
HAFTALIK SİYASİ GAZETE

<J)ü0ün, Ç^işan, Sünnet dcrvetVyeferinte için 
zengin çeşitierimizi 

ve fiyatlarımızı görmeden karar vermeyiniz.
BİZİ MUTLAKA AK AYINIZ.

Çevre İl Müdürü Zeynel Abidin Gemlik Rotary Kulübü'nde konuştu. Gemllk'll Tunceliler, Tunceli'deki olaylar kınadı

Kirleten sanayiye izin yok Açlık grevi
OGemlik Tunceliler Dayanışma

0 İl Çevre Müdürü Zeynel Abidin, yaptığı konuşmasında Gemlik Körfezinde 213 çeşit balıktan 
denizin kirlenmesi sonucu bir iki tür balığın kaldığını, Bursa civarında yapılan sanayi tesislerinin 
yüzde 90'ının kaçak olduğunu söyledi. Çevre Müdürü Abidin, gelecek kuşaklara sağlıklı bir çevre 
bırakmak zorunda oldğumuzu aksi takdirde "Çocuklarımıza söyleyecek sözümüz kalmaz" dedi.

Ş

^Gemlik Rotary Kulübü'nün geçtiğimiz hafta 
yapılan toplantısına konuşmacı olarak katılan İl 
Çevre Müdürü Zeynel Abidin, Bursa ve 
çevresinde kurulan sanayi kuruluşlarının yüzde 
90'ının kaçak olduğunu belirterek, "Bursa'da 27 
milyar liralık ceza kestik. Çevreyi kirletmemek 
İçin adım atmayan sanayiciye ceza vermeye 
devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kirleten sanayiye kesinlikle izin vermeyecekleri
ni söyleyen Çevre İl Müdürü gönüllü kuruluşlar- 
dan destek istedi.

ir Gemlik çevresindeki sanayi kuruluşlarınında 
çevreyi geniş alanda kirlettiklerini söyleyen İl 
Çevre Müdürü Naylonteks, TÜGSAŞ, Orhangazi 
Asil Çelik Fabrikalarını çeşitli defalar kontroller
den geçirdiklerini ve bu fabrikalara para cezası 
uyguladıklarını bildirdi.

Zeynel Abidin, TÜGSAŞ'ın bacasından çıkan 
kirliliğinde yakında ölçümleneceğini bildiıdi.

Haberi Sayfa 3 'de

Yardımlaşma ve Kültür Derneğl'nde yapıla 
basın toplantısında Tunceli'de yaşanan olay 
lara dikkat çekilerek, "Tunceli'de özel th 
terör estiriyor. İnsanlarımız yok ediliyor 
denildi. Tunceli olayları durasıya kadar açlı 
grevi başlatıldı. Pazar günü 22 kişi açlı

Kumla'da toplu kavga
Küçük kumla'da bar edince jandarma tarafın- 

işleten Mehmet Doğan'ı i dan göz altına alındı.
korkutmak amacı ile 
Bursa Kükürtlü Taksi 
durağındaki 15 
arkadaşıyla Kumla'ya 
çağıran Ömer Raca, bu 
ara Burun! marka taban
casıyla havaya ateş

Kumla'da gövde gös
terisi yapmak isteyen 
i Kükürtlü'lü taksicilerin 
i tümü jandarma tarafın- 
i dan göz altına alınarak, 
İ ilk sorgularından sonra 
^tutuksuz yargılanmak 
i üzere serbest bırakıldılar.

Demirel'in yemeğine 
telifi-.

Ali Büz
Kışa kısa kısa

• KADRİ GÜLER

Yok olan çevremiz
Gemlik Rotary Kulübü, iki haftadır toplantılarına önemli 

konuşmacıları davet ediyor.
Geçtiğimiz hafta üçüncü sayfamızda geniş olarak yer 

verdiğimiz haberde, Türk sinemasının bir devi olan Eşref 
Kolçak'ın Gemlik sevgisini ve sinema sanatımızın değer
lendirmesini yansıttık.

Bu hafta da manşet haberimiz yine Rotary Kulübü konuş
malarından. II Çevre Müdürü Zeynel Abidin ,hergün biraz daha 
yok edilen çevremizi anlatırken, insanın üzülmemesi elde değil.

Evliya Çelebi'nin "Seyahatname"sinde geniş bir anlatımla 
yer alan, Yunan mitolojilerinde adı geçen yeşil Bursamızın ve 
tabiiki Gemliklinizin gittikçe nasıl yağmalandığını, bu kentlerde
yaşayanlar net bir şekilde görüyorlar.

Kaybedilen güzelliklerin yerine yenileri getirilmiyor. 
25 yıldır Gemlik çirkin bir betonlaşmanın içine itildi.
Bunda, 1970'11, 80'11 ve r"’

bir betonlaşmanın içine itildi.
__ __________ _ .. 9O'lı yıllarda Belediye Başkanlığı ve 

meclis üyeliği yapmış kişilerin günağı büyük.
Buğun sag olan bu kişilere öğüdüm, Bursa yolundaki 

"Orman Kampı" adı verilen noktaya çıkıp Gemlik'e bir bak-
maları olacak.

Eğer, durumdan vicdanları sızlamıyorsa, bunların kalpleri 
kömürleşmiş, gözleri körleşmiştir diyorum.

İl Çevre Müdürü Zeynel Abidin, Bursadaki sanayi kuru
luşlarının yüzde 90'ının kaçak yapıldığını ve hiçbir çevre 
kuralına uymadıklarını söylüyor.

Gemlik Bursadan farklı değil.
Başta kamu kuruluşları, milyarlık, trilyonluk fabrikalar 

kuruyorlar. Ama, çevreyi kirletmemek için hiçbir önlemi almı 
yorlar.

Yerel yönetimlerin evsel atıkları, projeli bir şekilde yok ede
memesi de bunlara eklenince, karşımıza yok edilmiş bir çevre 
çıkıyor.

Gemlik Körfezinde balık kalmaması, Karsak ve Kurtul 
derelerinin canlılığını kaybetmesi, Manastır mıntıkasında yeşil 
zeytinliklerin yerini tamamen beton kaplaması, kordonda 
gezenlerin elindeki çerezleri çıtırtattıktan sonra yere atması, 
aynı görgüsüzlüğün birer göstergesi değil mi?

Çocuklarımıza gelecek İçin bırakacağımız en güzel eser 
çevremiz olacak. Burada resmi ve özel kuruluşlarla, her bireye 
görev düşüyor.

Yaşadığımız dünyayı geleceğe yasanır bırakalım.
insanların yaşayacağı başka bir dünya yokkl..

Doğru Yol Partisi 
Gençlik Komisyonu ilk 
Başkanı ve kurucu üyesi 
Ali Biliz, Cumhurbaşkanı 
Süleyman Demirel'in 
Çankaya Köşkü'nde 
verdiği davete katıldı.

Cumhurbaşkanı 
Süleyman Demirel'in 
Çankaya Köşkü'nde 
geçtiğimiz hafta pazar 
günü eski ve yeni 40 GİK 
üyesini öğle yemeğine 
davet etmesi üzerine 
yemeğe katılan Ali Biliz, 
ilçemize geri döndü.

Haberi Sayfa 3'de

Geçtiğimiz hafta 
Gencalli Köyü'ndeki 
evlerinin önünde 
oynarken kaçırılan Dilek 
Tunç(6), adlı kız çocuğu 
yapılan aramalara karşı 
bulunamadı.

12 yıl önce Gencalli 
Köyü'ne yerleşen Tunç 
Ailesi'nin dördüncü 
çocuğu olan Dilek, üç 
kişi tarafından beyaz bir 
otomobile bindirilerek 
kaçırılmış.

Baba Kemal Tunç, 
çocuğunun sapıkların 
ve çocuk satıcılarının 
eline geçmesinden 
korktuğunu söyledi.

Haberi sayfa 3'de

J^OCUK ANNESİ 
İNTİHAR ETTİ 
9 çocuk annesi, 
Saniye Karakaş(öl) 

ev hanımı eşinin 
Eşe gitmesini fırsat bi 
(erek hazırladığı ipi 
tavana asarak 

^yaşamına son verdi.
Karakaş'ın intihar 

|||||neşi Hamidiye 
//Mahallesi'nde üzüntü 
/ygrattı.

Haberi Sayfa 2'de 
ALMAN DİANA 

/...MÜSLÜMAN
OLDU
Ziraat Bankası eski 

/ .Şoförlerinden Ali 
/Öbuz'un Makine 
I Mühendisi oğlu Levent 
•j/Obuz aşık olduğu iş 
•/arkadaşı Sekreter 
'./Plana ile nikah masası- 

Hd oturdu. Diana, 
nikah masasına otur- 

■ rpadan önce Gemlik 
•/.Müftüsü Mustafa 
//Âksoy'un makamında 
/^Müslüman oldu.

Haberi sayfa 2‘de 
İŞÇİ EMEKLİLERİ 
DERNEGİ'NDEN 
SERT ÇIKIŞ

İİBi Emeklileri Gemlik 
Şube Başkanı Faik» 
yumru, yaptığı açıkla- 

:..rnada "son günlerde 
toplumun üzerinde 

. kumar oynanıyor" 
/çtedi.

Haberi Sayfa 3'de

grevine başladı.
Tunceli'de PKK ile özel 

tim arasında geçen 
çatışmada iki özel tim 
görevlisinin öldürülmesin
den sonra başlayan olay
lar üzerine dikkat çeken 
Gemlik Tunceliler 
Dayanışma Yardımlaşma 
ve Kültür Derneği Başkanı 
Zeynel Bakır, "Baskılar 
durasıya kadar açlık 
grevine başladık. Baskı 
ve zulümden başka bir 
şey getirmeyen bu uygu
lamadan .vazgeç ilmediği 
takdirde eylemlerimizi 
tüm ülke düzeyinde 
demokratik ilke örgüt
lerinin desteği İle 
genişleteceğiz. Tunceli'yi

yok etmek İsteyenler asi 
başarılı olamayacak 
lardır" dedi.

İstiklal Caddesl'nde 
Tunceli'ler Dayanışmc 
Yardımlaşma ve Kültü 
Derneğl'nde başlaya 
açlık grevi nedeniyle 
düzenlenen basın toplar 
tısında iki özel timin çatış 
mada ölmesinden sonr 
MHP ve RP kökenli öz< 
timin Tunceli'de köyle 
yakarak, büyük teröı 
estirdiği iddia edildi. Öz 
tim görevlilerinin savur 
maşız insanları yok yer 
dövdüğünü, gençler 
saldırdığını, yüze yakın ...

Devamı Sayfa 6'a

İÜ®

İstanbul'da 93.5 
flrekansla Marmara 
Bölgesl'ne yayın yapan 
Radyo Jest, bölgedeki rady
oların açılış cıngılları arasın - 
da yarışma düzenledi.

Konuyla ilgili olarak 
Gemlik'e gelen Radyo Jest 
Genel Yayın Müdürü Metin 
Yahyaüstel, Koordinatör 
Emre Tuvan, Müzik Direktörü 
Goncagül Karakaya ve 
Halkla İlşkiler Müdürü Özcan 
Yüksel bugün öğleden sonra 
Gemlik radyo sahipleri ile bir 
araya gelerek toplantı 
yapacaklar.

Limanımıza gelişi 
olaylı olan 17 Rus 
işadamını taşıyan Elva ■ 
adlı gemi ikinci kez 
GEMPORT İskelesi'nden 
bir çok gıda maddesi 
yüklemeye başladı.

Koordinatörlüğünü 
Missir Holdingin yaptığı 
Rus işadamları daha 
önceden belirlenen ve 
satın alınan malları 
GEMPORT İskeleşi'nden 
gemiye yükleyerek, İkin 
ci bavul ticaretini 
gerçekleştiriyorlar.

Haberi Sayfa 3'd

'Bilim odamı yetiştirmek" 
Yılmaz AKKELIÇ’ın yazısı 

2. Sayfada «Çevre Kirliliğinde tömür 
Sorunu II* 

Necati KARTAL'ın yazısı 
2. Sayfada 

®*jş Ahlakı*
Gonca YERÜYURFun

İi/3. sayfada g 
"Ekonomi ve politika 

11 ^iüiisr
B Erol GORÇAY in yazısı

''^^A'Saylada Şa

79 ÇİLLER
DYP'de yeni proje..
"79 ile, 79 Çiller"
Desenize kimilerine çalıyor 
tehlikeli ziller...
Nerede o, "Heyttt!.. Erkeklik öldü mü 
be!.." Diye öten diller?.
Sus, pus...
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öteden beri üniversitelerin salt 
"eğitim-öğretim"le yükümlü olmadığını, 
bu kurumlarda "bilim üretimi" ve 
"eğltim-öğretlm "ti atbaşı yürütülmesi 
gerektiğini savunmuşumdur. Geçmişte 
Uludağ Ünlversltesi'nde tam anlamıyla 
bir tür "disiplinli eğitim" modeli uygulan
masına karşı çıkmış; Prof. Nihat Bakır'ın 
"üniversite rektörü" olmaktan çok "gar- 
nlzon komutam" gibi davranmasını ve 
kimi dekarların "kışla komutanlığı"na 
öykünmelerln sık sık eleştirmiştim. 
Üniversitemizin uluslararası planda "bi 
llmsel başarı" elde etmesi bir yana, 
eğltim-öğretimde de hayli geri kalışına 
zamah zaman değinmiştim.

Ama sanıyorum "kısır döngü" kırıl
mak üzere. Gerek Rektör Prof. Dr.
Ayhan Kızıl'ın, gerekse Tıp Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Mete Cenglz'in, 
araştırmları özendirmeler ve destek 
sağlamalarıyla, özellikle Tıp 
Fakültesi'nde uluslararası değer taşıyan 
çalışmalar dönemi başlamış bulunu 
yor. .

Nitekim geçtiğimiz mayıs ayının 25 
ve 28. günleri arasında Atina'da 
toplanan "Hepotobillyer Cerrahi 
Kongresinde, altı tıp-bilimcimlzin "Kist 
hidatikleri amellyatsız giderme meto
du" üzerine hazırladıkları makale, "en 
iyi çalışma ödülü" ne değer görüldü.

Şunu da belirtmeliyim: Bu kongreye, 
Avrupa çapında düzenlenmiş olması- 
ha karşın, Avrupa dışı ülkelerden de, 
lorneğin ABD ve Arjantin'den de bilim 
.adamları katılmış, yaklaşık 300 dolayın - 
da bildiri sunulmuş, ve de -dikkat edi
niz- bildirilerden 90 kadarı “kist hldatlk- 
ler" üzerine imiş.

O nedenle Prof. Dr. Halil Bilgel, Doç. 
Dr. Yurtkuran Sadıkoğlu, Doç. Dr. Yılmaz 
■Özen, Doç. Dr. Nusret Korun, 
.Yard.Doç.Dr. Sadık Kılıçturgay ve Dr. 
Ceyhun İrgll'l başarılarından ötürü kut
lamanın bir "özelliği olması" gerektiğini 

[düşünüyorum.
i Bu ekipten Sadıkoğlu, Kılıçturgay ve 
İİrgil'in üç yılı aşkın zamandan beri 
tsürdükdüklerl çalışmalarına, son bir 
[yılda cerrahi ve radyoljl alanında 
ı|Uzman tıp-bilime iler Bilgel, Özen ve 
|Korun katkılarıyla, Uludağ Üniversitesi - 
yanılmıyorsam- ilk uluslararası başarısın 

■ kazanmış oulyor.
| Evet başarı salt bu altı tıp bilimcinin 
değil, topluca Uludağ Üniversitesi'nin, 
hatta "Türk tıbbfnındır.

Onun için, Bursa olarak bu övünce 
■ortak olmanın bir yolunu bulmamız 
gerektiği kanısındayım...

* * *
Geçenlerde, Bursa'da kurulacak 

olan "teknopark*la ilgili toplantı 
öncesinde Uludağ Üniversitesi Rektörü

■Prof. Dr. Ayhan Kızılla ilginç bir 
söyleşimiz oldu. Dlyordukl Sayın Rektör:

GEMLİK KÖRFEZ 
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl: 23 SAYI: 1074 
Fiyatı :5.000 TL. 

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

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

çevresinden 
sorumludur

... ... M|
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Bilim adamı yetiştirmek
"Uludağ Üniversitesi 'kağıt üzerinde' 

8 milyar 500 milyon liralık bütçesiyle, 
hem 'bilimsel çalışma' yapmak ve 
hem de 25 bin öğrenciye 'eğitim' ver
mek zorunda. Bu, elbette mümkün 
değildir. Oysa bana göre, 15 bin 
öğrencimiz yılda bin dolar 'eğitim 
harcı' ödeyebilecek durumdadır. Eğer 
bu yola gidilirse, 10 bin öğrenciye de 
bedava eğitim hizmeti sunabiliriz.”

Prof. Kızıl, yaklaşık 2 bin 500 
öğrencinin "özel arabalarıyla üniversi 
teye gelip gitmelerini, haklılığının kanıtı 
olarak gösteriyordu. Bu görüşe katıl
mak veya katılmamak ayrı konu. 
Ancak üniversitemizin, gelecekte ken
disine ve Bursa'ya hizmet verebilecek 
bilim adamlarının yetiştirilmesi konusun - 
da "yetersiz" olduğu da bir "acı 
gerçek"

İşte örneği:
Bir genç uzman hekim dostum, bilgi 

ve görgüsünü artırmak, mesleği üzerine 
araştırmalar yapmak üzere kısa süren 
bir çalışma İçin ABD'ye gitmeye karar 
verir. Gerekli ilişkileri kurar. Kendisine bir 
üniversiteden “çağrı" çılçdr, denir ki : 
“Size bir yer ayırdık, haftada 200 dolar 
kira, 100 dolar da ylyecek-içecek 
bedeli ödeyeceksiniz"

Genç dostum oturur hesap yapar : 
Haftada 300 dolardan, ayda bin 200 
dolar yatak ve yemek ücteti;- üç aylık 
çalışma için toplam 3 bin 600 dolar 
ediyor. Ayrıca katılması gerekli bir kurs 
İçin 400 dolar, ve yol masrafları da 
eklenince, bu çalışmanın maliyeti 5 bin 
doları buluyor.

İyide, bilim yapmak ve mesleğinde 
ilerlemek isteyen genç hekirtı dostu
mun aylığı sadece ve sadece 400 
dolarl...

Oturur ve çağrı sahibine bir mektup 
daha yazar, "Hani yani, birisiyle ortak 
kalacak bir yer olsa da, masraf biraz 
daha azalsa" diye...

* * *

Rektör Prof. Dr. Ayhan Kızıl haklı mı, 
değil mİ? 25 bin öğrencinin 15 bininden 
yılda bin dolar -yani yaklaşık 44 milyon 
Hra- alınmalı mı, alınmamalı mı?

Gerçi ayrı tartışma konusu. Ama şu 
varki, bizim üniversitelerimizde bir 
uzman hekim "bilimsel, çalışma" 
yaparak daha "yetkin" düzeye ulaş
masına olanak verecek maddi güçten 
yoksun.

Devletin üniversitemize katkısı "kağıt 
üzerinde" sekiz buçuk milyar]

Anlı şanlı kesimimizi, bırakınız genel 
anlamda bilimsel araştırmaya omuz 
vermeyi bir yana, kendi üretlk konularn- 
da "AR-GE" çalışmaları için para mı 
ayırmıyor, kurulması öngörülen 
"teknopark"a bile pek ilgi duymuyor.

Peki, ne olacak bu işin sonu?..

Belediye 
Meclisi 
olağanüstü 
toplanıyor

Gemlik Belediye Meclisi 
3 Ağustos 1995 Perşembe 
günü saat 14.00'de 
olağanüstü olarak 
toplanacak.

Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı'nın çağrısı İle 
olağanüstü toplanacak 
olan Belediye Meclisinde 
İmarla ilgili konuların 
görüşülmesi, Gemlik 
belediyesi koro ve 
orkestrasının kurulması el 
alınacak.

Alman Diana 
miisliiman 
oldu

Ziraat Bankası eski şoför
lerinden Ali Obuz'un oğlu 
Makine Mühendisi Levent 
Obuz aşık olduğu iş 
arkadaşı Alman Sekreter 
Diana ile nikah masasına 
oturmadan önce müslü- 
man yaptı.

Gemlik Müftüsü Mustafa 
Aksoy'un makamında 
düzenlenen törenle müslü- 
manlığı seçen güzel Diana, 
sevdiği gençle mutlu ola
bilmek için İslamiyet! 
seçtiğini belirterek, Kellme-i 
Şahadet getirerek müslü- 
man oldu.

Derya adını alan 
Diana'ya Müftü Mustafa 
Aksoy, Kur-an'ı Kerim 
hediye etti.

Gençler geçtiğimiz 
hafta cuma günü Atamer 
Tesisleri'nde yaşamlarını bir
leştirdiler.

9 çocuk 
annesi 
intihar 
etti

İlçemizin Hamldiye 
Mahallesi Ilıca Caddesl'nde 
Deliçay Apartmanında 
meydana gelen olayda, 
Saniye Karakaş adlı öv 
hanımı kendini asarak, 
yaşamına son verdi.

9 çocuk annesi Saniye 
Karakaş(51 )eşinln saat 
07.30'da işe gitmesinden 
sonra yatak odasına 
geçerek, hazırladığı İpi 
tavana asarak, intihar etti.

Karakaş'ın cesedini 
olaydan yaklaşık yarım 
saat sonra çocukları 
tarafından bulundu.

İntihar olayının Karakaş 
ailesinin ekonomik sıkıntı 
çekmesi nedeniyle Saniye 
Karakaş'ın sık sık bu neden - 
le bunalıma düşmesine 
neden olduğu öğrenildi.

5'1 erkek 4'ü kız çocuk 
annesi Saniye Karakaş'ın 
İntihar etmesi mahallede 
üzüntüye neden oldu.

YAZI(/O>eW!M
Necati KARTAL I 

ÇEVRE KİRLİLİĞİNDE 
KÖMÜR SORUNU II

İl mahalle çevre kurulu temmuz ayı içersinde I 
toplanarak : "Kükürt oranı %1 ve %1'ln altında olan ’ 
SOMA ve İTHAL kömürlerin dışındaki tüm kömürlerin 
satışını ve yakılmasını yasaklamıştır* ilgili karar 
uymayanlar hakkında yasal İşlem yapılacaktır.

Karar şimdilik yerinde ve uygundur.
Dünya kükürtdioksit kirlenmesini aşalı 100 yıl oldu. 

Doğanın başka türlü kirlenmesine çözüm arayışları 
içerisindeyken; bizim hala çağ dışı yakıtlarla ilgili 
kararları alıyor olmamız geri kalmışlığımızın başka bir' 
kanıtı.

Çevreci zihniyetin gelişmesi için faaliyet yürütmek 
bir insanlık görevidir.

İnsan haktan; önce insanın yaşama hakkı demek
tir.

Endüstriyel ve tüketim kirliliği, insanın yaşama 
hakkını gaspetmeye başlamışsa geleceğin en büyük 
tehlikesi açığa çıkıyor demektir.

Endüstrileşme politikası ve tüketim ilişkileri doğayı 
tahrip etmeden uygulanmak zorundadır. Yatışım ve 
tüketim maliyetleri ona göre planlanmalı, önceleri 
pahalı bir görelilik çıksa dahi, uzun vadede rasyonel 
olduğu dünya örnekleriyle kanıtlanmıştır.

konumuzun kömür olması dolayısıyla; 'alınan 
kararın kağıt üstünde kalmaması için bazı tedbirler 
gerekmektedir. Bu tedbirler üzerine önerilemiz şun
lardır.

BİRİNCİSİ : Alınan karar ve karar uymayanla 
hakkında verilecek ceza: tüm fabrika, apartman ve 
tesis yöneticilerine tek tek tebliğ edilmelidir.
, İKİNCİSİ: Alınan karar tüm kömür satıcısı depolara 
tebliğ edilmelidir.

ÜÇÜNCÜSÜ : Alınan karar gereği Gemlik sınırlan 
dahilinde, dışarıdan yasak kömür satmaya gelen 
kamyoncuların malları alıkonmah, araçları yedi 
emine alınmalıdır.

DÖRDÜNCÜSÜ : Bu iş ile iştigal eden KÖMÜR ZABI
TASI kurulmalı. Bu kurum, apartman, kamyoncu ve 
fabrikalar üzerinde sürekli denetim yapmalıdır.

BEŞİNCİSİ : Bunlara kaymakamlık ve belediye 
başkanlığı arasında bir bölümü ile çözülmeli, köPriür 
İşiyle iştigal eden esnaf ile bir toplantı yapılıp, has - 
sasiye ve cezai müjde anlatılmalıdır.

Bu tedbirler kararın kağıt üzerinden, yaşama geçi 
rilmesi için zorunluluktur.

Çünkü karara rağmen, "yasak kömür kamyonları 
Gemlik'te at oynatmakta, apartman ve fabrika 
yöneticileri, büyük bir pişkinlikle yasak kömür alımına 
devam etmektedir"

Oysa aklı-selim düşünen her tüketici görürkl; 2000 
Kcal/kg olan Orhaneli kömürü : 2.000.000.-TL ise 7500 
Kcal/kg olan ithal kömürü: 7.500.000.-TL olmalıdır. 
Oysa ithal kömür 4.800.000.-5.000.000.-TL arası dolaş
makta olup; yakıtta tüketiciye daha ucuza malol- 
maktadır.

Diğer yandan;
Orhaneli kömüründae %2.5-3 olan kükürt oranı;

İthal kömürde %0.2'dir.
3 ton Orhaneli Kömürünae karşılık 1 ton İthal 

kömür kullandığına göre; havaya Orhaneli kömürü 
7500 mg kükürtdioksit atarken; İthal kömür 200 mg 
kükürdlokslt atar.

Orhaneli kömüründe :25 nem, %20 kül mevcut 
olup; kömürün %45'i zayi olurken; İthal kömürde %1.3 
nem %7.5 kül vardın kömürün %7-10'u zayi olur.

Hangi ölçümlemeyle bakarsanız bakın, İTHAL 
KÖMÜR ORHANELİ kömüründen ucuzdur.

Ve hiç unutulmamalıdaki; "Dünya bizim çocuk
larımızdan ödünç aldığımız bir nesnedir” O NU KİRLEN
MEDEN, YAŞANABİLİR BİR HALDE TESLİM EDELİM
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Çevre İl Müdürü Zeynel Abidin Gemlik Rotary Kulübü'nde konuştu.

Gemlik Rotary 
Kulübü'nün haftalık 
toplantısının konuğu olan 
İl Çevre Müdürü Zeynel 
Abidin, yaptığı konuşma
da "Bursa sanayinin 
yüzde 90'ının kaçak 
olduğunu, kirleten 
sanayiye kesinlikle izin 
vermeyeceğiz" dedi.

Gemlik Rotary 
Kulübü'nün her hafta i 
yapıldığı haftalık toplan- 
tılarına değişik konuş - ; 
macıları davet ettiğini . 
söyleyen Kulüp Başkanı i 
Ceyhan Aydın günümüz . 
dünyasında insanların : 
çevresine daha özen i 
gösterdiğini ve 
koruduğunu hatırlatarak, ş 
çevre çalışmaları hakkin - i 
da İl Çevre Müdürü 
Zeynel Abidin'i davet i 
ettiklerini söyledi.

İl Çevre Müdürü 
Zeynel Abidin ise yaptığı 
konuşmasında günümüz 
dünyasında bif çok soru
nun bulunduğunu hatır
latarak, "savaşlar, 
felaketler, kıtlıklar gün
demin en önemli mad
delerini teşkil ediyor. 
Ama çevre sorunları 
bununda önünde yer 
alıyor" dedi.

Dünyada insanların 7 
den 7O'e çevre ile 
mücadelede el birliği, 
gönül birliği yaptığını 
hatırlatarak * İnsanoğlu 
faaliyetleri sonucu 
çevresini, doğayı kirlet
miştir. Ozon tabakasının 
erimesi, hava kirliliği, su

kirliliği, ormanların talanı, ; 
toprakların yok olması i 
artık insanları tehdit eder 
olmuştur. Bu nedenle \ 
gönüllü kuruluşlar 
akademik kurumlar j 
çevrenin korunması için 1 
el birliği, gönül birliği i 
yapmıştır. Türkiye 
dünyada çevre koruma- İ 
da öncü ülkeler arasında i 
gelmektedir. 1991 yılında i 
bu nedenle ülkemizde i 
Çevre Bakanlığı kurul-i 
muştur. Bursa'da 
yaşayan 7 den 70 'ye i 
herkes basın, TV, siyasi i 
partiler, gönüllü kuru- İ 
tuşlar Çevre Bakanlığı'na i 
yardımcı olmak için i 
koşuşturmaktadır."

Bursa'nın hava kirliliği; 
İle cehenneme 
döndüğünü. belirten İl i 
Çevre Müdürü Abidin, i 
bu kirlilik sonucu Nilüfer i 
Çayı'nda canlı, yaşaya- j 
maz hale geldiğini hatır- i 
latarak, . " Bunu kim i 
yaptı? Uzaylılar mı kirletti i 
Nilüferi? Hayır. Biz, kirlet- i 
tik. Bursa'nın sanayi İ 
kuruluşlarının yüzde 9O'ı I 
kaçaktır. Birkaç yıldır ; 
yaptığımız araştırmalar- i 
da çevrenin talan 
edildiğini gördük. Bu i 
nedenle önlem almak i 
istiyoruz. Çevreyi kir-i 
(etenlere ceza yazı 
yoruz." şeklinde konuştu, İ

Çevrecilerin sermaye i 
düşmanı olmadığını da i 
söyleyen Çevre İl 
Müdürü, “Kirleteni 
sanayiye kesinlikle izin =

vermeyeceğiz. Bursa'da 
27 milyar ceza kestik. 
Çevreyi kirletmemek için 
bir adım atmayan 
sanayiciye ceza ver 
meye devam edeceğiz" 
şeklinde konuştu.

"50 yıl sonra doğacak 
çocuklarımızdan özür 
diliyorum. Gemlik'tiler 
olarak size vereceğimiz 
emanetll koruyamadık. " 
şeklinde sözlerini 
sürdüren Zeynel Abidin, 
Gemlik Körfezinde 135 
tür balıktan »bir iki tür 
balığın kaldığını 
belirterek, Körfez'e saat
te 1-2 milyon ton atık su 
verildiğini de belirterek, 
"Bu mücadelede yalnız 
resmi yetkililerle olmaz 
Herkesin çevre 
konusuna el atması 
zorunludur. Gelecek 
nesillere söyleyecek 
sözümüz kalmalı." şek
linde konuştu.

Gezegenimizi kaybet
tiğimizde, yaşayacağımız 
başka bir gezegenimiz 
yok diyen İl Çevre 
Müdürlüğü el birliği ve 
gönül birliği ile çevremizi 
korumak için çaba har
camak zorunda olduğu
muzu da söyledi.

İnsanlık görevinin 
çevreyi kirletenler de 
takip etmek gerektiğini 
hatırlatan Abidin,! 
Bursa'da 35 fabrikaya 
kendi çabası ile arıtma 
tesisi kurduduğünu, 
Gemlik AZOT ve 
Orhangazi Asil Çelik
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^^peçtiğimiz hafta 
Gencalli Köyündeki 

HHbrinin önünden 
^kaçırılan Dilek Tunç(6) 

adh kız çocuğu tüm 
pumalara karşın bulu - 
' namadı.
Hyıl önce Ağrı'nın 
âteştir ilçesi Yüce kapı 
||te|desinden Gencalli 
MHffîj'ne yerleşen Tunç 
»Hgfcinin döndüncü | 
n^Huğu olan Dilek,

13.30 sıralarında 
^^Kirinin önünde 
|||||ırken, kaybolmuş- 
|||İ
^Sapılan araştırma- 

H^HDIlek'In beyaz bir
OjpTiobille üç kişi 
|||||fından kaçırıldığı 
||® ilmiş ancak, ara- 

HMnpr sonuç ver - 
O||hlştl.
^^ocuklarının sapık- 

ilİOarafından kaçırıl - 
■ından korktuğunu 

ten baba Kemal
“Korkumuz 

Bmızın çocuk 
Acılarının veya 

ıkların eline 
|mesi. Kızımızı 

nlerln İnsanlık 
tuna en yakın 
hlyet birimine 

r versinler." dedi, 
te yandan 
lyet ve jandarma 
etleri küçük Dilek 
’u bulmak İçin 

ksız olarak araştır - 
rını sürdürüyor

nevcıi 

telli

çocuk-

KIRLEN-

İTHAL1

Rus gemisi 
Elva i 
limanımızda
Rus ithalatçılar sınır 
kapısı olan Gemlik 
|İrr>anına 15 günde 
ikinci kez gelerek, ton- 
larca gıda maddesi ile 
ülkelerine dönecekler.
İ|||İİ Limanımıza gelişi 

olaylı olan 17 Rus 
^^^damını taşıyan Elva 

adlı gemi ikinci kez 
|||ffifeMPORT İskelesinden 

tonlarca soğan, patates 
^Ç;domates ve kola yük- 
|||||hlyor.

Missir Holdingin koor- 
, dlnatörlüğünü yaptığı 

^^^s İşadamları daha 
^^^Ceden belirlenen ve 

satın alınan malları
, geçtiğimiz hafta 

^^ümartesl günü ilçemiz 
GEMPORT İskelesine 

||||mnc|şgn Elva adlı Rus 
bandıralı gemiye yük- 
tenerek, ikinci bavul 

||||i||aretlnl gerçekleştir! 
g|l||rlar.
g|||||| GEMPORT yetkilileri 

işadamlarına bun - 
^dan önce gösterdikleri 

yakınlıktan sonra ikinci 
,kez limanımıza

Hatimelerinin sevindirici 
llllja^uğunu söyledi.
KKtklller, ülkeye döviz 

kazandıracak her türlü 
z faaliyeti destekleyeceği- 

^fthtsöylediler.

Fabrikalarını denetle 
yerek, çeşitli defa ceza 
kestiğini de söyledi.

Gönüllü kuruluşları- 
dan alacağı güçle 
Nilüfer Çayı'nın kurtara
cağı sözü veren Çevre. İl 
Müdürü her ortamda 
kendilerine destek ve 
rilmesini istedi.

FİLTRE YOK
Çevre İl, Müdürü 

Zeynel Abidin, Gemlik 
TÜGSAŞ' Sanayi kuru
luşunda emisyon ve.atık 
su kirliliği yaptığını, 
bacasında filtre bulun
madığını^ kendilerinde 
ise. baca ölçüm cihazı- 
bulunmadığı ve hava 
kirliliğini tespit 
edemediklerini söyledi.

Yakında çevre 
mühendislerinin aldığı 
cihazla baca atıklarının - 
da ölçümlenmeslni de 
yapacaklarını söyleyen 
II Çevre Müdürü Abidin, 
sanayi kuruluşlarının ruh - 
satsız olarak işyerlerini 
açtıklarını, arıtma ve 
filtre konusunu ise daha 
sonraya bıraktıklarını 
belirterek, "İş böyle 
olunca maliyeti yüksek 
olan arıtma tesislerinin 
yapımı erteleniyor. Ama 
çevrede elden gidiyor" 
dedi.

Çevre Müdürü- 
Abldln, bir soru üzerine 
sahillerdeki ve 
şehirlerdeki bar , 
diskotek, pavyon, gazi
no gibi eğlence yer
lerinde sesi belirli 
düzeyde' tutmak İçin 
monitör takmak zorunlu
luğunun getirildiğini, 
bunu yapmayan işyer
lerinin kapatılacağını, 
çevreyi ve havayı kir
letenlerin, gürültü, 
yapanların 224 10 61- 
224 10 45 nolu telefon
lara bildirmelerini istedi.

Cumhurbaşkanı 
Demirel'in yemeğine 
katıldı

Ali Biliz
Çankaya'dan 
nündü

Doğru Yol Partisi Gençlik 
Komisyonu ilk Başkanı ve 
Kurucu üyesi Ali Biliz, 
Cumhurbaşkanı Süleyman 
Demirel'in Çankaya 
Köşkünde verdiği davete 
katılarak, ilçemize döndü.

Süleyman Demirel'in 
DYP Genel Başkanlığı yap
tığı sırada Gençlik Kolları 
GİK üyesi olarak görev 
yapan Ali Biliz, Süleyman 
Demirel ile yakın ilişkiler 
içersinde bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı 
Süleyman Demirel tarafın
dan Çankaya Köşkünde 
geçtiğimiz hafta pazar 
günü eski ve yeni 40 GİK 
üyesini öğle yemeğine 
davet etmesi üzerine 
Ankara'ya giden Ali Biliz, 
Çankaya'da 2.5 saat süren 
öğle yemeğinde 
Cumhurbaşkanı Süleyman 
Demirel'i dinlediler.

Yemek sonrası ilçemize 
dönen Biliz, Çankaya'da 
Demirel'in eski GİK üyele 

"'■ rine. yaptığı konuşmada 
ülkenin birlik, beraberlik 
içinde bulunmasından 
dolayı Ortadoğu'nun en 
güçlü üyesi olduğumuzu, 

. Atatürk'ün arzuladığı çağ
daş, medeniyet seviyesine 
ulaşmak için büyük adımlar 
atıldığını ve Türkiye'nin 
arzuladığı hedefe ulaşa
cağını söyledi.
. Biliz, Cumhurbaşkanının 
kendisinin DYP Genel 
Başkanı olduğu sıralarda 
muhalefetteyken vatan
daş verdiği sözü unut
madığını, büyük bir kısmını 
yerine getirdiğini belirtti'

Yemek, 2.5 saat sürdü.

Emeklileri 
Demesinden 
sert çikiş

Türkiye İşçi Emeklileri 
Derneği Gemlik Şube 

11.Başkanı Faik Yumru, yap - 
'—tığı açıklamada son gün

lerde toplumun üzerinde 
'oyunlar oynandığını ifade 
ederek, işçi memur bağ- 

ömekliler sendikası 
burulmasını eleştirdi. 
IH • Yumru, "uygulamaya 
koydukları sendikacılık 
yöntemleri ile fiyasko 
durumuna düşenlerin 
işçi, memur, bağ-kur 

MmUklIlerl sendikası kuru- 
L Idçakmış.

Hukuk, devleti olduğu
muzu İddia ettiğimiz şu 
günlerde Avrupa Birliği ne 

: : merhaba demek, Avrupa
Birliğini savunduğumuz 

. zpmanda Hukuktan yok- 
sun hareketle çağdaşlığı 
kimseye bırakmayan 
sözde ilericilerden 
gelmesi düşündürücüdür.

Çİ emeklilerinin 
' ^zerinde kumar oynamak 
İBİfeyenlere dur demek 

faizlerin görevidir." dedi.

Gonca YERLİYURT=
İŞ AHLAKI

Kısa adı TÜGİAD olan Türkiye Genç İşadamları r 
Derneği geçtiğimiz aylarda "İş Ahlakı" konulu bir 
araştırma yaptı. Bu araştırmaya, katılanların yani 
işadamlarının yüzde 30‘a yakınının iş ahlakını 
önemsemediğini vurgulaması yönüyle hayli entere-1 
san. Yani her 100 işadamından 30'u iş ahlakı olgusuna I 
inanmıyor. Yöneticilerin yüzde 46'sı ise iş ahlakı olgusu - I 

nun önemli olduğunu belirtiyor. İş ahlakının yaş . 
ilerledikçe önem kazandığını ortaya koyan bu araştır - < 
ma özellikle gençlerin "başarıya ulaşmak için hör yol 
geçerli" mantığından hareket ettiğini de gösteriyor 
adeta...

yöneticiler açısından iş ahlakına en aykırı düşen 
davranış ise casusluk. Yani gizli bilgilerin dışarıya 
sızdırılması... Ahlaksızlıkların içinde en masumu ise 
gereksiz maddi harcamalar, hediye alıp vermeler ve 
hatayı gizlemek. İktisatta çokça tartışılan ve bir 
anlamda kriter olan "Kimin parası kimin İçin harcanı 
yor" denklemi özellikle işsahibi olmayan yöneticiler 
bazında gereksiz harcama yapmak, hediye almak ve 
hatayı gizlemeyi okeyliyor. Çünkü yönetici kadem- 
lesinde de olunsa insanlar başkalarının parasını kendi - 
leri ve başkaları için kolay harcayabiliyorlar. Bu da 
doğal olarak gereksiz harcamayı doğruyor.

Araştırmanın ortaya çıkardığı bir başka sonuç ise iş 
ahlakı kavramının ekonomik kalkınmayla birlikte 
giderek önem kazanacağının belirtilmesi. Ve bu 
kavramın kuramsallaştırılması için gerekli yasal düzen - 
lemelerin yapılması gerektiği ama bunun için dernek 
sendika ve gönüllü kuruluşlara çok da fazla güve- 
nilmemesi. İşte araştırmanın ortaya çıkardığı bir 

. başka entersan sonuç. İş ahlakı ama herşeyden 
önce güven, karşılıklı güven. Bu olmadığı zaman ne 
kadar yasal çerçeve de konsa, kriterler de yerleştiril 
meye çalışsa tepeden tırnağa iş ahlakına bakışımızı 
değişmiyor...

Belki de yıllardır ülkenin ekonomik darboğazda 
olması iş ahlakının gelişmesinin de engellemiştir. Hem 
araştırma ne diyor. Ekonomi geliştikçe iş ahlakı 
yaygınlaşacak. Biz değil araştırma öyle diyo ve doğru 
söylüyo...

ÇATAK 
İKİYİM
■jj TAKIM ELBİSELER 

TİŞÖRTLER, 

GÖMLEKLER 

KOT ÇEŞİTLERİ 

BAY ve BAYAN 

GİYSİLERİ

eüLEît Yüzlü 
fîiAcAzA

Rli Çatak ue Oğulları
Demirsubaşı Mh. Mesudiye Sk. Otel Umurbey Altı

•îel : 513 20 75 GEMLİK
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GEMLİK DEVLET HASTANESİ DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI 
SATIN ALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

Hastenizce İhtiyacı olan aşağıda cinsi, miktarı, geçici teminatı yazılı sarf 
malzemeleri işi için 84/8213 sayılı kanunun 29-A maddesi müteakip maddelerine 
istinaden KAPALI TEKLİF USULÜyle eksiltmeye konulmuştur, ihale 09.08.1995 
ÇARŞAMBA günü Gemlik Devlet Hastanesl'nde yapılacaktır. İhale lel İlgili idari ve 
teknik şartnameler Gemlik Devlet Hastanesi Dönersermaye Saymanlığında ücret
siz görülebileceği gibi, İstendiği takdirde 100.000.-TL bedelle temin edilebilir. 
İsteklilerin idari ve teknik şartnamede istenilen belgelerle birlikte hazırlayacakları 
teklif mektupları ihale saatine kadar Dönersermaye Saymanlığımıza vermeleri 
postadaki gecikmelerin kabul edilmeyeceği ilan olunur.

CİNSİ MİKTARI GEÇİCİ BEDEL TUTARI
1 - SARF MALZEMELERİ 72 Kalem 731.021.000.-

GEÇİCİ TEMİNATI
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GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
GAYRİMENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI VE İLANEN TEBLİGAT

ALACAKLI: İsmail Koçak İstanbul •
VEKİLİ : Av. Ümit Sılan Altıyol Kırtasiyeci Sok. No : 15 Da. 18 KADIKÖY 
BORÇLU : Serdar Kırlı 1. Moda Caddesi No: 51 /53 Kadıköy

2. Armutlu Köyü Yılandar Mevkii Güllük Cad. No: 110 GEMLİK
Yukarıda alacaklısı ve borçlusu yazılı borçtan dolayı yapılan icra takibinde 

Gemlik Tapu Sicilinde kayıtlı Armutlu Köyü Yılandar Mevkiinde kain tapunun 16. 
pafta, 618 parsel sayılı 1504.m2 miktarındaki arsa üzerinde inşaa edilmekte olan 
kargir apartmanın 32/9960 arsa paylı 2. nolu bloktaki 5 ve 9 numaralı meskenler 
ile 3. nolu bloktaki lO.nolu mesken satışa çıkarılmıştır.

İİF Kanun 102. maddesine tevkifan yapılan kıymet takdiri sırasında hazır bulu - 
namadığınızdan ve kanunu hükümlerine göre tebellüğe, yetkili kimse de hazır 
bulunmadığında iş bu gayrimenkul raporu tarafınıza Hanen tebliğ edilmiştir.

(Kadıköy 5. İcra Müdürlüğünce)
Âdı geçen kanunun 103. maddesi gereğince gayrimenkul ilanına bir diye-, 

ceğiniz varsa bildirmeniz aksi halde aşağıda yazılı gayrimenkul icra ile ihale günü 
satılacaktır. İş bu ilan Borçlu Serdar Kırlı'ya yukarıda yazılı adreslere tebliği kaim 
olarak üzere Hanen tebliğ olunur.

SATILMASINA KARAR VERİLEN GAYRİMENKULUN CİNSİ KIYMETİ
ADEDİ VE EFSAFI:
1- Gemlik ilçesi Armutlu Köyü Yılandar Mevkiinde kain 1504. m2 miktarında 

arsa üzerine inşaa edilmekte olan kargir apartmanın 2. nolu blokta 32/960 arsa 
paylı, (5) nolu mesken (18. pafta ve 6178 parsel sayılı) mesken 1. giriş antresi, 2 
tarafı balkonlu bir hol 2 oda ve balkonlu bir mutfak banyo wc bir adara camları 
takılmış ince sıvası bitirilmiş iç tesisat yapılmamış vaziyette yani natamam 
durumdaki mesken bilirkişi tarafından 300.000.000.-TI kıymet takdir edilmiştir.

2- Yine aynı parsel üzerinde 2. nolu blok 32/960 arsapaylı (9) nolu mesken halı 
hazır durumu ile 5. nolu mesken ile aynı durumda olup bilirkişi tarafından 
300.D0p.000.-TL kıymet takdir edilmiştir.

3- Yine aynı parsel ve ancak 3. nolu blokta 32/960 arsa paylı (10) nolu mesken 
ince sıvası yapılmış, camları takılmamış vaziyette olup bilirkişi tarafından 
250.000.000.-TL kıymet takdir edilmiştir.

Taşınmazlar satışa çıkarılmıştır.
SATIŞ ŞARTLARI
1 - sıradaki taşınmaz 8.9.1995 cuma günü saat 13.20 ile 13.40 arasında
2- sıradaki taşınmaz 8.9.1995 cuma günü saat 13.50 İle 14.10 arasında
3- sıradaki taşınmaz 8.9,1995 cuma günü saat 14.20 ile 14.40 arasında
Gemlik İcra Müdürlüğünde açık artırma suretiyle yapılacâktır. Bu artırmada 

tahmin edilen kıymetin %75'ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu 
ve satış masraflarını geçmemek şartı ile İhale olunur. Böyle* bir bedelle alıcı çık - 
mazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 18/9/1995 Pazartesi günü, 
aynı yer ve aynı saatlerde İkinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu, artırmada da bu 
miktar elde edilememişse gayrimenkul çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere 
artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana İhale edilecektir. Şu 
kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40 mı bulması ve 

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

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

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

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

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

6- Satışa İştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş 
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 993/329.T. sayılı dosya numarasıy - 
la Müdürlüğümüze başvurmaları Han olunur..

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

‘ icra Müdürü

Koylar 
temizleniyor 
SI^E) Bugüne kadar 
tartışma konusu olan, 
"belediye sınırlan dışında 
kalan özel çevre koruma 
alanlarının çöp sorunu", 
Koyrnakamlıklarca çözüle- 
cek. Özel Çevre Koruma 
kurumu ile valilikler arasın- 
da, bu amaçla bir protokol 
||||||cndı.

Çevre Bakanlığından 
çtlınâti bilgiye göre, özel 
çevre korumakurumu ile 
valilikler arasında imza- 
lanan protokol, Özel Çevre 
Kotuma Kurumu'nun yetki 
^e^tumluluğundakl 12 
Özel çevre koruma bölgesi 
sinirleri İçinde olan, ancak 
mücavir alan dışında kalan 
alanlarda, çöplerin toplan- 
ması ve yokedilmesi 
amaçlıyor. ,

Su protokolle, özel 
çevre koruma bölgelerinin 
belediye ve mücavir alanı 
dışındaki yerlerde kalan 
kıyı şeridi, günübirlik alanlar 
ve mesire yerlerindeki çöp 
ve katı atıklar, 
Kaymakamlıklar tarafından 
toplanarak, toplama ve 
depolama merkezlerine 
taşınacak. Toplanan çöp . 
ve katı atıklar, daha sonra 
plastik, cam, metal ve kağıt 
&lbl türlere ayrılarak, 
ekonomiye geri 
kazandırılacak.
i iAtıkların değer- 
lenditilmesinden elde edile- 
cek gelir de, tamamen ilgili 
bölgenin çevre temizlik 
hizmetleri için kullanılacak.

Kulak 
iltihabına 
dikkat!
,<J|Ş(BYE) SSK Hastaneleri 
<?küiak-boğaz-burun

uzmanları son günlerde 
kulak iltihaplanmaların- 

- da artış olduğunu bildir
di

/'Marmara sahillerinde- 
ki kirlilik ve havuzlardaki 
suların mikroplu olması 

^^Oeniyle kulak ağrısı, 
Wntısı veya tıkanması

I Şikayetiyle hastaneye 
^başvuranların sayısının 
giderek arttığı öğrenildi

Mikroplu suyun, dış 
Iİİ|Bfcık yolunda veya 

kulak zarında enfeksi 
(jıfta yol açtığına dikkati 
^^Wken uzmanlar, yaz 

aylarında sulara çok 
dikkat edilmesi gerektiği- 

Myu tür bir rahatsızlık- 
korunmak için kulak- 

İiM^ı kapatılmasını istedi 
v'feit

GUnCEL SORURLAR
EflOZ ÇjÜRÇW

"EKONOMİ VE POLİTİKA KULİSİ"
Özelleştirmenin getirdiği "sosyal çalkantılar" politikada 

hala yakalanamayan "uzlaşma" Güneydoğudaki "gergin 
ortam" dış politikadaki "hızlı dönem". İşte ülkemizi etkileyen 
"önemli olaylar".

Bütün bu gelişmeler devam ederken, Ortadoğu ve 
Karkaslardaki "vazgeçilmez ülke" durumumuz artarak 
sürüyor.

İşte böyle bir ortamda, 1995 yılının ikinci yansında, ülke 
ekonomisi ve politikasında neler görünüyor.

DÖVİZ, FAİZ , BORSA VE GAYRİMENKUL
- (IMF) İle varılan anlaşma gereği ve "ihracatçıların dö 

vlzlerlni yurtdışında tutabileceklerine dair karar" dövizin 
ikinci altı ayda, büyük artışlar getiremeyeceğini gösteriyor.

-Faizini, "dövize paralel" bir seyir izlemesi, hatta birkaç 
puan düşmesi bekleniyor.

- "Borsa kağıtlarında" bu yılın ilk yarısındaki "kazancın" 
devam etmesi mümkün görülmüyor. Bileşik endeks yüksek 
İken borsa kağıdı satın alan "küçük yatınmcılar" zarar göre
bilirler.

"Birkaç önemli düşüş" ve arkasından gelen "hafif yük
selme" küçük yatırımcıların "paniğe zorlayacak" ve borsa 
kağıtlarını “zaranna elden çıkarmalanna" neden olacaktır.

Bilançolarda ve aracı kurum uygulamalarından 
yaşanacak bir "olumsuzluk" ve "ekonomi ve politikada 
yaşanabilecek bir şok"1 büyük yatırımcıları bile etkileyecek - 
tir.

"Döviz ve faizde yaşanan durgunluk" son aylara borsa- 
da görülen düşüşler, "Gayrimenkul alım-satımını gözde 
hale" getirebilecektir.

SİYASİ PARTİLERİN DURUMU
-Sön günlerde, medyada ön plana çıkartılan Fetüllah 

Hoca'nın "tüm partilere aynı mesafede" bir görüntü 
sergilemesi.

Cem Boyner'in "Güneydoğu da yaşayan" insanlarımıza 
“farklı bir biçimde" yaklaşması.

Refah Partisinin oylarının bölünebileçeği ihtimalini 
kuvvetlendiriyor.

-Demokratik Sol Parti, "İşçi ve işveren arasındaki ihti
laflarda", "işçi kuruluşları İle hükümet arasındaki uyuş 
mazlıklarda", "işverenler ile hükümet arasındaki sert tartış - 
malarda", "halkUe Güvenlik güçleri arasında geçen üzüntü 
verici olaylarda" "etkili yorum yapmaktan özenle kaçınan" 
bir parti izlenimi vermektedir.

Medya, demokratik sol partinin oylarının yükseldiğini 
ısrarla söylerken, “acaba halk gerçekten böyle mi? düşün
mektedir"

- Doğru Yol Partisi, başbakan görevli olduğu sürece, 
güçlü görünmeye çalışacaktır. Ancak "eski yöneticilerin" iş 
başına gelmesi halinde, bu pari Türkiye'nin "en hızlı eriyen" 
partisi durumuna düşecektir.

- Cumhuriyet Halk Parti yöneticileri, "Tüm enerjilerini" 
parti içi çekişmelerde harcıyorlar.

Son zamanlarda bir başka husus dikkati çekiyor. 
Bakanlık görevi alanlar “yaşanacak sıkıntıları başlangıçta 
bilmelerine rağmen" hemen bir mazeret bulup "veya icad 
edip" ayrılmanın yollarını arıyorlar.

“Sorumluluktan kaçan ve istikrarsız bir görünüm" veriyor
lar.

- ANAP, milliyetçi bilihen yöneticileri "vitrinden" aldı.
Görevden alınan bu gurup "kongrelerde" ve "teşkilat- 

mada" uzman bir ekip. Bundan sonra "ANAP kongreleri" 
çetin geçmeye namzet.

Görevden alınan bu gurubun ağırlığı kongrelerde 
hissedilecektir.

Son zamanlarda ANAP'ın "yeni vitrinde" Karadenizlilerin 
ağırlığı hissedilmektedir.

İşte ekonomi ve politikada "genel görüntüler", şimdilik 
bunlar. Ama bir başka görünen de "erken seçimin" mutla
ka olacağı.

"Belki, 1995 kasımında. Belki de 1995 Haziran da "

KÖNJE2 OJS&Î
Matbaacılık-Yayıncılık- Tanıtım Hizmetleri

Fatura-İrs al iye-Gider Makbuzu- Perakende Satış Fişi- Bilet- 
Müstahsil Makbuzu-Serbest Meslek Makbuzu-

Kartvizit-EI İlanı-Broşür

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

günde basılır....

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

Tel: 513 17 97 GEMLİK <



t»emıiK

M
Serap ‘BI'RJLIOÇ

'Gerçekleri söylemekSERBEST

NDE 
n
>V« içersi)^ 
altında^ 

n kömûle^

120 yaşını aşamaz mıyız?
i O Genetik açıdan insanoğlu 121 yaşını aşamaz. Ancak genetik mühendis - 
;||ği alanındaki ilerlemeler ve yaşlanma mekanizmasıyla ilgili bilgiler 
sayesinde gençlik döneminin ve hatta insan ömrünün uzatılabileceği

KÜRSÜ

aktır.

100 yıl oldu, 

m arayışı® 

kıtlarla ilgj 

ı başka br

rt yûıûhei

(kı demet

n yaşama 

en büyük;

îri doğoyıl 

Vatım ve 

, önceleri 
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ı; alınan 

tedbfel 

smiz şun-|

mayonla 

rtman ve

depolara

düşünülüyor.
( l Tıp bulumundeki gelişmeler sonucu 

bati ülkelerinde kadın ve erkeklerin 
ortalama yaşam süresi devamlı artarak 
[günümüzde 74 yıla ulaştı. Buna karşın 
35,000 yıldan beri en yaşlı insanların 
Liri hiç değişmedi. Hep 120 yaşına 
kadar yaşayabiliyorlar. Buna bir örnek 
vermek gerekirse; 29 Temmuz 1865'te 
(doğan İzumi adlı yaşlı br insan 120 
yaşını 7 ay 22 gün aldıktan sonra yaşa - 
ma gözlerini yummuş.
[ Doğal olarak çok az insan 100 yıl ya 
m daha fazla yaşayabiliyor. 120 şene
lt bir ömür ise 200 milyon kişide bir 
(kişiye nasip olur.
I İlaçlar çare mi?

Türlerin ömrünü uzatmak mümkün 
olmadığı için yaşlılık döneminin gecik - 
tirilmesine çalışılıyor.

İşviçre'nin labaratuvarlarında 
yapılan araştırmalar sonucu bitki 
kökünü içerdiği panaxadiol ve panaxa- 

jtriol adlı iki hammaddenin (sıvı eriyi 
ginin hafif bir çalkalamayla köpüğe 
[dönüştüğü iki glükoz bileşiği) kas ve 
(düşünce etkinliklerini uyardıkları sap- 
itandı. Ancak bunların yaşlanmayı 
geciktirdiği kanıtlanamadı.
I İlaç türü binlerce kişide denendi, 
bunların arasında ünlü kişiler bile vardı. 
Elde edilen verilere göre bu ürünün tek 
yararlığı eklem iltihabının ağrılarını ha 
[İletmesiydi.
I Yaşlanma ritmi kalıtsal
I İnsanın hayatı sürdürebilek için kuru-

lu bulunan saate benzer.
Kültür ortamına yerleştirilen geliş

menin başlangıcındaki İnsan akciğeri 
hücrelerinin elli defadan fazla bölün
müyor. İlk bölünme genelde, hücrelerin 
kültür ortamına konulmasından iki 
hafta sonra meydana gelir. İkinci 
bölünme İse ilkinden bir hafta sonra 
oluşur. Diğer bölünmelerin süresi ise 4-7 
gün arasında değişiyor. Ellinci bölün 
meye yakın yaşlanma belirtilerini verir
ler, bunlar şişerek ihtiyar kişilerin deri - 
lerinde kahverengi lekeler oluşturulan 
boyalardan toplarlar. Ayrıca diğer 
deneyler sentetik hale getirilen pro
teinin kültür ortamına katılması duru
munda ritmin yavaşladığını fakat 
bölünme sayısının değişmediğini gös
teriyor.

Gerçek yaşamda insan vücudunda 
bu proteinin varlığı bölünme ritmini 
yavaşlatır. Ancak bu işlemin hızı, 
genetik olarak programlandığı için kişi
den kişiye değişir. Sinir hücreleri ise 
bölünmezler; başka bir deyişle öldük
ten sonra yenilenmezler.

Yaşlanan vücut eskiyen makinaya 
benzer.

Gençlik iksiri, ama nasıl?
Bir gençlik iksiri geliştirmeye çalışan 

araştırmacılar belli br strateji oluştura - 
mamanın sıkıntısını yaşıyorlar.

Gündemde olan bir strateji ise, C ve 
E vitaminlerini içeren bir diyet pro
gramıyla serbest kökler etkisizleştiriyor.

‘Kanat
Deutschland

k sınırları 
a çeteni 

an yedi

İag-Kur pirim borcunu ödemeyenlere hapis cezası
ÜRZAN-
oncuve

ıslediye 
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no geç1
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(BYE)-Bağ-kur'a prim borcunu öde- 
eyen 34 bin 463 sigortalı, hapis cezası- 
a çarptırıldı.
| Bağ-kur Genel Müdürü Rıdvan Selçuk, 
urum prim alacaklarının 33 trilyon lirayı 
dduğunu, bunun 12 trilyon lirasının tati
linin mümkün olmadığını bildirerek, si 
[ortalıların prim borçlarını ödemede 
laha duyarlı davranmalarını istedi.

Buğ-kur Genel Müdürü Rıdvan Selçuk, 
İmini prim alacaklarının tahsili için 944 
|in 659 dosyanın idari takibatının 
■açıldığını, bunun sonucunda 654 milyar 
İra tahsil edildiğini belirtti. Selçuk, bu idari 
takibattan sonuç alınamaması üzerine, 5 
«İyon 129 milyar liralık alacağı oluşturan 

67 bin 374 dosyanın icraya intikal etti 
İdlğini kaybetti.

icraya intikal ettirilen 467 bin 374

dosyadan 118 bin 81'unun sonuçlanarak, 
1 trilyon 153 milyar liralık alacağın tahsil 
edildiğini böyleyen Selçuk, Bağ-Kur sigor 
falılarını, kuruma karşı yükümlülükleri 
konusunda uyardı.

Bağ-Kur Genel Müdürü şöyle konuştu :
"Yaptığımız tüm uyarılara karşın, sigor

talılar prim borçlarını ödememekte Israr 
ediyorlar. Yapılan İdari ve icral takibat 
sonucunda, prim borcunu ödemeyen 34 
bin 463 kişi, çeşitli mahkemeler tarafın - 
dan hapis cezalarına çarptırıldı. Hapis 
cezasına çarptırılan sigortalılar ya borcu
na İtiraz edecek ya ödeyecek ya da 
beyanında bulunacak. Yükümlü bunları 
yerine getirmezse, mahkemelerin verdiği 
hapis cezası çekecek. Sigortalılarımız 
prim borçlarını ödemede daha duyarlı 
olsunlar"

Daha önceki yazımda özelleştir 
meye değinmiş ve bu konuda 
kamuoyuna gerçek dışı yönlendirmeler 
yapıldığını ve dünyada özelleşmeyen 
tek Türkiye kaldı diyenlere bırakın yalan, 
yanlış konuşmayı diyerek; Amerika'da 
dahil dünyada tamamen özelleşen tek 
devlet yok demiştim. Tabi böyle 
olduğunu artık İlkokul çocukları bile 
biliyor.

Şimdide Türkiye gündeminde 
"Emeklilik yaşı" ve "memura sendika” 
konuları var. Şimdide işte Avrupa'da 65 
yaşından önce emeklilik yok diye 
kamuoyu yapılıyor. Külliyen yalan, bir 
kere Almanya ve Avrupa'da insanlar 18 
yaşından itibaren işsizlik anında -ki bu 
bazen uzun yıllar sürer- kişiler ev kirasını 
bile ödüyor.

Varmı böyle bir sistem Türkiye'de, 
Almanya'da 45 yaşından itibaren erken 
emeklilik mümkündür, kadınlarda 52, 
erkeklerde 54 yaşından itibarende işsiz
lik nedeniyle emeklilik mümkündür. Bu 
durumda devlet 58-60 yaşına kadar 
düzenli olarak işsizlik parası öder.

Yine Almanya'da, emekli olmak için 
gün sayısı sadece 36 aydır, yani 1080 
gündür. Türkiye'de ise 5000 günden 
7500-9200 güne çıkarılıyor, yani 
Almanya'dan 9 misli fazla,. Sonra 
Almanya'da, ortalama omur, 
Türkiyedekinden 10-15 yaş fazladır. 
Mezarda emeklilik yasası çıkarsa bunun 
ayıbı sosyal demokratiz diyenlerin ola
caktır.

Gelelim memura sendika konusuna 
evet, Avrupa'da genelde silahlı 
kuvvetler ışında, memura sendika 
vardır. Ancak grev hakları pek yoktur, 
onlar da bu. açığı işi yavaşlatma gibi 
eylemlerle kapatırlar. Toplu sözleşme 
yaparlar.

İşçiler içinde bir işyerinde sendikaya 
üye olup olmamak serbesttir.

Ayrıca dünyanın her ülkesinde ve 
Almanya'da da devlet emeklilik 
kasalarını destekler, bütçeden kaynak 
aktarır. Yani bu sadece Türkiye'ye özgü 
bir şey değil olması gereken yapılmak
tadır.

Yine Türkiye'de çok resmi tatil var 
diyenler yanılmaktadır. Bu şahıslar her
halde Almanya'da olsalar şaşırırlar ne 
kadar çok tatil var diye.

Ocakta Tinde 7'slnde
Şubatta 1 gün
Mart'ta 2 gün
Nisanda 2 gün
Mayısta 2 gün
Haziranda 2 gün
Ekimde 1 gün
Kasımda 2 gün
Aralıkta 2 gün + bir çok firma Aralık 

25'inden ocağın 3'ü ya da 7'sine kadar 
15 güne kadar tatil yaparlar. Tabi 
yukarıda tatil günleri, cumartesi pazar 
dışındaki tatil günleridir (resmi tatil)

Ama Türkiye'de insan kandırmak 
kolay sanılmaktadır, en azından öyle 
olmadığı halde öyleymiş gibi göstermek 
ve başka ülkeleri, örnek vermekten 
vazgeçilsin, dürüst bir şekilde 
anlatılarak kamuoyunun takdirine 
bırakılsın.

Ama Türkiye'de tüm bunlara fazla 
şaşırmamak gerekir. Devletten, 
belediyelerden milyarlara teşvik alan
lar, ayrıcalıklardan yararlananlar, av 
partisi diyerek hayvanları öldürmekten 
zevk alanlar, Hürriyet Gazetesi yazarı 
Emin Çölaşan'ın sorularını bir türlü yanıt - 
layamayanlar, sermayenin bizzat ken
disi dahi halkçılık oynuyorsa üstüne üst
tük devletten teşvik alıp devleti 
kötüleyenlerse bunlar, artık Almanya'da 
da izlenmektedir, bu açıdan Türkiye ile 
Almanya arasında pek fark yoktur. O 
açıdan kamuoyunu aldatmak eskisi 
kadar kolay olmayacaktır.

'Dursun E%QÜLE^

"AMERİKA VİETNAM'I 
RESMEN TANIDI" -Gazetelerden

ŞİİR KÖŞESİ ♦ Mehmet Mi SE'l^İM'DAŞ
Yurdumun en güzel 
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GEMLİK REHBERİ
Gerekil Telefonlar
itfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 5131055
Polis Karakolu 5131879
Gar. Kom. 5131206

Kaymakamlık
5131051
5131052
5131053
5132954
5131028

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

ULAŞIM
Uludağ Turizm 5131212
Aydın turizm 5132077

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

TAKSİLER

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

5132066
5134503
5131274
5131900
5131286
5131174 1

5131846
5131353
5131057
5131308
5131133
5131095
5133742
5131507
5131414
5131364
5131411-5130024
5131042
5132360
5131186
5134994

Deniz Otobüsü

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi

5131821
5132467
5133240-
5132324

Gemi Saatleri
Yalova -Sirkeci (işgünlerl) 

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

Belediye
Santral 
Sekreter
Zabıta 
Otobüs işlet. 
Su İşletmesi 
İtfaiye 
Muhasebe Md, 
Yazı İş. Md. 
Su Arıza

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

I. 5134521-182 
5134521-111 
Yalnız 185

TÜP DAĞITICILARI

Yalova -Kabataş (İşgünlerl) 
07.20-09.35-17.10

Tatil Günleri 10.35-13.30- 17.15 
Yalova -Kartal (iş günleri) 

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

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

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

SESSİZLİĞİN ÇIĞLIKLARI
Kaosuz
kanatsız kargaları 
kalb ağrıları 
beyin kanamaları 
birer birer susturuyor 
SESSİZLİĞİN ÇIGLIKLARI'nı! .. 
Hipokrat isyanları oynuyor! 
Hüzünle çoğalıyor 
gökkubbenin yıldızları!..

Güle güle
Elinde, sanıktan onaylı 
asrın kararı!
Russell, Sartre yollarını gözlüyor!
Orada et-obur bakteriler, 
ebolalar yok 
ne de TANRI YALNIZLIĞI!
Ve bir dilek:
Aziz'le doldurun
"Bitmeyen Kavga "dan 
doğan boşluğu

Bitmeyen Kavga : J. Steinback'in bir 
romanı

İS Temmuz 1995 GEMLİK

TUTSAK SEVİ
( Gözlerin gibi duru
( İlk kar gibi aktı yüreğim
! Eridi ateşinde özlemlerin
I Y ıllar yıllar
i Kanlı ırmaklar misali
I Sana aktı yüreğim

I Kuş olup uçamadı
| Gül olup açamadı
I Sabahın şafağına
| O Havva bahçelerinde
; Sensiz sevilere yasaktı yüreğim
; Sana tutsaktı yüreğim
; Sana tutsaktı yüreğim

3 Temmuz 1995 K.Kumla

ERZİNCANLI ŞİİR
I Mesüde Öğretmenime
I Erzincan dediğin
I Bir dağ ötesi
I Bağında bahçesinde
I Kuşlar ötesii
I Git git git diyor
I İçimdeki arzu çetesi
| Gitsem mi gitmesem mi?

28 Haziran 1995 K. Kum la



Gemlik'li Tunceliler, Tunceli'deki davları kınadı Dışardan 
bitirme

ELEMAN ARANIYı
- Ziraat Mühendisi:
Bahçe düzenleme ve süs bitkileri üretiminde 
çalışacak erkek adaylar ve
- Sekreter
Ticaret Lisesi Mezunu BAYAN sekreter I

kişinin haksız yere gözaltına alındığı 
İddia edilen açıklamada şu görüşlere 
yer alındı.

Ölen özel tim için düzenlenen 
cenaze töreninde 200*300 kişilik özel 
tim , vali Atıl Üzelgl'ni yugalıyarak, 
bırakın Tunceli'yi yok edelim, "Komlnlst 
Vali dışarıya" sloganları atılarak, tedbir 
getirilerek, bozkurt işareti yapmışlardır.

Şimdi can güvenliğini yitirmiş bir 
Tunceli İle karşı karşıyayız. Saat 
18.00'de dükkanları kapatılan, sokağa 
çıkma yasağının çocuklara kadar 
uygulandığı, köy ve kasabaların giriş 
çıkışlarının kontrol altına alındığı, 
köylünün nerede ise ekmek dilimlerinin 
sayıldığı Tunceli'de, ormanların, buğ
dayların ve otların yakıldığı, köylerin 
harabeye çevrilerek, köylünün göçe 
zorlandığı tüm kamuoyunca bilinmek
tedir. Devlet bunda başarılı olmuştur.

Biz, inatla şunu vurgulamak istiyoruz.

Ülkemizin birçok yerinde uygulanan 
dayatıcı terör politikasının Tunceli'de 
daha üst. düzeye tırmandırılarak, bir 
çok masum ins.anın yok edilmesine 
seyirci kalınmayacaktır. Yöneticiler, 
ülkemizde meşru kılınmak istenen MHP 
ve Refah ideolojiliğT tek yanlı siyasi 
tavırlardan vazgeçip, olaylara siyasal 
çözümler üretebilmelidirler.

Ve diyoruzki, hükümet Tunceli'de 
bütün bu baskıları uygulayan birimlerini 
geri çeksin. Öncelikle sorun, son 
derece haklı ve meşru bir talep olan 
köylülerimizin topraklarına geri dön
melerinin karşılanmasıdır. Baskı özürün - 
den başka bir şey getirmeyen bu 
uygulamadan vazgeçilmedlği takdirde 
eylemimizi bütün ülke sathına 
demokratik kitle örgütlerinin desteği ile 
genelleştireceğiz. Tunceli'yi yok etmek 
isteyenlerin asla ve asla başarılı, ola - 
mayacaklarını Haykırıyoruz.

sınav
Kayıtları

aranmaktadır. A&B
Tarımsal Üretim Peyzaj 

ve Tic. Ltd. Şti.
MÜRACAAT: Mesai saatlerinde 
Tel : (0.224) 513 00 99 GEMLİK 
Safiye ÇETİN • Bekir KIZILTAN

LjlOVO

260 gram ekmek 7500 liradan satılıyor.
T^ı* s v ♦ •• t ♦♦ hiıEkmeğimiz kuçuldu

Gemlik Unlu 
Mamüllerl Kooperatifi 
aldığı kararla ekmek gra
majlarını 80 gram 
düşürdü.

Yeni uygulamanın 
haft sonunda başladığını 
belirten yetkililer, tahıl 
ürünlerine yapılan zam 
sonucu peşin para İle un 
bulmaktan zorlukla 
karşılaşıldığını söylediler.

Kooperatif yetkilileri

300 gramı 7 bin 500 
liradan satılan ekmek 
hafta sonunda itibaren 
260 gramı 7 bin 500 
liradan satılmaya baş-, 
landı.

Fırıncılar Kooperatifi, 
maliyet sorununu şimdilik 
gramaj düşürerek 
çözdüklerini ancak, bu 
zammında kendilerini 
kurtarmadığını iddia etti 
ler.

ELEmAnARAflıYORi

i
!İ 
i
0

DOY DOY Yemek Sanayii 
temizlik işlerinde çalışacak 

BAY ve BAYAN 
eleman aranmaktadır.

Tel : 524 71 78 - 524 72 34

i i s 
İ ı I İ

Eski Belediye 
Başkanı 
Nezih Dimili 
kalp krizi 
geçirdi
Eski Belediye Başkanı 
Avukat Nezih Dimili, önceki 
hafta cuma günü kalp krizi 
geçirerek, Bursa Tıp 
Fakültesi'ne kaldırıldı.
Tıp Fakültesindeki tedavisi 
tamamlanan Dimili, tabur
cu edilerek, evinde istira
hata çekildi.

Kumla'da 
silahlar 
susmuyor 
Kumla'da bazı kendini 
bilmez gençler, havaya 
gelişi güzel ateş ederek 
yazlıkçıların huzurunu 
kaçırıyorlar. Geçtiğimiz 
hafta Para Dlcko önünde 
havaya kurşun sıkan bir 
şahıs çevrede heyecanlı' 
dakikaların yaşanmasına 
neden oldu.

||||||jlkokul ve ortaokulu 
IIIBjbrıdan bitirmek 

isteyenler için kayıtlar
■ başlandı.
||||||İçe Milli Eğitim

Mudürlüğü'nden yapılan 
açıklamada ilkokulu 

j^hjbrıdan bitirmek 
isteyen 15 yaşından gün 

olanlar, nüfus cüz- 
IjSahı örneği, İkametgah 
iM||qesl, iki adet vesikalık 

fotoğrafla 25 Ağustos 
1995 tarihine kadar Gazi 
İköğretim Okulu veya 
hçe Milli Eğitim 

İ^^dürlüğü'nden ah- 
nacak formları doldu- 
rarak, İlçe Milli Eğitim 
.Müdurlüğü'ne başvura- 

|||||dardır.
i||wOrtaokulu dışarıdan

bitirmek isteyen 18 yaşın - 
dan gün alanlar nüfus 

-^cüzdanı, ikamet belgesi, 
TkT'odet vesikalık fotoğraf, 

jgiilfeGŞkul diploması veya 
^:Wtaokula bir süre giden- 
JSfiçin öğrenim belgesi ile 
I yine ilköğretim müdürlük- 
I lerinden alacakları form- 

lar il® başvurabilecek
ledir.
||||||>ınavlar 4 -8 Eylül gün- 
gwiarasında yapılacaktır, 
^»^vuranlar sınavdan bir 

gün önce sınav giriş bel -
.1 -çşsi alacaklardır.

ÇATAK 
GIYİAl

TAKIM ELBİSELER

■İŞÖRTLER, GÖMLEKLER

(JG 

lleclt 
llecli

KOT ÇEŞİTLERİ BAY ve BAYAN 

GİYSİLERİ 

çA~Ak eîYîm gÜlerYÜzü 
mAsAzA ı

flli Çatak ue Oğulları
Derrftsubaşı Mh. Mesudiye Sk. Otel UmurbeyA|

Tel : 513 2Ö 75 GEMLİK

ELEmAn AîUnıı'01
Matbaamızda temizlik işlerinde çalışacak 1

BAYAN eleman aranıyor.
(Müracaatlar şahsen yapılacaktır) 1

Müracaat: Körfez OFSET
Gazhane Cad. Beceren Apt. Altı
No: 51/A GEMLİK

İ
İBiİillİ ~
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EVLERİNİZ VE İSTERLERİNİZ 
ARTIK DAHA TEMİZ

Son sistem Avrupa halı ve koltuk yıkama kurulama makinesi ile 

düzeninizi bozmadan evinizde veya işyerinizde 

halı ev ve araba koltukları temizlenir.

Aynca özel veya kamu kurum ve kuruluşlarının işyeri 

büro ve yazıhaneleri sözleşmeli veya anlaşmalı olarak 

temizlik işleri yapılır.

Ö2EJQ Kuru temizleme
Adres : Ziraat Bankasının Karşı Aralığı Fırın Sokak.

Tel: 513 01 76 GEMLİK

MATBAACILIK- REKLAMCILIK- 
YAYINCILIK HİZMETLERİ
Fatura- İrsaliye- Gider Makbuzu- 

Sevk İrsaliyesi- Serbest Meslek Makbuzu- 
Müstahsil Makbuzu- Cilt- El İlanı- Broşür-Kitap- I 

BİR GÜNDE KAŞE YAPILIR 
Körfez OFSET bir Gemlik KÖRFEZ Gazetesi kuruluşudur*

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



<J)ü0ün, Çiştin, Sünnet davetiyeleriniz için 
Bengin çeşitlerimizi 

ve Jİ-yatfarımızı flörmeden karar vermediniz.
GİZİ MUTLAKA ADAYINIZ.

Yalova'nın il olması nedeniyle İl Genel Meclisi için seçim yapıldı.

Armutlu seçimleri DYP'nin
0 Geçtiğimiz hafta pazar günü Armutlu ilçesinde ve Kapaklı, Fıstıklı, Hayriye, Selimiye, 

Mecidiye köylerinde yapılan seçimlerde DYP, Hüseyin Kozlu ve H. Hakkı Dilli'yl İl Genel 
Meclisl'ne gönderme başarısını elde etti.

^Gemlik'ten ayrılarak, Yalova'nın il olması 
nedeniyle bu ile bağlanan Aımutlu Beldemiz ile 

i Kapaklı, Fıstıklı, Selimiye, Mecidiye ve Hayriye 
köylerinde geçtiğimiz hafta pazar günü yapılan iî 
Genel Meclisi seçimlerinde Doğru Yal Partisi 1436 
oy olarak iki meclis üyeliğini de elde etti. DYP'Iİ 

I Hüseyin Kozlu ve H.Hakkı Dilli Yalova İl Genel
Meclisi üyesi oldular.

ANAP 656, RP 499 oy alırken, MHP 261, CHP 
[ 96, DP 13, İP 8 oy aldılar.

Bu gece mevlit kandili
Hz. Muhammed'in 

dünyaya gelişinin 1424. 
yıldönümü bu gece 
mevlit kandili ile kut - 
janacak.
i Kandil dolayısıyla bu 
gece, ilçemizdeki bütün 
camlilerd e H z .
Muhammed için Kur-an 
ve mevlit okunacak.

Müslümanlar, geceyi

Hz. Muhammed'in örnek 
hayatını, güzel ahlakını 
anarak ve dua ederek 
geçirecekler.

İlçe Müftüsü Mustafa 
Aksoy,yaptığı açıklama
da,"Yüce Peygamberi 
mlzin güzel ve ahlaklı 
yaşamı tüm müslüman- 
lara örnek olmalıdır" dedi.

HAFTAYA BAKIŞ
O Kadri GÜLER

Mini seçimler
Armudu beldemizin Gemlikten koparılarak yeni il olan Yalova'ya 

bağlanmasına ne denli seyirci kaldığımızın ayırdına ancak varıyoruz.
Geçenlerde eski Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Tevfik 

Solaksubaşı'nın da gazetemizin Serbest Kürsü köşesinde yazdığı gibi 
"Gemlik Körfezi bütünlüğü içinde" bulunan Armutiu'nun Gemlikten 
kopartmasına kimse ses çıkarmadı.

Bu köşeden yazdığım bir yazıda başta siyasi partileri uyarmıştım. 
Ama oralı olan olmadı...

özde ilçemize 45 kilometre uzaklıkta olan Armutiu'nun ilçe 
olmasına kimsenin bir itirazı olamazdı. Ancak, Türklerin Anadoluyu 
işgali ve OsmanlI döneminde Gemlik'i almasından sonra gerçekleşti 
rilen yerleşimlerden beri Gemlikli ekonomik ve siyasal bağı olan 
Armuâu'nun Yalova'ya İlçe olması üzüntü verici bir olay.

Olan olmuş, atı alan Ûsküdan geçmiş. Bizim siyasiler tüm bu 
gelişmelerin üzerine oturup bir soğuk su icmeliler...

Pazar günü yeni ilçe olan Armutlu ve bizim olan eski beş 
köyümüzde yapılan mini seçimler DYP'nin zaferiyle sonuçlandı.

Bunun dışında bir gelişmenin yaşanması zaten düşünülemezdi.
iktidarı elinde bulunan, kapalı bir ekonomiye sahip, tutucu bir 

yapıyı koruyan Armutlu da, iktidarın olanaklarından yararlanmak 
isteyen yerel halk, aklı-selimin gereğini yerine getirdi.

Selimiye, Hayriye ve Mecidiye Köylerinde ANAP'ın birinci parti 
olması Gürcü Kökenli bir adayın birinci sıraya yerleştirilmesinden kay
naklanmış bir sonuçtur.

Bunun dışında tüm büyük yerleşim birimlerinde birinci parti olma 
şansını DYP'nin elde ettiğini görüyoruz.

Armutlu seçimlerinin genel durumunu üçüncü sayfamızda sandık 
bazında yayınladığımız tabloda incelediğinizde göreceksiniz ki bu 
sonuçlar aslında Türkiye'nin bugünkü siyasal yapısının sandığa yan - 
sımasını gösteriyor.

Bana göre iktidar şansını iyi kullanan bir DYP birinci parti, ana- 
muhalefetteki ANAP ikinci parti ve örgütlü yapısıyla disiplinli çalışan 
RP üçüncü parti olma özelliğini taşırken, güneydoğu olayları ve PKK 
tepkisini çevresinde toplayan MHP dördüncü partiye yükselirken yok 
olan bir sol siyasetin temsilcisi CHP'yi daha sonlarda görüyoruz.

Bugün Yılmaz Akkıhç'ın da değindiği gibi kendine sosyal 
demokrat olarak tanımlayan CHP'liler akıllarını başlarına devşir 
mezler, kısır hizip çekişmelerini sürdürür, kongre hesaplarıyla uğraş - 
maya, birbirlerini yemeğe devaıin ederlerse yok olmağa mahkumlardır. 
। Demokrasi sol kanadı olmayan bir kuş değildir. Armutlu seçimleri 
MktoHerin kendilerine çekidüzen vermesi Icfn aûzel bir örnek.

✓pazar günü saat 08.00 de başlayan ve 
17.00'de son bulan seçimlerde 3692 seçmen 16 
sandıkta oy kullandı.

Seçim süresince önemli bir olay yaşanmazken 
olaydan sonra ANAP İl Genel Meclis adayı Cemil 
Tümer, kendisine el kol hareketi yaptıkları 
gerekçesiyle DYP'lilere odunla saldırdığı iddia 
edildi. 15 kişi jandarmaya başvurarak, Cemil 
Tümer'den şikayetçi oldular. Dun, mahkemeye 
çıkarılan sanıklar tutuksuz olarak yargılanıyorlar.

Haberi Sayfa 3 'de

Özelleştirme kapsamı 
içerisine alınan TEKEL 
ürünlerinin dağıtımı 
Gemlik'te de gerçek
leştirildi.

Şubat ayında Bursa 
TEKEL Müdürlügü'nde 
yapılan kar indirimli iha
leyi kazanan İstanbullu 
bir firmanın teminatını 
yakmasından sonra ikin
ci sıradaki Zafer 
Yavuz'un da teminatını 
yakmasından sonra 
TEKEL'in ürünlerinin 
Gemlik'te dağıtım işi 
Durcdnkan Gıda 
Dağıtım ve Pazarlama 
Ltd.Şti. ne kaldı. TEKEL 
Baş Müdürlüğü'yle 
anlaşmayı geçtiğimiz 
hafta yapan Durcankan 
Ltd.Şti.nin önümüzdeki 
günlerde TEKEL ürünlerini 
bayiilerinin işyerlerine 
dağıtmasına 
başlanacak.

Bir süre önce kurulan 
Tüketici Koruma 
Derneği, 25 Temmuz 
1995 günü yaptığı ilk 
genel kurul toplantısın
da yeni yöneticilerini ve 
yönetim kurulunu 
belirledi.

Başkanlığa Ziya 
Yüksel getirildi.

Haberi Sayfa 3'de

Gemlik Belediyesi ile 
Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın malı olan Tibel 
Otel'in yıkılması için 
Belediye Encümeninin 16 
Haziran 19.95 tarihinde 
karar aldığı öğrenildi.

1964 yılında yapımı 
tamamlanan ve Bursa 
Çelik Palas Oteli'nden 
sonra bölgenin en lüks 
oteli olarak hizmete giren 
Tibel Otel, bir dönem 
Gemlik'in sosyal yaşamına 
aktivite kattı.

Açıldığı günden beri 
Tibel Otel Işletlclliğinl 
yapan Recep Yüzücügil'e 
Belediye Avukatı Zehra 
Göçeri tarafından otel 
yerinin yıkılarak yerine 
kamu yararına kullanıla
cağı nedeniyle tahliye I 
davası açıldı.

İlçenin otel ihtiyacının 
olduğu bir dönemde Tibel 
Otel'in yıkılması kararı 
tartışmalara neden oldu.

Haberi Sayfa 4'de

Kısa kısa kısa ı 
||^^çen yıl Halkbankası 
. veznedarını da 

dolandırmıştı.
ULUSLARARASI 
'TIRNAKÇI 
YAKALANDI

' ^Geçtiğimiz yıl Halk 
.Bankası Gemlik

•'■^Ubesi'ni "tırnakçılık" i 
■ ^sulü ile dolandıran ve

|âym sanatını 
Orhangazi Halk 

'$Bdnkası'nda yapmak 
.isteyen İranlı 
‘dolandırıcı yakalandı.

Haberi Sayfa 4'de 
»AYAK YİYEN 

'GENÇ EVDEN 
KAÇTI
Gemlik Endüstri Meslek 

.lisesi öğrencilerinden 
..ÖZgür Kara kaş, 
^babasından bir tokat 
İrince evden kaçtı.
ISO Haberi Sayfa 4'de 
1SAHTE 

markçilar 
YAKALANDI
Piyasaya sahte para 
süren 4 kişilik şebeke 
polis tarafından 

||||kalanarak, gözlem 
: dltına alındı.
1 İİHaberi sayfa 2'de 

ARMUTLU ’DA 
Kaza : 2 olu

"fAftnutlu yönüne git-
I İMtekte olan Haşim 

Alpay’ın kullandığı özel 
alkol ve dikkatsizlik 

sonucu şarampolü 
yuvarlandı.

Illll Haberi Sayfa 2 'de

‘Son uyan” 
' yazısı

"Sex©n Aksu Ne Yapmak
I ■İİ||W||İ1İİ
; -Necati KABTAL'in yazısı.

2. Sayfada
. I
ı ' Gcn'ca YERÜYURFun :■
' yazısı
i ':öf 1 ■
ı Kapısı cternilB 11 

ekmek kapısı demektir”
'ErclG'Ü Rte»it 11

Kültür Dayanışma ve 
Yardımlaşma Derneği'nin 
geçtiğimiz hafta başlattık
ları "Açlık Grevi" sona 
erdi.

Amaçlarının Tunceli'de 
bir süre önce özel tim 
tarafından sivil halka karşı 
başlatılan sindirme poli
tikasını kınamak ve kamu 
oyuna duyurmak

Dernek Başkanı Zeynel 
Bakır, eylemleri sırasında 
halktan destek gördükleri
ni ve gönüllü kişilerin bile 
24 saat açlık grevine 
katıldıklarını belirtti.

Bakır, başlattıkları açlık 
grevi ile kendilerine her
hangi baskı gelmediğini 
de belirtti.

Haberi Sayfa 3'de

3. Cumhurbaşkanı 
Merhum Celal Bayar 
ölümünün 9. 
yıldönümünde 
Ümurbey'de bulunan 
Anıt Mezarı başında 
yapılacak devlet töreni 
ile anılacak.

Celal Bayar'ı anma 
programı belirlenmedi.

Ânıt Mezar çevresin
deki kamulaştırma 
S alışmaları sürerken, 

lüteahit Ali Osman 
Ozmen, devletten olan 
alacağını alamadı.

Haberi Sayfa 3'de

Gemlik Belediye 
Meclisi yaptığı ola
ğanüstü toplantıda 
belediye orkestrası ve 
korosu kurma kararı aldı.

Geçtiğimiz hafta 
perşembe günü yapılan 
olağanüstü toplantıda 
Belediye Meclisi, günde
minde bulunan mad
deler görüşüldü.

Toplantıda, imarla 
ilgili dilekçeler ele alındı.

Haberi Sayfa 3'de

Emekçiler yürüyor...
Özlemi "Emeğe saygı".
Yıllar yılı kaygı duyanlardan, saygı?
Gelde şaşma...
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Gemlik sayfa;

SON UYARI /
CHP'nin ilk kongresi önümüzdeki 

pazar günü toplanıyor. Bir süreden beri 
sosyal demokratlar içimden gelmiyor, 
Türkiye'nin kitle tabanına sahip tek 
"sol/sosyal demokrat" partisinin 
sergilediği görünüm içimi karartıyor. 
Çünkü adeta "harakiri" yapıyor CHP; 
"intihar" ediyor.

Elbette köşe yazan bir gazeteci 
olarak, siyasal partiler ve gelişmeler 
karşısında "objektif" kalmak zorun
dayım. Ne var ki ben, CHP'nin ve sonra 
SHP'nin II başkanlığı onurunu taşımış 
biriyim aynı zamanda. O nedenle 
gelenekleri ve programıyla Türkiye'nin 
kitle tabanına sahip tek "sol/sosyal 
demokrat" partisi konumundaki CHP'ye 
bakış açımın "tarafsız" olması beklene
mez.

Evet, siyaset anlayışı bakımından 
"tarafım, ancak "taraf" oluşumun, bu 
kulvardaki gelişmeleri "objektif/Nesnel" 
değerlendirmemi etkilememesine özen 
gösteririm. Belki yeterince "başarılı" ola
mam bu konuda, ama bilinmelidir ki 
"özen" gösteririm.

Sosyal demokrat seçmen tabanın 
oldukça iyi tanıyan, -hatta- bugünkü 
örgüt yapısı içinde bile -sanıyorum- 
görüşlerin^ jnem verilen "eski il 
başkanı" kimliğimle, kendimi, CHP'nin 
genelde ve özellikle Bursa'da çok acı 
bir sona doğru sürüklenmekte olduğu 
gerçeğini açık açık söyleme göreviyle 
yükümlü sayıyorum. Bu tutumun, şu 
anda Bursa il ve ilçe yönetimleride 
görev alanlarla, onlara karşı saf tutan
lar tarafından hoş karşılanmayabilir. 
Bana kızabilir, duyarlığımı gereksiz bula
bilir, hatta yanlış yorumlayabilir ve -bir 
süre önce olduğu gibi- işi yakışıksız bir - 
takım suçlamalara bile varılabilirler.

Bütün bunlara razıyım, çünkü 
Türkiye'de sistemin çağdaş, laik ve 
demokratik seçeneğini -şlmdlllk- 
sadece CHP'nin üretebileceğine 
inanıyorum - 'şimdilik' diyorum, sosya 
üstler beni bağışlasınlar-.

Yani benim uyarım CHP'nin çıkarları 
doğrultusunda değil, ülkemin içinde 
bunaldığı koşulların dayattığı gereksi 
nimler yönünde olacak.

Onun için CHP Bursa İl Kongresi 
delegelerinin, bu "eski II başkanı"nın 
uyarılarına kulak vermelerini bekliyo
rum, umuyorum...

Cumhurbaşkanı Süleyman 
Demirel'in yaptırdığı kamuoyu yokla
masında, Türkiye genelinde CHP'nin 
oyları "yüzde 4.8" çıkmıştır.

Bizim gazetemizin Bursa özelinde bir 
uzman ekibe ısmarladığı anketin sonu
cu daha da hazin : "Yüzde 3.2".

Önce şunu belirteyim: CHP'nin 
bugün ön saflarında şu veya bu yön
teme başvurarak yer kapmış olanların, 
önümüzdeki ilk seçimde "parlamento" 
ya ya da bir başka "yer"e gidebilme

Yıl: 23 SAYI: 1075 
Fiyatı :5.000 TL. 
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uğraşıları beni hiç mi hiç ilgilendirmiyor 
-kaldı kİ, bu koşullarda şansları da 
yok-

Ben, Türkiye'nin Atatürk geleneğin
den yavaş yavaş uzaklaşmaya başla - 
ması, köktenci ideolojilerin giderek 
ivme kazanması karşısında duyduğum 
tedirginlik dolayısıyla uyarmak istiyo
rum.

Geçen hafta Gümüşhane Baro 
Başkam'nın öldürülüşünü kınamak 
amacıyla yapılan ve -ne yazık ki- bek
lenen katılımın sağlanamadığı protesto 
gösterisini dışarıdan izledim.

Ve, kanımın damarlarımda don
duğunu hissettim. Çünkü karşı devrimin 
militanları, böyle bir topluluğa -şimdlllk- 
sözlü sataşmalarda bulunacak denli 
"kararlı", "yürekli" ve "yoğun" dular.

Onlar kararlı, yürekli ve yoğundular; 
ama CHP kendi iç hesaplaşmasından 
zaman ayırıp dd katılamamıştı bu 
protestoya; meydanı birkaç dernekle 
HADEP'i bırakmıştı.
• CHP'nin parti meclisi üyeleri, il ve ilçe 
yöneticileriyle her kademedeki 
görevlileri, laik demokratik çağdaş 
Cumhuriyet'i savunma bilinciyle bu 
olaya katılım sağlayacaklarına birbir
lerini gırtlaklamayı yeğlemişlerdi.

Yani el birliğiyle bitiriyorlardı CHP'yi, 
beraberce kendilerinin de bitmekte 
olduklarının ayırdında olmadan...

Kendilerini Atatürkçü, laik, çağdaş, 
ve sosyal demokrat sananlar!

Uyanın bu "hab-ı gaflef'ten artık, 
sizlere, geçmişte sosyal demokrasiye 
karınca kararınca hizmet verme onu
runu taşımış "eski il başkanınız olarak 
sesleniyorum:

Bitirin bu gereksiz ve anlamsız kav
gayı. Bursa'da, aranızda attığınız 
köprüleri yeniden kurun, önümüzdeki 
pazar günü yapacağınız kongrede 
"hizip savaşımı" vermek yerine, bitmek 
üzere olan partinizi "kurtarmak" için el 
ve gönül birliği yapın, ortak liste çıkarın.

Vallahi ve billahi sizin geleceğiniz 
zerre kadar ilgilendirmiyor beni. Aptal 
aşıklar gibi, "Titrerim mücrim gibi bak
tıkça istikbalime" şarkısıyla avunup 
kalmamak için, torunlarımın, çocuk
larınızın geleceği için rica ediyorum siz- 
denl

Bırakın hırlaşmayı, bırakın birbiriniz - 
den nefret etmeyi, bırakın gırtlaklaş
mayı!

CHP bitmek üzere. Olsun, ama 
Türkiye'nin geleceği ipotek altında. Bu 
tutumunuzla CHP'yi İran'ın ünlü 
TUDEH'ine çevireceksiniz.

îugün iktidar değilsiniz, yarın 
muhalefet bile olamayacaksınız.

Uymayın, hiziplerin iğvasına!
Kendinize gelin, "gaflet" ve 

"dalaleften sıyrılın, Atatürk'ün mirasına 
"İhanet" içine düşmeyinl...

YAZiyOKKM I
Necati KARTAL ■

SEZEN AKSU |

NE YAPMAK İSTEMİŞ?
"Işık Doğudan Yükselir" adlı kasediyle popularite-B 

sine siyasal/sosyal boyut da ekleyen Sezen Akın, 
entellektüel çevrelerin tartışma gündemini oluşturdu. ■ 

1970'li yıllardan beri değişik versiyonlarıyla müzik 
dünyasını derinden etkileyen Sezen Aksu, 198511 yı|. 
lordan sonra birkaç gelip geçici ayrıntı dışında, 
popüler müzikte ekol haline gelip, yeteneğini inkar 
edilemez bir boyuta taşıdı.

Kendisini kabul edip etmemek, sevip; sevmemek 
kişilerin tercihine kalmış bir olay. Ancak, yeteneği ve 
yaratıcılığı konusunda, övgüye ve takdire değer 
olduğunu kabul etmek gerekiyor.

Sezen Aksu'nun popüler dünya sanatçıları yanında 
ayrı ve özgün bir yanı olduğunuda unutmamak 
gerekir.

Bir Madonna, bir M.Jakson kendi alanlarında dev 
bir dünya sanatçısı. Ancak -toplumsal iç -çelişkilerin 
çözüm araçlarında yoklar.

Medyatik ve belirli bir jenerasyonun psikolojik ta 
lepleri üzerine kurulu bulunan müzik üretimleri, ülkenin 
veya dünyanın sosyal/siyasal akışına fonksiyonel bir 
durum sunmuyor.

Sezen Aksu'da bu boyutu görmek mümkün.
Kasedinin yorumunu entellektüeller dışında toplum 

tarafından nasıl algılandığını anlayabilmek için, 
çevrede biraz dolaştım.

Şekiz-on denekten ortalama sonuçlar çıktı.
İlk denek A. Serdar. Petrol istasyonu sahibi asıl 

çiftçilik. Kendi alanında oldukça bilinçli. Günlük basını 
takip ettiğini belirtiyor.

"Işık Doğudan Yükselir"! dinledikten sonra:
"Davulun arkasından gelen rltm, dağların arasın

dan dalga dalga yükselen güneşin doğuşunu 
anlatıyor" diyerek yanıtlayıp, "medeniyetin doğu kay
naklı olduğunu da ima ediyor" diye ekledi. 
"Toplumunda tek düz bir kültürden oluşmadığım" da 
belirtiyor.

Yani ideolojik boyutu yanında, sosyolojik bir boyutu 
olduğunuda vurgulamaya çalıştı.

Diğer bir denek se Oya. 20 yaşında. Maliye Muh. 
Yüksek Okul mezunu. Sezen Aksu hayranlarından. 
Gazeteyi okumayı sevmez. Bazen TV izler. Örneğin 
aynı kasette iki popüler şarkı olan “Sarışınım ve ah 
kavaklardan, "kavaklar"! daha çok beğendiğini 
söylemesiyle; ezgili, hüzünlü parçalardan hoşlanan 
toplumumuzun tipik karakterini veriyor.

"Işık Doğudan Yükselirden ne anlam çıkardığını 
soruyorum. "Şimdi açıklayamıyorum, ama çok geni; 
ve derin bir anlam var" diyor. Biraz daha açıcı 
konuşuyorum. "Anadolu kültürünü anlatmaya 
çalışıyor herhalde" diyor.

"Anadolu kültürünü" Anadolu'da yaşamış ve 
yaşıyor bulunan tüm etnik, dinsel, kültürel ve tarihsel 
medeniyetlerin bütünlüğü olarak algıladığını İfade 
etmeye çalışıyor.

"Sezen Aksu'nun bu kasedi yapmakla imajında bh 
zedelenme olup olmayacağını" soruyorum.

“Olmaz" diyor. “Eğer bir gerçeğe parmak banyona 
neden zedelensin.(....) O'na tepki gösterenler, zaten I 
Sezen'i desteklemiyordun" diyerek açıklama getiriyor. I

Toplum içerisine yapılan görüşmelerden, dosdoğıu 
net sonuçlar çıktıyor.

Bazı sosyolojik gerçekler, ekstrem ve marjinal ya da 
gruplar dışında, toplumda kabul görmüş insanlar
tarafından ifade edilmeye çalışıldığında, toplum 
bunu hemen algılayabiliyor.

Şimdi kasede dönelim.
Sezen Aksu ne yapmış?
"Işık Doğudan Yükselir" adlı parça tam bir senfoni 

Doğunun vurgu ve ezgileriyle birleşip, egzotik bir 
kültürel çeşitlilik yaratmış.

Ardından gelen üç parçanın sente veya mozaik 
ile ilişkisi yok. Tipik Sezen Aksu şarkıları. Fovarim "Son 
Sardunyalar" ilginç bir nostalji, hüzün -ve hafta- 
özgüven ve dinanizm var.

Asıl mozayik diğer yüzde. Halk müziği ve popmüzlğ 
ile ensturamanlarının biraraya gelmesi vede Anadolu 
medeniyetlerinin folklorik öğelerinin biraraya gelmesi 
ile çağdaş bir kültür mozayiği kurulmuş.

Türkü, Lazı, Ermenisi, Kürdü, Sunnisi, Alevisi, RumU 
Egelisi.... hepsi var.

Önce pop folk, sonra Mevlana, sonra aşık Daimi 
derken Karadeniz ezgisi giriyor. “Var git turnam'don 
sonra, Yunus Emre.

Sezen Aksu, Onno Tunç, Atilla Özdemiroğlu glbil 
kendini kanıtlamış devlerin; sanatın felsefenin ve bil-1 
ginln kaynağı olan doğuyu ele alıp, AnadoluB 
kültürünü çağdaş mozayiğini yaratmaya çalışmalanl
takdire değer bir uğraş, bir başarıdır.

Belkide değişim; artık Tükiye'de ekstrem görünün-

KAYIP

MSAD 80102461 
nolu yazar kasa 

ruhsatımı kaybettim.
Hükümsüzdür.

ALİ ÇATAK

KÖRFEZ

Armutlu 
yolunda 
kaza:
2 ölü

Gemlik'ten Armutlu 
yönüne gitmekte olan 
Haşim Alpay(35) yöneti
mindeki 06 TKY 75 plakalı 
özel oto, aşırı alkol ve 
dikkatsizlik sonucu şaram
pole yuvarlandı.

Kaza, .geçtiğimiz hafta 
cuma günü meydana 
geldi.

Haşim Alpay'ın, kul - 
landığı 06 TKY 75 plakalı 
özel oto Armutlu Yalı Sitesi 
yakınlarında şarampole 
uçtu. Yaklaşık 5 metre yük
seklikteki şarampole yuvar
lanan Haşim Alpay ve 
Ayşegül Alpay(25), olay 
yerınae yaşamını yitirdiler.

Uçuruma yuvarlanan 
otomobilde bulunan 21 
yaşındaki Avşar Sevinç ise 
yaralı olarak Bursa Devlet 
Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sahte 
markçılar 
ele geçti

Piyasaya sahte para 
süren dört kişilik bir şebeke 
polis tarafından yokla
narak, gözlem altına alındı.

.Edinilen bilgiye göre, bir 
ihbarı değerlendiren 
Gemlik Emniyet 
Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 
piyasa sürülen sahte 1 mil 
yon lira ile, sahte alman 
markı piyasaya sürmek 
isteyen 4 kişi takip sonucu 
yakalandılar.

Polisçe gözaltına alınan 
bir kişinin üzerinde 3 adet 
sahte 1 milyon liralık bank 
notun .ele geçirilmesi üze 
rine soruşturma genişletildi.

Yakalanan kişinin sorgu
laması üzerine olayla ilgisi 
olduğu belirlenen bir başka 
kişinin üzerinde de 143 
adet sahte alman markı 
bulundu.

Gözaltına alınan kişilerin 
sorgulamaları sonucu 
şebekenin 2 elemanı da 
yakalanarak, sorgulamaya 
alındı.

Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Mali Şube 
Müdürlügü'nde sorgula
maları tamamlanan 4 kişi 
dün çıkarıldığı mahke
mece tutuklanarak, ceza
evine gönderildiler.

KAYIP
Tokat Zile'den aldığım 

nüfus cüzdanımı 4.8.1995 
günü kaybettim. 
Hükümsüzdür.

Mehmet AH DUMAN

KAYIP
İstanbul Trafik 

Şubesl'nden almış olduğum 
61509 nolu ehliyetml kay
betti. Hükümsüzdür.

Abdullah ŞENGÜN

KAYIP
Gemlik TEKEL ’ 

Müdürlüğü'nden aldığım 
TEKEL Defterimi kaybettim. 
Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur.

Abdulkadlr GÜNER
Gemsaz Mevkll-Borusan Fab.

lerin, marjinal kalmışların yönlendireceği bir gelişme ■ 
olmaktan çıktı.

Kendini alanında kanıtlamış, toplum tarafından I 
kabul görenlerin yönlendirmesiyle gerçekleşecektir.

"Işık Doğudan Yükselir" yeni popçulara örnek ola- I 
çaktır.

Sanatsal çalışmalar ve üretimler, sosyal gelişmenin I 
önemli katalizörü olup, taşları yerli yerine oturtan bi I 
fonksiyona sahiptir.

Ben böyle yorumluyorum, temennim yanılmamak I
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Yalova'nın II olması nedeniyle İl Genel Meclisi İçin seçim yapıldı.

■Üseçimleri
■■■■■Mra I

O Pazar günü, Armutlu İlçesinde ve Kapaklı, Fıstıklı, Hayriye, 
Selimiye, Mecidiye köylerinde yapılan seçimler DYP, Hüseyin Kozlu 
ve H. Hakkı Dllli'yi İl Genel Mecllsi'ne gönderme başansını elde etti.

। Yalova'nın II yapılmasının ardından, I başına gelen yabancı MSP'liler ile 
(Armutlu beldesinin bu İle bağlı ilçe i köylüler arasında tartışma çıktı. Sandık 
olması nedeniyle geçtiğimiz hafta i kurulu başkanı dışarıdan gelen RP'lileri 
pazar günü Armutlu İlçesi ve Fıstıklı, i uzaklaştırdı.
Kapaklı, Hayriye, Selimiye, Mecidiye 1 Saat 08.00'de başlayan ve saat 
köylerinde İl Genel Meclisi seçimleri İ 17.00'de son bulan seçimlerde 3692 
yapıldı. Seçimlerin birincisi DYP 1436, i seçmen 16 sandıkta oy kullandı.
İkincisi ANAP 656, üçüncüsü RP 499 oy 1 „nÂandlkları9 açılmasındansonra 
»Içİ! T 1 ■ 3063 seçmenin oy kullandığı 94 kişinin

Gemlik llç. Seçim Kumlu taundan i ~ Jg™ »"Ü" 

yürütülen Armutlu II Genel Meclisi ■ oyların partilere dağılımı jse şöyle : DYP 
seçimleri, sakin bir ortamda geçti. i 1436, ANAP 656, RP 499, MHP 261, CHP 
' MSP'lilerin İstanbul örgütünden i 96, DP 13, İP 8 
gözlemci olarak sandık başlarına ■ Oyların sandıklara göre dağılımı İse 
getirdiği Mecidiye Köyünde sandık! şöyle:

Sondl 
No

Seçmen 
nvs

Oy.NıL 
Seçmen t İkaz İptd RP CHP ANAP İP DP MHP WP

BoytMoh. 1 281 223 218 1 220 3 25 6 57 17 115

BapMah.2 279 220 219 221 9 37 5 28 11 140

taMatı.3 279 207 205 205 . 2 36 8 33 3 3 > 9 113

BayıMoM 280 238 221 221 17 39 5 89 2 25 - 61

tyıMoh.5 177 129 127 127 2 23 4 17 ' 2 14 67

270 240 226 226 14 41 14 40 1 19 111

fayyata? 241 241 235 235 6 29 10 36 1 26 139

Ko0o8 280 189 176 176 13 33 5 31 1 1 19 86

Mit 9 260 227 219 219 8 41 8 43 28 99

fitti 10 260 222 210 210 12 27 '4 48 • 3 39 89

Mü 11 248 210 206 206 4 _41 17 41 2 40 65

HayıVe 12 115 94 93 93 27 50 1 2 14

M 13 221 181 181 181 14 5 25 1 6 130

KopoliU 247 205 204 204 1 11 4 25 ] 1 162

tteddye 15 189
’ 172

. 170 170 2 58 67 8 37

Sekriye 16 68 55 55 55 17 1 26 3 8

IOPIAM 3692 3063 2970 1 2969 94 499 96 656 8 13 261 1436

Gemlik Tuncelililer 
Kültür Dayanışma ve 
Yardımlaşma 
Derneğl'nde geçtiğimiz 
hafta başlayan “Açlık 
Grevi" sona erdi.

Amaçlarının 
Tunceli'de bir süre önce 
özel tim tarafından sivil 
halka karşı başlatılan 
sindirme politikasını 
kınamak ve kamu 
oyuna duyurmak 
olduğunu söyleyen 
Dernek Başkanı Zeynel 
Bakır, eylemleri sırasın - 
da halktan geniş destek 
gördüklerini ve gönüllü 
olarak İsteyenlerin 24 
saatlik açlık grevine 
katıldıklarını söyledi, 
i Bakır, Tunceli'de sivil 
halkın kalmadığını, özel 
timin Tunceli'ye 
gelmesinden sonra 
halkın bilinçli bir şekilde 
topraklarından zorunlu 
göçe tutulduğunu, göç 
edenlerin büyük bir 
bölümünün de Gemllk'e 
geldiğini hatırlatarak, 
“Bu insanlar göç 
•dildikleri yerlerde ne . 
yapacaklar.

Topraklarından zorla 
çıkarılan insanlar ne 
yacaklar. Bir siyasal 
partinin militanı şek
linde çalışan özel tim 
Tuncellden uzaklaştırıl
malı ve yurtlarından 
edilen bu İnsanlar evle 
rine dönmelidir. Evleri 
yıkılan ve yakılan halkın 
zararı devlet tarafından 
karşılanmaiadır" dedi.

Açlık grevlerinin 
Bursa'dakl Tuncelililer 
Kültür ve Dayanışma 
Yardımlaşma 
Derneğl'nde de başlaya 
cağını ve demokratik 
kitlelerden destek göre
ceğine dikkat çeken 
Zeynel Bakır, "Türk ve 
kürt halkının asırlardır 
birlikte yaşadığına 
dikkat çekerek, bu bir
liği bozmak İsteyenlere 
fırsat vermeyeceğiz1' 
şeklinde konuştu.

Bakır, başlattıkları 
açlık grevi nedeniyle 
kendilerine herhangi bir 
baskı gelmediğini, resmi 
makamların eylemlerlnl- 
anlayış ve hoşgörü ile 
karşıladıklarını söyledi.

Celal Bayar, 
olumunun 
falında 
anılacak 
^^BBCumhurbaşkanı 
■lOjm Celal Bayar, 
_Münün 9. 
yıldönümünde 
Umurbey'deki Anıt Mezarı 
başında devlet töreni İle
BK:ak.

22 Temmuz 1986'da 
|wOjta gözlerini kapayan

Bayar, ölümünden 
Umurbey'e getiri 

IPB Celal Bayar Vakfı'na 
t bahçede geçici Olarak 

büyük bir törenle toprağa 
Vötthlştı

OlİBjgkanlar Kurulu'nun 
kararla Bayındırlık

Millplığı tarafından 
Umurbey'de yapılacak

^^Mnezar İçin proje yarış - 
ması düzenlenmiş ve 
öğenden proje Ali Osman 
Ozmen tarafından

''"Celal Bayar ın 
lOİ^nnın yeni anıt 
^^^ra naklinden sonra 
H^Klüm yılında devlet 

ve vakıf tarafından
>-,düMtılenen törenlerle 

Umurbey'de anili
^Bu yılkl anma pro- 

önümüzdeki gün- 
açıklanacak.

Belediye Meclisi 
olağanüstü toplandı 

Belediye 
orkestrası 
ve korosu 
kuruluyor

Gemlik Belediye Meclisi 
yaptığı olağanüstü toplan
tıda belediye orkestrası ve 
korosu kurma kararı aldı.

Geçtiğimiz hafta 
perşembe günü Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı'nın 
başkanlığında olağanüstü 
olarak toplanan Belediye 
Meclisi, gündemindeki 
maddeleri görüştü.

Çevrenin en eski ban
dosuna sahip olan Gemlik 
Belediyesi uzun süren tartış
malardan sonra Bursa 
Belediye Konservetuvarı 
Müdürü Bestekar yapımcı 
Erdinç Çellkkol'un başkan
lığında bir klasik türk müziği 
orkestrası ve korosu kurul
ması konusunda karar aldı.

Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, Gemlik'te bir 
orkastra oluşturacak müzik 
estüreman bilgisine sahip 
kitlenin bulunduğunu, 
Erdinç Çelikkol gibi bir 
müzisyenin gözetiminde 
başarılı müzisyenler yetişti 
rilebileceği ve gençliğin 
boş zamanlarını müzik 
kültürü ile doldurabilecek

lerini söyledi.
" Belediye Meclisi ğünde- 

minde bir başka mad
desinde bulunan imarla 
ilgili dilekçeleri ele aldı.

İmar planlarınından 
mağdur durumdaki 12 
vatandaşın dilekçesini 
olumlu bulan meclis, 14 
kişinin dilekçesini ise kıyı 
kenar yasasına aykırı 
olduğu ve yeşil alan içinde 
bulunduğu gerekçesiyle 
kabyl. etmedi..................

Tüketici 
loruma , 
Örneği 
Başkanlığına 
Ziya Yüksel 
seçildi 
llSİİlr süre önce kurulan

Tüketiciyi Koruma Derneği 
|Mİ||llk Şubesi, yaptığı İlk 

kurul toplantısında 
^^^gyönetlcllerlni bellrle- 

dl. Başkanlığı Ziya Yüksel 
: SfcÇSdi.

25 Temmuz 1995 günü 
^^^Bnan Gemlik 
^^^tlclleri Koruma 
İliİaİleğl üyeleri yeni yöne- 
IMlili belirledi. 
iHİİİpnetirn Kurulu üyelik- 

Ziya Yüksel, Ata 
' -Giresunlu, Dilek Enver, 
/'Berna Dursun, Turgay 

Çanlıoğlu getirilirken, 
B:den£tleme kurulu üyellk- 

■Ihfe ise Nilgün Erçek, 
SÜTanerl, Sevda Saral 

seçfeller.
aİİpnstlm Kurulu kendi 
O^Bİyıda yaptığı toplantı- 
OB^gaşkanlıga Ziya

Yüikeel getirdi.

Gonca YERLİYURT
SEZEN AKSU

Bu sıcak yaz günlerinde sadece Türk pop mü 
ziğinde değil, ülke gündeminde bir Sezen Aksu kasır
gası sürüyor. Çok satan bir gazetede manşetten 
haber olmak, yine aynı gazeteye bağlı televizyonun 
ana haber bültenine üstelik İki kez konuk olmak 
sayısız köşe yazarına ilham verebilmek kuşkusuz 
Sezen Aksu için olağanüstü bir durum değil. O bizim 
küçük serçemiz, ne yapsa biz onu kabullendik. Ama 
bu son çalışmada müzikal kaygıların dışında bir 
misyon üstlenmeye çalışmanın izleri var gibi görünü . 
yor veya öyle yansıtılmaya çalışılıyor. Albümün 
kapak fotoğrafının mozaik görüntüsü taşımasının, 
şarkıların karedeniz havasından, klasik müziğe, ilahi
den, alevi türküsüne kadar pek çok rengi blraraya 
getirmesinin "birleştirici" .bir güç olduğu söylendi, bu 
vurgulanmaya çalışıldı. İyi de Sezen bunu bilinçli mİ 
yapmıştı. Yoksa artık farklı şeyler yapması gerektiğini 
düşünmüş ve bu farkı doğuda mı aramıştı. "İşık 
gerçekten doğudan mı yükselecekti" İlk hafta 450 
bin satması bu çalışmanın -doğru bir çalışma 
olduğunu gösterse de çok farklı tepkiler almadı değil 
küçük serçe. Kimileri çok beğendi, kimileri hayal kırık
lığına uğradı, kimileri deniz bitti dedi. Ama son İki haf
tadır kim ne derse desin ülkede Sezen Aksu söylüyor, 
konuşuluyor, tartışılıyor... Hatta işçiler onun son 
kasetindeki şarkısı ile "Salla salla yer yer yerinden 
oynasın, salla salla..." ezgisi İle mesajlarını İletmeye 
başladılar bile...

' İyi de ünlü müzik eleştirmenleri Şezen Aksu'nun 
kaseti hakkında neler dediler. İşte Hürriyet 
Gazetesinin yaptığı derlemeden bir bölüm:

Cilalı İmaj Devri adlı kitabı ve popüler kültür üze 
rine yaptığı araştırmalarla tanınan Can Kozanoğlu 
Sezen Aksu'nun bu albümünün sadece "ticari 
kaygılar da taşıyan İyi niyetli bir çalışma" olarak 
değerlendiriliyor. Sezen Aksu'nun bu kaseti bütünüyle 
bir mesaj vermeğe çalışıyor. Ama, bu daha önce 
verilmiş bir mesaj. Yeni bir şey değil. Ama, bazı 
dönemlerde bazı şeyleri kimin yaptığı önem kazanı 
yor. Sezen Aksu'nun kaseti ne bir takım çevrelerin 
söylediği gibi tamamen ticari kaygılar taşıyan bir 
albüm ne de abartılarak söylendiği, gibi İlk defa 
müzik ışık veriyor.

Müzik yazarı Cumhur Cambazoğlu ise albümü din
leyip beğenenlerden. Ama, bazı eleştirileri var. 
Özellikle tanıtım konusuda olayın bir hayli 
abartıldığını söylüyor.
’ Cdn^zoğruT ATcsıTnUh bu albümüyle batıya açıl

mayı hedeflediğini ama albümün bunun için gerekli 
niteliklere sahip olmadığını sözlerine ekliyor.

“Bu albümü batılı bir müziksever alıp dinlemez. 
Çünkl yapılan ne etno müzik, ne de world müzik. 
Kulvarı belli değil. Ama bir gerçek varki o da Sezen 
Aksu'nun popüler müziği bıraktığı. Bundan sonra 
onun pop müzik bestelerini Sezenclklerden dlnliye- 
ceğlz."

Sezen Aksu'nun son kaseti hakkında daha say
falarca yayınlanmış, açıklanmış görüş yazabilirim. 
Ama artık tek bir şey yazmak İstiyorum.

“Sezen seni seviyoruz ve sen bu ülkenin toprak
larında yaşayan herkes için müzik yapıyorsun. Ve o 
şarkılarda da söylediğin gibi bunca şarkıcı! arasında 
“banane, banane, banane, beni al, beni al, onu 
alma" diyebilme hakkın var..."
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Belediye Encümeni yıkma karan aldı.
CUACEL SORURLAR

Gemlik KÖRFEZ Sayfa: 4

Belediye encümeni Tlbel Otelin yıkıl
ması karan aldı.

Yıkılan otel yerinin kamu yararına 
kullanılacağı bildirildi.

Bu nedenle otel işletmecisi Recep 
Yüzücügil'e tahliye davası açıldı.

14 Haziran 1995 tarihinde yapılan 
encümen toplantısında 566 sayılı karar 
İle mülkiyeti Gemlik Belediyesi ile 
Gemlik Ticaret ve Sanayi O ası'na ait 
olan Tlbel Otelin yıkılarak 'tamu yararı
na kullanılacağı otel sözıeşmc'inin fesh 
edilip, otelin boşaltılması istendi.

Otelin boşaltılması için 1 Temmuz 
1988 tarihinde otel işletmecisi Recep 
Yüzücügil İle Belediye ve Ticaret Odası 
arasında yapılan kira sözleşmesinin 
sona erdiğinde sözleşmenin yenilen
meyeceği İşletmeci Recep Yüzücügil'e 
Belediye Avukatı Zehra Göçeri tarafın
dan bildirilmiş ancak, işleticinin işyerini 
terketmemesi üzerine belediye ve 
Ticaret ve Sanayi Odası Gemlik Sulh 
Hukuk Hakimliğine 31 Temmuz 1995 
günü başvurarak tahliye davası açtı.

OTEL YIKILACAK MI?
1964 yılında Ticaret ve Sanayi

Odası ile belediye tarafından ortak
laşa yaptırılan Gemlik Tibel Otel Bursa 
bölgesinde Çelik Palas Otelinden 
sonra ikinci büyük otel olarak bölgeye 
yıllarca hizmet etti.

Açıldığı günden beri Recep 
Yüzücügil tarafından işletilen Tibel Otel 
19601ı yıllarda Gemlik in sosyal yaşan - 
tısına renk kattı. Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt, oteli 
yıkmayı düşünmediklerini ancak, 
belediyenin otelin olduğu yerde pro
jeleri olduklarını bildirdiklerini, kendile 
rlne bu proje iletildiğinde konuyu 
meclise sunacaklarını söyledi.

Eski Belediye Başkanı Nezih Dimili 
zamanında da Tibel İşleticisi Recep 
Yüzücügil arasında kira yüzünden 
anlaşmazlık çıkmış, Belediye ve Ticaret 
Odası Yüzücügil'I mahkemeye ver
mişlerdi.

İlçemizin gün geçtikçe büyüyen en 
büyük otellerinden olan Tibel Otejin 
yıkılmasının İlçede zaten eksikliği 
hissedilen yatak sorununu daha da 
büyütecek. Otelin yıkılması yerine 
daha modern bir hale getirilmesi 
isteniyor. /

Yaşar SUDAŞ
Ziraat Teknisyeni

Zeytin Karakoşnili, Yaz Mücadelesi
Üreticilerimizin Karahastalık olarak i gelmesidir. Böylece ağaçların çalışa- 

tanıdığı zeytin karakoşnili, zeytin i maması ağacı zayıflatır. Mahsûlde 
ağaçlarının en önemli zararlısıdır, i azalma olur, dallarda kurumalar 
Gereli önlemler alınmadığı zaman i başlar. Böyle yıllarda mahsûl kaybı 
ağaçlar kısa zamanda mahsüldarlığını i %6Ö-70 kadar olur. Daha sonraki yıllar- 
kaybedlp çoklaşıp kurumaktadır. i da hiç mahsûl olmaz. Mücadele yapıl-

TANINMASI: Erginlerin kamlumbağa j rhâzsa ve doğal düşmdnlarıda yoksa 
gibi koyu kahverenginden siyaha • ilerki yıllarda ağacın tamamen kuru- 
kadar değişen renklerde olup, sırta (H) : masına sebep olur.
harfi şeklinde çıkıntı bulunur. MÜCADELESİ : Zeytin karakoşnili 
Yumurtaları kabuğun altında bulunup, i kuvvetli gelişmiş ağaçlarda zarar yap- 
ilkln parlak krem renginde sonraları i ıradığından ağaçlar güçlü tutul - 
turuncu renkte olmaktadır. 1 malıdır. Bu amaçla kuruyan dallar

I YAŞAYIŞI : Zeytin karakoşnili kışı i kesilip yakılmalı, ağaçlar yeterince 
zeytin ağaçlarında 2-3 dönemler i güneş görebilecek veya hava alabile- 
hallnde genelde yapraklarda geçirir- i cek şekilde budanmalıdır.
ler. % 2 yumurtalı ve yumurtasız ergin- i A- KIŞ MÜCADELESİ : Zararlı ile en 
lerlne rastlamak mümkündür. i etkili mücadele kış ilaçlamasıdır.
Yumurtalı erginler 500-2500 adet i Aralık, ocak, şubat aylarında hava 
yumurta yaparlar. Yumurtadan çıkan i sıcaklığı +4 ile +14 derece olduğu, dur- 

§ İlk larvalar hareketlidir. 1-7 gün ağaç 1 gun, güneşli günlerde İlaçlama yapıl - 
üzerinde dolaştıktan sonra sabitleşir, i malıdır. İyi ilaçlanan ilaçlar : Hektaş 
Kışı larva şeklinde geçirirler. Böylece i yazlık yağı, porkan, opron, Koruma V - 
yılda bir döl verirler. Nisan ayının orta- i 92, urpanon- Triona 100 Lt suya 1.2-1.5 

I (arında sürgünlere geçerek mayıs i lutrae ilaç kullanılmalıdır.
ayının yarısından sonra yumurtasız dişi i B- YAZ İLAÇLAMASI : İki tekerrür- 

' "olurlar. Haziran ve temmuz ayında i lüdür.
yumurtalı erginlere rastlanır, yumurtalı i Birinci İlaçlama : Yumurtaların
dişi olurlar. > j anaçlarından çıkıp boş kabuk

ZARAR ŞEKLİ : Ergin ve larvalar : oranının %50 olduğu devrede 
zeytin ağacının öz suyunu emerek • (Yumurtalı dişilerin)

L ağacın gıdasına ortak olurlar. Asıl : İkinci Helama : Yumürtalı dişilerin 
donemi zararı ise koşnilin salgıladığı i %95'i boşalınca (boş kabuk) oranını

i tatlı madde ile ağacı sarması ve ■ geçtiği devrede yapılmalıdır. (Ağustos 
sofraflt mantarların bu tatlı madde i ayı) İlaç olarak zeytinde yazlık yağlar, 
terde çabuk üreyerek KARABALLIK i Methidathıon ve benzeri ilaçlardan 
hastalığının (Fümajinln) meydana \ birisi kullanılmalıdır.

ÇİFTÇİ KÖŞESİ

Geçen yıl Halkbankası 
Veznedarım aldat- 
Huşlardı.

Uluslararası
tırnakçı 
yakalandı
Geçtiğimiz yıl Halk 
Bankası Gemlik Şubesini 
"tırnakçıhk" usulu İle 
^Pçldırarak 8 bin markı

İranlı Mehrejalli 
Gatabaghl »Orhangazi 
Halk Bankasında aynı 

sanatını yaparken 
yakalandı.
Bir yıldır Türkiyede kaçak 
olarak ikamet eden 
^^gjolandırıcı 
^^baghiİtalya da evli 
olduğu ve İsveç, Taylant, 
Endenozya, İtalya, 
Japonya da tırnakçılık 
usulü ile dolandırıcılık 
yaptığı ve arandığı öğre- 
tel
Iran da taksi şoförlüğü 
yp^n Mehreajalli 
Garabaghi, Türkiye ye 3 
aylık vize ile girdiği 
ancak vize süresi 
dolduğu halde yurt d ışı - 
na çıkmadığı yapılan 
soruşturmada öğrenildi. 
Orhangazi de bir vatan- 
dO$l tirnakçılık usulü ile 
bandırırken yakalanan 
bpnlf sahtekar polisçe 
yapılan sorgulardan 
sonra çıkarıldığı mahke- 
mece tutuklanarak 
PÖ^pfevine gönderildi.

Dayak yiyen 
genç evden 
kaçtı
Gemlik Endüstri Meslek 
Şasende öğrenci olan 

gür Karakaş adh genç 
babasından bir tokat yi 
■i evinden kaçtı.

İpnceki hafta Gençali 
OOhde meydana geldi. 
Obdsı Emir Karakaş ile 
|OBın Özgür Karakaş(l 8) 
Bağasının kendisine vur
masını hazmedemeyerek 
jjOBBlerk etti. Eşinden ayrı 
^^Wan anne Gülay 
OİB^as oğlunun başına bir 

gelmesinden 
IBjjO/or ye kendisinden 
aorSesinİ istiyor.

"SINIR KAPISI" DEMEK 
EKMEK KAPISI" DEMEKTİR

Serbest bölge "sınır kapısı", yeni bir "ekmek 
kapısıdır". Bu "ekmek kapısından" yeteri kadar yarar
lanabilmek için;

- Önce "bürokratik İşlemlerde koordinasyon" 
sağlamak ye

- Turistleri daha "İskele önünde ticari mallarla 
tanıştırmak"

amacıyla bir dizi önlemler almak gerekir.
Bu "tarihi fırsatı yakalayan Gemlikliler" gümrük bir

liği öncesi "İlk sınav verecek bölgelerden biri" olacak
tır.

BÜROKRATİK İŞLEMLERDE KOORDİNASYON
Turistleri "geldiklerine pişman etmeden, 

bürokrasiye boğmadan" gümrük işlemlerini tamamla
mak hedef alınmalıdır.

Gemi gelince "yetkili aramak yerine" bu işlerle 
görevli, lisan bilen "bir heyet kurmak" gerekir.

Bu heyet, Kaymakamlığın, Belediyenin veya 
Ticaret ve Sanayi Odası'nın "koordinatörlüğünde" 
görev yapmalıdır.

Tabii... Bu heyette Gümrük, muhafaza ve turizm 
birimlerinden temsilciler de olmalıdır.

Bu heyet, sorunlar gündeme gelmeden "perlodlk 
toplantılar yapmalı", aksayan yerleri gidermeli, sınır 
ticaretinden "Gemliğin yeteri kadar pay alabilmesi" 
için "fikir projeleri üretmeli" ve hemen uygulamaya
koymalıdır.

İKİ KORDON ARASINDA YENİ DÜZENLEMELER
Bu düzenlemelerle ilgili önerilerime geçmeden 

önce, turistin "neyi, nasıl ve nerede" görmek iste
diğine değinmek istiyorum.

Aşağı yukarı Avrupa'nın tamamını, K. Afrika'yı ve 
Ortadoğu'yu görevli olarak dolaşan biri olarak, bu 
yorumumun yadırganacağını umuyor, önerilerime 
geçiyorum.

- Turistin zamanı azdır, kısa zamanda çok şey 
görmek İster. Yapılacak ilk iş, "turisti iskeleden İner 
inmez ticari eşyalarla tanıştırmak" olmalıdır.

Bu konuda en müsait olan "iskele İle Tibel Otel 
arasıdır". Buraya "hem caddeye-hem de denize 
bakan" küçük sevimli kaldırılarak bu küçük dükkanlar
da yerlerini almalı ve Tibel Oteli kapatmaları önlen
melidir.

Bu düzenleme sonucu, ortaya çıkacak "kûçûk 
iskele"nin ileride "Deniz otobüs durağı" olarak realize 
edilmesine çalışılmalıdır.

Tabii. Çay bahçesi esnafı da mağdur edilmeden, 
biraz küçük de olsa bu yeni mekanlarla ticaret yap
maları sağlanmalıdır.

Kalan diğer dükkanlarda, "zeytin, turşu ve yörenin 
diğer ticari ve turistik eşyaları" pazarlanmalıdır.

Burada, tabiiki bir "turizm ve Danışma Bürosu"da 
yer almalıdır.

Gelelim Tibel Otel'e.. Bursa'nın yerel televizyonu 
"Mudanya'daki Montania Otel" için “Bursa'nın ve 
Mudanya'nın Gururu" diye her akşam reklam veriyor.

Tibel Otelinde “yeni bir yapılaşma ve hizmet 
anlayışıyla" bü çizgiyi yakalaması gerekiyor.

Önce çevresinden başlayarak, bu oteli "sessizlik
ten kurtarıp" BursalIların ve gelen\ turistlerin "odak 
noktası" haline getirmek şarttır.

Evet., sınır kapısı olmanın "nimetleri" olduğu gibi 
"sorumluluktan da" vardır.

Dilerim.;. Belediye bu önerilerimi incelemeye değer 
bulur. Ve "Bavul ticâretinin kaymağının Gemlik'te 
yenmesi" için gerekli çalışmalara en kısa zamanda 
başlar.

KÖRJE2 OJSE^
Matbaacılık-Yay  incilik- Tanıtım Hizmetleri

Fatura-İrsaliye-Gider Makbuzu- Perakende Satış Fişi- Bilet-Müstahsil Makbuzu-Serbest Meslek Makbuzu- 
Kartvizlt-El Hanı-Broşür

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

Gazhane Cad. Fikret Oto Elektrik yanı Beceren Apt. Altı 51/A GEMLİK
, Tel: 513 1797



T FTAğustos 1995 san

Serap rBI2(LI‘JQ

Çocuğun gelişim alanlarına oyunun etkileri

‘ülarife. 
«Akın 
tında 

mûın 
851 yi 
çında, 
ni hin

Çocuklar, evlerimizin neşesi, sevimli 
-Afacanlardır.
J Çocuklar İçin yaşamı öğrenme 
aracı olan oyunlar, çocuğun fiziksel, 
taslko-motor, duygusal, sosyal, zihinsel 
öneme sahiptir.

[ Çocuğun Fiziksel (Beden) 
Gelişiminde Oyunun Etkileri:
■ Büyüme, çocuğun boy uzunluğu ve

remet 
leğirç 
değer

ınndg 
namai

[vücut ağırlığı yönünden ölçülebilen 
tartışı; gelişme İse büyüyen bir organlz - 
manın dokularının yapısında ve 
biyokimyasal bileşiminde oluşan 
değişiklikler sonucu olgunlaşması ve 
fiziksel fonksiyonlarının farklılaşması şek -

; motor gelişimi ile İlgili becerilerin 
I kazanılması sonucunda meydana 
; gelmektedir.
I Çocuğun Duygusal Gelişiminde 
; Oyunun Etkileri:
I Çocuk oyun yoluyla gerçek yaşam- 
; da kendisini rahatsız eden durumları 
! veya diğer kişilerle paylaşamadığı 
| olumsuz duyguları ifade edebilir ve bu

olayları sembolik olarak oyununa yan
sıtabilir.

Çocuklar oyun yoluyla sadece et 
kilendiği olayları sergilemekle kalmayıp, 
aynı zamanda da anlatamadığı 
kaygılarını dile getirir vö olayı somut-

iadeyi
5kiletı|

ünde tanımlanabilir.
I Oyun sırasında çocuğun bazı 
hareketleri sürekli olarak tekrarlaması,

(aştırarak kendi istediği bir çözüm yol
unu bulur. Bu şekilde de kaygılarından 
kurtulur.

lojkt) 
ftenk 
nelbi

öpün 
t İÇki

oslş 
bam

aram- 
ışunu 
ıkay. 
dedi
Yda

oyutu

Udi 
ıdaı 
neğr 
'idi

doğal olarak onun kas gelişimini hız
landıracaktır. Bisiklete binme, 
yürüyüşler, tırmanma, İp -atlama 

ı koşma, atlama, sıçrama; sürünme gibi 
fizik güç gerektiren oyunlar da 
çocuğun solunum, dolaşım, sindirim ve 

' boşaltım gibi sistemlerinin düzenli çalış - 
masını sağlamaktadır. Bu sayede de 
oksjen alımı artmakta, kan dolaşımı ve 
dokulara besin taşınması hızlanmak
tadır.

Çocuğun Pslko-Motor Gelişiminde 
Oyunun Etkileri:
K Pslko-Motor gelişim, fiziksel büyüme 
ve gelişme ile birlikte beyin, omurilik 
gelişimi sonucunda organizmanın 
İsteme bağlı olarak hareketlilik kazan
masıdır.

Çocuğun yaşamına yön veren ve 
yaşamını etkileyen hareketlerin tümü(3. 
ayda başını dik tutması, 6. ayda otur - 
maya başlaması gibi) büyük kasların

Ayrıca çocuk oyun sırasında mutlu - 
luk, sevinç, acıma, korku, kaygı, 
dostluk, düşmanlık, kin, nefret, sevgi, 
sevmek, sevilmek, güven duyma, 
ayrılık, bağımsızlık, ölüm gibi birçok 
duygusal tepkileri öğrenebilir.

- Anne, baba, abla, kardeş, öğret
men, doktor gibi roller üstlenerek insan
lar arası duygusal ilişkileri ve tepkileri;

- Duygusal tepkilerini kontrol etmeyi 
ve denetim altına almayı öğrenebilir.

Sosyal oyunlar yoluyla sorumluluklar 
alabilir, kurallara uyar ve dolayısıyla 
kendine güveni artar.

Çocuk, oyun yolaylu başkalarına 
saygı gösterme, başkalarının ve kendi 
hakkını koruma, verilen görevleri üstlen
me, kendine ve başkalarına güven 
duyma, herhangi bir konuda karar 
verip uygulayabilme ve işbirliği sağlaya
bilme gibi toplumsal kuralları da 
öğrenir.

BALIKÇI BARINAĞI

Tevfi&OLaa&U'MIŞI

İnşaatı yarıda kalmış olan Gemlik I 
Balıkçı Barınağı ve Yat limanı İnşaatı i 
için harekete geçildi.

Eski Tersane Mıntıkasında yapıl
masına karar verilen ancak 100 
metresi yapılan ve bu suretle yarım 
bırakılan Gemlik Balıkçı Barınağının, 
bakiye kalan 250 metre uzunluğunda
ki Mendirek ve buna bağlı rıhtım 
İnşaatının projesine uygun bir şekilde 
tamamlanması çok faydalı olacaktır.

Bölgede balıkçılığın zayıflaması 
sonunda işsiz kalan en az 200 kişi 
liman hizmetlerinde ve yat kaptanlığı 
ve Denizcilik yapmak suretiyle bu 
sayede iş bulacaktır . OsmanlI 
İmparatorluğu Devrinde olarak kul

lanılmış ve gemllikden dolayı Gemlik 
ismini almış olan ilçemize yepyeni bir 
sektör doğacak ve buna bağlı sanayi 
ve ticaret inkişaf edecektir. Bu rıhtı
ma rahatlıkla turist gelmllerl yanaşa

caktır. Deniz otobüsleri gece yatacak 
bir liman bulunmasından dolayı 
devamlı İstanbul ve rahat bir şekilde 
gidip geliş sağlanacaktır.

Türkiye dahilinde hiç bir yerde 
başlanan liman İnşaatı yarım bırakıl I 

mamıştır. Şimdi geri kalış sebeplerini 
İzah etmekte bir fayda görmediğim, 
bu İnşaat, Gemlik Kaymakamı Sayın 
Orhan Işın İle birlikte yapılan çalış - 
malar sayesinde hızlandırılmış bulun - 
maktadır. Projeleri Bandırma Limanlar 
Bölge Müdürlüğünde hazır bulunan 
bu İnşaatın 1996 programına alın
ması hususunda Bursa Milletvekili 
Sayın Turhan Tayanla gerekil müza
heretler temin edilmiştir. Bu faydalı 
teşebbüse yardım etmek suretiyle 
emeği geçmiş ve geçecek olan 
herkesi saygı İle selamlamak icap 
etmektedir.

(Dursun ŞİİltKÖŞESİ
■ Sayın Cemil AYDIN'a

Beslenmiyor, kamımızı doyuruyoruz
Toplamların geleceğinin, yeterli ve 

dengeli beslenmiş, sağlıklı nesillerle de 
yakından ilgili olduğu belirtilerek, 
Türkiye'de sorun olmaya devam eden 

^‘beslenme konusuna daha duyarlı yak
laşılması gerektiği bildirildi.

İşyerlerinde verim düşüklüğünün, has
tanelerde yaşanan yoğunluğun 
temelinde yeterli dengeli ve sağlıklı besin 
alınmamasının bulunduğu öğrenildi.

Türkiye'de yaşanan sorunu, beslenmi 
yor, karnımızı doyuruyoruz şeklinde 
özetleyen hekimler "Ülkemizde, aile 
^bütçesinin büyük bölümü gıda harca
malarına ayrılmasına rağmen, bilinçsizlik 
nedeniyle yeterli ve dengeli beslenme 
bağlanamıyor. (Yemek için yaşamaya
cak, yaşamak için yiyeceksiniz.)
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GEMLİK
Gerekil Telefonlar

REHBERİ
Resmi Daireler 
TEK Arıza 5132066

itfaiye no
Polis İmdat 155
jandarma imdat 156 
Jandarma K. 5131055
Polis Karakolu 5131679
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

j SSK Hastanesi 5132329
Mer. Sağ. Ocağı 5131068

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

1İ£_—- ---  ------- -

îSJfS 5134503 Gemi Saatleri
Turizm Der. ttt .
Spor Sah. 5 31om Yalova ‘Slrkecl (günleri)
Orm. Böl. Şf. 5)3)286 05.50-13.05-17.00.
MIHI Eğt. Md. 5131174 Tatil Günleri 06.30-13.00-17.00
HalkEğt. Mrk. 5131846

5131353 BelediyeAS. Şb. ki 31057 *
Karayolları 5131308 Santral 5134521-23
Uman Bşk. 5131133 Sekreter 5134520
Mal Md. 5131095 Zabıta 5132432
Nüfus Md. 5133742 Otobüs işlet. 5134521-122
özel id. Md. 5i sı 507 su işletmesi 5134521-115

6131414 itfaiye 5132325
Güm^ükMd 5131364 __  Muhasebe Md. 5134521-182
Skel Md sîaiSJ’51 Yaa Md> 6134621-111

Ver. Da. Md. 5)32300 Su Anzd Yalnız 185
İlçe Tar. Md. 6131186 TÜP DAĞITICILARI
İlçe Seç. Md. 5134994 51312 95

Ayguı ... 17 qq
Deniz Otobüsü öz9“ 513]637

• Yalova-Kabataş (Işgünlerl) 51316 37
07.20-09.35-17.10 Raa, 513 88 43

Tatil Günleri 10.35-13.30-17.15 E,®* 513 22 59
Yalova -Kartal (İş günleri) Habaşgaz 513 45 46

07.30-09.00-10.30 Llkltgaz 513 17 38
12.30-14.45-16.45 Yeni Ukltgaz 613 66 °°
18.16-19.30-20.00 Alevgaz 513 40 95

Anlaşıyının toplumda yerleştirilmesi 
gerekiyor.

Çocuklarınızın bir deri, bir kemik gibi, 
yanık , kavruk. Beslenme gelişmişlikle de 
ilgilidir. Toplumların gelecekleri, sağlıklı 
nesiller yetiştirmekle mümkündür. Bu da 
sağlıklı, dengeli beslenmeye bağlıdır.

Sağılıklı beslenen insanlar sıhhatlidirler. 
Sık sık hastalanarak hastane kapılarında 
koşuşturmaz, işlerinde daha verimli olur, 
topluma daha fazla katkıda bulunurlar. 
Blçok hastaların, dengeli ve yeterli 
beslenmemekten kaynaklandığı bilinen 
bir gerçektir.
. Okullarda çocuklara beslenme, gıda 
ve hijyen bilgileri verilmelidir. Aileler, bu 
konularda mutlaka ilgilenmelidirler. (BYE)

Faşizmin sol yumruğu, azizeyle yatıp bir 
gece, fahişeyle uyanmak gibi bir şey bir 
sabah.

GLOBEL
Dünyamızın 
en çirkin insanları 
girerek kılıktan kılığa 
baykuşlara sığınıp 
dayanarak -yazısız yasalara- 
en güzel - en çirkin 
dişicikleri, erkekcikleri 
düşürüp ağlarına 
kinlerine, nefretlerine 
aşağılık duygularına 
doping yaparak hırslarına 
korkularına, halden düşmüş zekalarına... 
Ayaklarından ayaklarından çekerek 
bilgiyi, cesareti, sevgiyi 
içinde yüzdükleri foseptik çukuruna... 
Sıkmadığı zaman karanfilleri 
göndererek ruhsatsız avcıları 
geliş-dönüş biletli 
meçhul-i failleri!
uyutarak yanıltarak 
dinde, zinde güçleri 
gençleri, geçkinleri 
Kapalı Çarşı'da yağma yapan 
güruh gibi siyasileri...

.VE 
aynasız odasında DAZLAK BİR KADIN 
dansederken dairesinde
pericikler, oğlancıklar anadan üryan 
bir köpek balığının
inlerken kollarında yüzükoyun 
akimca
İNSANIN SINIRLARINI YOKLAR 
ÜLKENİN, DÜNYANIN 
GLOBEL KADIN!

VE ' 
ormanlar yanar, tütün depolan 
oteller, insanlar yanar, 
trafik kazaları (!) infilaklar 
türiü-çeşitli RAFİNE OYUNLAR... 
Asya'da, Bosna'da, Kafkasya'da 
Mussolini-Hitler—Franco- Sâlazar... 
travesti entel NE O BOYLAR!

VE... VE... VE... 
GÖKKUBBEDE DELİK VAR! 
YILDIZLAR AĞLIYOR...

30 Temmuz 1995

YÜREKLİ ŞİİR

Ne ölümden korktum

Ne de selam durdum krallara

Yaşadım bir ömrü

Kendi başıma buyruk

Ben Aslanım

Olurmuyum hiç aslana kuyruk
Ölümü gül gibi koklar

Çiçek-gibi yakama takarım 

Yel kayadan ne götürür 

Hadi Aslanım hadi

1 Ağustos 1995 

KKumla

YABANIL ŞİİR

Dost Hüseyin KIRt'a

Sabrın beşiğinde büyüttüm 

Özlem denen bebeği

Kuruyan dallarda

Yaprak yaprak

Dökülen bahar benim

Sevemedim Tanrıca

İnsan yapılmışım bir kez

Yedibaşh tutkulara

Yedi başlı canavar benim

29 Temmuz 1995

KÜÇÜKKUMLA

n
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TEŞEKKÜR
Geçirdiğim rahatsızlık nedeniyle 
tedavimde İlgilerini eslrgemeyep 

Gemlik Devlet Hastanesi Baştablb
Uz. Dr. Vedat ÖKTER'e

Dahiliye Mütehassısı
Uz. Dr. Yüksel ERSOY'a 

Dahiliye servisi hemşire ve 
hasta bakıcılara, 
ziyaretime gelerek 

geçmiş olsun dileklerinde bulunan 
eş, dost ve arkadaşlarıma 
teşekkürü bir borç bilirim.

Abdullah GÜLER

|ışmılıı'(la 

anlamlandı
||||||ursunlu Belediyesi 
||Marafından Siteler 
ISBlevkii'ne yaptırılan

. pazar yeri inşaatı 
^/tamamlandı. 
lİMİurşunlu Belediye 
||||8pşkanı Bayram Demir, 
İIİB5 dönüm arazi üzerine

»ilini! Kmia didik di
H H

Burulan pazar yerinin

Geçtiğimiz hafta 
cumartesi günü 
Spordan Sorumlu Devlet 
Bakanı Şükrü Erdemin 
katılımı ile yapılacak 
olan Gemlik Futbol 
Stadyumunun açılışı "> 
Bakan'ın gelmemesi ile 
ertelendi.

Yapımına 1994 yılın
da başlanan Gemlik 
Stadyumunun tirbün ve 
soyunma odalarının 
inşaatının tamamlan - 
ması, sahanın çimlen
mesi işlerinin sona erme
si ü’zerine Spordan 
Sorümlu Devlet Bakanı 
Şükrü Erdemin de 
katılımı ile cumartesi 
günü saat 14.00'de 
yapılacak olan açılış 
töreni Bakanın p 
rogramının yoğun 
olması nedeniyle açılış

ertelendi.
Bakansız bir açılışının 

yerinde olmayacağı 
Bakan Erdemin sahanın 
yapılmasında büyük 
katkıları bulunduğu bu 
nedenle açılışın kendi 
elleri ile yapılması 
istendiği öğrenildi.

Gemlik Futbol 
Stadının yaklaşık 1.5 
yıldır tadilatda olması 
nedeniyle Gemlikspor'un 
maçları dış sahalarda 
oynanıyordu. Modern 
sahanın çim işlerinin 
bakımının sürdürüldüğü 
yaklaşık çim olayının 
standardını yakalaması 
için 3 ay daha geçmesi 
yetkililer tarafından belir
tildi. Gemlik- stadının 
resmi açılışının Bakan 
Şükrü Erdem ile birlikte 
önümüzdeki günlerde 
yapılacağı öğrenildi.

cLEmAp WrADiYOR

i

DOY DOY Yemek Sanayü 
temizlik işlerinde çalışacak 

BAY ve BAYAN 
eleman aranmaktadır.

Tel: 524 71 78 - 524 72 34

yazın yazlıkçılara, kışın 
da kasaba halkına 
||zmet vereceğine 
dikkat çekerek, tesisin 
1.5 milyar liraya mal 
olduğunu söyledi. 
||er metrekarelik 42 
Bükkandan oluşan 
Kurşunlu Köyü kapalı 
Pazar yerinin ihalesi 
10 Ağustos 1995 günü 
Belediye Encümeni 
Buzurunda yapılacak. 
||aleye katılmak 
İsteyenlerin 1 milyon lira 
teminat yatırmaları 
Kreklvor.
Kurşunlu Belediye 
Başkanı Bayram Demir, 
“Kasabamızın büyük 
İhtiyaçlarından biri de 
giderilmiş oldu. Yeni 
belediye olmamız 
nedeniyle birçok 
eksiğimiz bulunuyor. 
Bunları elimizdeki 
olanaklar İçerisinde 
çözümlemeye çalişiyo- 
rum" dedi.
Öte yandan Kurşunlu 
Köyü'nün . 
.Çröplüğününde çirkin. 
Kr görüntü oluştur
duğunu belirten 
^Bayram Demir, 
ğöplüğün çamlık 
mevkiine kaldırılacağını 
Hbyledi.

ı hdi
O Çarpışan iki aracın 
sürücüleri arasında çıkan 
tartışmada yere düşen 
IPImi Dilsiz, adlı şahıs 
kalp krizinden öldü. 
»^jçük Kumla Hizmet 
|||||ijddesinde dün gece 
||||ibvdana gelen olayda 
|||||hzmi Dilsiz(35) adlı deri 
^^Bızarlamacısı ilginç bir 
•şekilde kalp krizinden

IMlçük Kumla Hlzrpet 
lİ^gıddesinde saat 23.00 

sıralarında meydana
Blİgblen olayda deri

* pazarlamacısı Cezmi 
IIIBİsiz'in kullandığı araç ile 
^Mımza Yücelin kul- 
^fehdığı araç dikkatsizlik 

yüzünden çarpıştı.
I '^Olaydan sonra kaç- 
tf^^jya çalışan Hamza 

• Yüceli kovalayan Cezmi 
Dilsiz, aracına çarpan 
şahsı yakalayınca

-? ikalarında tartışma 
başladı. Bu arada 
Hamza Yücelin Cezmi 
Dilsizi itelemesi ile yere 

Bİİİİişen Dilsiz, heyecan- 
dan geçirdiği kalp krizi 
sonucu yaşamını yitirdi. 
Olaydan sonra Küçük 
Kumla jandarması 
tarafından gözaltına ah - 

11^0 n Hamza Yücel, 
S bugün Adliye'ye sevk 
■^^ilecek.

Küçük Kumla'da son 
günlerde bazı kişilerin 
gelişi güzel havaya ateş 
ederek, çevreyi rahatsız 
etmesi üzerine Gemlik ve 
Bursa jandarma kuvvet
leri tarafından seri 
operasyonlar düzenlen
di.

Geçtiğimiz hafta 
İçerisinde Bursa Alay 
Komutanlığına bağlı özel

timlerin Gemlik ve Kumla 
jandarma eşliğinde 
Küçük Kumla'dakl gazi
no, bar, diskotek, kahve
hane ve halka açık yel
lerde kimlik kontrolüme 
silah araması yaptı, i

Şüpheli görülen bazn 
kişiler huzur operası 
yonunda gözaltına 
alınırken, bir şahısta silah 
bulundu.

katak
GIYIAV

J > TAKIM ELBİSELER 

TİŞÖRTLER, GÖMLEKLER
KÖT ÇEŞİTLERİ BAY ve BAYAN 

GİYSİLERİ

çATAk GîYîm gÜle^YÛzlÜ 
(nAĞA*zA

Hli Çatak ue Oğulları
i^gfilrsubaşı Mh, Mesudiye Sk. Otel Umurbey Altı

Tel : 513 20 75 GEMLİK

«tam ■■
Matbaamızda temizlik işlerinde çalışacak

BAYAN eleman aranıyor.
(Müracaatlar şahsen yapılacaktır)

Müracaat: Körfez OFSET
Gazhane Cad. Beceren Apt. Altı
No: 51/A GEMLİK

EVLERİNİZ VE İSTERLERİNİZ 
ARTIK DAHA TEMİZ

Son sistem Avrupa halı ve koltuk yıkama kurulama makinesi ile 

düzeninizi bozmadan evinizde veya işyerinizde 

halı ev ve araba koltukları temizlenir.

Aynca özel veya kamu kurum ve kuruluşlarının İşyeri

büro ve yazıhaneleri sözleşmeli veya anlaşmalı olarak 

temizlik işleri yapılır.

ÖZE^J Kuru ‘temizleme
Adres : Ziraat Bankasının Karşı Aralığı Fırın Sokak.

Tel:513 0176 GEMLİK

MATBAACILIK- REKLAMCILIK-
YAYINCILIK HİZMETLERİ
Fatura- İrsaliye- Gider Makbuzu- 

Sevk İrsaliyesi- Serbest Meslek Makbuzu- 
Müstahsll Makbuzu- Cilt- El İlanı- Broşür-Kitap-

BİR GÜNDE KAŞE YAPILIR ;
Körfez OFSET bir Gemlik KÖRFEZ Gazetesi kuruluşudur. 11

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



çpügün, Ç^işan, güımet cfavetlyeİerin^Tçîn  ̂
zengin çeşitlerimizi

ve İcatlarımızı görmeden karar vermediniz.
I3İZİ MUTLAKA ADAYINIZ.

I KorfezOTSET ■ |

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

tlıotiı ve Şahinyurdu Köylüleri kireç ocaklannın yerine kireç tesisi yapılmasını engellemek istediler.

fl Zeytinliklerinin ve çevrenin büyük zarara uğradığını iddia eden Cihatlı ve Şahinyurdu Köylüleri 
iCihatlı Köyü arazisine açılan kireç taşı İşletmesini ad.eta bastılar. Jandarma olay çıkmaması için önlem 
aldı. Kaymakam Orhan İşın konuşunca köylüler dağıldı.

[^Cihatlı ve Şahinyurdu köylüleri, cumartesi günü 
sabahı, Cihatlı Köyü yakınlarında bir yıl önce kab 
patılan kireç ocaklarının yerine kireç taşı tesisi 
kurma İzni alan firmanın çalışmasını pr otesto için 
eylem yaptılar. Yaklaşık 100 köylü tesis önünde 

ı toplanarak Kaymakam Orhan Işın'la görüşmek 
| İstediklerini söylediler. Kaymakam'a durumun 
I bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Orhan Işın, 
| köylülerle ve işletme sahibi ile görüştü. İşletmenin

ruhsatını inceleyen Kaymakam, ruhsatın taş ocağı 
| için alındığını görünce işletmeyi geçici olarak ka- 
I pattı..

Ertuğrul Birlik ın cinayet 1 
duruşmasına devam edildi

Han arkası sokakta 
berberlik yapan Ertuğrul 
Birllk'in gece bekçisi 
Cumali Şimşek tarafın
dan öldürülmesinin 
duruşmasına 3. Bursa 
Ağır Ceza Mahkemesin 
de devam edildi.

Duruşma, eksik olan

evrak yüzünden bir son
raki bir tarihe ertelendi.

Cumali Şimşek'i 
gördüğünde sinirlerine 
hakim olamayan Ertuğrul 
Birllk'in 17 yaşındaki oğlu 
bekçiye lanet yağdırdı.

Haberi sayfa 2'de

Şimdi başlama zamanı...
Arkadaşımız Necati Kartal, bugün köşesinde çok güzel bir 

konuya değinmiş.
Siz, o'nun "Çocuk Tiyatroları" yazısını bir okumaya başlayın, 

soluk almadan bitireceksiniz.
Yazımın başlığını Necati'nin yazısının ana temasından aldım.
"Şimdi başlama zamanı"
İnsanın iyiyi, güzeli, doğruyu bulması için işe bir yerden başla- 

' ması gerekmez mir?
Necati Kartal, Gemlikli çocukların "Uçan Daire" adlı oyunu 

izleyememeleri nedeniyle birşey yapmaması konusunda kendini 
1 suçluyor ve “şimdi başlama zamanı" diyor.

Kaybedilen değerlerin üstünden belli bir zaman geçtikten sonra 
kaybedenler veya arkasından gelenler hep ahhh.. vaaahh.. çeker
ler. Kaybedileni geri getirmenin uğraşına girerler. Veya kaybe- 

ı dilmek üzere olanı korumanın yollarını ararlar.
Bazıları da ana, baba parasıyla eğitimlerini tamamlayıp, yaşa

ma atılarak, kendi ekmeklerini kazanınca, yaşadıkları kente, böl 
geye, ülkeye karşı kendilerinin ne yaptıklarını sorarlar. Bu insan- 

1 lar, bu topraklar bana birçok şey verdi. Ben onlara ne verebildim 
I derler.

Bunlar birer iç hesaplaşma olabilir. Ama, insanın yapması 
gerekli ve olumlu bir iç hesaplaşmadır.

, Bizim kuşak ve bizden öncekiler, Gemlik'in böylesine yoğun bir 
nüfusa sahip olmadığı, küçük bir kıyı kasabası olduğu günleri hep 

B özlemle anarız.
Denizinde yüzlerce tür balığını, kıyılara vuran dalgaları, 

komşulukları, balıkpazarı sohbetlerini, Abdurrahimin kahvehanesi
ni, Ferhat'ın Bilardo Salonunu, akşamları deniz kıyısı sohbetlerini 
ve sandal sefalarını özleriz. Ve içimizdeki burukluğu hep dile getiri-

I riz.
Geçmişin belli bir parçasını yakalamak için yakınırız, o günleri 

geri genime çabasına gireriz.
Bir grup Gemlikli genç, birkaç aydır biraraya gelerek "biryerden 

başlamak" gereğini duydular ve yaşadıkları çevreye-kente karşı 
ne yapabiliri» sormağa başladılar.'

Bu arayış, genç arkadaşlarımızı mutlaka iyiye, güzele ve 
doğruya götüreceğine inanıyorum.

Yeterki inançlarında samimi olsunlar. Kendilerine karşı, 
topluma karşı dürüst davransınlar.

Düşündükleri güzel ve yapıcı. Kılavuzları da iyi niyetli.
' Tüm bunlar biraraya gelince, Necati Kartal'ın değimiyle "Şlmdil 

başlama zamanı" dememek elden gelmiyor.

Kaymakamla köylüler adına konuşan Cihatlı 
Köyü Muhtarı Necdet Altay, bölgede açılan kireç 
ocaklarının zeytinliklere ve çevreye büyük zarar
lar verdiğini, büyük mücadeleler sonunda ocak
ların kapatıldığını, şimdi ise aynı yere kireç taşı 
tesisi kurularak daha büyük tehlikeye çanak 
tutulduğuna dikkat çekti.

Tesisin işletmecisi Hakkı Üçüncü ise, tesisin 
bacasına filtre takacaklarını ve çevreye zarar 
vermeyeceklerini muhtara söylediğini ve 6 mil
yar lira masraf yaptığını bildirdi. Kaymakan Işın 
sorunu inceleyecek ve karara varacak.

Haberi sayfa 3'te

Gemlik’ Tuncelililer 
Derneği tarafından önce
ki hafta özel timin 
Tunceli'deki uygula - 
malarını protesto için 
başlattıkları açlık grevi, 
bu kez Bursa Hacı Bektaş 
Veli Derneği ile Esenevler, 
Zümrütevler Kültür 
Dernekleri ile Mudanya 
Tuncelililer Derneğinde 
de başladı.

Basın toplantısı yapan 
Gemlik Tuncelililer Derneği

yöneticileri, eylemelerinin 
yurt çapında yapılmakta 
olduğuna dikkat çekti.

Tunceli'de cemevl 
yapılarak gerçeklerin 
gizlenemeyeceğinin dile 
getirildiği basın toplan
tısında, siyasi taleplerin 
yerine getirilmediği 
takdirde eylemlerinin 
değişik boyutlarda 
devam edeceği belirtildi.

Haberi Sayfa 3'de

Avrupa'ya İtalya 
üzerinden Tempra ihraç 
eden TOFAŞ Otomotiv 
Fabrikası bu kez de 
TOFAŞ-RAM işbirliği ile 
GEMPORT Limanı'ndan 
Çin Halk Cumhuriyetine 
600 otomobil ihraç edi 
yor.

Otomobillerin ihracı 
nedeniyle GEMPORT 
Liman ve Depolama 
Tesislerinde Cuma günü 
tören düzenlenecek.

Haberi Sayfa 3‘de

Halk Bankası 
Müdür Yardımcısı 
Müdür Oldu

Gemlik Halk Bankası 
Müdür Yardımcısı Mustafa 
Kıhçhoğlu, Kars Sarıkamış 
İlçesi Halk Bankası 
Müdürlüğüne atandı.

2.5 yıldır İlçemizde görev 
yapan Kıhçhoğlu 19 yıllık 
bankacı.

Wmiz Üzerine" 
Yılmaz AKKILlÇ'ın yazısı

*Çocuk Tiyatrolcn* 
Necati KARTAL’ın yaztsı

2. Sayfada > 
"Kucaklaşmanın Kitabı” 
>Gpnca YMiYURTun 

yazış 
sayfada

Hoşgörünün ve 
"Uzlaşmanın Tartışılmaz

fMRfeffiÇAY ’ih yazısı

IOlklörcüler 
ıltonya ya gitti

Gemlik Halk Dansları 
|. I Folklor Derneği folklör-

ÖÜleri Estonya'nın 
Maaşkenti Tanin'de 
i - .yapılacak festivale 
: :4çttılmak için 30 kişilik 

kafile ile yola çıktı.
Haberi sayfa 2 de

lllfemal
Akkoç'tan 25.

I yıl sergisi ve 
plaket töreni 
Gemlik Lisesi Edebiyat 

s öğretmeni karikatürist
Kemal Akkoç'un sanat 
yaşamında 25. yılı 
Bursa Kültür Parkta 
çalıştığı "O Ağacın 
>Attı"nda törenle kut
lanacak.

I Bursa Büyükşehir 
"Belediye Başkanı

Çtdem Saker tarafın- 
'":dan sanatçı Kemal 
<A$koç'a karikatür 
| sanatının tanınmasın - 
I -dd geçen emek- 
.illinden dolayı plaket 
yerecek. Kemal 
Akkoç'ta yıllardır Kültür 
Parkta "O Ağacın Altı" 

<adını verdiği insanların 
karikatürlerini çizdiği 

. ..yerde karikatür sergisi 
açacak.
Anadolu 
Lisesinde 
kayıtlar

Hmamlandı
| "Gemlik Anadolu 
^Besinin giriş sınavlarını 

kazanan ve kendile- 
rlne Sınav Seçme

'Merkezinden duyuru- 
tarı yapılan öğrenciler, 
ön kayıtlannı yasal 

^Presinde yaparken 
KM asil öğrenciden 5 
.kişinin kayıtlarını yaptır - 
maması nedeniyle

BşBdeklere çağrı 
»yapılarak puan sırası- 

göre ön kayıt yap- 
ÜMdı. Okul Müdürü İdrls 

Aka kontenjanın 
|||pdek öğrencilerle 
^^(durulduğunu söyle-

H/İİ _______

Belediye Meclis üyesi 
Mehmet Dinç ve 
ANAP'lılar belediyenin 
yapmış olduğu çalış- 
maları değerlendirmek 
için Osmaniye 
Mahallesine giderek, 
halkı ziyaret etti.

Osmaniye Mahallesi 
halkı Mehmet Dinç'e 
Belediye çalışmalarından 
memnun olduklarını, yıl
lardır yapılmayan alt yapı 
ve yollarının yapılmasın - 
dan mutluluk duyduklarını 
belirterek belediye 
başkanına teşekkür ettiler.

Belediye Meclis Üyesi
Mehmet Dinç

Türkiye Soroptimist 
Kulüpleri 
Federasvonu'nun "2. 
Gençlik Turu” programı 
çerçevesinde Bursa'ya 
gelecek olan 16-20 
yaşlarında bir grup- 
genç, Gemlik'te de ağır
lanacak.

Türk gençleri deîbu 
programlar çerçevein- 
den Avrupa'ya gide
cekler.

Haberi Sayfa 3'de

Adliye Köyü 
Muhtarlığı 19 Ağustos 
1995 cumartesi günü 
saat 13.00'de "1. Köy 
Yemeği Günü" düzenle
di.
Yurdun çeşitli yerlerine 
dağılmış olan Adliyelileri 
bir araya toplamak' 
amacıyla düzenlenen 
yemekte folklor gösteri
leri yapılacak ve konuk
lara pilav, et ve yayık 
ayrına ikram edilecek. 
Köyün kalkınması için 
desten istenecek

Haberi Sayfa 3'de

"Biz getirdik, biz götürürüz." 
Getirirsiniz de, götüremezsiniz
Sayın Cindoruk...
Onlar öyle götürüyorlar ki;...
Kıratı, arabasıyla.
Size ne acet.
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KÖŞEMDEN
Yılmaz AKKILIÇ

Folklorcular 
Estonva'va YAZI yORUM

Dilimiz üzerine
Dilimiz gelişiyor mu, yozlaşıyor mu?
Özel radyo ve televizyonlarda din- 

lediklerimiz eğer "günümüz 
türkçesCnden örneklerse, dilimizin 
geliştiği kolay öne sürülemez. Olsa olsa, 
amerikan ağcıyla İngilizce'nin -yani 
'anglo- amerlkanca'nın- baskısı altında 
bunaldığı ve giderek bozulmakta 
olduğu söylenebilir.

Bu kadar da değil, Türkçe, var oluş 
gerekçesini geçmişin derinliklerinde 
aramayı İnatla sürdüren, dolayısıyla 
"acem+ arap" karışımı bir yapmacık 
söylemde dlrenşn "Türk-İslam sentezi" 
yandaşlarının dili ve kalemi aracılığıyla 
da kirletiliyor.

TV ekranındaki alımlı sunucunun, 
"anadirimin o güzelim ses uyumunu ve 
kıvraklığını bir "anglo-amerlkan" 
hoyratlığına feda etmesini bir türlü 
İçime sindiremiyorum. Hele şarkılarda 
"pop-müzlk" adına, "arabesk" adına dil 
zevkimin katledilmesini hiç mi hiç 
bağlayamıyorum.

Öte yandan ikinci grubun ve kimi 
bağnaz politikacılarımızın, -anlamlarını 
bildiklerinden kuşkuluyum ya- 
geçmişin karanlık dehlizlerinden bulup 
çıkardıkları sözcüklerle derlenmiş 
demeçlerini okurken kekeleyip duran 
spikerlere de acıyorum...

4c * W

Kuşkusuz yaşayan her dil, geçmişte 
ve günümüzde başka dillerin etkisi 
altında kalır. Kaçınılmazdır bu, hatta bir 
bakıma o dilin zenginliğidir. Nitekim 
türkçemiz de geçmişte ve günümüzde, 
birlikte aynı veya komşu coğrafyalarda 
var olduğu, ya da bilimin ve iletişim 
araçlarının gelişmesi dolayısıyla karşılık - 
lı etkileşim İçine girdiği dillerle "sözcük 
alışverişinde bulunmuştur -ama ne 
yazık kİ çoğunlukla 'almış', galiba pek 
az 've/m/ştir- ,

Yani türkçemiz -İçinize slndlrsenlz 
de, sindirmeseniz de- tarih boyunca, 
aynı veya komşu coğrafyalarda birlikte 
yaşadığı, ya da "blllmsel/sanatsal/ 
siyasal" etkileşim İçinde bulunduğu 
toplulukların dilleriyle bir tür "bireşim"e 
yönelmiştir. Biz şimdi o "bireşim"! 
konuşuyoruz, onun içindir kİ Kırgızlarla, 
türkmenlerle, hatta Azerilerle anlaş
makta zorluk çekiyoruz. Ama bir kez 
daha yinelemeliyim : Bu durum 
türkçemizln “yöks urluğu değil 
"varsıllığıdır. >

Ne var kİ, birtakım bilimsellikten ve 
doğallıktan uzak kararlar, bireyci veya 
hizipçi davranışlarla, güzelim türkçemiz! 
bozuyor, yozlaştırıyor, hatta anlaşılmaz 
hale getiriyoruz, özellikle yabancı diller
den dilimize geçen bazı sözcükleri 
"yanlış" okuyoruz. Bunda en önemli

etken, "şapka" diye de anılan (A) iminin 
kullanılmamasıdır -ama hemen 
ekleyeyim, (A ) İminin kullanılması da 
yeterli değil 'bireşim'İmiz İçin. (K) ve 
(G) ünsüzlerinden sonra, 'uzun', ama 
'kalın' okunması gereken (A) ve (U) 
ünlüleri İçin de bir im gerek; bir zaman
lar bu, (A) ve (U) ünlüleri altında 'çizgi' 
olarak verilmekteydi-...

4c 4c 4c

"Saint Joseph'liler Derneği", bir süre 
önce, türkçede imlerin yetersizliğinden 
doğan söylem bozukluklarının gide 
rllmesi için "Şapkamızı geri istiyoruz" 
çağrısı yapmıştı. Şöyle deniliyordu çağrı 
metninde:

Bütün dünyada insanlar anadillerini 
önce kulaktan, sonra yazılı metinlerden 
öğrenirken (Metin yazısız olur mu?), 
türkçemiz için bu imkan yok edilmek
tedir. En yaygın dil okulu olan radyo, 
televizyon ve basında 'şapka'nm kalk
masıyla, uzun heceler kısa, İnce sesli 
harfler de kalın okunmaya başlan
mıştır. Sonuçta türkçenin kendine özgü 
ritmi ve tınısı kaybolmaya yüz tutmuş
tur. Doğru ve düzgün türkçe konuşan
ların adeta azınlıkta kaldığı 
günümüzde, tüm basın-yayın organ
larından ’şapka'yı tekrar kullanmalarını 
ısrarla rica ediyoruz."

Ben, dilde özleşmeden yanayım. 
Ama bu konuda abartılı davran
mamın, gösterişe kaçrhanın doğru 
olmadığını düşünüyorum: Kuşkusuz bir 
ulusun dili yabancı sözcüklerin eğe- 
menliği altında ise o ulusun bağımsız bir 
kültür üretmesi beklenemez. Ne var ki 
yukarıda da değindiğim gibi, aynı veya 
komşu coğrafyalarda yüzyıllar boyun- 
c a birlikte yaşamış, 
"bilim/sanat/siyaset" alanlarında 
"bireşim" oluşturmuş toplulukların, bir - 
birlerinin dillerini az veya çok et 
kilemeleri, bir topluluğa özgü bazı 
sözcükleri -hatta- kullanımdan uzak
laştırmaları kaçınılmaz olur. Örneğin 
Orhun Yazıtları türkçesindeki "budun" 
sözcüğünü kullanmıyoruz da, moğolca 
"ulus" ya da arapça "millet" diyoruz. 
Orta Asya türkçesinde yeri olmayan 
"anahtar" veya “iskele" vb. sözcükleri 
kendi dil dağarcığımıza katıp benim
semişiz; türkçe "ıs" yerine, arapça 
"sahlp'ln üzerine kurulup oturmuşuz.

Ama bakıyorsunuz TV spikeri 
"hünkâr" sözcüğünü "hünkar" diye 
okuyor, çünkü elindeki metinde (a) 
harfi üzerinde olması gereken (a) imi 
yokl

Güçlükler bununla da bitmiyor. 
Teknoloji bizim dışımızda gelişiyor, 
örneğin yazılarımı yazdığım şu bilgisa
yarda (İ) ve (U) ünlülerinin üzerine (a) 
imi konulamıyor.

O zaman da olmuyor işte...
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Uygar 
insan, 

çevresinden 
sorumludur
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ÇOCUK TİYATROLARI
Gemlik Halk Dansları 

Folklor Derneği, halkoyun
ları ekibi bu yıl da 
Estonya'nın başşehri 
Tanin'de yapılacak festi
vale katılmak için ilçemiz- v 
den ayrıldılar.
Gemlik Halk Dansları'nin 30 
kişilik ekibi Tanin 
Belediyesinin 16-22 Ağustos 
tarihleri arasında düzen
lediği festivalde ülkemizi 
tanıtacaklar. İlçemizin de 
tanıtımında büyük katkıları 
olan folklörcülerimiz festi
valde kılıç kalkan, Artvin ve 
Bursa yöresi oyunlarını 
sergiliyecekler.
Halk Dansları Folklor 
Derneği Başkanı Ahmet 
Süren, ekiplerinin yurtdışın - 
da çeşitli ülkelerde ülkemizi 
başarıyla temsil ettiğini, 
Estonya da da yine başarı 
ile temsil görevini yerine 
getireceklerini söyledi.

Ertuğrul 
Birlik'in 
cinayet 
duruşmasına 
devam edildi
Han arkası sokakta berber
lik yapan Ertuğrul Birlik'in 
alkollü gece bekçisi Cumali 
Şimşek tarafından 
öldürülmesinin duruşması
na Bursa 3. Ağır Ceza 
Mahkemesinde devam 
edildi. Duruşma salonuna 
gelen katil Cumali Şimşek'! 
gören berberin oğlu İsmet 
Birlik(l 7) babasının katiline 
beddua yağdırdı. 
Geçtiğimiz hafta cuma 
günü Bursa da görülen 
duruşmaya sıkı güvenlik 
önlemlerinde getirilen 
bekçi Cumali Şimşek, 
durüşmanın yapılacağı 3. 
Ağır Ceza Salonuna doğru 
jandarmalar eşliğinde 
yürürken, salonda bekliyen 
Ertuğrul Birlik'in oğlu , 
babasının katilini görünce 
sinirlerine hakim olamadı 
ve sanığın üzerine yürü 
yerek “Allah cezanı versin. 
Babamı nasıl öldürdün. 
Cani adam" diye bağırdı. 
Bu arada Adliye arşivinin 
de camlarını kırdı. Polisler 
genci teskin ederek olay 
yerinden uzaklaştırdılar. Bu 
arada Ertuğrul Birlik'in yakın
ları da göz yaşlarını tuta - 
madılar.
Duruşma eksik evrak 
nedeniyle başka bir tarihe 
ertelendi.
Cumali Şimşek, Han arkası 
Sokakta tartıştığı bir 
arkadaşıyla kavgaya 
tutuştuğu sırada, kavgayı 
ayırmağa gelen berber 
Ertuğrul Birlik'I tabancasın
dan çıkan kurşunla öldür
müş, bir kişinin de yaralan - 
masına neden olmuştu. 
Olaydan sonra yakalanan 
gece bekçisi, Bursa 3. Ağır 
Ceza Mahkemesinde 
yargılanmağa başlanmıştı.

Tiyatronun tanımlamasını her sorduğumda, aldıâfl 
yanıt hep aynı oluyor: "İnsanı, İnsana, İnsanca cm 
ma sanatına tiyatro denir" I

Tiyatro; "estetik duygu ve düşüncelerin, tüm plaj 
sanatları içine alarak sunma sanatıdır." I

Burada hemen iki soru akla takılıyor. İnıJ 
insana, İNSANCA anlatması ne demek? İnsani 
anlatmasa olmuyor mu?"

İkincisi, "Plastik sanatların bütününü kapsaması! 
demek?"

Birinciye, "insanca anlatmıyorsa eğer, o tlyaJ 
değildir" yanıtını alıyorum.

İnsana anlatılan, insanla anlatılan birşey, mutla! 
İNSANCA olmak zorundadır. Aksi tiyatro sanatı om 
tan çıkıp, olayın özünü ortadan kaldırıyor.

Her sanat dalı gibi tiyatroda, öz-blçim-EstJ 
kaygıları taşıması gerekir.

Bu anlamda tiyatro, "toplum yaşamında yapılJ 
gözlemlerin, duygu ve düşüncelerin, insana bd 
araçları kullanarak, insanla insana, estetik ve bllltnıı 
bir biçimde sunup, bir üst kültüre aktarılmasıdır dıyJ 
biliriz.

İşte plastik sanatlar burada devreye giriyoB 
"Müzik, heykel, pandomin, kostüm, sahne, ışMj 
dekor, seyirci, teks ...vb." tüm bunlar, başka bir sana
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dalında bir bütün olarak görülemiyor. Ama ti yara 
bu dalların , hepsini kavradığı, bünyesine aldığı gib 
seyirci ile içiçeliği ve diyalog geliştirebilmesiyle, İnsan 
daha yakın bir fonksiyonel duruma sahip.

Çok mükemmel bir film çevirebilirsiniz.I 
Oyuncularınız çok ünlü ve çok mükemmel olabl 
Ama onlar bir plastik tiptir, tiyatroda olduğu gibi el 
kemiğe bürünmem iştir, seyirci ile diyalogu yoktur. 1

Örneğin bir dergide kapak bir TOP MODEL göl 
yorsunuz, mükemmel birşey. Ancak yanyana 
geldiğinizde, belki kötü kokuyordur, belki pislik] 
konuşma tarzına sahiptir, belki nefret edilesi tikle 
vardır. Ama artık o, ete kemiğe bürünmüştür. Der; 
kapağındaki ile diyalog kuramaz, beraber yaşayt 
maz, herhangi bir üretim gerçekleştiremezsin. Amı 
plastik olmaktan çıkıp, diyalog kurabildiğin anda 
sonra, şenin için, toplum için bir anlam olmayı 
başlar. İyi ya da kötü, hüzünlü ya da sevinçli, veıim 
ya da boş bir ilişkidir artık o.

İşte tiyatroda diğer sanat dallarına göre, bı 
örneğe daha yakın bir fonksiyona sahip.

Ancak, kasaba tüccarlığı, zihniyetiyle ele alına 
sanatsal faaliyetlerin, gelip- kilitlendiği nokla 
"olanaklar ve gişe1' dir.

Örneğin, pop müzikte görülen üretim ve patk 
mayı, tiyatroda görmek mümkün değil.

Hele konumuz olan Çocuk tiyatrolarına baktığım 
da, çok daha geri bir durumda olduğumuzu görülür

İlginçtir, devlet tiyatrolarında bir çocuk oyununuı
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ilk günkü seansında çok az seyirci geldi diye, AVP'dı çj
iptal edilmesi vahameti dahada arttırıyor.

Çocuk tiyatrolarına, bir gişe zihniyeti olarak baki 
ması, gelecek neslin kültürel düzeyinin ipuçlarını ver 
yor ve kaygılandırıyor.

"Dünyayı çocuklarımızdan emanet aldık" atasözü 
her ne kadar bizim tarihimizden çıkmadıysada, bunu 
bir “Dünya atasözü" olarak kabullenmekte fayda vaı.

Dinler, Kültürler, Irklar, Kimlikler... çatışmasının 
ayyuka çıktığı "YENİ DÜNYA DÜZEN(sizllğ)İNDİ
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"dostluk, kardeşlik, barış, çevrecilik" vb. öğelerin yer ça
kuşaklara aktarılması (daha doğru bir saptamam 
Onlar'da yaratılması -çünkü şimdi yok-) araçlarının! 
belli başlı olanlarından biri Çocuk Tiyatrolarıdır, 1

Bir örnek vermek istiyorum. Olayı, amatör blı M 
profesyonel bir çalışmayla götürmeye çalışan; BAKI 
Gösteri Sanat Tiyatrosu sahibi, dostumuz Cengi 
OBA'nın sergilediği bir oyun çok hoşuma gitti.

Oyunun adı : UÇAN DAİRE. Konusu : ÇEVRECİ 
ve DOSTLUK.

“Önce çeşitli milletlerden çocuklar bir araya gel 
yor. Bir oyun oynamak istiyorlar. Ancak heryerpüj 
ve çöp içerisinde oturup çöp toplama ve tamla 
kampanyasına başlıyorlar. Sonra oyun seçimine 
geçiyorlar. Körebe, saklambaç vb. gibi oyunla» 
artık çok geri olduğunu ve kendilerine blrşs) 
kazandırmadığının kanaatine varıp, daha çağdaş« 
bilimsel teknolojik oyunlar arıyorlar. Sonra bir uzayl 
geliyor. Bu uzaylı bir çocukta olsa, onuda kabullen
mek gerektiği kanatine varıyorlar." oyunun bili 
minde, Uzaylı çocuk giderken: "Sen uzaylı bile olsan 
bundan sonrada dost kalabilecek miyiz1' diye soıuy- 
orlar. "ve dost kalmak gerektiğine İnanıyorlar.”

Bu zihniyetle yetişen bir neslin, dünyanın "dostluk, 
kültür ve teknolojik üretiminde" yapabileceklerinibi|M 
düşünün.

Olanaksızlıktan yakınan Cengiz OBA'ya soruyoıunı|| 
: "çevre İlçelerde oyunlarınızı serglyeleblllyoM 
musunuz?" diye. "Evet" diyor. “Mudanya, İznik» 
Yenişehir, M.K. Paşa, Bandırma biz! tanır, sûnfl 
oynuyoruz.".

Hemen boynumu eğiyorum. “Gemlik yine yokjB 
kimseyi suçlamadan kendime "Sen ne yaptın klI'B 
diye soruyorum.

Yanıtı: HİÇ.
Demekki şimdi başlama zamanı...
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Gemlik KÖRFEZ

Kireç taşı Tesisleri yçpılmasına tepki gösteren Cihattı ve Şahlnyurdu 
Köylüleri Yalova asfaltını bir süre trafiğe kapadılar.

w | I

F Cihattı Köyü yakınlarında geçtiğimiz 
yıl kapatılan kireç ocaklarının yerine 
kireç taşı İmal edecek tesisin kurulması - 
ha tepki gösteren Şahlnyurdu ve 
Cihattı Köylüleri, tesisin bulunduğu 
yerde toplanarak Kaymakam Orhan 
Işın İle görüşmek İstediler. Kaymakamla 
görüşen köylüler sorunlarını anlattılar 
daha sonrada sessizce dağıldılar.

Cumartesi günü saat 09.30 sıraların
da Cihatlı ve Şahlnyurdu Köylerinden 
gelen 100 kadar köylü, geçtiğimiz yıl 
çevreye kirlettikleri gerekçesiyle ka 
pat ilan kireç ocaklarının bulunduğu 
yerlere Kireç Taşı Tesisi kurulmasına 
tepki gösterdiler.
K Köylülerin toplanması üzerine bir 
olayın çıkmaması için, geniş güvenlik 
önlemi alındı.
I Kireç Taşı Tesisi önünde toplanan 
köylüler Kaymakam Orhan Işın ile

i büyük zararlar vermesi nedeniyle yap- 
i tıkları mücadele sonunda ocakları 
: kapattırdıklarını söyledi.

Muhtar Altay, kireç ocaklarının 
i kapanmasından Sonra daha tehlikeli 
: olan kireç taşı tesisinin kurulmasının 
j yine çevreyi kirleteceğini, zeytinliklere 
1 büyük zarar vereceğini söyledi.

Zararlı tesislerinin kurulmasına nasıl 
; izin verildiğine şaşırdığını belirten 
i Muhtar, Kaymakam Orhan Işın'dan 
, tesisin kapattırılmasın! İstedi.

Köylüleri dinleyen Kaymakam Işın 
. daha* sonra işletme ruhsatı alan Hakkı 
: Üçüncü 'yü de dinledi.

Üçüncü, tesisin bugünkü duruma 
i gelıpesi İçin â milyar lira harcadığını, 
• bacasına filitre koyacaklarını, ve 
I çevreyi kirletmeyeceklerini söyledi. 
İ Ruhsatı inceleyen Kaymakam Orhan 
i Işın, ruhsatın mermer ocağına ait

görüşmek istediler. İsteğin Kaymakama i olduğunu gördü. Bunun üzerine tesisi 
bildirilmesinden bir süre sonra i geçici olarak kapattı. Kaymakam Işın, 
Kaymakam Işın, olay yerine'gelerek i konuyu inceleteceğini söyledi.
köylülerle görüştü. Bunun üzerine köylüler sessizce
■rClhâth Köyü Muhtarı Necdet Altay, i dağıldılar. Ve karar vereceğini 
bu bölgede daha önce kireç ocakları i belirterek köylülerin dağılmalarını istedi, 
bulunduğunu, çevreye ve zeytinliklere :

in

f Gemlik Tuncelililer 
.Derneği tarafından 
önceki hafta içinde 
özel timin Tunceli'deki 
uygulamalarını protesto 
İçin başlattıkları ve sona 
erdirdikleri açlık grevi bu 
kez Bursa Hacı Bektaş 
Veli Derneği ile 
Esenevler, Zümrütevler 
Kültür. Dernekleri ile 
Mudanya Tuncelililer 
Derneğinde de yapıldı.

Gemlik Tuncelililer 
Derneği'nde yapılan 
basın toplantısında 
.eylemlerinin yurt çapın
da yapılmakta olduğu
na dikkat çekilerek 
"eylemimizin amacı 
ülkemizde halkımıza 
karşı duyarlılığını yitiren 
çeşitli şekillerde 
baskısını sürdüren 
siyasal politikaların 
çözüm olmadığını , 
baskılar gelişen göç
lerin geliştirilecek 
demokratik siyasal

i değerlerle durdurul - 
İ .masını İstiyoruz" denildi.

"Artık insanlarımızın 
İ öldürülmesine, infaz 
; edilmesine, evlerinin 
İ. yakılıp yıkılmasına, 
i gözaltında kaybol - 
j malarına ve taraflı 
i siyasal yapılanmaya 
İ son verilsin diyoruz" 
i diye devam eden basın 
i toplantısında hükümet 
î ve bürokrasinin çelişki 
j içinde olduğunu, eylem- 
i lerinln yürüyüşle son bul- 
i ması için izin istemlerinin 
İ yerine getirilmediği 
I söylendi.

Tunceli'de cemevi 
= yapılarak gerçeklerin 
I gizlenemeyeceğinin dile 
İ getirildiği basın toplan- 
İ tısında "siyasi taleple 
| rlmlz yerine geti 
irilmediği takdirde 
ı eylemlerimiz değişik 
i boyutlarda devam 
î ettirmeye kararlıyız." 
■ denildi.

TOFAŞ, 
GEMPORT 
Limanından 
600 otomobil 
ihraç ediyor

Avrupa'ya lltalya 
üzerinden Tempra ihraç 
eden TOFAŞ Otomotiv 
Fabrikası bu kez de TOFAŞ- 
RAM işbirliği ile GEMPORT 
Lirnanı'ndan Çin Halk 
Cumhuriyeti'ne 600 otomo
bil ihraç ediyor.
GEMPORT Genel Müdürü 
Ziya Alkan, 18 Ağustos 1995 
cuma günü GEMPORT 
Liman ve Depolama 
Tesislerinde Çin Halk 
Cumhuriyetine ihraç edile
cek'otomobiller için bir 
tören düzenleneceğini 
söyledi.
Saat 11,30'da düzen
lenecek törenden sonra 
otomobiller, gemiye yük
lenecek daha sonra 
GEMPÖRT'ta konuklara 
öğle yemeği verilecek.

jUüR^alı 
Soroptimist1 lerin 
çneokiarı gelecek.

Gemlik

Gonca YERLİYURT
KUCAKLAŞMANIN KİTABI

Eduardo Galeano ismini duydunuz mu? Ya da 
Kucaklaşmanın Kitabı'nı...

Duymadıysanız bugün onunla tanışacağınız gün 
demektir. Size harika bir kitaptan alıntılar sunmak İstiy
orum. Bu sadece benim saptamam değil New York 
Times Gazetesi yazarı Jay Parini de onun için 'yani 
Kucaklaşmanın Kitabı için şunları söylüyor: "Bu büyü
leyici kitapta yazarın yaşamının İskeleti, ete ve kana 
bürünüyor. Kitapta şiir, özyaşam öyküsü, tarih, fantaıi 
v® siyasal yorum harmanlanıyor ve her biri en beklen
medik yollardan birbirini vurguluyor."

İşte bu kitaptan iki tane öykü...
Güvensizliğe övgü
Okulun ilk gününde öğretmen, çantasından koca

man bir şişe çıkardı:
"Parfüm dolu" dedi Miguel Brun'la öbür öğrencilere. 

"Sîzlerin ne kadar duyarlı olduğunu ölçmek İstiyorum. 
Kokuyu alır almaz elinizi kaldınn"

Böyle diyerek öğretmen şişenin tıpasını açtı. Birkaç 
dakika sonra havaya iki el kalkmıştı derken beş, on, 
otuz... bütün eller havaya kalktı.

Kokunun yoğunluğundan başı dönen bir genç kız, 
"Pencereyi açabilir miyim efendim?" diye sordu. 
Birçok ses onun isteğini yankıladı. Parfüm kokusuyla 
ağırlaşan hava kısa zamanda herkesin soluğunu 
tıkamıştı. Sonra öğretmen şişeyi öğrencilere birer birer 
inceletti. Şişenin içi su doluydu.

Karıncalar
Tracey Hill, Cannecticut'ın bir kentinde yaşayan 

küçük bir kız çocuğuydu ve oyalamak için, 
Connecticut'da ya da bu gezegenin başka herhangi 
bir yerinde yaşayan bütün küçük melekler gibi o da 
kendine eğlenceler bulurdu.

Bir gün Tracey, kendi gibi küçük okul arkadaşlarıyla 
birlikte bir karınca yuvasının İçine yanmış klt*.İtler 
atmaya başladı. Bu sağlıklı çocuk oyunun hepsine 
keyif veriyordu. Ne var ki Tracey, öteki çocukların 
görmediği ya da görmezlikten geldiği bir şey gördü ve 
bu onu adeta dondurdu ve hiç çıkmamak üzere 
belleğine kazıldı : ölümle yüz yüze gelince karıncalar 
çiftlere ayrılıyor ve böyle, ikişer ikişer, birbirlerine sokul - 
muş durumda ölümü bekliyorlardır.

Önümüzdeki günlerde yine Kucaklaşmanın 
Kitabı'ndan alıntılar sunacağım, merak etmeyin...

Soroptimist 
Kulübü'nden 
gençlik tura 
Bgghrkiye Soroptimist

Kulüpleri Federasyonu'nun 
“2. Gençlik turu" programı 
•çerçevesinde Bursa'ya 

| .gelecek olan Avrupa 
^^^Prasyonuna bağlı 
’-' Sötpptimist Kulüpleri'nin 
çalıklarından bir bölümü 

\ Gemlik'te ağarlanacak. 
" '«''Gemlik'in Soroptimist 

i'Kulübü Başkanı Mine 
IRR?niz. yaptığı açıkla- 

20 Ağustos 1995 
IjpİKSİr günü yaşları 16 ile 
.\2G'd(asında olan bir grup 
I' AytUpa'h gencin Gemlik 
I^v^çevresini tanımak için 
"İlçemize gelerek, TÜGSAŞ

BOBfeğinden sonra motor
ca Körfez’in gezdiriieceğini 

' ^yfedi.
" Mine Akdeniz, ülkelerin 

bu.tür p-
' fögromların çok etkili 

■^Öldüğünü, Türkgenç- 
Btelininde gençlik p- 
'regrâmları çerçevesinde 
^Avrupa'ya gideceklerini 
;jsö^di.

d

r<

.- Adliye Köyü Muhtarlığı 
19 Ağustos 1995

’ Cumartesi günü saat 
Jâ.oo de "1. Köy Yemeği 
Günü" düzenledi.
' Köylerine canlılık 
kazandırmak, yurdun 

IMb|İİİİ yerlerine dağılmış 
bulunan Adliye Köylülerini 

I köylerinde bir araya geti 
g rerek, dostlukları

" peklşlirmek istediklerini 
söyleyen Köy Muhtarı. 
Cevdet Turhan "Adliye

. Köyü gerek OsmanlI 
İmparatorluğu döne- 
minde gerekse

: Cumhuriyet döneminde 
Çök değerli yöneticiler 
yetiştirmiş bir köydür, 
ijtehâi gelenek ve 
'göreneklerini bozmadan 
korumuştur. Bu yıl başla 
kaçağımız Köy Yemeği 
gününde tanışıklıklar 
artacak, ata yurdu böyle 
bir günde ziyaret edilerek 
koy insanlarının birlik ve 
beraberliği artacaktır. Öte 
yandan davet ettiğimiz 
"konuklarımıza da köy mi 
saflrperverliğinin güzel bir 
örneğini sergillyeceğlz. Bu 
arada köyümüzün 
jjgüfelleşmesi ve kalkın- 
rnast için destek isteye- 
c-eğiz" dedi.
M. Adliye Köyü 

yemeğinde folklor gösterl- 
lerkdüzenlenecek, pilav 
HHH' yenecek, yayık 
ayranı ikram edilecek. 
‘'^ yemeğin etkin geçme- 
sLiçin çalışmalara hız ve

TAKIM ELBİSELER

kİ

itiAgA'zA

başı Mh. Mesudiye Sk. Otel Umurbey Altı

Tel : 513 20 75 GEMLİK
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TİŞÖRTLER, 

GÖMLEKLER

KOT ÇEŞİTLERİ 

BAY ve BAYAN
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3Y 
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ılc 
X 
3ÇDÜZELTME

Geçtiğimiz hafta 
gazetemizin 6. sayfasın
da yayınlanan 
"Görülmemiş ölüm" 
başlıklı haberde, haber 
kaynağının yanlış bilgi 
vermesi nedeniyle ölen 
kişi ters yazılmıştır. 
Olayda kalp krizi sonucu 
ölen Hamza Yücel'dir. 
Düzeltir. Okurlarımızdan 
özür dileriz.

ilik yinrf 
ne yaF

"Körfez'e abone olun"
©kuyum, ©kutun

GİYSİLERİ

ER YÜZLÜ

| Rli Çatak ue Oğulları

I
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KONGRE İLANI
Anavatan Partisi 5. Olağan Kongr esi 

05.09.1995 günü saat 10.00'da Belediye 
Düğün Salonu'nda yapılacaktır. Şayet çoğun
luk sağlanamazsa bir hafta sonra 12.09.1995 
günü saat 10.00'da Belediye Düğün 

j Salonu'nda yapılacaktır.
Yönetim Kurulu

GÜNDEM :
1) Açılış

| 2) Kongre Başkanlık Divanı Seçimi
3) Saygı duruşu (Atatürk ve vefat eden partililer

I İçin)
4) Yönetim Kurulu faaliyet raporunun .okunması

I 5) Rapor üzerinde görüşmeler
I 6) Yönetim kurulu ibrası
r 7) Seçimler İçin tasnif komisyonu seçimi
i 8)Seçlmler

İlçe Başkanı seçimi
a) İlçe Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerin

; seçimi
b) İl delegelerinin seçimi

9) Dilek ve temenniler 
■ 10) Siyasi konuşmalar 
I 11) Kapanış.

Fındık 
üreticilerine 
uyan!
^^Bpındak Tarım Satış 
federatifleri Birliği (FİSKO 

üreticileri, 1995 
ürünü findik teslimi için 
^^Wien beyanname ver- 

konusunda uyarılar-
||gM|lalunuldu.
Fl^OBİRLİK yetkililerinden 
||İ|ien bilgiye göre, yıllık 
|||B||teslimat beyan- 
Namelerinin 15 Ekim'e 
=kadar verilmesi gerekiyor. 
O^ahname vermeyen 
^^Plerin fındığından, 
odak dışı muamele göre - 
^^|bin. ortaklara göre 

fazla kesinti yapıla- 
liilll -

çiFTçi köşesi Seval KAHRAMAN
Ev Ekonomisi Teknikeri

MUHTELİF MEYVE REÇELLERİNİN YAPILIŞI

İNCİR REÇELİ: \
Gerekli Malzeme : 1 Kg. kabukları 

. soyumuş reçellik incir, 6 bardak su, 2 
Kg. (8 bardak-su bardağı) şeker, 1 /* 

| J fincan limon suyu.
Yapılışı : Kabukları soymuş incirleri 

[haşlayıp, İyice süzülmesi için bir 
[kenara bırakın, İçinde 2 kg. şeker 
■/bulunan bir tencereye 6 bardak su 

r. koyarak kıvamlı bir şurup haline 
l ;gelinceye kadar orta ısıdaki bir ateşte 
İ kaynatın. Haşlanıp iyice süzülmüş incir - 
i ler bu şuruba ilave edip koyu kıvamlı 

! bir hale gelinceye kadar kaynatın.
İstediğinizde koyuluğa gelen reçele 

1'1/2 fincan limon suyunu ilave pderek 
i.,3-4 dakika daha kaynatın ve soğu
lmaya bırakıp.

KARPUZ REÇELİ:
Gerekil malzeme : 1 kg. karpuz 

kabuığu, 1.5 kğ şeker, 2 paket vanilya, 
yumruk büyüklüğnde sönmemiş kireç, 

İL limon suyu.

Yapılışı : karpuz kabuklarını İyice 
j soyun, sonra pembe kısmını baklava, 
11 baklava kesin 2 saat kadar kireçli suda 
\ bekletin, bu süre sonunda kabukları

; sudan çıkartın ve bol suda iyice y 
• yıkayın. Sonra su dolu bir kapta 5 daki- 
I ka kadar kaynatın, kaynama işemi bit- 
: tikten sonra ocaktan indirilen kabukları 
i başka bir tencereye bir sıra kabuk bir.. 
' sıra şeker dizin bu arada limon suyunu 
■ ve vanilyayı da içine iyi ce karıştırın.
i Sonra bu tencereyi yeniden ocağa 
i koyn ve kaynatın.

Bir süre kaynattıktan sonra ateşten 
i indiriniz!. Reçeliniz soğuyup kendini 
i blması içln l2 saat bekleyin. Sonra 
i yarım saat daha kaynatın kıvamını 
İ bulsun diye, soğutun sonra yine yarım 
\ saat kaynatın, ateşten alın soğumaya 
i bırakın ve işte reçeliniz hazır.
i t Püf Noktası: sönmemiş kireci suyla 
i söndürürken dikkatli davranmak 
i gerekir, bol soğuk suya bir tülbent 
^.içinde bir toprak SÖNMEMİŞ kireç 

■ atın, bir kenara koyup İyice sönnmesini 
\ bekleyin ve karpuz kabuklarını 
: yavaşça içine yatırın. Bu işlem karpuz 
: kabuğunun ''dağılmamasını, yerken 
\ ağzımıza çıtır çıtır gelmesini sağlar. 
İ Hem görünüşü hem lezzeti, hem 
\ kokusu güzel olur...

Es I 
kısıklığını 
önemseyin 
(BVE) Gırtlmak kanserinin 
bazı hallerde en erken ve 
^^gin özelliğinin ses kısık- 
((ğ) Öldüğü bindirildi.
Ses kısıklığının üst solunum 
yoSan enfeksiyonlarından 
İöBBıklanabilecegi gibi, 
sesin kötü kullanılmasıyla 
da ortaya çıkabiliyor. 
Gırtlak Kanseri görülen 
hastaların yüzde 98'1 kronik 
sigara kullanan erkekler- 
den oluşmaktadır. Son yıl - 
larda yine sigaraya bağlı 
gırtlak kanseri, kadınlar 
arasında da yaygınlık 
5girmeye başlamıştır.

Şıklığının, hastalığın . 
erken tanısı ve tedavisi 
acısından büyük önem 
taşıyor 
Günlük yaşamda sıkça 
karşılaşılan sorunlardan biri 
de ses kısıklığıdır. Kısıklık bir 
;i|sf?şÖjunum yolu enfeksi 
yortuyla birlikte başlamışsa 
ya da sesin zorlu kul- 
(anımının ardından ortaya 
çıkmışsa alınacak bazı sıvı 
gıdalar, nemli hava gibi 
enlemlerle en geç bir hafta 
içersinde en önemli nokta, 
»OB10 yılı aşan sürede, 
günde ortalama bir paket 
Sigara kullanan kişilerde. 
herhangi bir nedenle 
ortaya çıkan ses kısıklığıdır. 
BU kaklık, 3-5 günlük tedavi 
veîstlrahatle 
düzelmemişse, mutlaka bir 
uzmana başvurulmalıdır.

Orman dışına 
çıkarılan yerler 
orman köylüsüne 
satılacak
(BYE)Orman sınırları.dışına 
çıkartılan yerlerin orman 
köylüsüne satışına imkan 
sağlanmasına ilişkin kanun 
lllIlgrBMM Tarım-Orman 
ve Köyişleri Komisyonu'nda 
kabul edildi.
Komisyonda benimsenen 
teklif, orman dışı bırakılan 
yerlerin satışında, hak 
sahiplerine sulu toprakta 40 
Bpwm, kuru toprakta ise 
1ÛÛ dönümlük sınırlama 
BeMvor. Bu kanunlar 
ygrdirlanacak kişilerin hak 
sahibi olabilmesi için orman 
köyü nüfusuna kayıtlı oması 
vekahunu yürürlüğe girdiği 
fatihten itibaren geriye 
yönelik olarak en az 15 yıl 
şu'jtOe o yerde ikamet 
etmiş olması gerekiyor

GÜNCEL SORUNLAR
gürcmy

"HOŞGÖRÜNÜN VE UZLAŞMANIN 
TARTIŞILMAZ GEREĞİ"

Yakın bir gelecekte, toprakları "petrol ve gaz boru 
Katlarıyla" döşenecek Türkiye, petrol zengini a 
ropların "pabucunu dama atacaktır"

Ama., "bu tarihi fırsatı" kullanmanın iki önemli şartı 
var. "Uzlaşma" ve "İstikrar"

Bu iki unsur, çalışma hayatında, ekonomide, ppll - 
tlkada -kısacası yaşamın her alanında "devletimiz ve 
insanımız" için son derece önemli.

- Şöyle bir bakalım. Toplumsal yaşamımızda bu İki 
önemli unsuru "yakalayabildik mi acaba"...

- Ekranda, bir sanayi liderinin, ödediği vergiyi nasıl, 
"devletin başına kaktığını" görüyor.

Ve "sadece paraca zenginliğin" insan için yeterli 
olmadığını anlıyorsunuz.

- Muhatabı olan “Bakan" ise, dünyanın yeni 
yapılanmasını kabulde zorlanıyor. Hala, “1968'11 yıl
lara takılı kaldığı" belli.

Ama.. Sanayi liderine "özür diletme konusundaki 
büyük ısranna" hak veremiyor, ve "pes diyorsunuz"

- Mecliste, "herkese açık kürsü varken", üyelerin 
oturdukları yerden bağırıp, çağırdıkları, "birbirlerinin 
ve kürsüde konuşanın üzerine yürüdüğünü" hayretle 
izliyorsunuz.

- Maksadı ne olduğu belli olmayan bir milletvekili, 
bir “diğer gurubün tepkisini sağlamak amacıyla" 
"cuma namazı izni için kanun teklif veriyor" ve 
amacına ulaşıp, "öteki gurubu çıldırtıyor"

Ve "ülkenin esas gündemi bir süre kilitleniyor"
Halbuki, tepki gösterenler "yahu kardeşim cuma 

namazı izni zaten sorun olmuyor. Eğer bir düzenleme 
gerekirse, bu istek, toplu sözleşmelerde yer alsın. 
Başbakanlık ve Bakanlık genelgeleriyle İlgili birim
lere yetki verilsin" diye "yeni bir fikir üretemiyorlar", 
karşı bir teklif getiremiyorlar.

Ve tabi "oylama olsa bile" "uzlaşma" olamıyor..
- Medyanın, zaman zaman “yetkilerini aşarak" 

halkı ve hükümeti yönlendirdiğini, .
- Amacı centilmenlik olan bir futbol maçına seyir

cilerin döner bıçaklarıyla geldiğini, -
-Trafiğe çıkan birsürcünün “canavarlaştığını",
- Bir il meclis toplantısında "yumrukların konuş

tuğunu”
- Parti kongrelerinin ise "kavgasız geçmediğini", 

görüyor ve hep birlikte üzülüyoruz.
Tüm bu olayları görüp, "Türkiye'de Demokrasi yer

leşiyor" diyen yetkililere katılmak mümkün değil.
Biz, demokrasinin "kavga ederek yerleşmesi ye 

rine konuşarak yerleşmesini" diliyoruz.
Evet, bölgede "süper devlet" olmayı hedefleyen 

Türkiye'nin, ilk önce her alanda "uzlaşmayı ve istikrarı" 
yakalaması şarttır.

Bunun içinde, ilk güzel örnekleri "ülkeyi yöneten
lerin.vermesi" zorunludur.

1996 yılının her alanda "uzlaşma ve hoşgörü yılı11 
olması dileğiyle...

KÖKJE2 OJSE^
Matbaacılık-Yayıncılık- Tanıtım Hizmetleri

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

■ Tel: 513 1797
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Serap ‘Bİ‘KLİ‘]Q BUNLftRI BİLİYOR MUSUNUZ? '

i Ağrısız bir yaşamın ipuçları
Sırt ve bel ağrılarının, acılarının üstesinden gelinebilir mi? 
Belki de suçlu, fazla kilolarınız....
Bir şey kaldırmak için yere eğilip 

ansızın sırtına b'ıf acı saplanan kişiler 
L İçin, sırt ve bel ağrılarının en başta 
| gelen yakınmalardan biri olduğu 

gerçeği şaşırtıcı gelmeyecektir. 
Çoğumuzun bu tür deneyimi olduğuna 

I göre, sırt ağrılarını daha iyi kavramak 
'■ hepimizin yararına olacaktır.

Sırt düzeneğinin karmaşık yapısı 
। gözönünde tutulursa, sırt ağrılarının 
। neden bu denil yaygın olduğu daha 

İyi anlaşılır. Dayanıklı olmasına karşın 
। çok kolay incilebilen kemik, kıkırdak 
I ve kaslardan oluşan omurga, bedeni
li ni tüm yükünü taşıyan bir dizgedir. 
I Belkemiği adı da verilen bu dizge, tekil 
, izlenimi verse bile, boyundan kuyruk 

’ ’ sokumuna dek bir S biçiminde uzanan, 
3 omur adı verilen 23 yuvarlak kemikten 

oluşur. Omurların beşi sırtın alt 
bölümünde toplanmıştır. Bedenin en 
çok yüklenilen bölgesi olduğundan 
sırtın da en sorunlu bölgesi olma 
niteliğini taşır.

Omurga denen br sinir kümesi 
organların arasından sallanarak 
bedene yayılır. Her omuru birbirinden 
ayıran ve koruyan, ortası birbirinden 
ayıran ve koruyan, ortası jölemsi dışı 
sert ve dayanıklı diskler bilinir. Bu diskler 
esnekliği sağlamanın yanı sıra, kişinin 
dik durmasının olası kılan kas ve kıkır - 
daklâra destek oluşturur.

Sırta destek veren kasların incilmesi 
aşağı sırt bölgesine ağrı veren en 
yaygın ancak en önemsenmeyecek 
nedenlerden biridir.

Yaşlanmayla birlikte belkemiği disk
lerinin kaçınılmaz olarak bozulmasın
dan ötürü sırtla ilgili çok daha ciddi

sorunlar ortaya çıkabilir. 30-55 yaşları 
arasında disklerin çekmeye başla
masıyla darbelere karşı direnç azalır 
ve omurgalar korunmasız kalır. 
Sonuçta normal gerilme ve incinmeler 
belkemiğine daha çok yüklenir. Ender 
durumlarda, örneğin şiddetli bir darbe
den disklerde meydana gelen bozuk
luklar, ortadaki jölemsi bölgenin dışarı 
sarkmasından fıtığa neden olabilir ve 
bacaklar uzanan sinirlere baskı yapar. 
Bu durum kişiye acı veren siyatikle 
sonuçlanabilir. Bu da sırttaki ağrının 
bacaklara kaymasına neden olur.

Geleneksel sağaltın yöntemlerinin 
etkisiz kaldığı süreden beri ağrıların 
iyileşmesi uzun zaman alabilir. Bu 
durumdaki hastalar başka seçenekler
den yararlanma yoluna giderler. Ayak 
sağlığı merkezleri ve östeopati uzman
ları hastalara ağrıları ile baş edebil
menin yollarını gösterirler

Ağrısız bir gelecek:
- Sigarayı bırakın
- Uzun süre aynı durumda oturmak

tan kaçının
- Sert bir yatakta yatın

Uzun bir süre oturmak ya da 
araba kullanmak zorundaysanız, 
sırtınızı yastık ya da rulo edilmiş havluy - 
la destekleyin.

- Yerden bir şey kaldırırken dizlerini- 
ni bükerek eğilip kalkın, belinizi bük
mekten kaçının.

- Duruşunuza özen gösterin
- Fazla kilolardan kurtulun
- Spor yaparak bedeninizi zinde 

tutmaya çalışın.
- Çarpma ve vurmalardan kaçının.

Halkbank 'tan yatırımcıya destek
(BYE) Halkbank, Türk 

cumhuriyetlerinde yatırım yapacak 
bjilaf, sanatkar ve küçük sanayicilere 20 
milyon alman markı tutarında kredi kul
landıracak.

Türkiye Halk Bankası Genel Müdürlüğü, 
Türkmenistan'da bir büro açıldığını, 
Kazakistan'da büro kurulması için de izin 
alındığını belirterek, projenin uygulan
ması için yapısal sorunların çözümüne 
çalışıldığını belirtti.

Küçük sanayici, esnaf ve sanatkarlara 
Kullandırılması planlanan 20 milyon mark
lık kredinin alman finans kurumu KİF'den

temin edildileceği belirtiliyor.
Bu ülkelerde karşılaşılan ve ileride 

karşılaşılabilecek sorunların çözümlen - 
meşinden sonra projenin hayata geçi 
rilebileceği öğrenildi.

Proje kapsamında kullandırılacak 
kredi ile Türk Cumhuriyetlerdeki ticari ha. 
yatın gelişmesine önemli katkı 
sağlanacak.

Öte yandan, Halkbank, özel program 
dahilinde. Doğu ve Güneydoğu böl
gelerindeki 22 il için 1 trilyon lira ek kredi 
açacak.

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

Resmi Daireler 
TEK Arıza 
TEK işletme 
Turizm Der.
Spor Sah. 
Orm. Böl. Şf. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Eğt. Mrk.

5132066
5134503
5131274
5131900
5131286
5131174
5131846

Gemi Saatleri
Yalova -Sirkeci (İşgünlerl) 

05.50-13.05-77.00. 
Tatil Günleri 06.30-13.00-17.00

Çocukların dişlerinin konuşmaya etkileri
SSK Hastaneleri diş doktorları, ön diş - 

lerinin kaybedilmesinin, çocukta konuş
ma güçlüğüne neden olacağını söylü 
yorlar.

Kaza ya da çürük nedeniyle ön diş
lerinin kaybedilmesi drumunda, çocuk
ların (F), (V), (S), (Z) ve (T) harfleriyle 
başlayan sözcükleri seslendirmede zor
luk çekeceğini, bunun daha sonra eski 
bir alışkanlık olarak ömür boyu devam 
edeceğini bildiriyorlar.

Dişlerin korunmasının anne karnında 
başladığını, hamile annenin yetersiz 
beslenmesinin, karnındaki-bebeğin diş 
embriyolarına kötü etki yapacağı belir
tilerek, çocuğun diş ve çene gelişiminin 
sağlıklı olması için annenin gıdasının 
özellikle (D) vitamini, kalsiyum ve fosfor

bakımından zengin olması gerekir. 
Anne, emzirme döneminde de beslen
mesine dikkat etmelidir.

Süt dişlerinin çocuğun gelişimi ve 
büyümesinde önemli rol oynuyor.

Süt dişleri, sürekli dişlerin süreceği 
zaman kadar, yer tutma ve çene gelişi
minde uyarıcı görevinde bulunurlar. 
Genellikle anne babalara, süt dişlerinTh 
yerine daimi dişlerin süreceği gerekçe
siyle, çocuklarına dişlerine dikkat 
etmeleri konusunda uyanda bulun 
mazlar. Oysa, süt dişi iltihabı daimi dişe 
zarar verebileceği gibi, çocuğun genel 
sağlığının da tehdit eder.

Çocuklara diş bakımının 2 yaşından 
i itibaren anne ve babalar tarafından 
i öğretilmesi gerekiyor.
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Toplu konuta kredi ve KDV indirimi
Toplu konut idaresi, en az yüzde 40 

.seviyesine gelmiş toplu konut inşaat
larında ağustos ayında 195 milyon 500 
bin liraya kadar yeni kredi verileceğini 
açıkladı.

Toplu konut idaresi yaptığı açıklama
da, daha önce toplu konut fonundan 
kredi almayan krpdilendirilmiş bir başka 
toplu konut projesine ortak veya üye 
olmayan, kendisine, eşine ya da 
velayeti altındaki çocuklarına ait başka 
bir konutu bulunmayan kişilerin ortak

veya üye olduğu projelerin, bu krediler
den yararlanabileceğini söyledi.

Öte yandan, net alanı 150 metreka 
reye kadar olan konutların teslimi ve 
konut yapı kooperatiflerine yapılan 
inşaat tahahhüt işleri, 31 Aralık'a kadar 
Katma Değer Vergisi'nden' (KDV) muaf 
tutulacak.

Maliye Bakanlığı'nın tebliğine göre, 
sözkonusu konutların altyapı ve çeşitli 
inşaat işleri ile çevre düzenlemesi de 
istisna kapsamına alındı.
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ŞİİR KÖŞESİ

DÖRTLÜKLER

Bitti sandığım yerde başlayan 
delice akan su, yağan yağmursun. 
Duygusun, düşüncesin, hayalsin sanki 
dünyama ansızın doğan güneşsin.

Karda, fırtınada, kışta, ayazda 
bir yaz güneşi gibi dolan odama 
hayalle gerçeğin karıştığı an 
aklımı başımdan alan rüyasm.

Bilmediğim ülkelerden gizemli 
belki yıldızlardan bile uzaksın. 
Ulaşılmaz sandığım anda sen 
bana benden daha yakınsın.

Raşit BİÇERSOY

Atina 9.6.1986
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Kaymakamlık
Kaymakamlık I 5131051
Kaymakamlık Ev 5] 3] 952
•C. Savcılığı 5131053
C. Savcı Yrd. 5] 32954
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

Halk Kütüp. 
As. Şb.
Karayolları 
Uman Bşk. 
Mal Md. 
Nüfus Md. . 
Özel İd. Md. 
tapuSIc. Md. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md. 
Ver. Da. Md. 
İlçe Tar. Md. 
İlçe Seç. Md.

5131353
5131057
5131308
5131133
5131095
5133742
5131507
5131414
5131364
5131411-5130024
5131042
5132360
5131186
5134994

Deniz Otobüsü

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su işletmec* 
İtfaiye /

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

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

5134521-111
Yalnız 185

TÜP DAĞITICILARI

Yalova -Kabataş (İşgünlerl) 
07.20-09.35-17.10

Tatil Günleri 10.35-13.30-17.15 
Yalova -Kartal (iş günleri) 

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

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

513 12 95 
5141700
513 1637
513 16 37
513 88 43
513 22 59
513 45 46
513 17 38
513 65 00
5İ3 40 95

MEZAR TAŞIM 
Kurudu damarlarımda kanım. 
Çürüdü, bir avuç toprak dolu. 
Bütün vücud-u akşamım...
Yok bu yerde kimsem;
Ne sevgi., ne dost, ne akranım 
Ezelden dindi, damla damla 
Akan gözyaşım..
Şimdi başucumda dikili duran 
En sadık arkadaşım 
Mezar taşım..

NERDESİN
Bir şeyler yazmak istiyorum
Zannediyorum kİ
Çıkmayacak sesim
Çok hüzünlüyüm
Sanki keslliverecek gibi oluyor nefesim
Tükeniverdi bir anda
Bütün olanca hevesim
Birşeyler yazma istiyorum
Ey içimdeki arzular
Nerdesin.

* "Mezar Taşım" ve "Nerdesin" adlı şiir
ler Raşit Blçersoy'un "Yarım yol" adlı 
kitabından alınmıştır.

GADDARA
Yıkık köprüler altından akar
Bulanık sular
Ve uçar
Uçar düşüncenin bakir göklerinde 
Tüm özgürlüğünce ak güvercinler 
Sen
Tanrı bahçelerinde
İblis
Peri cinler
Hiç insan gördün mü gaddara

Uçuyor kanat olmuş
Uluyor rüzgar olmuş 
Bilinç altlarından
Sonsuz hedeflere dörtnala atlar
Sıkılan yumruk
Alınteri
Gözyaşı
Diş gıcır tısı üstünde saltanatlar 
Sen hiç kral oldun mu gaddara

Seviler tutkular vardır 
Özgürlüklere eş 
Özgürlükler vardır 
Kanla beslenen
Ve gerçekler gizlidir 
Düşler içinde sancılı 
Sen bir ömrün akşamında 
Kırık kanatlı kuşlar çar esizllğinde 
Bir çift gözün efkarına daldın mı 
Gözlerinde bir nebze nem 
Sen hiç ağladın mı gaddara

Anılar vardır yaşanmış
Anılar vardır belleklerde yitik 
Gülmekler olur
Ağlamaklardan bin beter
Ve dökülür şarkısı özgürlüğün 
Kavruk titrek dudaklardan 
Bıçkınlarla kördüğüm 
Sevmek olur
Kan rengi akşamlar içinde 
Sevmekler olur
Acının zaman olduğu yaşamlar içinde 
Sen hiç sevdim mi gaddara
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fer Bayramının kutlama
Zafer Bayramı Türk Silahlı Küvetleri 

Birliği'nin 73. yıldönümü 30 Ağustos 1995 
çarşamba günü törenlerle kutlanacak.

ve Kaymakam , Garnizon Komutanı, 
Belediye Başkanı tarafından askeri bir - 
liklerin ve halkın bayramı kutlanacak.

30 Ağustos 1995 Çarşamba günü 
törenler saat 09.00'da Cumhuriyet 
alanında Atatürk Anıtına çelenk kon
ması İle başlanacak. Saat 09.15 ile 
09.45 arasında Ticaret ve Sanayi 
Odası'nda Garnizon Komutanı tebrik
leri kabül edecek.

Daha sonra tören yerine gidilerek

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın 

okunmdsından sonra bayrak töreni 
düzenlenecek.

Günün anlam ye önemini belirten 
konuşmanın yapılmasından sonra 
askeri birlikler geçit töreni düzenleye
cekler.

gelişiyor

M
gemisi
■ez E" 
limanımıza 
geldi 
^^^Blcu ile gelen 

^^^Kemisl yükünü 

limanımızdan

^^^Ml ticareti kap- 
lılİB10 3< kez 

limanımıza gelen ELVA 
|||||||||mi MİSPA'nın

malları GEM- 
^^^^Mnanından yükle 
•;^f^:"geçtiğimiz hafta 

ülkeöne döndü.

KAYIP

Kastamonu Tosya 
Nüfus 

Müdürlügü'nden 
aldığım nüfus < 

cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür]

Mehtap 
ERZURUMLUOĞLI

Biyoloji 
araştırmacıları 
gençlik pınarını

( D1D )Ölümsüzlüğün 
'^Acthtarını bulma 
.yönünde bilim giderek 
daha büyük başarılar

i d e ediyor.
İWBstırmacılar kısa bir 

süre önce insan ömrünün 
. 4$ yıl uzatılabileceğini 
îddld etti. Gerçi araştır- 
,mg|or kendi görüşlerince, 
.teorik hedefleri olan

MMBkül "gençlik pınarı- 
•-nâ*-asla ulaşamayacak- 
Pİ^^ncak organizmanın 
|||||||bn yaşlandığı ve 
BHAün nasıl gecikth 
M^glecegl konusunda 

sürekli daha kesin cevap- 
4ar buluyorlar.
Araştırmacılar, yaşlan - 

|M|İin sorumlusu olan kro- 
^Msm parçacıklarını 
B^İBa buldu. Tabii ki bu 

bönüz kurtçuklar üzerinde 
■■yü'Jfflan araştırma için

■
srl®|Kurtçukldrın 
nde yaklaşık yüzde 
bir artış sağlandı.

Biyologlar şimdi "Age 1" 
bdlt.geni, insan kalıtım sis - 
temt içinde izole edip et 

•£|$drnek için bir terapi

■
irmeye çalışıyorlar.

ve sağlıklı bir 
^^j^nın en iyi İlacı eski- 

beri olduğu gibi, 
sağhklı sosyal ilişkiler ve 
'beden ve zihnin ömür 

antrenmanı; ne de
OİSO İşleyen demir pas tut- 
maz.

Türk ve Alman 
polisi daha 
sıkı işbirliği 
yapacak

Türk ve Alman Polisi 
daha sıkı bir işbirliği 
yapacak. Hedef, polis eğiti
minde işbirliğine gitmek. 
Uyuşturucuyla ilgili artan 
suçlarla mücadelede 
daha yakın bir işbirliği 
gerekli ve de mümkün 
görünmektedir.

Ele alınan konular 
arasında, Türkiye'den 
Almanya'ya yasadışı yollar - 
dan girişin yarattığı sorun 
da vardır. Bu alanda, 
yasadışı yollardan ülkeyle 
adam sokmayla ilgili 
mücadelede işbirliği özel 
bir önem kazanıyor. 
Almanya ve Türkiye, 
10.03.1995 tarihli sözleş
menin süratle uygulan
masıyla, Almanya'da 
yasaklanan PKK ve diğer 
terör örgütlerinin suçuna 
ortak olan Tür vatan
daşlarının sınırdışı 
eaıımesınin, Almanya'ya ilti
ca talebinde bulunmak 
amacıyla yoğun bir şekilde 
akın edenlerin önüne 
geçmek İçin bir araç ola
bileceği konusunda hem
fikirler. Türklerin Almanya'ya 
ilticalarını ve yasadışı yol - 
lardan girişlerini önemli 
ölçüde örgütleyenler 
arasında PKK başta 
gelmektedir. Bunun sonu
cu olarak Türk ve Alman 
polisinin yoğun İşbirliği, PKK 
kaynaklı olaylarla ortak 
mücadeleyi de kapsaya
caktır.

Küçük Kumla'da 
güzellik yarışması 
yapıldı. DUYURU

4 yıldan beri eğitim-öğretime gururla devam eden 
Gemlik Özel KÖSEOĞLU Lisesi 1995-1996 öğretim I 

yılında daha geniş ve seçkin öğretim kadrosu Ife I 

hizmetine devam etmektedir.
Ana sınıfı: İlkokul; ortaokul ve.lise hazırlık sınıflarına 

kayıtlar devam etmektedir?.
ÖZEL KÖSEOĞLU LİSESİ GEMLİK
Tel : 513 50 83-513 50 84
Fax : 512 07 60

ggKiçük Kumla'da 
■bl||heksel güzellik yarış
ması geçtiğimiz hafta 
cumartesi günü Sarmaşık 
Tavernada yapıldı.

güzelin ».«katılımı ile 
i^Oİan yarışmada, ilk üçe 
giren güzellerin adları 
şöyle:
|MİI Cennet Helselman 
ÎW|B>etci)

2- Rabia Uludağ 
llllll Meltem Tuna

Belediye Başkanı Eşref 
Güre, dereceye giren 
güzellere armağanlar 
verdi.

ÇATAK
ÖVİ

/ 
:■ 
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DÜZELTME
Gemlik İcra 
Müdürlüğü'nün 993-329 
talimat sayılı 
Gayrimenkul Açık 
Artırma ilanında her ne 
kadar birinci sıradaki 
taşınmaz 18 pafta 6178 
parsel yazılmış ise de bu 
taşınmazın 16 pafta 618 
parsel sayılı olduğu ilan 
olunur.

GİYİM
TAKIM ELBİSELER 

f TİŞÖRTLER, GÖMLEKLER 

KOT ÇEŞİTLERİ BAY ve BAYAN

GİYSİLERİ 

çArAk GîYîm diLE^VİrzLü 
mAĞAzA

Hli Çatak ue Oğulları
Demirsubaşı Mh. Mesudiye Sk. Otel UmurbeyAltı 

Tel : 513 20 75 GEMLİK

ELEmAfl Apı tö<
l';

EVLERİNİZ VE İSTERLERİNİZ 
ARTIR DAHA TEMİZ

Son sistem Avrupa halı ve koltuk yıkama kurulama makinesi ile 

düzeninizi bozmadan evinizde veya işyerinizdo 

halı ev ve araba koltukları temizlenir.

Ayrıca özel veya kamu kurum ve kuruluşlarının işyeri 

büro ve yazıhaneleri sözleşmeli veya anlaşmalı olarak 

temizlik İşleri yapılır.

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

Tel: 51301 76 GEMLİK

Okuyıırh Ohitun

Matbaamızda temizlik işlerinde çalışacak 
BAYAN eleman aranıyor.

(Müracaatlar şahsen yapılacaktır)
Müracaat: Körfez OFSET
Gazhane Cad. Beceren Apt. Altı
No: 51/A GEMLİK

MATBAACILIK- REKLAMCILIK- 
YAYINCILIK HİZMETLERİ
Fatura- İrsaliye- Gider Makbuzu- 

Sevk İrsaliyesi- Serbest Meslek Makbuzu- 
Müstahsll Makbuzu- Cilt- El İlanı- Broşür-Kitap- 

BİR GÜNDE KAŞE YAPILIR 
Körfez OFSET bir Gemlik KÖRFEZ Gazetesi kuruluşudur*

Gazhane Cad. No: 51/A GEMLİK
TEL : 513 17 97
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çpügün, Ç\işan, günnet davetiyeleriniz için 

zengin çeşitierimizi
ve Jiyatfarımızı görmeden karar vermeyiniz.

DİZİ MUTLAKA ADAYINIZ.

HAFTALIK SİYASİ GAZETE

GEMPDORT LİMANINDAN OTOMOBİL İHRAÇ ŞÖLENİ İt

in't ffi) IOF.4S GÖNDERİLDİ
GEMPDORT limanı geçtiğimiz hafta tarihi günlerinden birini daha yaşadı. TOFAŞ Otomobil 

Fabrikasında üretilen 400 Doğan SLX ve 200 Tempra SLX kılimalı otomobil, düzenlenen törenle
Çin Halk Cumhuriyetine ihraç edildi. Otomobil Sanayiinin devi Japonya ve Kore'in hemen 
yanıbaşında bulunan dev ülkeye limanımızdan yapılan ihracaat, ülkemize yılda 1 milyar dolar 
döviz sağlayacak.
|r TOFAŞ Otomotiv Sanayi A.Ş. dünyanın gizli
devi Çin halk cumhuriyetine 400 Doğan LSX ve 200 
Tempra SLX otomobil ihraç etti. GEMPOR T 
Umanından yapılan ihracaat törenine Türkiye 
fotomobil Sanayi Derneği Başkanı Ali İhsan 
İlkbahar, Türkiyenin bu yılki otomobil ihracaat 
tutarının 1 milyar dolar olacağını, ihracaatın 
gelişmesi için yüksek vergilerin makul düzeye 
indirilmesini ve otomobil üretici firma sayısına sınır
lama getirilmesini istedi.

~ Törende konuşan Koç Holding'in Dış 
Pazarlama şirketi Ram'ın Genel Müdürü Haşan 
Bengü ise, Çin'e yıl sonuna değin 2 bin 500 oto
mobil ihraç edeceklerini, 19v6 yılında ise bu 
sayının 10 bin olacağını belirtti.

GEMPORT Limanından Avrupa pazarlarında 
satılmak üzere yine TOFAŞ tarafından otomobil 
ihracaatının Çin'in Tianjin limanına gidecek gemi 
ye TOFAŞ Otomobiller yüklendikten sonra konuk
lara GEMPORT A.Ş. tarafından öğle yemeği veril
di.

Haberi sayfa 3'te

ffiffinci Adliye Köyü Yemek günü kutlandı Kısa kısa kısa

Köyde yemek keyfi 
— ■- -

■ Adliye köyü Muhtarlığı 
tarafından bu yıl ilk kez 
düzenlenen "L. Köy 
Yemeği Günü" coşkuyla 
kutlandı.
'Geçtiğimiz hafta 
cumartesi günü saat 
13.00 de yapılan yemek 
gününe Kaymakam, 
Belediye Başkanı, ANAP 
milletvekilleri Feridun 

HAFTAYA BAKIŞ
O Kadri GÜLER

Laleli'nin hatırlattığı
ı Yılmaz Akkılıç, bugünkü yazısında "gelişmek ve genleşmek" 
konusunu ele alarak Türkiyenin hızlı bir şekilde genleşmesine 
karşın, gelişişemediğini belirtiyor.

Şayın Akkıhç'ın değerlendirmesi çok doğru.
Ülkemiz büyük bir değişimi yaşıyor. Sanayi büyüyor, nüfus 

büyüyor, kentler büyüyor, ihracat büyüyor.
Geçtiğimiz hafta GEMPORT Limanından Çin Halk 

Cumhuriyetine 600 otomobil ihnaç edildi. Otomobil sektörünün 
getirisinin 1 milyar dolar olduğu Otomotiv Sanayi Derneği Başkanı 
tarafından açıklandı.
I Bundan 15-20 yıl önce, Türkiyenin ihracat girdisinin yalnız 3-4 
milyar dolarla sınırlı kaldığın (düşündükçe bu konudaki büyümenin 
ne denli arttığını düşünüyorum.

Pünkü sabah Gazetesinde çakan başlık dikkat çekiciydi.
| İstanbul Laleli bavul ticareti sektörünün Türk ekonomisine 
katkısının büyüklüğünü'düşündükçe,11 işte elimizde bir fırsat. 
Gemlik'e de bavul ticaretini nasıl getiririz" diye kendi kendime sor
dum.

Bildiğiniz gibi Elva adlı Rus gemisj bavul ticareti kapsamında 
üç kez limanımızdan mal yükleyip gitti. Birkaç gün sonra yeniden 
gelme olasılığı var.
| Demek, bavul ticareti bizde de kıyısından köşesinden başladı. 
Ama; tüm zorluk, bunu yolcu bazına indirmek. Yani yolcu gemileri
ni de limanımıza getirtmek.

Biı* dostumla dün söyleşirken, Laleli olayının basına yansı - 
mayan büyüklüğünden söz etti. Dostum,"Gemlikliler bu fırsatı iyi 
yakalamalı. Ticaret/Odası yetkilileri gidip günlerce Laleli'deki 
alışverişi gözlemeli" dedi.

Lalali'deki iş randım anlatmak için de benim 2x5 ölçüsündeki 
«yazıhanem kadar bir dükkanın aylık kirasının 300 milyon lira 
olduğunu söylemedi, bilmem size ne kadar inandırıcı gelir.

Bana inandırıcı geldi.
| Rusların gemiden indikten sonra yerleştiği otelden çıkınca 
alışveriş yapacakları yerlere yürüyerek deği.l Koşarak gittiklerini ve 
çok yüksek düzeyde -bavul ticareti kapsamında- peşin alışveriş 

. yaptıklarını söyleyince, ilgililerin ilgilenmeleri için 'yazmam doğru 
olacak' dedim kendi kendime.

Bu arda Laleli'de rus ticaretini elinde bulunduran 
| Doğubayazıflı vatandaşlarımızın Gemlik ile yakından ilgilendikleri - 

ni de burada yazmayı bir Gemlikseveıiik görüyorum.
te Işden geçmeden bu konuya eğilelim.
Belki Gemlik'in genleşmesini.değil ama, gelişmesine katkısı 

olur.

Pehlivan ve Mehmet 
Gedik, köy muhtarları ve 
kalabalık davetli 
toplluğu katıldı.

Yemek gününde 
Köylü kadınların yaptığı 
bulgur plavı, kavurma et, 
yaprak dolma yendi 
yayık ayranı içildi.

Haberi sayfa 3'te

H

M

Üçüncü 
Cumhurbaşkanı merhum 
Celal Bayar ölümünün 
üçüncü yılında bugün 
Umurbey'deki Anıtmezarı 
başında düzenlenecek 
devlet töreni ile anılacak.

Anma törenlerine 
Cumhurbaşkanlığı adına 
bir yaverin, katılması bek
lenirken, hükümet adına 
da Spordan sorumlu 
Devlet Bakanı Şükrü 
Erdemin gelmesi bek
leniyor. ANAP Genel 
Başkanı Mesut Yılmaz da 
anma törenlerine katıla
cak.

Anıtmezar başındaki 
anma töreninden sonra 
Bayar Kütüphanesinde 
Prof. Ayhan Şongar ve 
Gültekln Başak konuş - 
maçı olarak katılacak.

Öğle namazından 
sonra ise mevlit okutula
cak.

Haberi sayfa 3'te

“Gelişmek ve 
Genleşmek üzerine0 

Yılmaz AKKIUÇln yazısı 
2, Sayfada 

Bir tatilin düşündürdükleri 
Necati KARTAUın yazısı

2. Sayfada 
“Gemlik'ten Çin'e" 

Gonca YERLiYURTun 
yazısı 

4. sayfada 
Hoşgörünün ve 

“Gemlik'ten dünyaya 
açılan pencere" 

Erol GURÇAY in yazısı

Evleri soyup 
soğana çeviren 
hırsız yakaladı 
Gemlik, Büyük Kumla 

^MBodrum da sayısız 
■eve girerek para, ziynet 
leSyası ve elektronik 
araç çalan azılı hırsız 
Hakan Çelik(22) Gemlik 
Jandarmasının takibi 

i^Şunda İstanbulda 
||||ıalandı.
||||| Haberi sayfa 2'de

SSK'da Morg ve 
|gasilhane yok 
MBsyal Sigortalar 
l&mu Gemlik 
Postanesinde morg ve 
gasilhanenin olmaması 

llllbrtalılvarıhın yakın - 
loğlarına neden oluyor 
^^jrtahlar hastanede 
fltBnlerin yıkanacağı 
IStBn bulunmamasının 
IBİlyük eksiklik olarak 
niteliyorlar.

Haberi sayfa 2'de

Küçük Kumla 
Kalkındırma 
Kooperatifi arsa 
satın aldı

lİlİBük Kumla Kasabası 
İjBnmsal amaçlı 
'.Kalkınma Kooperatifi 
SB95 sezonunda ala- 
i^ğkları zeytinleri epola- 
Msk amacıyla 800 m2. 
I^m satın aldı. 
i||g Haberi sayfa 4‘de 
■ İl Divan
Toplantısı yaptı

Wfah Partisi İl
Başkanlığı divan 
toplantısını geçtiğimiz 
pazar günü Bayaraktar 
Düğün Salonunda yaptı. 
Toplantıya İl Başkanı 
Alfan Karapaşaoğlu 
Başkanlık etti. Divan 

Mplantısında partinin 
çalışmaları gözden 
geçirildi, hükümet 
eleştirildi.Illll Haberi sayfa 3'de

Gazhane Cad. No:51/A GEMLİK 
Tel: 513 1797

Sağlık Müdürlüğünce yaptırılan analizleıde 
denizimiz daha temiz çıktı.

Körfez bu kez temiz
İl Sağlık Müdürlüğü, 

Çevre Sağlığı ekiplerince 
3 Ağustos 1995 günü 
Gemlik körfezinden alınan 
su örneklerinde, denizimiz 
daha temiz çıktı.

;B u r s a Sağlık 
Müdürlüğünden Gemlik 
Kaykamlığına gönderilen 
su analiz raporlarında, 
Bürsa Hıfzısıhha 
Enstitüsünde yapılan 
analizlerin sonucu göre Su 
Kirliliği Kontrol 
Yönetmenliğine uygun 
oylmayan kesimlerde 
denize girilmesinin önlen
mesi ve bu bölgelere "Bu 
bölgede denize girmek 
sağlık yönünden satın- 
calıdır" yazılı lehva asıl-' 
ması istendi.

Gemlik Ahmetbey

Güzel Gemlıkımızın 
düşman işgalinden kurfu - 
luşunun 73. yıldönümü bu 
yıl ikinci kez şenliklerle 
kutlanacak.'

Belediye Başkanı 
Nuretin Avcı, Kurtuluş 
gününü bir hafta boyun
ca etkinlikler yaparak 
kutlayacaklarını, »gönüllü 
kişilerin de desteğiyle 
Kurtuluş Balosu düzen
leneceğini, 9 Eylül günü 
Belediye Galerisinde "Eski

Başkan Avcı fotoğraf 
sergisine destek istedi
Belediye Başkanı Nuretin Avcı, Gemlik'in 
Kurtuluşunun 73. yıldönümü nedeniyle açılacak 
olan “Eski Gemlik Fotoğraftan Sergisi"ne destek 
için evlerinde 1930-940-950 ve 19601ı yıllara alt 
özgün fotoğrafı/bulunan Gemliklilerin ellerindeki 
fgotoğrafları kendisine getirmelerini istedi. Avcı, 
toplanacak fotoğrafların büyülterek 
sergileneceğini söyledi.
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O Hesap
Sayın Murat Karayalçın CHP 
Kurultayında Ankara'dan delege bile 
olamamış..
Hamı oldururlar...
Olmuşu sepete doldururlar. 
O hesap!..

n: 
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Köycüğü, Armutlu Halk 
plajı,TEK kampı,Kapaklı 
Halk plajı, Narlı Köyü Halk 
Plajı, Fıstıklı Köyü Halk 
Plajı,Karacaali Köyü İzcilik 
Kampı, .Büyük Kumla 
Köyü Halkk Plajı, Küçük 
Kumla Kasabası Halk Plajı, 
Haşan Ağa İzcilik kampı, 
Küçük Kumla Orman 
Kampı, Sunğlpek Fabrikası 
ve Gemsaz Halk Plajı 
önünde koli basilinin 
insan sağlığını etkiliyecek 
ümidin altında olduğu ve 
denize girilebileceği 
bildirilirken, Kumsaz Halk 
Plajı ile kurşunlu Siteler 
önünde koli basili oranının 
448 olduğu ve denize gir
menin sakıncalr olduğu 
açıklandı.

Gemlik Fotoğraftan ve 
kartpostal" sergisi açıla
cağını, aynı gün "Tarihte 
Gemlik" konulu bir panel 
yapılacağını söyledi.

Başkan Nurettin Avcı, 
11 Eylül günü resmi kurtu
luştan sonra şenliklerin 
Dörtyol kavşağından 
şehre doğru yürüyüşle 
oaşlıyacağını gece İse 
halk konseri düzenliye- 
ceklerini söyledi.
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KVKI-E4 Sayfa.j

yazi yonuM 1
Necati KARTAL

Önceki bir yazımda şöyle 
yazn iştim : • Türkiye, yapısında ve 
bileşiminde yeterli değişiklik 
olmaksızın, hızla artan nüfusu ve 
yükselen toplum dinamiğiyle 
giderek ısınıyor, ısındıkça genleşiy
or ve kalıbından taşıyor."

Evet Türkiye genleşiyor, geh- 
I leştikçe kalıbına sığmıyor.Ne var ki 
I T.ürkiyenin bu genleşmesini 

"gelişme"ye dönüşterecek kadrolar 
I yok, siyaseti "sen-ben kavgasının 
I ötesine taşıyacak yetkinlikte 
I siyasetçileri ya yetiştir emiyoruz, ya 
i da böylelerini siyasete sokamıyoruz. 
I Türkiye'yle birlikte Bursa da gen

leşiyor. Bugün 11.30'da Gökdere 
Bulvan'nın kilit noktalarından birini 
oluşturuacak "Meydancık 
Köprüsü"yle ilgili bir brifing var. 
Büyukşehir Belediye Başkanı Ekrem 
Saker, kent içi trafiği önemli ölçüde 
rahatlatacağı umulan bu 
güzargahla ilgili açıklamalarda 
bulunacak

Fazla değil, bundan on-onbeş yil 
öncesine değin Bursa'nın böyle bir 
trafik düzenlemesine gereksinimi 

I olduğu konusunda çok kişiyi ikna 
I edemezdiniz. Daha öncesine gide- 
| ceğim. Rahmetli Haşim İşcan 
I 1945 le 1950 arasında, -tek parti ikti- 
I darının valisi olmanın da verdiği- 

büyuk cesar etiyle Atatürk 
Caddesi'ne veya başka pekçok 

| yere elde kazma-kürek dalmamış 
I. olsaydı Bursa bugünkü kadar bile 
I soluk alamazdı.

Ama ne yaptık biz? 1950'lerde 
f iktidar değişir değişmez Haşim 
I İşcan inin kuyruğuna teneke bağla- 
n ma* ?ın birbirimizle varistik. Sonra 
R da, or s bin bir zorlukla uğraşarak 
| açtığı caddelerin, yolların kıyıların
la da, o caddeler de yolların 
| kaidıramıyacağı yükseklikte ^yapılar 
L dikmek için " imar planı değişikliği" 
| rezaletlerine bulaşıp kirlendik...

Örneğin alın Gemlik'!. Kırk yıl 
I öncesinin o pırıl pırıl sahil 
| kasabasının kumsalını taşlarla 
I doldurup denizinden koparmadık 
I mP Cadde ve sokaklarını gökdelen 
I özentisi apartmalralarla doldurup 

soluğunu kesmedik mi? ...
Yani geleceği gör ermeyen, 

| Türkiye'nin ve yaşadığımız kentin,, 
| kasabanın ne denil genleşeceğinin 
I ayırdına varamayan siyaset karjro- 
|| larınının çıkarları doğrultusu nda 
ı|; "gelişme"yi engelledik.
I Genleştik, ama aynı oranda 

gelişemedik...
★ ★ ★

Eğer onunla uyumlu bir 
i a "gelişme"yi sağllayamamışsa nız, 
■ "genleşme" kendiliğinden ve dfjzen- 
İsiz olur, sorunlar doğurur G’jiünç 

durumlara da düşebilirsiniz.
Örneğin Suudi rejimine kı^ıç imal 

leğen BursalI bıçakçı Ernrullah 
I TamyCırek," Biz kılıcı insani amaçlar 
| için yapıyoruz.Bunların Suudi 
| Arabistan'da olduğu gibi , Türl c 
1 şoförlerin canice infazına alet

GEMLİK KÖRPE7- 
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f Yılmaz AKKIUÇ

Gelişmek ve 
genleşmek üzerine

edilmesi üzücü bir şey" demiş.
Sabah gazetesinin birinci say

fasında yayımlanan fotoğrafının 
altında, bu sözler yer alıyor Emrullah 
Usta'nıp. Fotoğraf da ne fotoğraf!! 
Ustanın elinde korkunç görünümlü, 
simsiyah iki kılıç, hani o kelle uçu
ranlardan!

Güler misin, ağlar mısın?
Ne demek "insani amaçla" kılıç 

yapmak? Kılıçların törenlerde kul- 
lanılmıyacağını pekala biliyor ve 
üstelik "iyi kessin" diye İsveç'ten 
üstün kalitede "çelik" ithal ediyor
sun, sonra da onların "türk şoförlerin 
canice infazına alet edilmesinin 
üzücü olduğunu söylüyorsun.

Fe-sübhan-Allah!..
Suudi rejimi kafa kesmeğe 

başladı ya, Türkiye'nin inhasını-min - 
hasını düşünme zahmetine pek kat - 
lanmayan, azgelişmiş ne kadar 
politikacısı varsa, "şeriat"ı savun: 
maya koşuldu. Neymiş? Suud'un 
yaptığı "şeriaf'a uygun değilmiş!

Bir Haşan Mezarcı doğru çıktı,, 
açık yüreklilikle "Öyledir" dedi, 
kestirip attı.

Öyledir ‘dost okurlarım, s 
öyledir.Eğer "hukuk"u "şeriaf'a 
emanet ederseniz, "kedinin hük
müne rıza göster mek zorunda 
kahrsıniz^ Türkiyenin yeterince 
gelişmemiş siyasetçi kadroları, "şeri- 
af'ı sırf "oy uğruna" evrensel hukuk 
normları ile "çatışmaz" göstermeye 
kalkışıyorlar. Ya tam "aymazlık" için
deler, ya da "iki yüzlüler.

Türkiye genleşiyor, ama genleşen 
Türkiye yi daha "cendere"de tut
maya çabalayanlar var...

* * *
Evet, Türkiye yeterince 

gelişemiyor belki, ama genleşiyor. 
Sanayi atılım içinde, TOFAŞ'ın üret
tiği otomobiller "Çin ü Maçin"de 
alıcı buluyor artık, A vrupa'da 
s1 atılıyor.

Vehbi Koç'un üniversitesi "mürid" 
değil, dünya ölçeğinde "bilim 
«adamı" yetiştirme savaşımında...

Ali Osman Sönmez, Bursa'dan 
sonra taaa Fetiye'nin Göçek 
kasabasına uzandı. Üniversite hazır
lıkları ilerliyor.

Gel gör ki BEGEV'in '"Dış Ticaret 
Meslek Yüksek Okulu"na bir türlü 
i.zin çıkmıyor. Tarikat ve cemaat 
liseleri her yeri.sarmış durumda, sıra - 
da üniversiteleri var - ve kuşkusuz, 
politikacılarımız bunlara 'icazet' 
verecek-, Ama BEGEV'e hangi 
gerekçe engel olunduğu bile pek 
belli değil henüz.

BEGEV'ciler "YÖK" diyor, Rektör 
Kızıl'sa "Yasalar"...

Ama Türkiye genleşiyor 
^Türkiye'nin sanayicileri; Koç'lar, 
Sönmezler, Dörtçelik'ler,Çağlarlar 
Gençoğlu'lar.. bu "genleşme"ye 
koşut bir "gelişme"nln anahtarının 
"çağdaş eğitim'"olduğunun bilincin
deler.

Ah, bir de siyasetçiler anlaya- 
bilseler bunu!.,

Uygar 
insan, 

çevresinden 
sorumludur

Evleri soyup 
soğana 
çeviren 
İlsiz " 
yakalandı

Gemlik, Bodrum ve 
Kumla da sayısız evi soyan 
Hakan Çellk(22) adlı hırsız- 
jandarmanın sıkı takibi 
sonucu yakalandı.

Yaşar Bektaş'a ait 
Cutnhuriyet Mahallesindeki 
villaya g’ren H°kan Çelik, 
1 (X) dolar, 1700 mark.volk- 
mervkıci, küpe, gümüş 
ta kılar, bilezik ve 
madalyaları çaldı.

Gthaniye Mahallesinde 
Haşan Er im1 e ait eve de 
giren azılı hırsız,buradan da 
2 bankamatik kartı,9 milyon 
(İra para, ile bir miktar döviz 
ve küpeleri aldı.
" "Büyük Kumla köyündeki 
Aşık Halil Sitesi'ne de giren 
Hakan Çelik, mesleğini 
burada da gösterdi ve 
Fahri Ergin'e ait daireden 
eİ dürbünü ve bir miktar 
parayı çaldı.

'Daha sonra Baytaş 
Sitesindeki Naime Palanduz 
’a ait daireye girerek, 
buradan da 10 adet 
çeyrek altın, 1 yarım 
altın,450 mark, 40 ster- 
lin,l 00 doları götürdü.
” Bunlarla da yetinmeyen 
hırsız, Işıl Sitesi'nde Bekir 
Arpacı k'a ait daireden 700 
tnark, gümüş yüzük, 
fotoğraf makinası ve bazı 
mücevherleri çaldı.

jJÖÖrum da da sanatını 
yaptığı sorgulamada 
ortaya çıkan Hakan Çelik'in 
buradan da bir cep tele
fonu ve dövizleri alarak 
kaçtığı saptandı.
M Hırsızın izini bulan Gemlik 
jandarması, İstanbul 
Emniyet Müdürlüğü hırsızlık 
masası dedektifleriyle birlik- 
te yürüttükleri aramalardan 
$opra Gemlik'i ve yazlıkları 
soyup soğana çeviren 
Hakan Çelik1! yakaladı. 
Çelik, çıkarıldığı mahke- 
mece tutaklanarak ceza- 
eyîne^ğönderildi.■E
Hastanesinde 
morg yok 
Sosyal Sigorfalar Gemlik 
Hastanesinde morg ve 
gasilhane bulunmaması 
sigortalılarını nşikayetler - 
İne neden oluyor. 
Yakınlarının ölümü 
haSnde cenazelerini SSK 
Hastanesinde yıka ta
radıklarını bildiren 
SSK'lilarını, trafik 
kozalarında ölen 
SSK'lıların başka yerlere 
gönderildiğini belirterek 
soruna çare bulunmasını 
İstediler.

Bir tatilin düşündürdükleri

KAYIP
Niğde - Bor Nüfus 

Müdürlüğünden aldığım 
nüfus cüzdanımı ve . 
cüzdanımda bulunan 
alacaklı Ramazan 
Aba kh, borçlu Ömer 
Yastıkçı adına yazılı 600 
milyon liralık günsüz 
teminat senedi İle 990 
modelöO Fiat NC kamy
onuma alt ruhsat 
fotokopisi kaybolmuş
tur.

Yenisini alacağım
dan eskileri hüküm
süzdür. .

İsmail ABATLI

Tatil iş yaşamından uzaklaşıp, başka bir çevrede j 
ağırlıkla psikolojik olarak dinlenmek için yapılır.

Genelde yıl boyunca eksik bıraktıkların ile, kendini = 
dinleme sürecidir bu.

, Oysa, bizdekl hastalık blrbaşka. Gittiğimiz yerde 
toplumsal yapıyı görüyoruz.Neler var burada, neler 
oluyor. Acaba, herhangi bir ayrıntıyı görüp, bundan 
bazı bir toplumsal sonuçlara vanrmıyız diye, daha da 
dikkatliyiz. Doğal olarak bu da tatil denen şeyin 
özünü bozuyor. Neyse...

Alanya'ya gitmeğe kararlıyız, fakat her yer dolu. 
Epey bir uğraştan sonra, 'Mavi Ütüpyo' diye bir otelde 
yer olduğunu öğreniyoruz..

Uğraş İkili. Birincisi yer bulma. İkincisi altı saatte 
Gemlik'ten varabildiğimiz Antalya'dan, üç saatte 
Alanya'ya ulaşıyoruz.Yol tek şeritli. Hemen hernen 
herkes bundan şikayetçi.

Turlzim beldelerimiz diye öne çıkardığımız 
Alanya'da her işletmeci şu örneği veriyor:

"Alanya'dan 2.5-3 saatte Antalya 'ya gelen turist, 
100 km'llk yolu -Alanya yolunu- üç saatte alıyor.Bu da 
turizm konusundaki ciddiyetimizi gösteriyor." diyor
lar.

Bu soruna Gazipaşa'ya havaalanı projesiyle 
çözüm bulunmuş aslında.Ancak, havaalanının asfalt
lanması tamamlanmamış daha.

"İsparta'da ne var" sorusuna; “Sn. Süleyman 
Demirel" diye yanıt veriyorlar.

Bu yılki turizm patlamasını soruyorum. Hizmetler çok 
gelişkin olmasından değil, .alternatif turist gelmesinden 
kaynaklandı diyorlar.

İlginç geldiği için üzerine gidiyorum konunun.
Antalya bölgesinde bu yıla kadar Alman turist ege

menliğinden bahsedilyorlar..
10 Temmuz'da Almanya da tatil başlamasıyla 

Antalya bölgesi Alman turistlerle dolarmış. İkinci sırayı 
Hollanda, üçüncü sırayı Avusturya, dördüncü sırayı 
İngllizler alırmış.

Zaten ,geçen yıl, sadece Alman turist beklentisi 
olduğu için ve Antalya bölgesinde patlayan bom
balardan, Alman kamuoyu haberdar olduğu için, 
turizm epey baltalanmış.

Ancak, bu yıl özellikle Rus turistlerin geliyor bulun
ması, turizme büyük canlılık kazandırmış.

Bu gelişmeden iki sonuç çıkıyor.
Birincisi : Mevcut müşteri potansiyelini kaybet

memek için, gerek altyapısal, gferekse hizmet alanın
da kaliteyi yükseltmen gerekir.

Çift şeritli, ya da otoban türü yolları ve havaalan
larının! önce hemşerilere değil, döviz getirecek alan 
larg yöneltmek gerekir.

İkincisi: Altarnatif müşterilere sahip olmak gerekir. 
Bu da tüm dünya pazarı demektir.

Dünya pazarını davet edebilmek için, altyap 
yanında siyasal üstyapıda da dünya standardı bl 
seviyeye ulaşmak gerekiyor.

Çünkü, sadece Alanya bölgesi 50 bin yatak kapa
sitesine sahip bir bölge.

"Güneş,‘'deniz ve kum" satarken, bunları bir tanr 
vergisi nimet sananlar, bunları satacak bir sosya 
yapılanmaya sahip olmadan beceririm sanıyorsala 
yanılıyorlar.

çbnkü, bizim gibi tüm insanlık önce anlayış ve 
kaliteye bakıyor.

ÇATAK 
GİYİAl

fîiAĞAx.A
flli Çatak ue Oğulları

Demlrsubaşı Mh. Mesudiye Sk. Otel Umurbey Altı

Tel : 513 20 75 GEMLİK
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GEMPORT UMANINDA OTOMOTİV İHRAÇ ŞÖLENİ M
TOFAŞ Otomotlf 

Fabrikasınca üretlnln 600 
Doğan SLX ve Tempra SLX 
otomotivler, Ram Dış 
Ticaret aracılığıyla Çin 
Halk Cumhuriyetine gön
derildi.

Geçtiğimiz hafta 
cuma günü saat, 11 .oo 
de, otomotiv Ihracaatı 
nedeniyle/GEMPORT 
Umanında bir- tören 
düzenlendi. Törene Koç 
Holdingin Ihracaatını 
yapan Ram Dış Ticaret 
A.Ş.'nln Genel Müdürü 
Haşan Bengü, Otomotiiv 
Sanayi Derneği Başkanı, 
Ali İhsan İlkbahar,TOFAŞ 
Genel Müdürü, ithalatçı 
firma Çin Otomotiv Dış 
Ticaret Şlrketl'nın bakan 
düzeyindeki Başkan 
yardımcısı Nlng Qing 
Ran, Gemport Genel 
Müdürü Ziya Alkan,kuru
luş yöneticileri, resmi 
daire müdürleri ve dav
etliler katıldı.

TOFAŞ adına Ram Dış 
ticaret A.Ş. İle Çin Halk 
Cumhuriyeti arasında 
yapılan anlaşmaya göre, 
bu ülkeye 1995 yılı içinde 
2 bin 500 otomobil ihraç 
edilecek. İhracatın ilk 
partisi olan 600 otomobil- 
İik bölüm düzenlenen 
törenle gönderildi. 
Gönderilen otomobillerin 
400 tanesi Tempra SLX, 
200 adedi de Doğan SLX 
den oluşuyor.

kasım ayı içinde ise 
Çin'e 600 adet daha oto
mobil ihracatı yapılacak.

İhraç edilen Doğan 
SLX otomobillerin hidrolik 
direksiyon lu, kla ma lı 
olduğunu belirten ilgilil

Adliye Köyü Birinci
Yemek Günü törenlerle 
kutlandı.

Geçtiğimiz hafta 
cumartesi günü saat 
13.oo de Adiye Köyünün 
kurulduğu Kavakların 
dibinde düzenlenen 
Yemek Gün'üne 
Kaymakam Orhan Işın, 
Belediye Başkanı 
Nurettin Avci.Umurbey 
Belediye Başkanı Mete 
Okay, İlçe Jandarma 
Kumandanı Yüzbaşı 
Coşkun Bayar,daire 
müdürleri,çevre köy 
muhtarları,yurdun çeşitli 
yerlerinden gelen Adliye 
köylüleri ve davetliler 
katıldı.

Adliye Köyü Birinci 
Köy yemeğinin açılış 
konuşmasını yapan 
Mimar Haşan 
Sözünerl,1971-72 yılların
da merhun Hava 
Orgeneral Ahmet Dural 
zamanında başlayan, 
ancak ölümünden sonra 
devam ettlrllemlyen Köy 
Yemeklerini yeniden

er,Çinliler bu otomobilleri 
kamu kurumlarındakl 
yöneticileri için kul - 
(anacaklar.

GEMPORT limanından 
bir süre önce İtalya ya 
yapılan Tofaş otomobil 
Ihracaatı devam 
ederken, uzak doğu 
ülkelerinde pazar bul
mamız büyük memnunluk 
yarattı.

GEMPORT limanında 
yapılan törende konuşan 
Otomotiv Sanayii Derneği 
Başkanı Ali İhsanİlkbahar, 
dünyanın en büyük oto
motiv firmalarının 
girmeğe çalıştığı Uzak
doğu pazarına girmemiz
den dolayı mutluluk duy
duklarını berirterek, uzak- 
doğudan. Türkiye'ye 372 
bin araç ithal edildiğini 
hatırlatarak şöyle konuş - 
tu:

• Otomotiv devlerinin 
burnunun dibinde bir 
devlete ihracat yapıy- 
oruz.Bu yıl Ç‘n'e 13 gemi 
daha otomotiv götüre
cek. Türkiyenin bu yılkl 
toplam otomotiv İhracat 
tutarı 1 milyar dolar lira 
olacak.Türkiye eğer 
gerekli önlemleri alır.oto- 
motiv üreten firma 
sayısını gereksiz yere art
tırmaz,hiçbir malda 
olmayan yüksek vergileri 
makul bir seviyeye 
indirirse, bu limandan her 
gün bir Ihracaat gemisi 
kaldırılacaktır. “

Ali İhsan İlkbahar oto
motiv sektörünün 1990 
yılında kendini yenilediği
ni ileri dürerek Gümrük 
Birliğine hazır halle geldik
lerini söyledi.

canlandıracakların, 
Adliye Köyünün örnek 
köy olması için çaba 
harcıyacaklarını, bu 
geleneğin devam 
etmesini istediklerini 
söyledi.

Daha sonra emekli 
İlköğretim Müdürü İdrls 
Yavuzda Adliye Köyünün 
tarihçesi hakkında bilgi 
verdi.Yavuz, Osmanlı-Rus 
Savaşından sonra 
Artvin'in Rusların eline 
geçmesi nedeniyle 
buradan göçen halkın 
Gemlik'e gelerek suyu ve 
ağacı bulunan bu yör
eye yerleştiğini 
,Adllyelllerln birbirlerine 
bağlılığı, soylarının bozul
mamış bulunması,blrblr- 
leriyle akrabalık İlişkileri 
nedeniyle kırgınlıkların az 
yaşandığını, adalete 
çok düşkün olduklarını 
bildirdi.

Daha sonra ANAP 1 
Bursa milletvekilleri' 
Feridun Pehlivan ve 
Mehmet Gedik kısa birer 
konuşma yaptılar.

Daha sonra Belediye 

. Törene katılan itha
latçı. Çin Otomotiv Dış 
Ticaret Şirketinin bakan 
düzeyindeki Başkan 
Yardımcısı Nlng Qing Ran 
ise Türkiye de İlk kez 
büyük çapta otomobil 
İthal ettiklerini söyleyerek 
ülkelerinde yılda ortala
ma 400 bin binek otomo
bile ihtiyaç bulunduğuna 
dikkat çekti. Çin- otomobil 
sanayinin ihtiyacın yüzde 
60-70'lni karşıladığını; 
söyledi.ithal edilen oto
mobillerin başta polis 
teşkilatı olmak üzere 
kamu kuruluşlarında kul
lanılacağını açıkladı.

Koç Holdingin Ihra- 
caatını yapanRan Dış 
Ticâret A.Ş.Genel Müdürü 
Haşan Bengü ise yapılan 
ihracat hakkında bilgi 
verdi. Çin pazarına İlk 
kez 1994 yılında 7 Doğan 
ve Tempra ile girdiklerini 
belirterek.ardından 
gözlemlerden sonra 80 
otomobilin daha gönder
ildiğini söyledi. Bengü

" Çin'e 1995 yılı içende 
2 bin 500 otomobil, 1996 
yılında ise bu sayının 10 
bin olacağı 
kahısındayız.TOFAŞ oto
mobillerinin ihracat 
başarısından başında 
Çin yol koşularına 
uyması,bol yedek 
parçasının bulunması, 
ucuz olması, çlnli İnsana 
uygun otomobil olmasın
dan kaynaklanmaktadır" 
dedi.

Konuşmalardan sonra 
600 otomobil törenle 
ihraç edilecek gemiye 
yüklendi. Gemi Çin'in 
Tianjin limanına gidecek.

Başkanı Nurettin Avcı 
yaptığı 
konuşmada! oplumlarda 
birlik beraberlik sürdüğü 
sünece kimsenin o 
toplumu yıkamıyacağını 
söyledi.

Kaymakam Orhan 
Işın ise Adliye köyünün 
ülkeye değerli bürokrat
lar yetiştirmiş, eğitime 
önem venren bir köy 
olduğunu, demokrasinin 
altyapısını köylerin teşkil 
ettiğini 
berirterek, "köyün üzün 
sorunlarını biliyorum. 
Göç nedeniyle okulunuz
da öğrencisayısı cok 
azaldı.Buna çare bul
mak zorundasınız"dedi.

Daha sonra köy 
kadınlarının yaptığı bul
gur pilavı, yaprak dolma, 
kevurma et yendi, yayık 
ayranı içildi.

Adliye Köyü Köy 
Yemeğinde kazan kazan 
mısır kaynatılarak konuk
lara İkram edildi. 
Yemeğe çok sayıda 
dacvetll katıldı.

Bayar 
ıH
Üçü'nçü Cumhurbaşkanı 
msrhutn Celal Bayar 
ptumûnün 9. yılında devlet 
törenime anılacak.Bugün 
ühıûfbey de' düzenlenecek 
jtörentet saat lO.oo Celal 
Bayat'ın Anıt Mezarı başın - 
daybpılacak. Törenlere 
Çüimhcirbaşkanı adına bir 
%ÎİW$|n katılması bek- 

hükümet adına 
.Skordan Sorumlu Devlet 

Şükrü Erdem, 
ANAP Genel Başkanı 
MesutYılmaz'ın katılmaları 
Işpkleriyor.
9, Ölüm yılında anılacak 
^SO^Cumhurbaşkanı 
•Oâljii Sayar için saygı 
(JÜh^Uhda bulunulacak. 
Dçhb<spnra Celal Bayar 
Kütüphane Salonunda, 

layarla ilgili anma 
töpîanftsı yapılacak. Celal 
Bayat Vakfı tarafından 

■ düzenlenen anma toplan- 
fjşjndd Prof. Ayhan Songar 
WİGWekin Başak konuşa -

Daha sonra ise saat 12.30 
dd Umtırbey Camiinde 
mevlitokunacak.

RP II Divan 
toplantısını 
Gemlik'te yaptı 
Retdh Partisi İl Divan 
i||M|isının Gemlik'te 

y^^^ünü saat 14.oo de 
Düğün 

balonunda toplanan İl 
CMvdhtnda parti sorunları 
ete erimdi. Bursa bazındaki 
•çaUfTnaların da gözden 
||||İİİl. RP İlçe Başkanı Ali 
^öhfdttıan toplantının 
^M^te yapılmasından 
^^^gnutluluk duyduk- 
telınfsöyledi.

tattın 
Mıılı
Güzel Gemlik'imlzln düş
man tealinden kurtuluşu - 
nun 73. yıldönümü 
nedeniyle düzenienecek 
olan şenliklere hazırlıklar 
başladı. Kutlama pro- 
Sramında "Tarihte

emllk" konulu bir panel 
düzenlenecek, eski 
Gemlik fotoğraflarından 
ve Gemlik Karpostalların- 
dan oluşan bir sergi 
açılacak, şenlik yürüsün - 
den sonra gece de halk 
konseri düzenlenecek. 
Ayrıca, bu yıi İlk kez Kur
tuluş Balosu yapılacak.

t?K” 1

=Gonca YERLİYURT= |

Gemlik'ten Çin'e
Geçtiğimiz cuma günü Gemport tarihi anlarında^ I 

birini dana yaşadı.Tofaş Otomobil Fabrikası sınırları! I 
aşarak Çin'e otomobil ihraç etmeyi başardı. Bununlcj 
ilgili güzel bir tören düzenlenmişti Tofaş ve Gemport 
yetkilileri. Törende Tofaş'ın Blsaşın yetkilileri ve Çln'irc I 
üst düzey bürokratları hazır bulundu. Törendeki Çin 
yetkililer dikkatimi çekti artık öyle eskiden olduğu git' 
kahverengi veya koyu mavi tek tip biraz da esP 
model giysiler yoktu üzerlerinde. Aksine günün S03 
moda çizgilerini taşıyan çok renkli ,bol dökumlü takın:, 
elbiseler içinde ellerinde fotoğraf makineleri ve vide. 
kameraları ile sanki liberalizmi sonuna kadar yaşayan! 
Japon heyeti gibiydiler.Heyetteki üç bayan Çinlidej 
özellikle biri daha çok dikkat çekiyordu. Pembe b- i 
mini şort,üzerine giydiği kısa bir ceket ve içinde askı 
beyaz tişörtü, uzun boyu ve kısacık saçları İle bu güze? 
Çinli kız özellikle biz Türklerin ilgisini çekmeyecek glEj . 
değildi. Çok güzel ve akıcı bir dille Türkçe konuşan b1. 
kızın 7,Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in Çin gezisinde 
manevi kızı olmasını istediği Çhijin'den başka&t 1 
.olmadığını öğrendik. j

Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyan Çhijin törendi< 
sunuculuk ve çevirmenlik yaptı. Bîr anlamda? 
Türkiye'nin de manevi kızı olmasına ilişkin soruları is£ 
gülümseyerek,“bunu bugün konuşmayalım" dlyere ' 
çok zarif ama bir o kadar da disiplinli bir şekilde geı 
çevirdi. Evet, törenin magazinel yanı böyle. Bir de tat( i 
asıl önemli olan teknik tarafı varki onları da satılıp 
başlarıyla size şöyle aktarabilirim. .j

-Tofaş 1995 Türkiye ihracatının yüzde 88'ini tek başrJ 
na gerçekleştirdi. El

-Halen dünyanın .çeşitli ülkelerine satılmak üzeri» 
her hafta 500 Temra İtalya'ya ihraç ediliyor. jil
", -Tofaş, Çin pazarına 1994.yılında girdi. hf

-1994 yıi sonuna kadar tüm Çin kıtasında tel j 1 
edilmek ve müşteri potansiyelini oluşturmak için 8( i 
adet Doğan ve Temra serisi araçlar Çin'e gönderildi.'. '

-Bu gönderiden alınan sonuçların olumlu çıkma 
üzerine ilk parti olarak 600 araç Çin'e ihraç edildi f i

-İkinci 600 araçlık sevkiyat ise Kasım 1995'te yapıldı I 
cak. C |

-Çin'e gönderilen tüm araçlarda klima mevcut, s
-Çin'in önemli ve merkezi bölgelerinde servis, yede I 

parça showroom çalışmalarıda tamamlanmış. il
Gemport ile ilgili şunları söyleyebilirim. u
-Türkiye'nin ilk özel limanı olan Gemport yüzde f i. 1 

doluluk oranı ile çalışıyor. n il
-Yeni yatırımların sürdüğü Gemport'un kapasit^ j

1996 yılında yüzde 40 artacak. CJ
-Gemport'un hedefi ayda 45 gemi yüklemeye ulcn| 

mak. rII
-Ve son olarak Gemport özellikle Bursa ve Gen™ | 

için bundan böyle artık Türkiye için çok |.ıi/| 
önemli...Ülkenin bir büyük ihracat ve ithalat kapısı.l | 
kapının daha çok açılmasıı,Gemport Yönetim Kuru.Zİı 
Başkanı Orhan Yıidırımçakar'ın dediği gibi "Burad<^ 
geç, buradan çık dünyayı gör, tanı, çevrenle entegj: 
ol" mesajını her kesime iletmesini diliyoruz...

I--- ------- ----------------- -----------------------------------------------
—■■■■■■ N ....... — . —........... ‘

KfiVİP <1
.Anadolu Üniversitesi tarih bölümünden aldığım9'11 
öğlenci kimliğimi kaybettim. Hükümsüzdür. )(J

Abdullah Pazvalt i.!
_____________________________________________ e

___ ....................................................................._ 
r-1-.....

■ ZEYTİN " T 
' TÜCCARLARINA > 
Buyurulur- |

Kumla Beldesi Tarımsal p!|
Kalkınma Kooperatifi Başkanlığından.lc
Kâp^eratifimizde mevcut tane adediijl| 

|^50-350 arası 7000 Kg. zeytin 3l< I 
satılıktır.

&^Ağustos 1995 Perşembe günü ıicO 
s^dtJ4.oo de açık arttırma usulü ile 

satılacaktır. 3
|®dilerin belirtilen gün ve saatte kı

K. Kumla Kasabasında bulunmaları 
duyurulur.

51 •

(I^Klar peşin ve KDV alıcıya aittir.) 
^Aperatifimiz 2886 sayılı kanuna 

tabi değildir.
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wşrnıiK KUKhtz
Ağustos 1995 Salı

SERBEST Etkiler ve Tepkiler

Küçük 
Kumla

KURSU Hüseyin yutRfT
YDH GEMLİK İLÇE BŞK.

Kalkınma
Uzun tartışmalardan sonra 15. 

naddesl TBMM kabul edilerek, 
değişen ANAYASA'mız ile ülkemize 
)EMOKRASİ'mi geldi acaba..? 
'oksa geldi de bizler 'mİ farkına 
'aramadık!

Gelir ve eğitim durumu, standart 
jstü toplum bireyi dahi olsanız vic- 
danınızda, beyninizde 
)EMOKRAT'mısınız?

Öyleyim diyorsanız,- herhalde 
dersiniz- öyle ise kedinize şu soruyu 
.orunuz.

İşgal ettiğiniz makam vş mevki
de YETERLİ'miyim?

YETKİ ve ETK('lerlml toplum 
rararına kullanıyor muyum?

Olası yanlış bazı düzenlemel - 
>rde VİCDAN'ımı dinliyor muyum? 
Şenel ülke sorunlarında çözüm 
rönünde DÜŞÜNCE'mi açıklıyor- 
nuyum? ,

Yanlışlık-, haksızlık ve kaba 
lUVveteTEPKİ’limiyi?
I Evet dediğinizi duyar gibiyim.. 
Banmıyorum, neden mi?

Öyle olsaydı 15 maddelik 
Knayasa değişikliğine sevinemez-

diniz.
Öyle olsaydı anayasanın! 

tamamı değişirdi.. Öyle olsaydı 
SİVİL ANAYASA yıllar önce yapılırdı.

Neden,nasıl, etkisiz ve tepkl'si- 
zleştirildlk?....... Acaba böylesi 
daha mı iyi? ....

Bilmem, belki........ .
Sakın kimse üzerine alınmasın 

SUÇLU yok. Tek suçlu Var, yöneten 
ve yönetilenlerdeki DEMOKRASİ 
KAVRAMI'ndaki anlayış farkı. Zaten 
herşeyi birbirine karıştıran bu değil 
mi?

Ana'yasa, baba'yasa... Sonra 
kanunlar, birde hükümler eh biraz'- 
da ek madde ve düzenlemeler. 
Bırakın düzenlesinler büyüklerimiz 
geleceğimizi, pembe dünyamızı.

Ahlar, vahlar, derken sonuç? 
..Hadi canım Sende...

Eskiden bir şarkı vardı UYU, UYU, 
UYUTAYIM SENT diye.

Yoksa siz hala uyuyor muyuz?..
Sakın ola bana KOMINIST 

demeyin, yoktur uzaktan yakından 
alakam.

'Babam öyle diyor..' Diyorsanız, 
diyecek birşey yok. Haydi o 
zaman iyi demokrasiler. .

kooperatifi 
yer satın

T.C.
GEMLİK İCRA DAİRESİ 
Dosya No : 994/350 T.

GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI 
Gemlik İcra Müdürlüğü'nden

I Satılmasına karar yerilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı:
I Gemlik tapu sicilinin Orhaniye Mah. Kumla Caddesi pafta : 8 ada: 15, 
parsel: 70'te kayitli 99.67 metre kare miktarındaki bahçeli kagir ev olarak 
perne kadar beliırtilmiş ise de hali hazır durumu itibariyle ev yıkılmış olup 
üzerinde ve sadece tek bir hasır atılmış durumda olup inşaata devam 
edilmektedir.
I Taşınmazın bugünkü durumunazara alındığında taşınmazın 
tamamının 1.200.000 TL. civarında olup borçlu hissesinin 1/2 sinin 
p00.000.000 TL. kıymet takdir edilmiştir.
I Taşınmaz açıkarttır ma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

■ SATIŞ ŞARTLARI
I 1- Satış 1/10/1995 Pazartesi günü saat 14.00 den 14.20 e kadar 
Gemlik İcra Müdürlüğünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırma- 

|da tahmin edilen kıymetin %75'ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları 
■mecmuunu ve satış masraflarını geçmemek şartı İle ihale olunur. Böyle 
'bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şar - 
1 tiyle 12/10/1995 Perşembe günü aynı yer ve ayni saatlerde ikinçi arttır- 
■maya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gayrl- 
, menkul çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gös- 
, terilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, 
■artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %4Q ını bulması ve satış 

isteyenin alacağına rüçhanı plan alacakların toplamından fazla olmgsı 
ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştır rpa masraflarını geçmesi 

■azımdır. Böyle fazla bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya İştirak edeceklerin,, tahmin edilen, kıymetin %20 sİ nls- 

betinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mek- 
tubunu vermeleri lazımdır. Şatış peşin para İledir, alıcı iştediğinde 20 günü 

■geçmemek üzere mehil verebilir. Tellaliye resmi, İhale pulu, tapu harç ve 
■masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

| 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul 
■üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını 
■dayanağı belgeler ile onbeş güh içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. 
■■Aksi takdirde hakları tapu sicili İle sabit olmadıkça paylaşmadan hariç 
Hbıra kılacaklar dır.
I 4- İhaleye katılıp daha sonra İhale bedelini yatırmamak suretiyle 
I ihalenin feshine sebep olan tüm. alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel İle 
I son İhale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temer

rüt faizinden müteselsllen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi 
ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak^ bu fark, 

I varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
I 5- Şartname, İlan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi İçin dairede 
I açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderlleblllı: 
I 6- Satışa İştirak edenlerin şartnameyi gör müş ve münderecatını kabul 

etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 994/35 .T. sayılı 
dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

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

İcra Müdürü

Küçük Kumla Tarımsal 
Amaçlı Kalkınma 
Kooperatifi, önümüzdeki 
•sezon alacağı zeytinleri 
kendi depolarında stokla- 

• mak «maçıyla köy içinde 
BOG-metre kare büyük
lüğünde bir arsa satın aldı. 
Kooperatif Başkanı 
Mustafa Yılmaz, gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
geçtiğimiz yıl kurulan koop
eratif ile Kumlalıların ürün
lerini en iyi şekilde değer- 
tendiimeyi amaçladıklarını 
Vöbu nedenle kooperatif 
Ortaklarından ortaklık payı 

zeytin aldıklarını, bu
Zeytini satarak kooperatife 
hizmet binası ve zeytin 
depoları kuracaklarını 
söyledi.
Yılmaz, 300 milyon liraya 
aldıkları yerin bedelini öde
mek için ellerinde bulunan 
7 tön-zeytini satışa çıkardık - 
^tş^stekiııefinin' 
2.4 Ağustos 1995 günü 
Küçük Kumla da yapılacak 
açık'arttırmaya katıl- ' 
malarını istedi.
Satışın peşin ve KDV'sinin 

ait olduğunu hatırla
tanMustafa Yılmaz,” Bu yıl 
ortaklarımızdan daha fazla 
zeytin alacağız" dedi.

Yaprakkent'ten 
Antalya gezisi
Yaprakken t İnşaat sahibi 
Mftn Aydı, yapımını 
tamamladığı.Berk Sitesi 
üçüncü blok daireleri 
nedeniyle eğlence ve gezi 
programı düzenledi. 
|j|||||aat 22.oo de 
Gjgmfik' ten ayrılan 
Yapmakkentliler Antalya ve 
çevresiyle Fethiye ölüdeniz 
civarını gezecekler, 
Bodruma da uğradıktan 
sonra 26 Ağustos günü 
IÇuşgdası'nda olacaklar. 
Efes harabelerini de geze- 
İBİMan Yaprakkentliler, 28 
^^^os günü Gemllkt'e 
Hfûtöaklar.
B^^Skkent inşaat sahibi 
gi^gn Aydı, bu tür gezi
lerin konut sahiplerini 
B^^ya getirdiğini, tanışık
lığı arttırdığını, aynı zaman- 
dcı.Türklyenin güzelliklerinin 
tanınması için birer fırsat 
teşkil ettiğini söyledi.

KAYIP
Gemlik Nüfus 
Müdürlüğünden 
aldığım Nüfus 
Cüzdanımı ve Bursa 
Trafik Şube 
Müdürlüğünden 
aldığım ehliyetimi kay- 
betlm. Hükümsüzdür...

Cemal ULKU

»w

•EfKOL çmçfty

"GEMLİK'TEN DÜNYAYA 
AÇILAN PENCERE"

Yapılan bir araştırmada, "38 ilimizde, 81 sınır 
kapısı" olduğu tesblt edilmiş.

Bunlar, 7 demiryolu, 16 karayolu, 21 havay
olu ve 37 denizyolu kapısı olarak ayrıca 
sınıflandırılmış.

Bursa iline bağlı iki sınır kapısı var. Mudanya 
ve Gemlik.

Bu tabloyu görünce, "ister istemez, 
Mudanya Gemlik mukayesesi geliyor" insanın 
aklına.

Tanrının doğal güzellik olarak, "her iki ilçeye 
de cömert davrandığı" ve aralarında hissedilir 
bir fark olmadığı anlaşılıyor..

Devletin yaptığı yatırımlarda, Gemlik'e biraz 
"torpilli davrandığı" çok açık bir şekilde görülüy
or.

Ama... Turizmin önem kazanmasıyla, 
"Mudanya'nın atağa geçtiği" görülüyor.

YAT LİMANI PROJESİ
Mudanya yat limanı için, 1984 yılından beri 

uğraşıyor. T a m 1 1 s *
yıl sonra "Güzelyalıya Yat Limanı" yapılması 
kabul ediliyor.,

İhale henüz inceleme aşamasında ve "1995 
yılı için 5 milyar lira ödenek" ayrılmış durumda.

Bu yat limanı, "80 bin metrekarelik bir alanı" 
işgal edecek, 3 yılda tamamlanacak ve "500 
milyar lira" harcanacak.

Bir Körfez ilçesi olarak "böyle bir yat 
limanının” "Gemlik'e daha çok yakışacağını" 

| söyleyelim ve bu yolda çalışma yapacak olan
lara, şimdiden "kolay gelsin" diyelim.

DENİZ OTOBÜSÜ SEFERLERİ
Şu deniz otobüsü seferlerinin "durak belir

leme kriterlerini" bir türlü kavramış değilim.
İstanbul'a olan uzaklığı eşit, "denizi, gemi

lerin yanaşması için daha müsait Gemlik'in" 
deniz otobüsü seferlerinde yerini alamaması 
cmtaşıtırgTDT değîl.

En çok şaşır dığım olay da, "denizin dalgalı 
olduğu günlerde, Mudanya iskelesinde 
yanaşamayan" deniz otobüslerinin, "Zeytinbağı 
mevkiine" yanaştırılma» kararı.

Denizin dalgalı olduğu durumlarda bile, 
"Gemlik Limanının akla gelmemesi" hayret bir 
şey..

Bu tercihleri kimler yapıyor. Gemlikli yönetici
lerin görüşleri alınmıyor mu?' İnsanın aklına hep 
bu sorular geliyor.

Bundan sonra "büyük altyapı yatırımları" 
dışında devletin sanayi tesisi yatırımları yapa - 
mayacağını düşünerek, "hiç omazsa turizme 
katkı sağlayacak yat limanı ve benzeri pro
jeleri" Gemlikli idarecilerin de sahip çıkması 
gerekir.

Böyle bir talepte bulunurken "fizibilite etüd- 
leri" ve projelerin hazır bulunması şarttır.

Zaman içerisinde "zeytinciliğin yerini sanayi 
tesisleri" aldı.

Yakın bir gelecekte "bazı sanayi tesislerinin 
yerini" belki de "Turizm ve sınır ticareti" olacak
tır. -

Bir "yat limanı ve deniz otobüs durağına" 
sahip olmayı, "sadece ticari açıdan değil" 
"Gemlik ilçesinin prestiji açısından da" düşün
mek gerekir.

DÜZELTME
Gemlik İcra Müdürlüğünün 993/329 talimat sayılı gayri
menkul açık arttırma llanırida, her ne kadar birinci sıradaki 
taşınmaz 18 pafta 6178 parsel yazılmış İse de, bu taşın - 
mazın 16 pafta, 618 parsel sayılı olduğu ilan olunur.

Gemlik icra Müdürü

Tüzük Değişikliği 
Gemlik Azot Mühendisleri

Derneğinden
Derneğimiz tüzüğünün 31. maddesi aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir.
Madde 31- Derneğin gelirleri:
Derneğin gelirleri şunlardır. Yıllık 300.00ü TL./ yıl 

üyedir.
a) Aylık bidat 25.000 Tl. /ay üyedir. 300.000 TL.
/yıl üyedir.
b) Her türlü bağış ve yardımlar.
c) Dernekçe tertip edilecek her türlü balo, 
eğlence, tiyatro,konser gibi faaliyetlerden elde 
edilecek gelirler.
d) Dergi ve diğer neşriyat satışlarından ve İlan - 
lardan elde edilecek gelirler.
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GAYRİMENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞUNDAN 
Josya No: 1994/1

I Suuyun İzalesine Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesl'nln 12/11/1982 tarih ve 
974/384 sayılı karar gereğince satılmasına karar verilen aşağıda belirtilen 
gayrimenkul açık artırma ile satışa çıkarılmıştır, 
| Gemlik Tapu Siciline kayıtlı tapunun.
I 1- Hamldlye Mah. Pafta 33 ada 130, parsel 22 de kayıtlı 981 m2 imar 

Murumuna göre spor tesis alanı yer 49.050.000.-TI
F 2- Halitpaşa Mah. Pafta 4, 311 ada, 14 parselde kayıtlı 51.21 m2 yer 
altı kat İnşaata müsait 199.537.500.-TL

3- Orhaniye Mah. 13 pafta, 356 ada 5 parselde kayıtlı 1861 m2 zeytin- 
। lik imar planı dışında 46.525.000.-TL bedel ile satışa çıkarılmıştır .

SATIŞ ŞARTLARI
f Satış 29/9/8/1995 cuma günü saat 14.00'dan 14.45'e kadar ADLİYE
■YAZI İŞLERİ MÜDÜLÜĞÜNDE açık artma suretiyle yapılacaktır. Bu artırma- 
Idâ tahmin edilen kıymetin %75'nl ve rüçhanlı alacaklar varsa alacakları 

I mecmuunun ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir 
ı bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahüdü baki kalmak şartı ile 
[9/10/1995 günü saat 14.00'den saat 14.45'e kadar ikinci artırma çıkarıla- 
’caktır,

Bu artırmada rüçhanlı alacakların alacağını ve satış masraflarını 
Iğeçmesi şartıyla %40 nisbetinde artırana ihale olunacaktır.

Artırmaya iştirak edeceklerin kıymetin %10 nisbetinde pey akçesi 
[veya bu miktar kadar Milli Bankanın teminat mektubunu vermeleri 
Hazımdır. Satış peşin para ile yapılır, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek 
[üzere mehil verilir, İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin irtifa hakkı 
sahiplerinin bu gayri menkul üzerindeki haklarının hususiyle faiz ve mas
raflara dair olan iddialarının belgeleriyle birlikte onbe'ş gün içinde 
[dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit ile 

sabit olmadıkça paylaşmada hariç bırakılacaktır.
ı Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içersinde ödenmezse 
IİLKnun 133.ncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki 
[farktan ve %30 faizden alıcı ve kefillerin mesul tutularak hiçbir hükme 

hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.
Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği bir yere 

dairede asılı olup, masrafı verildiğinde isteyen alıcıya bir ör neğinin gön
derileceği, satışa iştirak edenler şartnameyi görmüş ve münderacatını 
kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak İsteyenlerin 1994/1 sayılı 
safış dosyamıza başvur maları, dellaliye, damga resmi, tapu harç ve 
masraflarının ile ihale bedeli üzerinden %15 K.D.V, alıcıya aittir. İlan 
olunur.

İc.İF.K. 126
(İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri dahildir)

Mehmet Sadık ŞAFAK
Yazı İşleri Müdürü

Orman bilinci gelişiyor
(BYE) Orman Bakanı Haşan Ekinci, . w||

orman yangınları bakımından, son 10 
yılın en iyi döneminin yaşandığının 
söyledi.

Bakan Ekinci, incelemelerde bulun
mak üzere gittiği yerlerde düzenlediği 
basın toplantısında, ağustos ayının 
orman yangınları açısından hassas bir 
dönem olduğunu belirtti.

Ekinci, geçen yıl temmuz ayından 
itibaren 9 bin hektar orman alanı 
yanarken, bu yıl 1700 hektar alanın 
yandığını beliterek, “Bu sene orman 
yangınları açısından son 10 yılın en iyi 
dönemini geçiriyoruz. Halkımızın bilinci

ve orman sevgisi İle alınan önlemler
olumlu gelişmede birinci sırayı almak
tadır" dedi.

Ormanların çeşitli nedenlerle yakıl
masının, kamuoyunu son derece rahat
sız ettiğini bildiren Ekinci, yapılan 
anayasa değişikliği ve aynı tarihte 
TBMM'den geçen yeni orman 
kanununa göre, terör amaçlı, örgütlü 
orman yangını çıkan alanı DGM'de 
yargılanacaklarını ve bu cezaların 
affının da bulunmadığını anlattı. Ekinci, 
ölümle sonuçlanan kasıtlı orman 
yangınlarında ise sanıkların idam cezası 
ile yargılanacaklarına dikkat çekti.

Orman köylüsüne hayvancılık kredisi
(BYE) Orman Köy İlişkileri Genel 

Müdürlüğü'nce bu yıl sonuna kadar 2 
bin 500 orman köylüsüne 100-120 milyon 
lira arasında hayvancılık kredisi verile
ceği bildirildi.

Yapılan açıklamada, 1995 yılı içinde 
hayvancılık, arıcılık, seracılık ve benzeri 
projeler için yaklaşık 5 bin orman 
köylüsüne ve 40'a yakın orman koope 
rafitlerine hem ferdi, hem de kooperatif 
kredisinin verileceği söylendi.

Bu yıl sonuna kadar 2 bin 500 orman 
köylüsüne daha 100 ile 120 milyon lira 
arasında yüzde 20 faizli hayvancılık kre
disi dağıtacak.

Orman köylüsünün ekonomik sorun
ların ağırlaştığı ve bunların çözümü

I amacıyla bir çok projenin hayata geçi 
; rilmesi için çalışıldığı öğrenildi.
; Bu krediden faydalanmak isteyen- 
| lerin sayısının her geçen gün artıyor.
I Orköy kredileri, orman köylüsüne cep 
i harçlığı olarak verilmiyor. Verilen krediler 
! ekonomiye dönüştürülüyor. Son üç yıl 
I içinde orman köylülerinin kurduğu 
I kooperatiflere, yaklaşık 150 milyar lira 
I kredi verildi. Bu krediler ekonomiye don- 
'■ duruldu. Kredi alan orman köylülerinden 
j yüzde 95'i borçlarını geri ödedi. Geri 
■ kalanı ise ödemeye devam ediyor.

'Dursun ŞİİR KÖŞESİ 9&na(Almanya
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Gerekil Telefonlar

Kaymakamlık

Hastaneler
Deniz OtobüsüDevlet Has.

SSK Hastanesi

5131821
5132467
5133240
5132324

5131051
5131052
5131053
5132954
5131028

6139200
5132329

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

Iintf 
eğil1 
şûn-

Mer. Sağ. Ocağı 5131068

TAKSİLER

ULAŞIM
Uludağ Turizm 5131212
Aydın Turizm 5132077

GEMLİK REHBERİ

Körfez Taksi 
ınar Taksi 
uven Taksi

Gemlik Taksi

110
155
156
5131055
5131879
5131206

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

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

5132066
5134503
5131274
5131900
5131286
5131174
5131846
5131353
5131057
5131308
5131133
5131095
5133742
5131507
5131414
5131364
5131411-5130024
513T042
5132360
6131186
5134994

Gemi Saatleri
Yalova -Sirkeci (İşgünlerl) 

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

Belediye
Santral
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su işletmesi 
itfaiye

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

Muhasebe Md. 5134521-182
Yazı 1$. Md. 
Su Anza

5134521-111
Yalnız 185

TÜP DAĞITICILARI

Yalova -Kabataş (işgünlerl) 
07.20-09.35-17.10

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

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

Aygaz 
Özgaz 
Tekgaz 
Ocakgaz 
Ergaz 
ipragaz 
Habaşgaz 
Likltgaz 
Yeni Likltgaz 
Alevgaz

513 12 95
514 1700
513 1637
513 16 37
513 88 43
513 22 59
513 45 46
513 17 38
513 65 00
513 40 95

Geçmişiyle öğünenler ve döğünenler 
tarihseli göremeyenlerdir. Hoşturlar. 
Ve onlar her zaman yükseklere 
bakarlar. Oysa sen aşağılara bakarsın. 
Çünkü sen zaten yükseklerdesin.

DERS

Sahi, 
Erdal Bey! 
Neden taşırsın 
o küfeyi sırtında? 
Sen ki, 
ekmek yedin 
su içtin 
Tarih'in sofrasında!

14 Haziran 1995 BURSA

Raşit BİÇERSOY

SON NEFESİM 
Birgün ağarsada şakaklarım 
Dökülsede san saçlarım 
Kırışsa tenim çökse bütün bedenim 
Kalem tutmaz olsada ellerim 
Bilsem kısılmayacak sesim 
Seviyorum seni diyecek 
Seviyorum 
Son Nefesim.

KADIN
Kadife gibi yumuşak tenin var, 
Ne narin bedenin var...
Ne incin olsun, ne yakut 
Ne de pırlantı gerdanlığın... 
Senin hepsinden üstün güzelliğin var... 
Soyununca güzelsin giyinince güzel, 
Seyrine dalanlar, geçer kendinden. 
Yaradan sana bahşetmiş bütün 
güzellikleri...
Sen olmasaydın dünyada
Ne aşk, ne heves, ne de bir ses olurdu... 
Bilmem ey güzel, bunlarla seni 
Bir nebzecik olsun, anlatabiliyor muyum" 
Kısaca: Kadın AŞK'tır diyorum.

Suskun Gökyüzü

Bir avuç umut gibi 
Bakışlara uzanan eller, 
Dopdolu yollarda 
Sözlerin, sözlere zincirli olduğu yerde

Birazdan doğacak bir gün
Bir ağlayış kopacak, yür eğine çıpınışın 
Korkmayacaksın bir daha yalnızlıktan 
Gömmeyeceksin içine suskun 
gökyüzünü.

Bir gecede, bin kez uyanacaksın 
Dağlardaki kayaların dökülüşüne, 
Destan tanrıları gibi büyüteceksin 
Bir mavi denizin seslenişini...

r
Gazetemizin şiir köşesini 
yerelozanlarımızın şiirlerine 
ayırıyoruz.

Şiiri sevenler, şiir denemesi 
yapanlar, yapıtlarınızı 
okurlarımızla paylaşmak istiy
orsanız yazdıklarınızı bize 
ulaştırın.

Şiirlerini halkımızın beğenisine 
sunmak istiyoruz.

Mektupla şiir göndermek 
isteyenler için adresimiz: 
Gemlik Körfez Gazetesi 
Gazhane Cad. No. 51/A 
GEMLİK

Tel-Fax:5131797
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ğüzide 
ÇEJVl£9K'imizin 

Kurtuluş Şenliklerine 
^Cüm halkımız 

davetlidir.
Gemlik Belediye Başkanı 

Nurettin AVCI

TARİH : M EYLÜL 1995
YER : İskele Meydanı
NOT : Şenlik, saat 17.00'de Gemlik girişinden 
yapılacak yürüyüşle başlaya çaktır.



<J)ü0ün, Ç^işan, Sünnet davetiyeleriniz için 
zengin çeşitierimizi 

ve fVyatfarımızi görmeden karar vermeyiniz.
BİZİ MUTLAKA ADAYINIZ.

Körfez
Gazhane Cad. No:51/A GEMLİK

Tel: 513 17 97

getirmemesi, ilçede büyük karmaşaya neden oluyor. Eski Zeytin Halinideki birçok esnafın yeni 
işyerlerine taşınmasına zeytin alışverişinin burada sür dürülmesi trafiği aksatıyor. Belediye ve 
Borsa'nın yeni işmerkezinde Hal faaliyetlerinin başlatmamasına anlam verilmiyor.

Eski Belediye binası sağlığa hizmet edecek

|r Türkiyenin tek zeytin Halinin bulunduğu ilçem- 
izde eski halin kapasite yetersizliği nedeniyle üreti
ciye hizmet vermemesi zeytin stokçuları ve 
satıcıları tarafından geçtiğimiz yıl yaptırılarak 
hizmete giren Zeytin ve Zeytin Ürünleri İş 
Merkezl'nin Hal görevine başlamaması eleştiriler e 
neden oluyor.

Belediyelerin hal kurmak ve işletmek görevi eski 
hantal halde sürdürülünce, bunun faturasını halk 
da çekiyor.

Son haftalarda köylerinden, kamyon, traktör, 
kamyonetlerle Gemlik'e zeytin satmağa gelen 
üreticiler, Ziraat Bankası yanına kadar uzun 
kuyruklar oluşturuyorlar.

Eski Hal'in kapasitesinin yetersiz olması 
nedeniyle içeriye giremiyen köylüler, araçlarında 
ürünlerini satmağa çalışıyorlar. Bu nedenle 
Ticaret Borsası da alım satımları tesbit edemiyor.

Gemlikliler Hal'in neden yeni iş merkezine 
taşınmadığına anlam veremiyorlar.

Demirsubaşı Mahallesindeki olayda eve giren hırsızlar 
Gülbahar Aksu adlı kadını 7 bilezik için öldürüyorlardı.

Cani hırsızlar
Gemlik'te uzun yıllır- 

dan beri görülmeyen bir 
vahşet yaşandı. 
Geçtiğimiz hafta eşi ve 
çocukları Atatürk 
Kordonunda oyuncak 
satarken, evinde yalnız 
kalan Gülbahar Aksu(37) 
adlı ev kadını, kimlikleri 
bilinmiyen hırsızlar 

HAFTAYA BAKIŞ
O Kadri GÜLER

30 Ağustoslar
Yarın 30 Ağustos 1995.
Büyük zaferin 73. yıldönümü.
Yeni Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun en önemli günlerden 

biridir 30 Ağustos.
Birinci Paylaşım Savaşı'nda, toprakları emperyalist devletler 

tarafından bölüşülmüş OsmanlI'nın, silahları bırakıp, ordusunu 
dağıttığı bir dönemde, Samsun'a çıkan Mustafa Kemal ve 
arkadaşlarının başlattıkları Kurtuluş Savaş'nın utkuyla noktalandığı 
gündür 30 Ağustos.

Batı emperyalizmine başkaldıran Mustafa Kemal'in, mazlum 
ulusların uyanış bayrağının da açıldığı bir güdürn 30 Ağustos.

Türk halkının dişiyle, tırnağıyla tutsak olmamak için direnişinin 
şahlanışıdıı 30 Ağustos.

Herşeyden önce 30 Ağustos, yeni bir Türk tarihinin yazılış 
günüdür.

30 Ağustos, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin doğum günüdür.
Yarın törenlerle kutlayacağımız bu önemli günün ruhunu unut

tuk.
,Bu güzel toprakları canları pahasına bizlere armağan eden 

insanların direnişlerini, çektikleri acıları, çileleri unuttuk..
Yeni yetişen genç kuşaklar, okullarında yarım yamalak 

öğrendikleri Devrim Tarih'i dersleri ile geçmişini kavrayamıyorlar.
Bizlerin bugünlerini görmesini sağlayan Mustafa Kemal ve 

arkadaşları, bazı kendini bilmez aymazlar tarafından eleştiri sınır
ları dışında karalanıyorlar.

Kimileri de tarihin gerçeklerini tersyüz ederek, tarihi olayları 
kendi siyasal erekleri için çarpıtıyorlar.

Bir hafta sonra güzel Gemlik'imizin kurtuluşu da kutlayacağız.
30 Ağustos zaferi kazanılmasaydı, Gemlik'te kurtulmazdı, 

Bursa da bir başka vatan toprağı da..
30 Ağustos, İnanmış insanların zafer günüdür.
30 Ağustos, Türkün bağımsızlık uğruna topyekün emperyal

izme başkaldırışışının zaferidir.
Bu topraklar İçin can veren o insanları saygıyla anıyorum.

tarafından 7 bileziği için 
öldürülüyordu. Cani hırsı
zlar kadının bileziklerini 
aldıktan sonra küpe, ve 
kolyesini alamadılar. 
Teşhis edilmemeleri için 
genç kadının boğazını 
kesmeye kalktılar.

Haberi sayfa 3'te

Gemlik, Küçük Kumla, 
Gemsaz ve Orhangazi'de 
çeşitli eve girerek para, 
bisiklet ve eşya çalan 4 
küçük çocuk, jandarma 
tarafından suçüstü olarak 
yakalandı.

Küçükler Adliyeye sevk 
edildiler.

Haberi sayfa 2'de

CHP'de 
görev 
bölümü 
yapıldı
Cumhuriyet Halk Partisinin 
yeni yönetimi görev 
bölümü yaptı. İlçe 
sekreterliğine Necdet 
Ersoy, saymanlığa Abbas 
Erdoğan,basın sözcülüğü
ne Bekir Pehlivan getirildi.

Haberi sayfa 3'te

İnan Tamer-' in yazısı 
•'Cadde ve Sokakların

Hali”
2. Sayfada

"1 Eylül Dünya Barış Günü"
KARTAL'jn yazısı

2. Sayfada " 
Gonca YERLİYURT’un 

yazısı
3, sayfada

"Sivil Toplum Örgütleri ve 
Ortadirak"

Erol GÜRÇAY 'in yazısı
4, Sayfada

Kısa kısa Kısa | 
Cetat Sayör 
anıldı
Üçüncü• /
Cümhtibaşkant mer
hum CelalBoyar 
olumunun dokuzuncu 
yılında Umurbey'dekî 

düzanlen devlet töreni 
ile dhtldı,, '\ '

Habehsayfa 

İlçe Jandarma ' 
Komutanlığına 
Atamalar

' Gemlik îlçe Jandarma 
Bölük Komutanlığı ve "

. KutşunlU'Jandatma ’ 
Karakoluna yenî ata- | 

. malar yapıldı, ' ;
^Gemlik’ten bir üstçavuş 
'•Tunceli Ovaçtk’a gitti' 
||HöM/ za/fa S 'te .

Gürle 
Köyünde : \ 
Çeltik 'Hasat 
layramı

^Örhandazl’ye^ağlı Yeni' 
' GÖrlö Köyünde "Çeltik . 
Çeşit Verim 
Demostrasyonu Tarla || 
Günü ve Çeltik Hasat 
Bayramı" düzenlendi. 
Köy muhtarlığı ile İlçe 
Tarım Müdürlüğünün •; 
ortaklaşa yapacağı 
Bdyrarcı, 4 EylüI5995 
günü saat 14.pö de 
gerçekleşecek,

j Çeltik Hasat Bayramına^ 
Devlet Bakarın Şükrü s 
Erdem de katılacak. 
Körfez Ofset 
yayınlarının 
üçüncü kitabı 
çfktı
Gazetemizin yan kütür. - 
luşû olan Körfez Ofset 
N. Oytun AKtcfnm "Öyle 
Bir Ân" âdirştlrkltbbı,r 
•Yılmaz Akkıhç'ın 
.."Askerin Romanı'-n dan 
sonra, şimdi de 23 yıl 

-çeşitli ceza ve-futukey^l 
’ Terinde diş hekimliği '' 
yapmış olan tüitü »t 

• 'Artuhet'in.”infâk kürüm- 
lan ve Dlşheklmllği ?
^^fewio^'kitafeını || 
yayırilâaM^ •

Demirsubaşı 
Mahammesinde bulunan 
eski belediye binası 
geçtiğimiz hafta ikincil 
Sağlık Ocağı olarak 
hizmete girdi.

(kirci Sağlık Ocağının 
•hizmete girmesi nedeniyle 
Kaymakam Orhdn Işın ve 
Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı, geçtiğimiz hafta 
Sağlık Ocağını ziyaret 
ederek incelemelerde 
bulunup yetkililerden bilgi 
aldılar.

ZirfijiıOI 
törenlerle kutlanacak

30 Ağustos Zafer 
Bayramı ve Türk Silahlı 
Kuvvetler Günü'nün 73. 
yıldönümü, yarın tüm 
yurtta törenlerle kut -j 
lanacak.

İlçemizde bayrak saat 
7.oo de başlayıp saat 
24.oo de sona erecek.

Yarım törenlere saat 
9.oo da Cumhuriyet 
Alanında Atatürk Anıtına 
çelenk konarak saygı 
duruşunda bulunulması 
ve İstiklal Marşımızın 
söylenmesiyle 
başlanacak.

Garnizon Komutanı 
Ticaret ve Sanayi 
Odasında tebrikleri kabul 
edecek.
Alanda yapılacak tören

İlçe Kaykamamı Orhan 
Işın, çeşitli uyarılara 
karşın kanalizasyon yap
tırmayan sitelere ceza 
yağdırdı.
Kaymakamlıktan yapılan 
açıklamada 
Kurşunlu'dan Armutlu' ya 
kadar 132 siteye 1 mil
yarın üzerinde para ceza

Tam altı yıl gösterilmedi akde vefa 
Hasta halka çektirildi eza, cefa. 
Halka uzanan el ana kucağı 
Dileriz olur 2. Sağlık Ocağı.

Muayene,pansuman, 
tansiyon gibi sağlık 
hizmetlerinin verileceği 
yeni sağlık ocağında 2 
doktor, 3 hemşire, 8 ebe, 
2 hizmetli, 1 sekreter bir 
de sağlık memuru görev 
yapıyor.

Başvuran herkesin 
sağlık hizmetinden yarar
lanacağı 2. Sağlık Ocağı 
ilçenin sağlık hizmetlerini 
rahatlatacak.

Haberi sayfa 3'te

lere saat 9.45 depro - 
tokolün gelmesiyle 
başlanacak.

Saat 1 0.00 da 
Kaymakam, Garnizon 
komutanı ve Belediye” 
Başkanı, askeri birliklerin, 
okulların, resmi ve özel 
kuruluşların ve halkın 
bayramını kutlamasından 
sonra saygı duruşunda 
bulunulacak, bunu İstiklal 
Marşımızın söylenmesi 
izleyecek.

Daha sonra ise günün 
anlam ve önemini 
belirten konuşma bir 
subay tarafından yapıla
cak.

Bayram töreni geçit 
resmi ile son bulacak.

sı uyguladı.
Kaymakam Orhan 

Işın,"uyarılara karşın 
denizi kirleten siteler ya 
para cezası ödeyecekler, 
ya da denizi kirletmekten 
vazgeçip toplu olarak 
kanalizasyonlarını 
yapacaklar "dedi

Haberi sayfa 3'te



KÖŞEMDEN

Yılmaz Akkıhç'ın yazısı elimize ulaşmadığı İçin yayınlıyamadık.Özür
dileriz. Gemlik KÖRFEZ Gazetesi

ŞIRASI GELDİKÇE
Cadde ve Sokakların Hali...
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PdZdrtesl günleri sabahın erken 
sddtlerlnden itibar en İstiklal 
Caddesinin, Orhangazi Cdddeslnin, 
Krom Sokdğın karmakarışık hdllnl 
hiç gördünüz mü?

Hele bir zdhmet erin de görün. 
Felaketi..

Eski Zeytin Hdlinden başlayıp, 
Orhdngdzl Cdddeslnden İstlkldl 
Cdddesindeki Zırddt Bdnkdsı önüne 
kdddr tüm sokdk içleri, üreticilerin 
zeytinini pdzdrldmdk İçin getirdiği 
kdmyoh, kamyonet, traktör İle iki 
sıra hdllnde trenler gibi dolu...

Turizm mevsimi ger eğl trafik 
yoğun mu yoğun. Korşıdon karşıya 
geçmek, vosıto sür ebilmek bir 
mesele. Aroçlorın bir ucu Çorşı 
Meydohındo, bir ucu SSK. 
Hcstonesinin önünde.

Beşte trafik kcrmoşcsını önle
mek, şehri tözden, çomur don, 
gürültü ve ekzos gezlerinden 
mümkün olduğunce koruyobllmek 
İçin Belediye; Gemlik'ln dünyaca 
ünlü zeytinini İç ve dış pczerlorde 
en ly şekilde değerlendirmek emeci 
İle Gemlik Tice ret Borsosının o 
günkü yöneticileri, büyük bir zeytin 
ve zeytin ürünleri iş merkezini 
gerçekleştirmek İçin çelişmelerine 
beşlediler.

Sn. Hokkı Çakır'ın Başkanlığındaki 
Gemlik Belediye Meclisi, bugün 
Işmerkezinin bulunduğu 80.000 m2 
elenin,zeytin pczcrlcmc ve depola - 
ma elem ölmesini kararlaştır dı.

Beşte Sn.Hoscn DÎHioğlu 
Başkanlığında zeytin tüccarlarınca 
kurulan kooperatif, yöredeki özel 
mülkiyete ait yerleri satın aldı 
Yerleşim projesi yapıldı.Bu proje 
-Belediyece kabul gördü en kısa 
süre İçerisinde hiçbir maddi yardım 
görülmeksizin kooperatif ortağı tüc- 
carlarımızca, en kısa süre içinde 
bitirilerek törehle üreticinin hlzrne- 
tlne sunuldu. İki yıla yakın süredir, 
eski zeytin halindeki satışlara göster
ilen müsamaha sonucu henüz, iste
nilen ve özenilen şekilde çalışmıyor.

Gemlik Ticaret Borsası, bu yeni 
yapılan zeytin ve zeytin ürünleri 
merkezini horsa mahalli ilan etmiştir.

İnan TAMER

Borsada kotasyona tabi ürünlerin 
(zeytin de borsa kotasyonundadır) 
alım-satımlarınm yanlız, borsa 
mahallerinde yapılabileceği yasa 
hükmüdür.Üretici ve tüccarlar bu 
hükme uymaları için devamlı uyarıl
malıdır.

Gemlik Ticaret Borsası, yasaların 
verdiği yetkiyi,yasalar doğrultusunda 
yerine getirmelidir. Bu yasal yüküm
lülüktür alam-satımların İlan ettiği 
borsa mahallinde yapılmasını temin 
için gereğini yapmalıdır.-Milyarlarca 
liraya malolan bu büyük hizmet 
yatırımı atıl bırakılmamalıdı.

Belediyemiz yetkilileri,çoğu zeytin 
esnafının boşalmış olduğu eski 
zeytin halini otobüs garajı olarak 
kullanılması doğrultusunda alınan 
kararı, süratle uygulamalı böylece 
amaça varılmalıdır.

Belediye. Zabıtası, icabında kol
luk güçleri yöneticilerin'yeni zeytin 
merkezinde alım-satım yapmaları 
zaruretini zora başvurmadan ikaz 
ve ikna görevlerini yerine getirme
lidir.

Trafik denetimleri arttırılmalı,trafik 
akışını rahatlıkla yapılmasını sağla - 
malıdır.Yayaların can güvenlikleri 
özellikle sağlıklı ulaşımla sağlan
malıdır.

Bilindiği gibi okullar 18 Eylül'de 
açılıyor. Minimini yavrularımız okula 
gidip gelecek. Özellikle Gazi ilköğre
tim okulu öğrencileri en rizikolu 
durumda diğer okullara da bu güz
ergah takip edilerek gidilip' gellniy- 
or.Gönül.acı verici bir olay olsun 
İstemiyor önlem alalım.

Elemsiz kedersiz,gürültüsüz, 
patırtısız,tozsuZiÇarhursuz,bir 
yaşam,böyle bir Gemlik amacımız, 
.özlemimiz...

Elbirliğiyle bunu sağlıydım.
Yüreğini trafik canavarı 

yalımış,gaz solumuşsun,toz yutmuş - 
sun,sakat ve saynak 
kalmışsın...Paran olmuş ne yazar?

Bu gerçeği unutmayalım. Sağlıklı 
yaşamamıza toplumün yaşam 
hakkına ve yasalara gerekli özenip 
saygıyı gösterelim.Biraz gayret...

Çok zor olmasa gerek...

Çocuk 
hırsızlar 
yakalandı

Gemlik, Orhangazi ve 
Gemsaz'da çok sayıda 
bisiklet, para ve yiyecek 

çocuktan oluşan 
çete jandarmanın sıkı tak- 
tbMBunda yakalandı.

Küçük Kumla'da İsmail 
ait evde 1 milyon 
lirayı açalan 14

■Saki V.K. ile T.O. ve 
Ut 13 yaşındaki A.Ç.

çevredekilerin durumu 
tabederek jandarmayı 
aramaları sonucu meslek- 
letint yerine getirirken 
suçüstü yakalandılar.

Jandarmanın küçük 
çocukları sorgulamaları 
sırasında Gemlik, 
Orhangazi, Gemsaz ve 
Küğük'Kumla'da birçok 
evden bisiklet, para ve 
başka eşya çaldıklarını iti - 
raf ettiler.

Küçük çocuklarını kon- 
trotetmiyen ailelerin her 
türlü kötü yola başv ura bile- 
çeklerini söyleyen İlçe 
Jandarma Kumandanı 
Coşkun Bayar, çocuklara 
sahip çıkılmasını İstedi.

Engürücük 
Köyü 
Çevresinde 
kazalar 
trftmiyör
Geçtiğimiz hafta 
Engürücük Köyü yakınların- 

? dameydana gelen trafik 
\ ka^hida Hüseyin 
\ Tezce* (74) adlı köylü 

yaşamını yitirdi.
.Çarşamba günü 
Bursa'dan gelerek 
Engürücük'te otobüsten 

yaşındaki Hüseyin 
Jezçek, yolun karşısına 
geçmek isterken, Gemlik 
yönünden gelen ve İlhami 
Gürsar'ın kullandığı 15 L 
9777 plakalı çimento yüklü 
kamyonun altında kaldı. 
Tailhsiz köylü olay yerinde 
yaşamını yitirdi. Kazadan 
sonra kamyon şoförü jan- 
darma tarafından gözaltı- 
İtMİİgıdı.

yazi yonujn
Necati KARTAL

1 Eylül Dünya Barış Günü
"Havada bulut yok, 
bu ne dumandır 
Mahlede ölüm yok, 
bu ne figandır!.."

Bu türkü Yemen türküsüdür. Gidenlerin geril 
dönmediği ünlü \bmen Savaşına yazılıp,betfe-H 
lenmiştlr.Folkloriktir,halkın bahandan kopun I 
gelmiştir.

İttihat ve Terakki'cilerln ; Alman emperyalizmi 
ile Ingiliz ve Fransız emperyalistlerinin dünya! 
paylaşım savaşındaki senaryolarının bir paıcakl 
na alet oldukları savaştır.

Gidenlerin , neden gittiklerini bilmediği ve geril 
dönmeyenlerin, neden dönmediğinin de I 
bilmediği bir savaştır YEMEN Savaşı.
.. Yani SAVAŞ!.. Barıştan bahsetmek için bir 
ONDURAK.

Dünya barış gününde, barışı, anlamanın hay. 
ralini çizmenin yolu bile, savaşı bilmekten geçiyor.

Nedir, savaş? Neden çıkar? Nasıl durur? j
Bunların hepsi dört bilinmeyenli denklem 

gibidir.
Bütün kitaplarda öz olarak: "Çatışmanın şiddet 

yolu ve şiddet araçlarıyla yürütülmesine savaş' 
dendiğini tanımlamış tarihçiler.

Neden çıktığı değişik boyutlarıyla incelenmiş 
tarihçiler tarafından.

Olayı bireye indirgeyip, sonra toplumsal 
çözümlemeye çalışan kişi Freut'tur. Freut: "insanın 
asıl enerjisinin şiddete ve cinsel enerjiye dayalı 
olmasından dolayı, çatışmayı olağan davranış' 
olarak görür. '■

Marksit tarihçiler "sınıfların çıkar ilişkilerinin 
çatışmasını" esas alırken, birçok tarih "Klanların, 
kimliklerin, milliyetlerin hegemonya çatışmas'ı 
olarak çözümler savaşı. «I

Freud dışında hemen tüm tarihçiler, ekonomik 
alt yapıdan kaynaklanan bir çıkar çelişkisine ve 
bu çelişkiyi şiddet araç ve yöntemlerini kulla
narak, kendi leyhlerine bir hegomonya kurma 
biçimi olduğu konusunda azçok birleşirler.

Bu genef yaklaşımdan şu sonuçu çıkarabiliy
oruz:

Bireyler, gruplar, sınıflar, milliyetler, dinler, 
devletler,.uluslar arası itifaklar; kendi çıkarlarını 
arttırabilirle veya koruyabilime adına, karşı gücü 
zor yoluyla kontrol etmek için, bunu uygun kul
landığı araç ve yöntemlerdir savaş.

Şimdilik bu amaçta hemfikir olursak; daha 
yaşanılır bir dünyada çocuklarımızı yetiştir ebiliriz.

Bir şairin değişiyle :
"Yaşamak; bir ağaç gibi 

tek ve hür '
Ve bir orman gibi

kardeşçesine..."
Yaşayabilmek mümkün değil mi? . 1

KÖRFEZ Ofset
Ofset matbaacılıkta tek isim

Her türlü Resmi evrak basımı.
Fiyatlarda ucuzluk, sür at ve kalite 

bizi aramadan karar vermeyin ,
GAZHANE Cad. Fikret Oto Elekrlk yanı Beceren Apt altı Gemlik tel. 513 19

Gemlik bizimdir 
Şehrimizi temiz | 
mŞtufahm,

koruyalım B

MANASTIRDA
Kaloriferli, Kumla 
yolununun 
üzerinde, 
sahibinden

Tel. 513 48 33

GEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl: 23 SAYI: 1078 
Fiyatı :5.000 TL.

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

Tel 1 513 17 97 GEMLİK
dığı yer KÖRFEZ OFSET Matbaacılık Yayıncılık

Uygar 
insan, 

çevresinden 
sorumludur

KAYIR
Gemlik Nüfus müdür

lüğünden aldığım nüfus 
cüzdanımı ve Gemlik 
Trafik Şube 
Müdürlüğünden aldığım 
ehliyetimi kaybetttlm.

Yenisini çıkaracağım 
İçin eskilerinin hükmü 
kalmarhıştır. Duyurulur.

Umur TAŞ

ÇATAK 
GİYİAl

çAtAIc GiYicn gÜLeİ^YUxlÜ 
rnAĞA'zA

Rlî Çatak ue Oğulları
Demlrsubaşı Mh. Mesudiye Sk. Otel Umurbey Alh^
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i&rnlrsubaşı Mahallesindeki olayda eve giren hırsızlar Gübahar 
Aksu adlı kadını 7 adet bilezik İçin öldürüyorlardı.

> İlçemizin Demlrsubaşı 
Mahallesi Cami Aralığı 
Sokak, no 8 de meydana 
gelen olayda Gülbahar 
Aksu(37) adlı, evli 3 

'çocuk annesi kadın, 7 
bileziği İçin az daha 
öldürülüyordu.

ı Seyyar Satıcılık yapan 
Felemez Aksu adlı baba 
geçtiğimiz hafta çocuk
ları Deniz, Gökhan ve 
Okan İle birlikte Atatürk
Kordonunda oyuncak 
sattıkları bir sırada evde 
yalnız kalan eşi Gübahar 
Aksu, kimlikleri saptana
mayan kişi veya kişiler 
tarafından bilezikleri için 
öldürmek istendi.
| Cumartesi akşamı 
saat 22.45 sırösında eve 
giren hırsızlar, Gülbahar

İlçemiz -ikinci Sağlık 
Ocağına kavuştu.

Uzun yıllar Gemlik 
Halkına Belediye 
binası olarak hizmet 
veren Kapalı Çarşı'nın. 
üzerinde bulunan 
bina, geçtiğimiz hafta 
sağlık hizmetlerinde 
kullanılmak üzere 
Gemlik Merkez Sağlık 
Ocağı tarafından . 
h|zmete açıldı.

2. Sağlık Ocağının 
hizmete girmesi 
nedeniyle Kaymakam 
Orhan Işın ve Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı 
geçtiğimiz hafta 
Ocak'ı ziyaret ettiler.

Sağlık Ocağı 
hakkında Dr. Hüsnü 
Dedekargınoğllu'ndan 
bilgi alan Işın ve Avcı, 
.daha sonra ocağı ğez- 
erek personele 
başarılar dilediler.

2. Sağlık Ocağının 
halka daha rahat 
.hizmet vermek için 
açıldığını, yığılmaların

Sahillerdeki siteler kanalizasyonlarını yapma
zlarsa yandılar

Kaymakam ceza yağdırdı
. Kaymakam Orhan 
Işın, uyarılara karşın 
slteline kanalizasyon 
yaptırmıyanlara ceza 
yağdırdı,

Kurşunlu'dan 
Armutlu'ya kadar deniz 
kıyısınrda konutu bulu
nan sitelerin fosseptik
lerini denize atmamalırı 
değişik zamanlarda 
Kaymakamlıkça 
Sitelerin yöneticilerine 
yazılı olarak duyurul
muş ve kanalizasyon

Aksu'yu etkisiz hale 
getirdikten sonra kolun
da bulunan 7 bileziği! 
aldılar. Ancak, tüm zorla
malara karşın kulağındaki 
küpe ile boyundaki kplve 
ve parmağından 3 
yüzüğü çıkaramayınca 
bu kez genç kadını 
öldürmeye yeltendiler.

^Altınları aldıktan sonra 
teşhis- edilmekten korkan 
zorbalar, 'Gülbanar
Aksu'yu iple boğmaya 
çalıştılar, boğamayınça 
bu kez boğazını, kestiler 
ve kaçtılar.

EŞİ EVE GELİYOR-
Kordondan geç 

saatlerden eve gelen 
baba Felemez Aksu ve 
çocukları',- durumu 
görünce Gülbahar '

ve beklemelerin azala
cağını söyleyeli Dr.' 
Hüsnü Dedekargın 
oğlu personel olarak 2 
doktor, 3 hemşire,8 
ebe, 2 hizmetti, bir 
sekreter ve ' bir de 
memurdan oluşan 
kadrolarının bulun - 
duğunu başvuruda 
bulunan tüm hastalara 
sağlık hizmetlerinin ver-' 
ileceğini bildirdi.

Dr. Dedekargın, 
laboratuvar hizmet
lerinin daha sonra ver
il ec eğ in i, muayene, 
tansiyon, pansuman, 
gibi sağlık konularının 
yeni ocakta 
sağlanacağını söyledi.

7 odası bulunan 
Sağlık Ocağında, yük
sek tansiyondan rahat
sız olan Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı 
'nın tansiyonu ölçüldü.1

Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı'nın tan
siyonu normal çıktı.

yapılması için girişim
lerde bulunulması isten
mişti. , Buna uymayan 
yİ 32 siteye geçtiğimiz 
hafta 1 milyar liranın 
üzerinde para cezası 
kesildi.

Kaymakam Orhan 
Işın, yaptığı açıklama
da "ya para cezasını 
ödeyecekler, ya da 
denizi kirletmekten 
vazgeçip toplu olarak 
kanalizasyonlarını 
yapacaklaı"dedl.

Aksu'yu hemen Gemlik 
Devlet Hastanesine 
kaldırdılar. Genç kadın 
buradan Bursa Devlet 
Hastanesine sevk edildi.

Olaydan sonra 
emniyet yetkilileri baba 
Felemez Aksu ile çocuk
larını n ifadelerini aldılar 
ve d ü § m a n I a r ı n ı n 
bulunup bulunmadığını 
araştırdılar.

İlk anda ifadesi alına
mayan genç kadının 
durumunun düzelmesin
den sonra ifadesinin alı
narak olayın gerçek 
yüzünün ortaya çıkacağı 
öğreniildi.

Polis genç kadını 
bilezikleri için öldürmleye 
yeltenen cani veya cani
leri arıyor.

Jandarma'ya 
yeni 
atamalar
İlçe Jandarma Bölük 
kumandanlığı ile Kurşunlu 
jandarmasına yeni ata
malar oldu.
Gemlik İlçe Jandarma 
Bölük Kumandanlığına 2 
assubay, 5 jandarma per
soneli atanırken, 
Kurşunlu'ya da bir atama 
yapıldı.
Jandarma Assubay 
Üskçavuş Hamdullah Ercan 
Tunceli Ovacık ilçesine,Van 
Çaldıran dan Jandarma 
Assubay Kıdemli Çavuş 
Halil Estetik ilçemize, Şırnak 
Güllükonaak'tan
Jandarma Assubay Kıdemli 
Çavuş Faruk Yılmaz ile 
Ankara Güvercinlik Uzman 
Jandarma Okulundan ye 
mezun olan Fevzi Özdemir, 
Halil Aldemir ve Gülây 
Tatoğlu da Gemlik'e 
atandılar.

CHP'de 
Görev 
bölümü 
yapıldı
Bir süre önce genel kuru
lunu yapan Cumhuriyet 
Halk Partisi yönetimi, 
aralarında toplanarak 
görev bölümü yaptı. 
CHP basın'sözcülüğüne 
getirilen Bekir Pehllvan'ın: 
yaptığı açıklamaya göre; 
23 Ağustos günü toplanan 
ilçe yönetimi, sekreterliğe 
Necdet Ersoy'u, sayman
lığa Abbas Erdoğan'ı getir
di. Öte yandan, kadın ve 
gençlikten sorumlu yöneti
ciliğe Gül Buçukoğlu, 
demokratik kitle örgütleri 
sorumluğuna Yılmaz Kılıç, 
örgütlenme sorumluluğuna 
Nuri Acı, getirildi.

Gonca YERLIYURT

Üçüncü 
Gumtîurbaşkanımız mer
hum Celal Bayar, 
ölümünün 9. yılında 
Umürbğydeki Anıtmezarı 

anıldı.
Geçtiğimiz hafta salı günü 
saat TO.oo da Anıtmezar 
.başında düzenlenen 
.törene • Devlet Bakanı Şükrü 
Erdem, ANAP Genel 
Başkanı Mesut Yılmaz,Bursa 
İIİİGemlik Kaymakamı, 
Gemlik Belediye 
Başkanı,siyasi parti temsili- 
citerî,davetliler, vatan
daşlar ve Umurbeyliler 
kdlji^Or.
•Anıtmezar önünde yapılan 
saygtdjjruşu ve çelenk 
konulmasından sonra, 
Bayar Kütüphane Salonuna 
geçierek burada Prof. Dr. 
Ayhan Songar ve Gültekin 
Başak Bayar'm kişiliği ve 
.siyaset adamlığı konusun
da konuşma yaptılar. 
Öğle namazından sonra 
.Umurbey Çarşı Camiinde 
Celal Bayar için Mevlit oku
tuldu.

İşçi emeklileri Genel 
Kurylıı yapıldı 

Faik Yumru 
yeniden 
başkan 
seçildi
Gemlik işçi Emeklileri 
Derneğinin yıllık olağan Genel 
Kurul toplantısında eski 
Başkan Faik Yumru, yeniden 

seçildi.
Bayraktar Düğün Salonunda 
yapjfcta Genel Kurul toplantısı - 
na4K£abalık bir davetli toplu- 
lüğü Veişçi emeklileri katıldı. 
Geçtiğimiz hafta Cuma günü 
yapılan toplantıda seçimlere 
tek üstelle gidildi.
T67 Üyenin katılmasıyla 
topfçtnan Genel Kurulda' 
yönetim, kurulu üyeliklerine 
Fdlk Yumru, (Başkan) Hüseyin 
MaB^k. Yrd.), Nurettin Bay 
Öd sek.) Celal 
Âiemidaroğlu(Mall Sek.), Şükrü 

Mehdi Ağrı ve Şükrü 
Kocabiyık İse üyeliklere getir- 
lidller. ||
•GeoekKurulda bir konuşma 
yapan Türkiye İşçi Emeklileri 
Gemlik Şube Başkanı Faik 
Ydmrüi son zamanlarda işçi 
emeklilerini sendikalaştırmak 
istenmesine Çattı.
■^umrh;1şçl emeklilerinin 
tencükcSaşmasının imkansız 
Olduğunu, işçilerin haklarının 
^^^br aracılığı İle daha iyi 
könündcağını tekrarladı. 
Toplantıya
EtZtırum, Balı kesir, Tokat, Kır ı kİ a re 
HrManlşa, Sincan, Sivas, 
Zonguldak, Kartal İşçi 
^^^6prl cemiyet yöneticileri 

İŞÇİ Emeklileri
Genel Sekreteri Rohm 

Kalkan da katıldı.

Çalışan Çocuklar
Arşiv çalışması yaparken bir araş tırma İlgimi] 

çekti. Okulların açılmasına çok az bir sürenin: 
kaldığı bugünlerde tatilini veya erken yaştan] 
itibaren hayatını çalışarak geçirmek zorunda 
olan çocuklarla ilgilidi bu araştırma.

Osmangazi Belediyesi ve Wald ta rafında r< 
Temmuz ayında Bursa'da gerçekleştirilen sömr 
pozyumda tebliğ olarak sunulan araştırm<e 
Çalışma Bakanlığı'nda görev yapan Dr. Bülenj 
Piyal'e ait. İşte araştı rmadan çıkan çarpıc, 
sonuçlar:

" İş Kanunu'nun 67. maddesi 15 yaşındarr 
küçük çocukların çalıştırılmasını yasaklamakla^ 
birlikte, çalışan çocuk ve gençlerin % 6'sı 9-12»! 
% 38.4'ü 13-15 yaşları arasındadır.% 55.6'sınıre 
yaşı ise 15'ten büyüktür. Çalışmaya başlama 
yaşı değerlendirildiğinde ise, % 22.4'ünün 13,5 
70.9'unun da 16 yaşından önce ür etlm< 
katıldıkları anlaşılmaktadır. "j

Çalışan çocuk ve gençlerin % 77.1'1 erkek, *>ı 
22.9'u kızdır. Kızların yüklenen toplumsal göreva 
ve işe yatkınlıklarına uygun olarak hazır kumaş 
ve deri giysi işkolunda yoğunlaştıkları görülmek 
tedir.

Çalışan çocuk ve gençlerin % 85.8'1 İlkokul?’ 
bitirdikten sonra ilkokulu bırakmış, % 4.7'si lsf( 
ilkokulu da bitirememiştir. Çocuk ve gençlerin ' I 
41.8'1 aileleri okul harcamalarını karşılayan 
madiği; % 36'8'i başarısız oldukları, çoğunluğun] 
kızların oluşturduğu % 12.9'u ailesi okumasın 
izin vermediği, %8.5'i de göç ettikten sgnıJ 
okula başlayamadıkları için okulu bıraktıklarırA 
belirtmektedir.

Gerekçe ne olursa olsun, eğitimi sürdür^ 
mememinin asıl nedeni yoksulluktur. Ailen 
eğitime ayırabileceği sınırlı kaynağı okuyacağ, 
düşündüğü erkek çocuğa aktarma isteği kad< 
kız çocuğunun okutulmasının! gereksiz bulc 
kültürel yaklaşım da yoksulluğun etkisini deste3 
lemektedir.

Çalışan çocuk ve gençlerin yalnızca % 2..w 
örgün eğitimini sürdürmekte, örgün eğitlmdd 
âyrılanların da yalnızca % 24.7'sl çıraklık okuld 
na gönderilmektedir. Çıraklık okuluna gönde । 
ilenlerin % 95.8'i, işverenlerin % 69.5'1 ustaların C9 
% 40'1 çıraklık eğitimini yararlı bulmakta; am 
işyerinde uygulamalı eğitimle tamamland 
madıkça kuramsal eğitimin yararının sınJ, 
kaldığını, uygulamaya katkısının azaldığı,{ 
düşünmektedirler.

Okulu bırakan çocuk ve gençlerin % 48.4J 
olanak sağlanırsa okula dönmek, % 51.6'sı (S 
okuma umutları tükendiği için çalışmak Isted । 
lerini belirtmişlerdir. Okumak aslında çocuk b 
gençlerin tümünün ortak özlemidir; ama işy« 
lerinde geçirdikleri yıllar onlara çalışmaktc 
başka çıkış yolları olmadığını göst ermekte 
okuma özlemleri, çalışma yaşamından beklerl1 

1 tilere dönüşmektedir. Gerçekten, çocuk r|, 
gençlerin yalnızca % 3.2'si gelecekte okumc 
düşlerken, % 55.7'sl aynı işi sürdürmek, % 25.; 
yine aynı işi; ama yeterli bilgi ve bece^ 
kazandığında kendi işyerinde sürdürmek,?.: 
3.3'ü iş değiştirmek, kızların oluşturduğu % 8. । 
de , evlenerek ev kadını olmak istediklerini bib . 
mişlerdir. K

Üretim alanındaki statüleri, yaptıkları ıl 
çalıştıkları sü re, aldıkları ücret, çalışma ortamı I 
da iç içe yaşadıkları risklerle birlikte değ< : 
lendirildiğinde:

1) Eğitim amacıyla üretime katılmalı 
öngörüldüğü için "çırçik" adını alan çocuk 
gençlerin küçük ve orta ölçekli işyerlerinde e 
tilmedikleri; =

■ 2) Sağlıksız koşullarda yürütülen emek yoğ-1 
niteliksiz, tekdüse işlerin ucuz, uygun, uyund] 
işgücü olarak doğrudan üretime katıldıklc
sömürüldükleri; 1

3) Yaşları nedeniyle özenle ve önceljj 
korunması gereken bir risk kümesi oluşturma!^ 
ha karşın, çocuk ve gençlerin yetişkinlerle a\u 
riskleri paylaştıkları işyerlerinde, çalıştırılmaları^ 
yasaklayan veya sınırlayan; ama uygulch 
mayan yasal düzenlemeler nedeniyle yasar’0 
konuma itilerek, yasal korumayla birlikte, sad1 
güvenlik hizmetlerinden ve iş denetimi • 
sağlanan olanaklardan yoksun bırakıldıkly! 
görülmektedir. ,)c

Bu durumda, siyasal, ekonomik, toplumı^ 
kültürel altyapı ile ilgili nedenlerle çalışr 
yaşamına itilen çocuk ve gençlerin çalıştı81 
malarının ancak uzak erimde önlenebllec^S 
bu çocuk ve gençlerin sorunlarının yakın y" 
orta erimli çözüm önerileri yaşama geçirile9 _ 
ve korunmaları sağlanarak çözüleblleccv 
öngörülmelidir.J?<
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SERBEST
Almanya da Bölücülük 

Suçu işlemek
T^OL gÜ^ÇSAPf

KURSU

Genelde medya, fürkiye de 
demokrasi eksikliği olduğunu, terörün; 
bölücülüğün bu nedenle olduğunu işle;

. mektedir.
Bunlar gerçek değildir.
Dikta ile yönetilen ülkelerde ve dini 

, esaslara göre yönetilen ülkelerde ; 
demokrasi var mı?

Buralarda niçin anarşi yoktur?
Kimse kendini kandırmasın. Türkiye dei 

bölücü terörün amacı ilk aşamada fed i 
erasyon, sonra da ayrı bir Kürt Devletidir.; 

j Zaten bu terör milliyetçilik esasına dayı 
I alıdır. Ö zaman kürt milliyetçiliği normal 

oluyor da, Türk milliyetçiliği neden normal 
■ olmasın.

Halbuki Kürtler, en iyi şekilde Türkiye; 
de yaşamaktadır.

Ne Güney Afrikada ki gibi ayrı otoi 
büslere binmişler, ne de Türklerin gittiği 
okula, sinemaya, vb. yerlere gire < 

i memişlerdlr.
Iraktaki durumları bellidir.
Suriye'de ise tarlada çalışmanın dışın -i 

.da varlıkları yoktur. Asla önemli görevlere: 
’ getirilmezler.

İran ve Rusya da da durum pek farklE 
değildir.

Bölücülük ve ayrı devlet istemi her 
i yerde suçtur. Büyük cezaları vardır. Önce; 
! Avrupa'nın bazı ülkeleri, sonra da ; 
j Almanya 'ya bakalım.

İtalya da Kuzey Ligi partisi ayrım istedi 
I diye başsavcılık hemen kapatılmasını: 
1 isteyerek, soruşturma açmış ve beyan; 
1 sahibinin ömür boyu hapsi istenmiştir.

Yine İtalya Komünist Partisi. Bu partinin 
hemen, kapatılması istemiştir. Fakat bul 
ikiyüzlü İtalyan Komünist Parti, Türkiye deki 

• bölücü teröre arka çıkmış ve Kültlere ayrı 
devlet İstemiştir. Ama konu kendi ülkesi 

I olunca kuzeye özgürlük diyen parti için 
I suç. duyurusunda bulunmuştur.

İspanya da ise, Bask Bölgesine özgür
lük isteyen parti kapatılmış, Tl milletvekili 

I 15'er yıl hapse mahkum edilmiştir.
Fransa'da ise; Korsika'ya ayrı bir dil 

I İsteyenler, bölücülükle suçlanmış ve 
1 Fransa Anayasa Mahkemesi Korsika'yı, 
I Fransa'nın bir parçası sayarak ayrı dil 
I konuşulmasını yasaklamıştır.

Gelelim Almanya'ya. İdari yapı olarak 
I federal bir yapısı vardır. Eyaletler merkezi. 
I hükümete bağlıdır. Eyaletlerden birisi, 

diğerini kendisine bağlamaya çalışırsa, 
I cezası 10 yıldan başlar. Eğer 
I Almanya'dan ayrılmaya çalışır, bağımsı - 
I zlık isterse, o takdirde cezası müebbet 
i hapistir.

Çünkü Almanya'da ölüm cezası 
i olmadığından, en ağır ceza müebbettir.

Almanya hapishanelerinde 184'1 Türk 
1 olmak üzere 150'yi aşkın mahkumun iki yıl 
I llçlnde intihar ettiği açıklanmış, terör 
I suçlusu ki Bader Mainhof gurubu liderleri 
I de dahil, cezaevlerinde ölü bulunmuş, 
I i onlar için de İntihar etti denilmiştir.

Almanya cezaevleri, tam beir cehen- 
Inemdir.Her mahkum mecburen çalışmak 

jzorundadır.Bu çalışmaları emekliliğe sayıl- 
|rnaz. Bu çalışmaları karşılığında kendiler - 
ine420 mark ücret aylık ödenirken, aynı iş 
liçin normal bir. İŞÇİ 2500 mark alır.Yine 

p i Uluslararası Af Örgütü, Almanya da insan 
I I haklan İhlallerinin had safhada olduğunu 
I | açıklamıştır. Almanya da aynı suç için

I Alınanlara az, yabancılara çok ceza ver
ilmektedir. Bu raporlarla da sabittir. 
Adalet, yargı sistemi paralıdır, kolayca 
dava açmak herkesin harcı değildir. Bu 
yüzden Avukatlık sigortası (Rechtschatz) 
yaygınıdır.

Evet, Almanya sosyal bir devlettir. 
Birçok1 alanda vatandaşı 
korur.(Yabancılar dahil) Öyle ki işsiz 
kaldığınızda , ev kiranızı öder, yakacak 

i alır, ayrıca asgari yetecek kadar para 
, verir. Öyle sosyal haklar vardır kİ, Türkiye 
i'de yaşayanlar için hayret edilecek 
; i düzeydedir.

Örneğin, geçim sıkıntısı çeken ve 
| aldığı İşsizlik parası az olanların sosyal 
ı daireler tarafından hemen birçok

‘K&nal yar/'DeutscCa.nd

Milli Eğitim 
Bakanı Ayaz 
'Zorunlu

6ün cel so itu nl ar

ihtiyaçları karşılanır. Örnek, buzdolabı,Tv. 
tamir paranızı bile öder. Yeni eşya da 
alabilir. İşte devlet böyle heran yanınız - 
dadır.

Ama bunlar ekonomik ve sosyal boyu
tudur Âvrupanın.

Demokrasi ve insan haklan konusunda 
milliyetçilik, devletçilik her alanda gösterir 
kendink yani aslında sanıldığı kadar liber
al değildir Avrupa.

Örneğin, Yunanistan'ın % 15'1 kendi 
vatandaşlanna bile yasak bölgedir. Hiçbir 
yabancı gazeteci önceden izin almadan 
ülkeye girip çalışamaz. Ancak, izin verilen 
yerlere gidebilir. Batı Trakya Türkleri kesin
likle yeni ev yapamazlar. Eski evlerini bile 
tamir ettirmek için mahkemeden karar 
alanlar vardır.'

Örneğin, DSP Genel Başkanı Sayın 
Bülent Ecevit'in bir önerisi vardır. Bu öneri 
hep ince diplomasi örneği, hem de 
gerçektir. Diyor ki Ecevit, bölücülüğe ver
ilen cezalar Avrupa'da, Türklyedekinden 
daha çoktur.Biz, Türkiye de bugün uygu
lanan bölülcülük maddelerini kaldıralım. 
Onun yerine Avrupadakileri, 
Almanyadaki maddeleri aynen alalım. 
Almanya'da bu maddelerin karşısındaki 
cezalar 10 yıldan başlar, müebbet hapse 
kadar gider. Bakalım AvrupalI par- 
lementerler o zaman ne diyecekler. 
Özellikle cunta dönemlerinde tüm siper 
her devrin adamlarına maksist ölüp, 
hidayete erenlere, “kahrolsun oligarşi" 
deyip, bugün oligarşinin, sermayenin 
kuyruğuna takılanlara duyurulur.,

Türkiye de birçok kesim demokrasi 
maskesi altında, bölücülüğe prim 
veriyor.Bu şark kurnazlığını artık kimse yut
muyor. Her ülkenin demokrasi alanında 
eksikleri vardır, buna Avrupa da dahildir.

Hatta Türkiye bazen artık adını siz 
koyun, aşırı iyimserlik, hoşgörü gösteriyor. 
PKK'nın legal probagandasını yapan 
Özgür Gündem(Ülke) Gazetesi değil mi? 
Ve yine bu gazetede, Ali Fırat takma ismi 
ile Abdullah Öcalan, yazı yazmıyor mu?

Bir diğer konu da, 21 'nci yüzyıla giriy
oruz. Türkiye de hala karşılama tören
lerinde hayvanları, yerlerde sürükleyerek, 
çocukların gözü önünde bağırta bağırta, 
kurban diye kesiliyor. Bu hem bir ilkelliktir, 
hem de dinle ilgisi yoktur. Gerek Diyanet 
İşleri Başkanlığı, gerekse birçok dini şah - 
siyet açıklamıştır ki; Kur'an-ı Kerim'de 
yazıyor, Allah dışında, hiçkimse için kur - 
ban kesilmez, hatta diyor fetva makamı, 
hüküm açıktır, Allah dışında, peygamber 
İçin dahi kesilmez. Hem kurban kesmenin 
kuralları belirtilmiştir.İslam'a göre, bu da 
kurbanın gözünü bağlamak, saygılı 
davranmak vb.. Durum bu iken .filan mil
letvekili, filan bakan için hayvanlar 
kesmekne oluyor. Hava olsun diye, şan 
olsun diye hayvanları bağırta bağırta, 
Ite.kaka, saygısızca sürükleyerek, zorla 
kesenlerin dininden de, ruh halinden de 
şüphe edilir.

Bu arada ANAP Genel Başkanı ve zarif 
eşini de kutlamak gerekiyor. Kurban 
kestirmeme ve karşılama, uğurlama 
törenlerinde bu ilkelliğe müsade etmedik
leri için.

Bu arada sözde müslüman Suudi 
Arabistan, 4 Türk vatandanı, bir İki kutu 
uyuşturucu (Captagon) isimli' hap bulun
durdukları gerekçesi İle başlarını keserek 
İdam etmiştir. Bunu asla ABD veya 
Almanya vatandaşlarına yapmıyor. 
Almanya bir, vatandaşı için derhal 
protesto notası vermiş, Suudi Arabistan o 
zaman müslümanlık tarafını unutmuş ola - 
cak, mahkum derhal Almanya'ya İade 
edilmiştir.

Türkiye de de gereğinin yapılmasını 
beklemek herkesin hakkıdır.

Özelleştirme adı altında devleti küçült - 
meyi bırakıp, Avrupa devletleri kadar, 
örneğin Almanya'ya da Fransa, İsveç 
kadar devletçi olalım, yeter de artar bile.

alınmıyacak1
Ahkara (BYE)-Okullarda 

^pytîprın başlaması ve 
kayıtlar sırasında velilerden 
milyonlarca liralık bağış 
istenmesi birlikte başlayan 
tartışmalara Milli Eğitim 
Bakan'ı Nevzat Ayaz açık- 
lık getirdi.Ayaz, kayıtlar 
sırasında velilerin gönüllü 
katkıları dışında bağış alın - 
mayacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı 
Nevzat Ayaz gazetecilerin 
Sorüiörını yanıtlarken, kayıt- 
lar arasında yaşanan bağış 
tartışmalarının sona 
'erdirilmesi konusunda İl Milli 
Eğitim Müdürlerinin toplan- 
Wa<abaşladığını söyledi. 
Ayaz, geçen yıl yayınlanan 

velilerden gönüllü 
oldrak katkı payı alınmasını 
"öngören genelgede de, 
kayıtlar sırasında bağış 
Atamasının yer almadığını 
bildirdi. Zorunlu bağış 
konusunda Okul 
Olİİimlerinin uyanla- 
cağını kaydeden Ayaz şun
ları söyledi." Milli Eğitim 
Müdürlüklerimiz, velilerin 
kayıtlar sırasında bağış için 
zorlanmamaları, kendi
lerinin gönüllü katkıları 
dışında her hangi bir prob
lemle karşılaşmamaları 
yönünde gerekli ikazları 
yapacaklar. Hiç kimseden 
zorunlu bağış alınmaya- 
eOİG*

•, Bakan Ayaz, Anadolu 
Liselerinde okuyan öğrenci 
velilerinin eğitime katkı 
sağlamasına olanak vere
cek-“yönetmelik değişiklik 
çalışmaları tornalanamadı. 
1995-96 yılına da yetiştirile
mez?.' dedi.

Yatırım 
Teşvik
AnkaFa(BYE)- Başbakanlık 
HaZihŞ Müşteşarlığı geçtiği- 
ml ay* yatırım tutarı 57 trily- 
on-22:l milyar 560 milyon 
lira olan toplam 251 adet 
yatınm teşvik belgesi 
v$tç8«Enfazla teşvik belgesi 
İmalat sektörüne sağlandı. 
Mayıs ve Haziran aylarında 
ls4Wi?lam 35 adet 
yabancı sermayeli teşvikli 
yatırım eizin belgesi verildi. 
Temmuz ayında verilen 
yatırım teşvik belgelerinde, 
en fazla payı 169 belgeyle 
imalat sektörünün aldığı 
açıklandı.

Sivil Toplum örgütleri ve Ortadirek
Demokratik toplumlarda, en önemli baskı gru

pları, Sivil toplum örgütleridir.
Bu örgütler içerisinde, en çok sesini duyduklarımız, 

Ekonomi ve Çalışma Hayatı ile ilgili olanlar.
Biri, zenginler kulübü adı verilen TÜSİAD.
Diğeri "Sendikal işçi kuruluşları"
Bunların zaman zaman hükümetlere öfke ile 

saldırdıklarını, bazen övgüler yağdırdıklarını birlikte 
görüyoruz.

TÜSİAD'ın ÖFKESİ VE ÖVGÜSÜ
Zenginler Kulübü uzun vadeli istikrar programlarını 

pek sevmez. Bu dönemde alınan ek vergiler, pek 
hoşlarını gitmez.

Ayrıca, döviz kurlarının, başlangıçta yüksek oran
da arttırılmasına pek kızılır.

Çünkü yüksek oranda artan döviz kurlarını, üret
tikleri ve stoktaki mallara biranda yansıttıkları 
zaman satışlar birden durur.

İhracata hemen adapte olamayınca, hemen 
hükümete ver yansın etmeye başlarlar.

Satışlardaki durgunluk uzun sürerse işte öfkeleri o 
zaman daha da artar.

Ama, kısa vadeli istikrar programlarına bayılırlar. 
Çünkü bu programlar halkı ürkütmez, satışlara dur
gunluk getirmez. Satışlar ve karlar istikrarlı bir şekilde 
artar.

Kısa vadeli programla önlerini iyi gördükleri için 
hükümetlere övgüler yağdırırlar.

İş dünyasının memnun ve kızgın olmasının ortadl- 
reğin refaha kavuşmasıyla hiç ilgisi yoktur.

Onlar, sadece ortadirek nüfusunun genç 
olmasıyla ve mayla olan yüksek talebiyle ilgilenirler.

Ortadireğin mali durumunun düzelmesi, onların işi 
değil, hükümetlerinin sorunudur.

İşçi Sendikalarının Öfkesi ve Övgüsü
Bu dönemde, sermayenin ağırlığını koyması, 

emeğin ve sendikal işçi kuruluşlarının etkinliklerinin 
bir ölçüde azalmasına sebep oluşturur.

Bundan on yıl önce, işçi ücretlerinde ve sosyal 
haklarında alınan olumlu sonuçlar gündemde iken, 
bugün iş güvenliğini güçlü hale getirmiştir.

Bu dönemde, bir de özelleştirme tamamlanırsa, 
kamu işçi sendikalarının gücü daha da azalacaktır.

Hal böyle olunca, kıdemli işçilerin kendi Genel 
Müdürlerinden fazla maaş aldığı bir ortamda, işçi lid
erlerinin tekrar başkan seçilme veya politikaya atıl
ma gibi küçük hesaplan bir kenara bırakıp toplum 
içerisinde sendika üyesi işçilerin yıpranmdsmı 
önleyen yeni ve uygulanan ekonomik modele 
uygun politikalar geliştirmeleri şarttır.

Yani., yeni üzende önce iş güvenliği hedef alın
malıdır.

Yürüyüşler ve eylemler, iş güvenliği ile ilgili olduğu 
zaman, kamuoyunu yanına alabilir.

Emek dünyasında öncelikler değişmiştir. Eskiden 
dolgun ücret iyi sosyal haklar gündemde idi.

Şimdi., öncelik işgüvenliğindedir.
Sendika liderleri öfkenin ve övgülerini iş hayatında

ki bu yeni gerçek durumlara göre yeniden düzen
lemelidir.

Evet., işadamları da, işçi sendikaları da hep kendi 
üyeleri için çalışıyorlar.

Yıllardır hep ortadirek edebiyatı yapan hükümetler 
de bu kitleyi kendi kaderine bıraktılar.

Ama., ber diyorumkl, bu suskun ve ezilen ketlenin 
dönüşü çok muhteşem olacak.

Hep birlikte... 1996 seçiimlerinin sonuçlarını 
bekleyelim. 

Gemlik Belediye Başkanlığından
Hamidiye -Osma niye-Hisar-Kay han-D. Subaşı- 
B.Pazarı-Halitpaşa-Orhaniye ve Yeni Mahallede 
muhtelif sokakları granit parke yol inşaatı(95/6) 
yapım işi 2886 sayılı yasanın 81. maddesinin (a) 
fıkrası hükümlerine göre 07/09/1995 perşembe günü 
saat 14.30 da Emanet Komisyonu huzurunda ihale 
edilecektir.
1- İşin keşif bedeli 1.197.211.700 lira olup geçici temi - 
natı 36.000.000- TL. dır.
2- İhaleye girmek steyenlerin yapı tesis ve onarım 
işleri ihalelerine girme yönetmeliğindeki hükümler 
içinde ibraz edecekleri belgeleri ile müracaat 
etmeleri gerekmektedir.
3- Bu işe ait keşifve şartnameler Fen işleri 
Müdürlüğünde görülebilir.
4- İhaleye iştirak edeceklerin 1995 yılı Ticaret Odası 
Belgesi, yapı araçları bildirisi, teknik personel bildirisi,iş 
bitirme belgesi ile en az (C) grubu müteahitlik kar
nesini ibraz etmeleri
5- İhaleye katılmak için son müracaat tarihi 
07/09/1995 günü saat lO.oo'a kadardır.
6- Posta ile yapılacak müracaatlardaki gecikmeler 
dikkate alınmaz.

KÖRFEZ Ofset
Ofset matbaacılıkta tek isim

Her türlü Resmi evrak basımı..
Fiyatlarda ucuzluk; sür ıat ve kalite 

bizi aramadan karar vermeyin

DÜZELTME
22 Ağustos 1995 günlü 
gazetemizin 5. sayfasında 
yayınlanan Sulh Hukuk 
Mahkemesine alt 994/1 
dosya nolu İzale-I Şuyuu 
ilanında birinci satış tarih 
yanlışlıkla 29/9/8/1995 
yazılmıştır, 29/9/1995 
olarak düzeltiriz.

»AZHANE Cad. Fikret Oto Elekrik yanı Beceren Apt altı Gemlik tel. 513 19 Gemlik KÖRFEZ Gazetesi Basın: 14 İnş. Müh. Nurettin AVCI 
Gemlik Belediye Başkanı
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Aldığımız besin maddelerinin çoğu

nun, yaşam işlevlerini sürdürmek üzere 
vücut tarafından kullanılabilmesi İçin, 
fiziksel ve kimyasal olarak parçalan
ması gerekmektedir. Besin mad - 
delerinin bu parçalanma işlemi sindirim 
adını alır ve sindirim kanalında ya da 
bağırsaklarda gerçekleşir.

Yetişkin bir İnsanda, sindirim kanalı 
ağızdan anüse kadar yaklaşık sekiz 
metre uzunluğundadır. Aldığımız tüm 
besin maddeleri, bu uzun borunun 
İçinde parçalanarak hemen 
slndlrilebllecek bir oluşum haline gelir. 
Burada, besin maddeleri enzimlerin 
saldırısına uğrarlar; mide asitleri ve 
karaciğerden salgılanan öd tuzları da 
bu saldırıya yardımcı olurlar. Bu işlem 
sonucu ortaya çıkan istenmeyen mad
deler zaman zaman dışkı olarak vücut
tan atılır.

Güçlü enzimler bağırsakların iç 
yüzey kıvrımlarında bulunan hücre g 
rupları İçinde üretilirler. Bu enzimlerden 
bazıları, canlı hücreleri sindirme 
yeteneğine sahip oldukları için hiç bir 
etki yaratmayan bir oluşum halinde sal
gılanırlar. Bunlar, tümen ya da bağırsak 
boşluğunda var olan uygun kimyasal 
ortamla karşılaşınca canlanarak çalış - 
maya başlarlar.

Enzimler ve bunların çalışmaları için

gerekli kimyasal koşulları sağlayan 
sıvılar değişik noktalardan sindirim 
kanalına girerler. Bağırsaklarda değişen 
her koşul yeni bir kimyasal reaksiyon 
dizisini başlatır ve bağırsakları, besin 
maddelerinle! çeşitli bölümlerinin 
sindirimine hazırlar. Bir reaksiyondan 
sonra artan' enzimler, bağırsakların 
daha ileri bölümlerinde koşulların 
değişimi sonucu yine hiç bir reaksiyon 
yaratmayan bir oluşuma dönüştürülür.

Bağırsakların iç yüzeyini kaplayan 
çok nazik epitel dokudan oluşan bir 
gömlek sindirici sıvılardan, bu sıvıların 
içindeki aşındırıcı maddelerin epitel 
hücrelerine fiziksel olarak dokunmasını 
önleyen kalın bir müküs tabakası 
tarafından korunur. Ama, böyle bir 
koruma olduğu halde, bu hücrelerin 
ömrü çok kısadır ve tümü her beş 
günde bir tamamen yenilenir. Her gün, 
yaklaşık 250 gram epitel hücreyi sindirir 
ve böylece bir hücrelerin çevrimini 
sağlar.

Epitel gömleğin yapısı alt bölümlere 
ayrılır. Örneğin epitel gömlek üzerinde 
bağırsak kıvrımlarına' gömülmüş salgı 
hücreleri bulunur. Bağırsak yüzeyini 
kaplayan tümürlerin uçlarında 
sindirilmiş maddeleri emecek biçimde 
değişime uğrama görevini yapan 
hücreler vardır.

Sayın Avcı,
Sizi ziyarete defalarca geldiğim 

halde bir türlü yerinizde bulamadım. 
Bunun için bu açık mektubu yazmak 
zorunda kaldım.

Son gelişimde gireyim mİ? 
Glrmiyeylm mİ? diye tereddüt ettikten 
sonra; bir salavat, üç tekbir getirdim. 
Şafaat etsin diye babama bir fatiha 
okudum. Odanızın girişinde birsürü 
adam, kimi oflar, kimi karaköy böreği 
gibi kıpkırmızı puflar. İnce narin ağlıyan 
söğüt misali, buna rağmen, Poseldon" 
edalı birine sordum.

- Reis Beyle görüşeceğim.
-Gelmlyecek, ne zaman geleceğini 

de bilmiyorum.
Mecburen ayrıldım.
Size ziyaretimin sebebi:
a) Gemlik'te iptidai bir köy gibi 

başıboş gezen at, eşek, keçi, koyunlara 
bir çare aramaktı. Zira bu hayvanlar 
sabah sokağa bırakıldıklarında ilk 
ziyaret yerleri çöp bidonları. Sanırım 
bunun için bir de encümen kararı alın
mıştı.

b) Çevre Temizlik Vergisini "Enayi 
Vergisi" olarak değerlendiren vatan
daşlar var. Belediye gerekli denetimi 
yapmadığından bu vatandaşlar " Nasıl 
olsa af kanunu çıkar" diyorlar ve 
ödemiyorlar. Bunun için benim bul
duğum çare : "Su makbuzlarının arkası
na bir damga yapılır. Çevre Temizlik 
Vergisini ödediğinize ait makbuzu su

makbuzu İle birlikte getirin" damgası 
vurulursa, su saatleri de ayda bir kontrol 
edilirse, göreceksiniz bugüne kadar 
toplanan vergiden daha çok gelir elde 
edilecektir.

Dükkanların suyu bulunmadığı için 
buralarda da zabıta gerekil kontrolü 
yapar.

c) Mahallelerdeki sokak aralarına 
kadar blokaj yapıldığı halde , halde 
bizim evlerin önü her ne hikmet İse bir 
girişimde bulunulmada Endüstri Meslek 
Lisesinin önüne kadar gerekli döşeme 
yapıldı. Bizim SAHİLKENT evlerinin girişine 
12 metre kala bu blokaj İşine son verildi. 
Yoksa sizden önceki Belediye 
Başkanının zamanında olduğu gibi bir 
engel olan mı var?

d) 19 Temmuz tarihinde, bir 
yakınımın Belediye Düğün Salonunda 
düğünü vardı. Gitmiş bulundum. Bir ara 
erkekler tuvaletine gitmek gereğini his
settim. Gittiğimde İse kapının çiviyle 
çakılmış doyduğiunu gördüm ve üzer
ine "BOZUKTUR* yazıldığını okudum. 
Mecburen dışarıya bir tuvalet aramak 
için gittim. Salondan çıkışımda, benim 
gibi İhtiyaç gidermek gereğini duyan
ların Düğün Salonunun önündeki ara
baların arasında ihtiyaç giderdiklerini 
gördüm ve Belediyemiz adına utanç 
duydum

Tamir için emirlerinizi bekler, 
saygılarımı sunarım.

Salih Bayar
"Tele Kare" de
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||guneş enerjisinitoplayan çati
&EMİTLERİNDEN ELEKTRİK ELDE EDİLİYOR

Yeni çatı kiremitleri, rüzgara ve yağ
mura karşı korumakla kalmıyor, elek
trikte sağlıyor.Münih'te yayınlanan 
Güneş Enerjisi adlı dergisinin Haziran 
ayında çıkan bir haberdeAvusturya 
ve İsviçre arasında yer alan 
Liechenstein Prensliği'nde , Leiechten 
stein Enerji Sanatralleri Kuruluşu 
tarafından bir idari binan çaktısına bu 
tür çatı kiremitlerinden oluşan bir 
güneş enerjisi santrali yerleştirildi.

Sistemin çalışması şöyle gerçek- 
eşiyor: Çatı kaplamacısı,güneş enerjisi

kiremitleri döşüyor, daha sonra da 
elektrikçi geliyor ve kablo bağlan
tılarını sağlıyor. İleride yapılacak tami
ratlar için önemli bir konu da , güneş 
enerjisi çatının sağlam olması ve üzer
ine çıkılabilmesidir. Yapı elemanları 
güneye bakan en az 20 derecelik bir 
eğimi olan tüm çatılar için elverişli.

"Sonnenenergie" adlı derginin 
bildirdiğine göre de, güneş enerjisi 
kiremitlerinin satışı yine Liechtenein 
Enerji Santralleri tarafından 
yapılıyor. (DİD)

ikinci oldu
Halk Bankası Gemlik 
Şubesi memurlarından 
Salih Bayar, TRT-l'de 
yayınlanan "Tele Kare" 
adlı bulmaca yarış
masında finale kalarak 
yarıştı.
19 temmuz günü 
yapılan yarışmada ikin
ciliği kazanan salih 
Bayar'a 4milyon 500 bin 
lira para ödülü verildi. 
Tele bulmaca yarışması 
26 Ağustos 1995 
cumartesi günü TRT- 
l'de yayınlandı.
Salih Bayar, TRT'nin 
açtığı bulmaca yarış
malarına sürekli katılan 
bir hemşehrimiz.
Yine bir bulmaca yarış
masında tanıştığı Gülay 
Bayar ile evlenen Salih 
Bayar, bankacılık 
mesleğiyle uğraşıyor ve 
boş zamanlarında bol 
bol ansikleopedi okuy
or.

"Öyle Bir An" ve "Askerin Romam"ndan sonra

Körfez Ofset Yayınların 
3. kitabını basıldı

Gazetemizin kuruluşu 
olan Körfez Ofset 
Yayıncılık, Matbaacılık 
ve Reklamcılık, Dişhekimi 
Lütfü ARTUNER tarafından 
yazılan "İnfaz Kurumlan 
ve Dişhekimliği" adlı 
üçüncü kitabı basıldı.

İNFAZ KURUMLARI VE 
DİŞHEKİMLİĞİ

Dişhekimi Lütfü Artuner,23 
yıl çeşitli ceza ve tutukev
lerinde dişhekimliği yap
mış, buralarda gördükleri 
entrasan olayları, tutuklu 
ve hükümlülerin sosyo 
ekonomik durumlarını 
ele alarak incelemiş, bir 
araştırmave referans 
kitapçığı meydana getir
miş.
Kitapta cezaevi ve 
tutukevlerindeki düzen
lemelerle ilgili reslmi 
makamlara öneriler ve 
çeşitli yabancı tutukev
lerinden bilgiler veriyor. 
Körfez Ofset 
Yayınlarından birinci

kitabı genç şaiir N. Oytun 
Akıncı'nın " öyle Bir An" 
adlı şiir kitabıydı.
İkinci kitab ise yazarımız 
Yılmaz Akkılıç'ın babası 
Emekli Albay Abdulhalim 
Akkılıç'ın anılarından 
oluşan "Askerin Rompn'ı" 
adlı anı roman basılmış 
ye satışa sunulmuştu. 
İnfaz kurumlan ve 
Dişhekimliği adlı Lütfü 
Artuner'in araştırma 
kitabı, cezaevleri ve 
araştırmacılar için bir 
kaynak teşkil edecek.

ULAŞIM
lludağ Turizm 5131212
ydın Turizm 5132077

Olye 110
Dlis İmdat 155
jndarma 'mdat 156
jndarma K. 5131055
olls Karakolu 5131879
:ar. Kom. 5131206

Kaymakamlık
jymakamlık 5131051
jymakamlık Ev 5131052
. Savcılığı 5131053
. Savcı Yrd. 5132954
nnlyet M. 5131028

Hastaneler

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

5132066
5134503
5131274
5131900
5131286
5131174 
5131846 t
5131353
5131057
5131308
5131133
5131095
5133742
5131507
5131414
5131364 
5131411-5130024
5131042
5132360
5131166
5134994

Belediye
Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su İşletmesi 
İtfaiye

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

Muhasebe Md. 5134521-182
Yazı iş. Md. 5134521-111
Su Arıza Yalnız 185

TÜP DAĞITICILARI

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

TAKSİLER

Deniz Otobüsü

brfez Taksi 
inar Taksi 
öven Taksi 
İmlik Taksi

5131821
5132467
5133240
5132324

Yalova -Kabataş (işgünlerl) 
07.20-09.35-17.10

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

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

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

513 12 95
514 1700
513 16 37
513 16 37
513 86 43
513 22 59
513 45 46
513 17 38
513 65 00
513 40 95

Desen ne fayda
Slşıl<jMüs(im Şeyrani 

Bir adamda namus şeref olmazsa 
Ne fayda dizel desen ne fayda 
Çok yararlı öğüt verdin almazsa 
Tek yalnızca özel desen ne fayda

Fikri bozuk ve ahlaksız olana 
Dönmez İse İyi. doğru yoluna, 
Allah kahreylesin öyle kuluna 
Bu an değil ezel desen ne fayda

Doğrudan sapmış fesatlık güdene 
Zalim düsturuyla öyle gidene 
Kin ve kibir her kötülük edene 
Yapma böyle düzel desen ne fayda.

Ta çocukken İyi öğüt almazsa 
Her hasletten doğru dürüst kalmazsa 
Soyu temiz, meziyetli olmazsa 
Üstad olup yaral desen ne fayda.'

Ey Müslim Seyran! amacın nedir 
Tahrik etme birazda güldür 
Hakikat ne İse onları bildir 
Almayınca güzel desen ne fayda

Gazetemizin şiir köşesini yer el 
ozanlarımızın şiirlerine ayırıyoruz.

Şiiri sevenler, şiir denemesi 
yapanlar, yapıtlarınızı 

okurlarımızla paylaşmak 
istiyorsanız yazdıklarınızı bize 

ulaştırın.

Şiirlerini halkımızın beğenisine 
sunmak İstiyoruz. 

Mektupla şiir göndermek isteyen
ler için adresimiz:

Gemlik KÖRFEZ Gazetesi 
Gazhane Cad. No. 51/A 

GEMLİK 
Tel-Fax:5131797
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29 Ağustos 1995 Salı Gemlik KÖRFEZ Sgyfg;

güzide
g EJYl£9K'imizin 

Kurtuluş Şenliklerine 
^üm halkımız 

davetlidir.
Gemlik Belediye Başkam 

Nurettin AVCI

TARİH
YER 
NOT

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

yapılacak yürüyüşle başlayacaktır.
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