle ya, her şey söylenmez onal

AMA YAZGINI YAZANLAR UTANSIN PANDORAI 
4 MAYIS 1996 GEMLİK

"Bazılarının dini-imanı paradır" derler. Doğrudurl 
para ataisttirl

Para basmak kalpazanlıksa "kupon" basmak nasıl 
"halkazanlık" olurl Herhalde kitabına uydurmak 
içini.

SİYASET ADAMI - DEVLET ADAMI
Siyaset ve devlet adamları İçin, hepimizin 

bildiği bir söz vardır.
- Siyaset adamları “gelecek seçimleri" 

düşünürler.
- Devlet adamları “gelecek nesilleri" 

düşünürler.
Sermayenin ağırlığının koymasıyla, bir 

adam sınıfı da, yönetim de kendini hissettir 
meye başladı.

Bu kesimi de "iş adamları" olarak tanıyoruz.
Piyasa ekonomisinin "bu değerli adamları" 

ne gelecek seçimleri, ne de gelecek, nesilleri 
düşünüyorlar.

Tek amaçları, yüksek kar elde etmek.
İşte, bu üç ayrı adam sınıfı, halkın ve 

ülkenin çıkarlarını ön plana aldıkları zaman, o 
ülke "refah toplumu" oluyor.

İşte Japonya en güzel bir örnek.
Petrolü yok, madeni yok, önemli bir yeraltı 

kaynağına sahip değil.
Ama.. İş ahlakına sahip bir insan potan

siyeli var.
En ileri ülkelerin vitrinleri; japon mâlları ile, 

dolup taşıyor.
Hem birbirlerine, hem de dünyadaki, diğer 

ülke insanlarına, karşı saygılılar.
Kendi aralarında ve dış ülke insanlarıyla, 

uzlaşma içindeler.
Demek ki... Bu işin sırrı çalışmak, paylaş - 

mak ve en önemlisi uzlaşmak.
Şimdi bizim adamlarımıza bir dönelim.
Siyaset adamları, gelecek seçimleri bile 

düşünemez hale geldiler.
Hırsları, akıllarının bir karış önünde gidiyor. j
Sadece suçlamak, yüksek sesli tartışmak 

ve bol keseden vaddlerde bulunmak, en 
önemli özellikleri olarak görülüyor.

Tabi bu arada, devlet imkanlarından, 
yararlanmakta cabası.

Otelci ise, turizm teşviklerinden, tekstilci 
ise, sanayi ve ihracat teşviklerinden yararlan
ması olağan sayılıyor.

Devlet adamı, her zaman politikacı ve 
işadamı ile iç içe, el ele, omuz omuza... 
Gereğinden fazla yakınlıkta.

Bir eski Vali düşünün. Sonra politikaya atılı 
yor. Çok önemli Bakanlıklarda görev yapıyor.

Şimdi. Bir Gümrük komisyoncusunda, 
uzmanlık yapıyor.

Siyasetin, memuriyetin ve iş dünyasının 
nasıl iç içe, beraber yaşadığına dair ne güzel 
bir örnek değil mi?

Keşke, her kesim kendi sorümluluğunu bir' 
anlayabilse... ' . Y

BEŞ DAKİKA ARA
Konferansçı saatlerce, uzun 

uzun konuşmuştu.
Bir türlü ara vermek İstemiyor

du.
Dinleyenlerden birisi seslendi:
- "Biraz yoruldunuz galiba..

Beş dakika dinlenseniz..."
- "Hayır yorulmadım.."
Bu kez dinleyenler, toplu 

halde konuştular.
"O halde, biz biraz dinlene

lim..."'
Konferansçı, dinleyicileri ne 

kaçlar bunalttıysa, politikacılarda, 
milleti o derece sıkıyor.

Temiz politika ve temiz toplum, 
için ortaya atılan iddiaların, 
kamuoyu desteğine sahip olması 
gerekir.

Ortaya, bir çok iddialar at.
Kafalar karışsın.. Vatandaşın 

dikkatini o tarafa çek.
Pahalılık, işsizlik artarak 

devam etsin.
Yapılan kötü icraatın, vatan

daş farkına varamasın.
Fıkramızda olduğu gibi, vatan

daş, son seçimlerde, politikacıları 
ikaz etti.

"Yoruldunuz!.." dedi. "Birlik 
olun, uzlaşın!.." dedi.

Ama... Onlar hala bu mesajı 
alamadılar.

Durum böyle giderse, belki de, 
ileride "zorunlu bir dinlenme" 
sürecine girecekler.

"Sözlü-Yorum"
। "Çocukların iyi öğütten çok, 
iyi örneğe ihtiyaçları vardır."

JOUBERT
“Eyvah!.. Bizim genç neslimiz yandı! 
Kavgadan, tartışmadan ve yolsuzluk
tan başka bir şey göremiyorlar. Böyle 
örnek düşman başına"

İTALYA'DAN DEMOKRASİ DERSİ
Bizim politikacılar, henüz koolisyon 

hükümetlerine alışamadı.
Ayrıca, kolay okşamayacağımız bir 

şey daha var.
Evvelce başbakanlık yapanlar, yeni 

bir başbakanın emrinde çalışamıyor.
Belki de, bu konu bir onur meselesi 

yapılıyor.
Koalisyonlar, kuruluyor ama, eski 

başbakanlar kabine dışı kalıyor.
Sırasını bekliyor. Sıra gelirse tabi...
Şimdi İtalya'da bu işlerin nasıl 

yürüdüğüne bakalım.
İtalya'da, Merkez Sol'un lideri bir 

hükümet kurdu.
Bu yeni Hükümette, iki eski 

başbakan ve bir eski başbakan adayı 
yer alıyor.

İtalya'yı 1992-1993 yılında, ekonomik 
Darboğazdan kurtaran, eski başbakan 
"Ciampsi" yeni hükümette, Bütçe ve 
Hazine bakanı olarak görev yapacak.

Temiz Eller Savcısı, Pietro ise Kamu 
İşleri Bakanlığına getirilmiş.

Ayrıca, ikinci Dünya Savaşından 
sonra ilk kez, Hükümette, koministlere 
de yer verilmiş.

İtalya'daki muhalefet bile, bu 
hükümete "Şık ve bilinçli bir beraberlik" 
yorumunu yapmışlar.

Şimdi yine bizim politikacılara döne
lim.

Türkiye'de birbirini en az seven iki 
kesim kimlerdir.

Diye bir araştırma yaparsak;
Merkez Solun iki partisi ile, Merkez 

Sağın iki partisi karşımıza çıkıyor.
İtalya'da yaşanan bu güzel örnek, 

uzun süre ilgi ile, izlenecek gibi 
görünüyor.

Keşke, bizim politikacılarımızda, 
İtalya'daki bu güzel örnekten, yeterli 
dersi alabilseler.

Parti hesapları, kişisel çıkarlar bir süre 
unutulabilse....

Dondurmaya Tuzlu su cilde zararlı
dikkat!

Sıcak günlerin vazgeçilmez 
yiyeceği dondurmanın üretimi 
ve satışı sırasında yapılan 
hataların, özellikle çocuklar 
tarafından tüketilen bû gıdayı 
zararlı hale getireceği bildirildi.

Dondurmanın gerek ham
madde bazında, gerekse üre
tim ve satış aşamalarında 
mikroorganizmalarla kolayca 
kirlenebileceğine dikkat çe 
killyor.

Basit temizlik kurallarına 
uyulmadığı takdirde, hastalık 
yapan mikroorganizmalar 
dondurmaya bulaşabilmekte 
ve zararlı hale getirebilmekte
dir.

Dondurma üretimi ve satışı 
yapılan işletmelerde, üretim 
yeri özelliklerinin, kullanılan 
alet ve ekipmanların temizliğin 
çalışanların -kişisel sağlık kural - 
larına uyüp uymadıklarının 
büyük önem taşıdığı öğrenildi.

İşyerinde kullanılan araç 
gereçler gıda üretimine ve 
satışına uygun olmalıdır. 
Dondurma külahları açıkta 
bulunmamalıdır.

Dışarıdan gelecek her türlü 
toz ve klreçe karşı önlem alın - 
malıdır. Dondurma alırken, 
çalışanların önlük, eldiven kul - 
lanıp kullanmadıklarına, yüz 
ve ellerinde gözle görülür yara 
bulunup bulunmadığına 
dikkat edilmelidir.

Halkın sağlıklı, temiz güve
nilir nitelikte ve hastalık etmeni 
taşımayan ürünler tükete - 
bilmesi amacıyla aralıksız 
olarak denetimler yapılmalıdır. 
Hangi koşullarda yapıldığı belli 
olmayan dondurmalardan 
uzak durun!

Tuzlu suyun cilde zararlı olduğu belirtile 
rek, denizden çıkınca mutlaka duş alın - 
ması gerektiği bildirildi.

Denizden çıktıktan sonra tuzlu suyla 
güneşlenmenin birçok yönden 
sakıncıları bulunuyor.

Tuzlu suyun yakıcı özelliği bulunuyor. 
Tuzlu su cildi tahriş eder ve cildin kuru
masına neden olur. Güneş ışınları da, 
kuruyan cilt üzerinde olumsuz etkilere yol

açar.
Denizden çıktıktan sonra vücuttaki 

tuzlu suyun atılması için mutlaka duş 
alınması gerektiği ve duş yapıldıktan 
sonra güneşlenmenin sağlık açısından 
daha doğru olacağı bildirildi.

Güneş banyosu yapılırken de mutla
ka koruyucu kremlerin kullanılması 
gerektiği öğrenildi.

GEMLİK REHBERİ
Gerekil Telefonlar
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 5131055
Polis Karakolu 5131879
Gâr. Kom 5131206

Kaymakamlık
Kaymakamlık 5131051
Kaymakamlık Ev 5131052
C. Savcılığı 5131053
C. Savcı Yrd. 5132954
Emniyet M. 5131028

ULAŞIM
Uludağ Turizm 5131212
Aydın Turizm 5132077

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

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi

TAKSİLER
5131821
5132467
5133240
5132324

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

Beledjye
Santral 5134521-23
Başkanlık 5134520
Zabıta 5132432
Otobüs İşlet. 5134521-122
Su İşletmesi 5134521-115
İtfaiye 5132325
Muhasebe M. 5134521-182
Yazı İş. Md. 5134521-111
Su Arıza Yalnız 185

TUP DAĞITICILARI
Aygdz 513 12 95
Özgaz 514 17 00
Tekgaz 513 1637
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Likit gaz 514 28 41
Yeni Likltgaz 513 65 00
Alevgaz 513 40 95

Gemi Saatleri
Yalova -Sirkeci (İşgünleri) 

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

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

Gemlik'te 
sinema günleri:

AİLE SİNEMASI
Bu hafta : 

"KIRMIZI LEKE"
Tel: 513 13 29
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ÇEMLit ÖZEL KÖSEÖĞLU LİSESİ

Okulumuzun 1996-1997 öğretim yılı uygu
lanacak eğitim ücıetleri aşağıdaki şekilde 
tesbit edilmiştir, Duyurulur.

SINIFLAR EĞİTİM ÜCRETİ
Anasınıfı 50.000.000.- + KDV
İlkokul 1 100.000.000.- + KDV
İlkokul 2 140.000.000.- + KDV
İlkokul 3 140.000.000.- + KDV
İlkokul 4 140.000.000.- + KDV
İlkokul 5 140.000.000.- + KDV
Orta hazırlık 155.000.000.- + KDV
Orta 1 155.000.000.- + KDV
Orta 2 155.000.000.-+ KDV
Orta 3 155.000.000.-+ KDV
Lise Hazırlık 165.000.000.- + KDV
Lise 1 165.000.000.-+ KDV
Lise 2 165.000.000.- + KDV

Yıldız Şiretoğlu 
Okul Müdürü

DEVREN 

SATILIK
Semerciler
Yokuşu GazinoSok. 
Köşe Çamlıca 
Eczanesi karşısı 
tavukçu dükkanı 
DEVREN SATILIKTIR 
Tel : 512 26 90
GEMLİK

KAYIP
Gemlik Gümrük 

Müdürlüğünce tescilli 
620 sayılr23.05.1996 

tarihli antrepo beyan
namesinin 1. nci 

nüshasını 
kaybettik. Hükümsüzdür

B.P. A.Ş.

İMMaaB; > mb%IfSııiV - 

"^ AHŞAPDOĞRAMA VE PRES KAPI SANAYİ

Müteahhit- Kooperatif ve şahıs inşaatlarında hazır 
kapı uygun fiyat, ödeme kolaylığı ihtiyaç sahipleri 

mağazamıza uğrayınız . Çeşitlerimizi görünüz

FARUK HELVACI
İstiklal Cad. No. 84 Sağlık Ocağı Karşısı GEMLİK
Tel: (0.224) 514 42 92

KONGRE İLANI
ILICA YAPI KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN

Kooperatifimizin yıllık genel kurul toplantısı aşağıda yazılı gündem 
çerçevesinde 16 Haziran 1996 pazar günü saat 13.00'de Sungipek işletmesi 
Lokalinde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdide 23 Haziran 1996 pazar günü aynı yer ve 
saatte yapılacaktır.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM:
1 - Açılış ve yoklama
2- Divan seçimi
3- Saygı duruşu
4- Yönetim ve denetim raporlarının okunması ve 95 yılına ait faaliyet ile 

bu döneme ait yönetim ve denetim kurulunun aklanması
5- Mevcut arsanın kat karşılığı müteahitlere verilip verilmemesi hakkında 

görüşler
6- İstek ve temenniler
7- Kapanış. 

Çevre 
kirliliği 
migrenin 
baş 
düşmanı

çevre kirliliğinin migren 
için önemli bir faktör 
olduğu ve kirlliğin yoğun 
olduğu büyük kentleıde, 
migrenli hasta sayısında 
yüzde yüz artış görüldüğü 
öğrenildi.

Halk arasında şiddetli 
başağrısı olarak bilinen 
migrenin, günümüzdeki 
sayısında yüzde yüz artış 
görülüyor.

Aşırı hava kirliliği ve 
gürültünün, beynin rahat 
oksijen almasına engel 
oluşturduğu, bunun sonu
cunda da şiddetli 
başağrıları yaşanarak 
migreni ortaya çıkartığı, 
ülkemizde, özellikle büyük 
kentlerin havası, suyu ve 
çevresi hızla kirleniyor. Bu 
tahribat fazla olunca 
migren gibi çeşitli 
hastalıklar da artış gös
teriyor.

İnsan sağlığı için daha 
temiz hava ve su ile sakin 
ve rahat bir ortamın 
kaçınılmaz olduğu, bu 
faktörlerin sağlanmasın
da, yerel yönetimlere ve 
toplumun her kesimine 
önemli görevler düşmek
tedir. Çok ağaç dikelim, 
sularımızı temiz tutalım, 
bulunduğumuz ortamda 
da gürültüyü asgariye 
indermeye çalışalım.

GENEL KURUL İLANI
S.S. ÖZ DAMLA KENT KONUT YAPI

KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN
Tasviye halinde S.S. Öz Damla Kent Konut' 

Yapı Kooperatifi'nin olağan genel kurulu 1 

29.06.1996 günü saat 13.30'da Hamidiye ; 
Mahallesi İstiklal Cad. 30/1 GEMLİK adresindeki 

Artvinliler Derneği Lokalinde yapılacaktır.
Üyelere duyurulur.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM :
1- Açılış ve saygı duruşu
2- Divan heyetinin seçimi
3- Faaliyet raporu ve bilançonun okunması
4- Denetleme kurulu raporunun okunması
5- Raporların görüşülmesi
6- Tasviye işlemi süresinin uzatılması
7- Tasviye kurulunun görev süresinin uzatıl] 

ması
8- Dilek ve temenniler
9- Kapanış.

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL

YENİ ATLAS BİLGİSAYAR KURSU

Bilgisayar kursumuzun 1995/1996 yılı ders sat 
ücreti aşağıdaki gibidir.

Ders Saat ücret: 100.000.- TL. dir.
Ders saat ücretlerine KDV dahildir.
Adres : Osmaniye Mah. Pazar Cad.
Asil Han İş Merkezi Kat: 1 GEMLİK/BURSA
Tel: 514 18 34 - Tel & Fax : 514 44 79

KONGRE İLANI
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ 

BAŞKANLIĞINDAN
Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı 16 Haziran 1996 Pazar günü 

Gazi ilköğretim Okulu salonu'nda saat 11,00'de yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanmadığı takdide toplantı bir hafta sonra aynı yer ve 

saattte tekrarlanacaktır.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:
1-Açılış yoklama
2- Divan oluşumu, Atatürk ve Cumhuriyet Şehitleri için saygı duruşu
3- Yönetim ve denetim kurulu çalışma raporunun okunması, görüşülmesi 

ve aklanması.
4- Denetleme kurulu çalışma raporunun okunması, görüşülmesi, aklan - 

ması
5- Yeni yönetim ve denetim kurullarının seçimi
6- Genel merkez kurultayına delege seçimi
7- Dilek ve temenniler
8- Kapanış.

OTOMOBİL 
SAHİPLERİNE 
DUYURULUR

Fikret Oto'da 
büyük hizmet 

vakumlu makine 
ile motor yağınız 
ücretsiz değişir

Adres: İstiklal Cad. 
Gümrük binası karşısı 
Tel: 513 10 01 GEMLİK

İSİM TASHİHİ

Gemlik Asliye Hukuk.
Mahkemesinin 

14.5.1996 tarih 1996/129 
esas 1996/321 karar 

sayılı İlamı İle, Atan olan 
soyadım Şeker olarak 
tashih olunduğu ilan 

olunur.
Özcan Atan

1995 yılına ait gelirlerinden dolayı Kurumlar Vergisi 
verecek mükelleflerin isimleri ve miktarları

Geçen haftanın devamı
Ertunç Inş. Tah. Gıda Ltd. Şti. 52.648
Lidersan San. Tic. Ltd. Şti. 52.125
Turan Mak. End. San. Tic. Ltd. Şti. 49.802
S.S. Derya Tük. Koop. 49.739
Korunlar Petrol Ürün. Ltd. Şti. 48.488
Kırcıoğlu Un ve Unlu Mam. Ltd. Şti. 48.451
Sertaslanlar Kuyukculuk San. Ltd. Şti. 47.804
Toplan Gıda Ihr. San. Ltd.Şti. 47.710
Gürçam Zeytincilik Ltd.Şti. 46.733
Gürnak Meşrubat Ltd.Şti. 46.401
Erkan' Inş. Tah. Ltd.Şti. 45.938
Vahdet Day Tük Mad. Ltd. Şti. 43.788
Erenoğlu Süt Mam. A.Ş. -42.170
Körfez Fen Dershanesi Ltd. Şti. 41.886
Burak Petrol Ltd. Şti. 41.794
Başaran Balık ve Inş. Ltd. Şti. 41.668
Ali Ege Zeytincilik Ltd.Şti. 38.043
Bltlnya Sigortacılık Ltd. Şti, 37.279
Doyuran Zeytincilik Ltd. Şti. 36.993
Kaplan Mim. Müh. Ltd. Şti. 36.415
Fıstıklı Petrol Inş. Taah. Ltd .Şti. 36.371
Tevflk Bakırcı Day. Tük Mad. Ltd. Şti. 35.520
Kahraman Day. Tük. Mal, Ltd, Şti. 34,761
ETM Elek. Malz. San. Ltd, Şti. 33.163
Akcanlar Gıda San. Ltd. Şti. 32.027
Neşe Giyim San, Tic. Ltd. Şti. 31.752
Şafaklar Inş. Mont. Ltd. Şti. 28.860
Nacar Ltd. Şti. 28.751
Baloğlu Meşrubat ve Gıda Ltd. Şti. 28.589


	E:\1996\5. Mayıs 1996\7 Mayıs 1996\7 Mayıs 1996 (1).JPG
	E:\1996\5. Mayıs 1996\7 Mayıs 1996\7 Mayıs 1996 (2).JPG
	E:\1996\5. Mayıs 1996\7 Mayıs 1996\7 Mayıs 1996 (3).JPG
	E:\1996\5. Mayıs 1996\7 Mayıs 1996\7 Mayıs 1996 (4).JPG
	E:\1996\5. Mayıs 1996\7 Mayıs 1996\7 Mayıs 1996 (5).JPG
	E:\1996\5. Mayıs 1996\7 Mayıs 1996\7 Mayıs 1996 (6).JPG
	E:\1996\5. Mayıs 1996\14 Mayıs 1996\14 Mayıs 1996 (1).JPG
	E:\1996\5. Mayıs 1996\14 Mayıs 1996\14 Mayıs 1996 (2).JPG
	E:\1996\5. Mayıs 1996\14 Mayıs 1996\14 Mayıs 1996 (3).JPG
	E:\1996\5. Mayıs 1996\14 Mayıs 1996\14 Mayıs 1996 (4).JPG
	E:\1996\5. Mayıs 1996\14 Mayıs 1996\14 Mayıs 1996 (5).JPG
	E:\1996\5. Mayıs 1996\14 Mayıs 1996\14 Mayıs 1996 (6).JPG
	E:\1996\5. Mayıs 1996\21 Mayıs 1996\21 Mayıs 1996 (1).JPG
	E:\1996\5. Mayıs 1996\21 Mayıs 1996\21 Mayıs 1996 (2).JPG
	E:\1996\5. Mayıs 1996\21 Mayıs 1996\21 Mayıs 1996 (3).JPG
	E:\1996\5. Mayıs 1996\21 Mayıs 1996\21 Mayıs 1996 (4).JPG
	E:\1996\5. Mayıs 1996\21 Mayıs 1996\21 Mayıs 1996 (5).JPG
	E:\1996\5. Mayıs 1996\21 Mayıs 1996\21 Mayıs 1996 (6).JPG
	E:\1996\5. Mayıs 1996\28 Mayıs 1996\28 Mayıs 1996 (1).JPG
	E:\1996\5. Mayıs 1996\28 Mayıs 1996\28 Mayıs 1996 (2).JPG
	E:\1996\5. Mayıs 1996\28 Mayıs 1996\28 Mayıs 1996 (3).JPG
	E:\1996\5. Mayıs 1996\28 Mayıs 1996\28 Mayıs 1996 (4).JPG
	E:\1996\5. Mayıs 1996\28 Mayıs 1996\28 Mayıs 1996 (5).JPG
	E:\1996\5. Mayıs 1996\28 Mayıs 1996\28 Mayıs 1996 (6).JPG

