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|^ll-20 Kasım günleri üreticiden alınan, ürünlerin bedeli olan 121 milyar 600 milyon liranın 30 
milyar 400 bin lirayı ortaklarına dağıtmaya başlayan 72 Nolu Marmarabirlik Tarım Satış 
Kooperatifi bugüne kadarı 2 milyon 628 bin 72 kilo zeytin aldı.

Zeytin kampanyasını kasım ayında açan ve ortak
larından bugüne kadar 2 milyon 628 bin 72 kilo zeytin 
talan 72 Nolu Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi 11-20 Kasım tarihleri arasında aldığı ürünün 
%25'ini ödemesini ortaklar arasında huzursuzluk yarattı.

Bu yıl zeytine iyi fiyat veren birliğin aldığı ürünleri 15 
gün içinde bedellerinin ödeyememesi üreticileri zor 
[duruma soktu.

Kooperatif ortakları Bağ-Kur adına yüzde 1'lik kesin
tiye anlam verilmediğini belirterek, Bağ-kur'u zeytin 
üreticisi batırmadı. Bağ-Kur adına ürün bedelinden 
para kesilmesinin soygunculuk olduğunu söyledi.let

Marmarabirlik Zeytin Kooperatifi bugüne kadar en 
çok zeytini 721.272 kilo ile Merkez'den aldı. Merkez'i 
245.145 kilo ile Umurbey izliyor. Haberi Sayfa 3'de

BfiedtyeFer? jşlefi atakta

FenİşleriMüdürlüğü 
çalışmalaraıısurdürüyor

Gemlik Belediyesi Fen 
İşleri Müdürlüğü 1995 yılı 
içersinde Osmaniye 
Mahallesi'nde 7697 m2 
granit parke yol , 700 
metre bordür döşemesi 
yaptı.

Hamidiye 
Mahallesi'nde ise 9043.63 
m2- beton parke yol 
döşemesi, 2232.15 metre 
bordür döşemesi yaptı.

Ay sonuna kadar yol 
döşemeleri tamam - 
lanacak olan mahalleler 
işe şunlar:

Kelebek Sokak ve 
'civan, İncili Sokak, 
Pembe Sokak, İdris

Kaptan Sokak, Zambak 
Sokak.

1995 yılı içerisinde 
Şehit Ethem Yaşar 
İlköğretim okulu yolu, 
Erdem Sokak, Kanarya 
Sokak, Eda Sokak, Yulaf 
Sokak, Hacı İzzet Cami 
civarına parke taş ve 
bordür döşemesi yapıldı.

Öte yanan Belediye 
Fen İşleri yetkilileri 
Manastır Bölgesi'ndeki 
ara yolların açılma çalış - 
malarına başlandığını ve 
devam, edeceğini 
söylediler

Haberi sayfa 3'de

PSP'li adaylar 
görücüye çıktı

E 24 Aralık 1995 pazar 
günü yapılacak olan 
milletvekilliği genel 
seçimlerinde Bursa'dan 
aday olan Hayati 
Korkmaz, Ali Rahmi 
Beyreli, Yüksel Aksu, 
Necati Öz, Mehmet 
Lütfü Pekoğlu, Ali Nihat 

HAFTAYA BAKIŞ
O Kadri GÜLER

Ufukta seçim v^r
' Seçimlerin 24 Aralık günü yapılmasın (önleyecek tüm engeller 
aşıldı.Turk halkı, 19 gün sonra sandık başına giderek, 5 yıl ülkesini yönete - 
cek siyasileri belirleyecek.

Ülkenin seçime gittiğini gösterecek hiçbir heyecan yok.
Bu heyecan ne siyasilerde var, ne de halkta.
Dün gece bir yıl aradan sonra yeniden açılan DSP İlçe merkezinde mil - 

letvekili adayları görücüye çıkarıldı.
Partinin merdivenlerinden çıkarken kesif bir sigara dumanını yararak 

büyük salona girdiğimde, İl başkanı olduğunu öğrendiğim bir kişi ile 
çevresinde yabancı gördüğüm birkaç kişinin de milletvekili adayı olduğunu 
anladım.

Konuşan hem siyasiler oldu. Gazeteciler soru sormasalar, partililer 
hayran bakışlarla konuşanları dinleyecekler, konuşma bitince siyasilerde 
çekip gideceklerdi.

Sonra bir ara Diş Hekimi Doğan Alkaya söz alarak, vatandaşın liberal 
ve sosyal demokrat partilerden kaçısın nedeninin ekonomik konuların açık - 
lıkla halka anlatmamasından kaynaklandığını söyledi.

Siyasiler beylik söylevlerinden sonra herkesin elini sıkarak çekip gittiler.
Dün, sıralamaya giremeyen küskün milletvekillerinin parlamentoyu 

toplayamamasından sonra,seçim kesinleşti. Acaba diyorum, baskın seçimin 
heyecanı aday milletvekillerinin Anadoluya yayılmasıyla artacak mı?

Sanmıyorum.
Halkın siyasilere güveni kalmadı.
Bayan ekonomi profosörü Başbakanımız, enflasyonu tekli rakkamlara 

indireceğim diye yönetime geldi. Dün ise yapılan açıklamada enflasyonun % 
97,6 dolaylarında olduğu görüldü.

Seçime beş kala emekliye, işçiye, memura zam yaparak iktidarda kala
cağını sanmak hayal.

24 Aralıktan sonra esecek zam rüzgarlarını Tansu Hanımın durdur - 
masının olanağı yok. Bir başkasının da...

Görülen gerçek, Türkiye çok kötü koşullarda seçime gidiyor.
Türkiye böyle bir seçime layık değil. Halkın değil liderlerin adaylarını 

seçmek zorunda kalacağız. Bu nedenle öy kullanacak insanımızın karar 
sizliği sürüyor.

24 Aralık seçimlerinden sonra çıkacak tablo ile ülkenin yönetilmesi çok 
zor. Bana kalırsa bunun ardından kısa bir süre sonra bir seçim daha gele-

Apaylı, dün akşam yeni 
atanan DSP yöneticileri 
ile tanıştı.

DSP İl Başkanı Vural 
Doğar, "Sağın karşısın
daki solun temsilcisi 
DSP'dir. Seçimlerde ise 
rakibimiz RP'dlr" dedi.

Haberi Sayfa 3'de

ANAP'lı 
kadınlardan 
anlamlı jest

Anavatan Partisi 
Kadın Komisyonu üyeleri 
Kadınlarımızın Seçme 
ve Seçilme Hakkının veri 
lişinin 61. yıldönümü 
nedeniyle ilçemizdeki 
bulunan 50 muhtaç 
kadına erzak yardımı 
yaparak onların bu 
anlamlı günlerini kutla 
dılar.

ANAP'lı kadınlar siyasi 
haklarının sonuna kadar 
kullanacaklarını söyledi 
ler.

Bir ay sonra evlenecekti

Geçtiğimiz hafta 
Hamidiye Mahallesi'nde 
meydana gelen üzücü 
olayda, Hablbe Çorlu (2T) 
adlı genç kız evinin 
bodrum katındaki tavana 
astığı İple İntihar etti.

Aslen Muş'un Varto 
ilçesinden 10 yıl önce 
ilçemize gelen Çorlu 
Ailesl'nln genç kızın 
hemşerisl bir gençle nişan - 
lanmıştı. Bir ay sonra 
düğünleri yapılacak olan 
genç kızın intiharı 
mahallede üzüntü yarattı.

Haberi Sayfa 3'de

Kadınların 
61. mutlu

V İM 9» 96yıldönümü
Türk Kadının Seçme 

ve Seçilme haklarının 
verilmesinin 61. 
yıldönümü bugün kut
lanacak.

Bugün saat 10.00'da 
Gemlik DYP, CHP, ANAP 
Kadın Komisyonu üyeleri 
ile Soroptimist Kulübü ve 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik Şubesi 
yöneticileri Atatürk 
Anıtı'na çelenk koyarak, 
saygı duruşunda bulu
nacaklar.

Törende günün 
anlam.ve önemini 
belirten konuşma 
yapılacak.

Haberi Sayfa 3'de

Gemlik’e 
yeni bir 
sinema

İlçemizde ailelerinde 
rahatlıkla gideceği pırıl pırıl 
bir sinema hizmete giriyor.

Vizyonun en yeni film
lerinin gösterileceği Tibel 
Otel karşısında Çavdar 
Apartmanı altına yapımı 
tamamlanan sinemaya 
Tutku adı verildi.

Şirin Sineması sahipleri 
tarafından yakında 
hizmete sokulacak olan 
Tutku Sineması'nın Cep 
sineması özelliklerini taşıdığı 
ve 100.kişilik olduğu öğrenil
di.

Gemlikspor 1 - Yeniköyspor 0

Yeni stadda ilk maç
Eski Spordan Soruml' 

Devlet Bakanı Şükrü 
Erderh: tarafından" 
hizmete açılan Gemlik i 
sahasında çimlenme i 
çalışmaları tamamla - \ 
narak, ilk karşılaşma 
cumartesi günü yapıldı.

Rakibi karşısında kötü ■ 
bir oyun çıkaran 
Gemlikspor'dan Emin i 
tarafından penaltı 
golüyle Orhangazi 
Yeniköy Spor'u 1-0 yen- i 
meyi başardı.

Gemlik Kaymakam i 
Orhan Işın, Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı, i 
Emniyet Müdürü Üzeyiri 
Ergüven, İlçe Milli Eğitimi 
Müdürü .Erol Ateşli'nin de i 
izlediği.sahadaki ilk 
maçta Gemlikspor on biri i 
de kötü oyun çıkardı.

Yemyeşil sahada 
Yeniköyspor'un üstün - i 
lüğüyle süren karşılaş-- 

"-SEÇİMDEN KAÇAN NAMERTTİR." 

YA KARAR VERİP, CAYANLAR? 

NANA-MERTTİR.

İnan

manın 75. dakikasında 
Emin'in penaltıdan attığı 
golle takımımız 1-0 öne 
geçti. Yeniköy tüm 
çabalarına karşı sonucu 
.değiştiremedi.

İbrahim Alkaya, Şakir 
Renda, Erdem Tufan 
yönettiği karşılaşmaya 
takımlar şu kadrolar ile 
çıktı:

GEMLİKSPOR :
Oktay (**) Zeynel (**) 

Arif(**) Ayhan (**) Emin 
(***) Okan (***) Gökhan 
(*) Kubilay (**) Uğur (*) 
Şenol (**) Bekir (**). B. 
Gökhan (***) Ahmet (*) 
Metin <***)

YENİKÖYSPOR:
Tuncay(**) Aydın (**) 

Süleyman (**) Erkan (***) 
(***)Nahit •(**) Ertan (***) 
Alper (**) Tezcan (**) 
Özgür (***) Bekir (**) 
Ferruh (***)
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1-10 Kasımda aldığı ürünün tamamını ödeyen Kooperatif kalanın %25'ini ödüyor.

11 -20 KASIM GÜNLERİ ARASINDA ÜRETİCİDEN ALINAN ÜRÜN BEDELİ 
30 MİLYAR 400 MİLYON LİRA TÜTÜYOR. BİRLİK 3 ARALIK GÜNÜNE DEĞİN 2 
MİLYON 628 BİN 72 KİLO ZEYTİN ALDI.

5 Aralık 1995 Salı Gemlik KÖRFEZ
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72 Nolu Marmara Birlik 
Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi zeytin alim
lerini sürdürüyor. 3 Aralık 
Pazar gününe değin 
ortaklardan 2 milyon 628 
bin 72 kilo zeytin alan 
Kooperatif üreticilere 253 
milyar 464 milyon 120 bin 
lira ödeyecek. Birlik 1-10 
Kasım günleri arasında 
aldığı ürünlerin bedelini 
ödemesine karşın 10-20 
Kasım tarihlerindeki alınan 
ürünlerin bedelinin yüzde 
25'lnl ödüyor.

Bu yıl rekor düzeyde bir 
fiyat politikası uygulayan 
Marmara Birlik, kampan 
yaya hızlı bir şekilde girdi 
ve aldığı ürünlerin bedelini

Kilo
Merkez 721.272
Adliye 52698
Cihatlı 49315
Dürdane 79272
Engürü 1176.95
Gencalli' 142446
K.Kumla 208493
Karabalçık 33911
Karacalli 85279
Kurşunlu 99482
Kurtul 81550
Narlı 52792
Ovaakça 42045
Selçukgazi 49379
Umurbey 245145
Fıstıklı 78898
Şahinyurdu 51401
B. Kumla 84889
Armutlu 63043
Kapaklı 67662
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Belediye Fen İşleri atakta

Fen İsleri Müdiirliiği 
çalışmalarını sürdürüyor

Gemlik Belediyesi 
Fen İşleri Müdürlüğü, 
1995 yılı sonuna kadar 
ilçenin 7 mahallesinin 
daha beton ve granit 
parke ile döşeyecek.

Belediye Fen İşleri 
yetkililerinden aldığımız 
bilgilere göre ilçemizin 
yıl içinde 7 bin 697 m2 
granit parke yol 
döşemesi, 700 metre ise 
bordür döşemesi 
yapıldığı bildirildi.

Verilen bilgilere göre 
ay sopûna kadar 
Osmaniye 
Mahallesi'nde tamam
lanacak olan ve yapımı 
devam eden beton 
parke yollar şunlar:

Kelebek Sokak ve 

ortaklarına 15 gün içinde 
ödeyeceğini açıkladı.

Geçen zaman içinde 
ilk on günlük zeytin para 
larının tamamı olan 1 T 
milyar lirayı aksatmadan 
ödemesine karşın, 10-20- 
Kasım günleri arasında 
aldığı ürün bedelinin 
ancak %25'ini ödeyebili 
yor.

Dün kooperatiften 
para almak için büyük bir 
izdiham yaşandı. Çekleri 
hazırlanan ücretiçiler, 
Bağ-Kur adına kendi - 
lerinden yüzde 1 para 
kesilmesine anlam 
veremiyorlar. Bu uygula
manın haksızlık olduğunu, 
Bağ-Kur'u zeytin üreticisinin

Bedeli
69.717.079.000
50.993.800.000
45.630.090.000

8.247.424.000 
11.142.024.000 
14.587.629.000 
18.643.361.000
3.440.723.000

72.465.110.000
97.288.730.000 
83.899.270.000 
46.139.760.000
4.729.600.000
5.602.171.000

23.787.478.000
6.727.376.000
5.041.455.000 
7.900.009.000 
5.476.884.000
6.451.500.000 

civarı, İncili Sokak, 
Pembe Sokak, İdri’s 
kKptan Sokak, Zambak 
Sokak,

Ceylan ve Özgür 
Sokak ile Aslan Sokağın 
devamı ise granit parke 
ile kaplanacak.

1995 yılı içerisinde 
Şehit Ethem Yaşar 
İlköğretim Okulu yolu, 
Erdem Sokak, Kanarya 
Sokak, Eda Sokak, Yulaf 
Sokak, Kavak Sokak, 
Pak Sokak, Hacı İzzet 
Cami civarına toplam 
9043.63 m2 beton parke 
yol döşemesi yapıldı. 
Ayrıca aynı sokaklara 
toplam 2232.15 m bor
dür döşemesi yapıldı. 

batırmadığını söylüyorlar.
Gazetemize isminin 

açıklanmasını istemeyen 
bir üretici, Bağ-Kur 'u kur
tarmak için Bağ-Kur'lu 
olmayan üreticinin alın 
terinden % l'lik de olsa 
para kesilmesinin devlet 
eliyle üreticiyi soymak 
olduğunu ve kesintinin 
yasal olmadığını iddia etti.

• 11-20 Kasım arasında 
alınan zeytinlerin bedeli 
olan 30 milyar 400 milyon 
liranın yüzde 25'inin öden- 
meşine bugün 
başlanacak.

72 Nolu Gemlik 
Marmara Birlik Zeytin 
Tarım Satış .Kooperatifine 
ürün veren merkezler:

DSP'li

iŞir yıl aradan sonra • 
[ğoreve yeni atanan 
Gemlik DSP İlçe 
.Yöneticileri dün gece 
•Ş'4 Aralık ta yapılacak 
gene! seçimlerde Bursa 
milletvekili adaylarını 
tanıdılar.
Saat 19.oo da
Demirsubaşı Mahallesi 
Semerciler Yokuşunda 
bulunan DSP ilçe binası
na gelen Bursa mil
letvekili adayları Hayati 
Korkmaz, Ali Rahmi 
.Beyreii, Yüksel Aksu, 
Necati Öz, Mehmet 
Lütfü Pekoğlu, Ali Nihat 
Apaydın kendilerini 
tanıttılar.
İjlçe Merkezinde 
ykpnuşan DSP İl Başkanı 
•Vural Doğar, 24 Aralıkta 
partilerinin rakibinin 
;Mefah Partisi olduğunu 
•^belirterek, "Türklyede 
sol, sağın karşısındaki 

,.$Oİ DSP'dir. Seçimlerde 
bizim rakibimiz ise 
RP'd ir. Mücadelemiz 
:RP'ye karşı olacaktır. 
Onların yüzündeki 
maskeyi indirecek parti 
DSP'dir" dedi.

Seçimlerde iddialar

CHP
Kadın 
Komisyonu 
Atakta

Erken Genel seçime 
^19 gün kala Gemlik CHP

'.ilçe Kadın Komisyonu 
••^yeniden oluşturuldu.

komisyon Başkanlığına 
r Ğüner Armağan getirildi. 
\\ '^Geçtiğimiz hafta- yeni 
• Kadın Komisyonunu bası-

hç tanıtan CHP Kadın 
" Komisyonu Başkanı

Güner Armağan, kadın- 
1 kitin erkeklerden daha 
'.' etkin çalışma yaptığını, 
•î.^enel seçimlere az kala 

VÇ-G^miikli CHP'li kadınların 
| Atatürk devrimlerinin yıl- 

çxfnaz savunucusu olan 
i kadınların politikada, 
t .eğitimde, sağlık kolların- 
Vâd çalışma yaşamına , 
:..ailede kadın erkek 
'.eşitliğinin, bunun önkoşu-
Ju olan laikliği, 

■ demokrasiyi ve eğitimde 
1 birliği ilke alarak 
.öğütlendiklerini söyledi.

24 Aralık seçimlerine 
- bğzıılandıklarıni da vur
gulayan Güner

^ Armağan, "Partimiz İçin 
?.av ev dolaşarak 

kımızdan oy isteye- 
> e^ğiz. " dedi.
' ' CHP Kadın Komisyonu 
•D'uyeleri şu kişilerden 
.^oluşuyor:
||||1 Gül- Buçuk oğlu 
। .Çffaşkan Yardımcısı) 
İ •• Ayşen Zengin (Sekreter), 
' B.’öhice Tekin(Sayman), 
/■. Alız Büyükbozcular 
' .(Kadın Birimi Sorumlusu) 
| Pervin karbay(Eğitim 
| Bitimi Sorumlusu), Ülker 
"P© h I i v a n, N a t i c e
•• Ölümüş, Çiğdem Kökçe, 

Ayşe Gemiç ise yönetim 
kutulu üyesi oldular.

--........... -Gonca YERLİYURT

20. Yüzyılın son zirvesi
Haziran ayında 20. yüzyılın son zirvesine 

İstanbul evsahipllğl yapacak. Bu büyük organlzas 
yonun tam adı Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri 
Konferansı Habibat II Kent zirvesi... Toplu Konut 
idaresi Başkanı ve aynı zamanda organizasyon 
Komitesi Başkanı Y iğit Gülöksüz bakın Habibat II ile 
ilgili neler diyor:

"3-14 Haziran 1996 tarihinde İstanbul'da 
toplanacak olan Habibat II Konferansı ülkemizde 
düzenlenen en önemli ve en geniş katılımlı ulus
lararası etkinlik olma özelliğini taşıyor. Geçtiğimiz 
yıllarda gerçekleşen ve büyük yankı uyandıran bir 
dizi Birleşmiş Milletler Konferansının ar dından bu 
konferans Habibat II, hem yüzyılın son konfe ransı 
olması, hem de önceki konferansların birlikte 
yorumlanacağı bir sentez toplantısı olması 
nedeniyle gerçek bir zirve olma iddiasındadır.

"Kentleşen dünyada sürdürülebilir İnsan ler- 
I ’eşimierl" ve “herkese yeterli konut" hedeflerinden 
ı yola çıkılarak., Habibat II Konferansında dünya 

liderler!, kentlerimizi, kasabalarımızı ve köylerimizi 
daha sağlıklı, güvenli, adil ve yaşanabilir kılmak 
için bir dizi taahhütün küresel ve yerel ölçeklerde 

i kabulü için bir araya gelecekler. Yaşam 
kalitesinin yükseltilmesi ve insan haklarının 
sağlanması öncelikle yaşama mekanlarımızın 
niteliklerinde somutlaşabileceği için, bu konferan
sın ilginçliği sektörel bir toplantı olmaktan çok, 
insan yaşantısını ilgilendiren tüm alanları entegre 
politika önermeleri ile kapsamasıdır.

Hablbıt II Konferansının hazırlık ve uygulama 
çalışmalarının yürüülmesi ve bu konuda gereken 
flnansal kaynakların temini ile harcamaların 
gerçekleştirilmesi görevi Başbakanlık'ca Toplu 
Konut İdaresi'ne verildiği haziran 1994 tarihi 

|l itibariyle, ilk olarak konferans hazırlıklarının 
jf başarısını belirleyecek temel öğleri sağladık, 
i sağlam bir örgütsel altyapı ve finans kaynaklarının 

mobiiîzasyonu. Bu temeller üzerinde ev sahibi ve 
katılımcı ülke olarak bugünlerde, üzeri ne titizlikle 

! durduğumuz iki konu bulunuyor. "Konferans 
Vad!si"nin ötesinde, İstanbul'un ve İstanbulluların 

| Konferans ile bütünleşmesini sağlayacak önlem- 
I lerl almak ve toplumun ilgi ve desteğini artırarak, 
I konut ve kentleşme konularını tüm kesinlerin 

derinlemesine tartışacakları şekilde tekrar 
kamuoyunun gündemine getirmek."

Evet, Habibat li'ye çok az zaman kaldı. Umarız 
- ülke olarak yüzümüzün aklı ile bu organizasyonun 
tamamlayıp, gerekli kazanımları sağlayabiliriz...

rntfc- J 
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Bnelboi^l

Kadınların 61. mutlu yıldönümü
Türk Kadınının Siyasi Haklarının verilişinin 61. yıldönümü bugün düzenlenecek törenlerle kut - 

lanacak.
Bugün, Atatürk tarafından Türk Kadınına Seçme ve Seçilme hakkının verilişinin yıldönümü 

nedeniyle saat 10.00'da Atatürk Anıtı önünde tören düzenlenecek.
Törene, DYP, CHP, ANAP, Kadın Komisyonu üyeleri Soroptimlst Kulübü ile Atatürkçü 

Düşünce Derneğl'de katılacak.
■CHP Kadın Kçmlsyonu üyesi Yüksel Uğur, "Atatürk'ün düşlediği İdeal Türk Kadını, İçinde 

yaşadığı topmunun yasalar karşısında tam bir eşitlik içinde olan eğitimde, bağımsız ,kişilikli 
özgür ve aydın kadındır. Bu kadın kul değil, bireydir. Vatandaştır, özgür insandır. Atatürk'ün 
Türk Kadınına verdiği siyasi haklar bugün yeterince kullanılamıyor. 24 Aralık'ta yapılacak 
seçimde siyasi partilerimizin kadın adaylara seçilemeyecek illerde yer vermiştir. Bu aldat
macadır. Bütün kadınlan siyasi haklarını kullanmaya çağınyorum" dedi

kAFTAMî^ «OMMTt g
(Tarih içinde Gemlik ve Havalisi) 

ULU CAMİ I
Yıldırım Bayezit Hqn devri Osmanlı 

devletinin şanlı bir sahifesidir ve Bursa, 
şehir olarak en parlak günlerini onun 
zamanında yaşamıştır.

İş ve ticaret adamları, bir ticaret 
merkezi olan Bursa'da toplanırlardır o 
devirlerde. El sanatları alıcı bulundu. 
Durmadan yapılan cami, medrese, 
han ve hamamlar iş. olanağı sağlar, 
şehri her geçen gün biraz daha kala
balıklaşıldı,

LHu Camii de Yıldırım Bayezit 
zamanında, yapıldı.

Bazı tarihçiler Ulu Camiin üç padişah 
zamanında yapılmış olduğunu ve otuz 
yılda tamamlandığını söylerler.

Ulu Camiin bulunduğu bölge daha 
önceleri şehrin mesire yerleri idi. ilk imar 
hareketleri başladığında, Emir Hanın 
depoları yapıldı oralara. Daha sonra 
bu depolar yıktırılıp, cami yapımına 
başlandı.

Derler ki:
Bayezit Han N.iğbolu'da zaferden 

önce Allah'a dua ederken, "Bu zaferi 
kazanayım, yirmi cami adağım olsun!” 
demiş.

Sonradan bu konu görüşülürken, 
damadı Emir Sultan, "Bana sorarsanız, 
yirmi cami yerine yirmi tane kubbesi 
olan bir tek cami daha munhaslptlr," 
diye fikir vermiş.

Ve yine rivayete göre, bu yirmi 
kubbeli camiin yerini doğru tayin etmek 
üzere Emir Sultan Hz. rüyaya yatmış. 
Rüyasında manevi bir varlık parmağı ile 
yere bir daire çizmiş, daire içersinde 
bir noktayı işaret etmiş. Sabah olunca 
o işaret olunan yere gitmişler. Bir de 
bakmışlar ki kapkara toprağın üzerinde 
bir tek çimen bitmiş işte böylece kutsal - 
laşan o yerde cami inşaatına başlan - 
mış.

Ulu Cami, İslam Türklerinin cami 
olarak inşa ettikleri ilk plan tipinin 
geliştirilmiş bir şekli olup, büyük kubbe 
otuzbir sivri kemerle filayakları (dört 
köşe sütun) üstüne oturtulmuştur. 
Camiinin İki minaresi olup, bu minareler 
ilk yapıldıklarında ahşap, olup üstleri de 
kurşunla kaplı iken 1889 yangınında 
minarelerin ahşap kısımları yanmış, son - 
radan kargir olarak tamir edilmişlerdir.
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Serap 'BİRLİ'K. 'Dursun ERgÜLE^ JİŞÜR KÖŞESİ '

GRİP»
Grip, ateş, ürperme, baş ağrısı,' 

güçsüzlük, nezle ve hafif boğaz ağrısı ile 
kendini gösterir. Solunum sisteminin akut 
bir hastalığıdır. Öksürük çoğunlukla şid
detli ve uzun sürelidir. Genellikle 2-7 
günde iyileşir. Sporadik olgular ancak 
labaratuvar muayeneleri ile tesbit 
edilebilir. Enflüzanın önemi, salgınları 
oluşturan hızından, hastalığın yaygın - 
lığından ve komplikasyonlarının ağır
lığından ileri gelir. Büyük salgınlarda 
başlıca yaşlılarda ve kalp, akciğer, 
böbrek veya metabolizma hastalığı ile 
güçsüzleşen kimselerde, şiddetli 
hastalık ve ölümler görülür. Grip 
virüsünün ilk ateşli devrede boğaz ve 
surun salgılarında bulunması ve neka
het döneminde ise kan serumunda grip 
virüsüne özgü ürünlerin saptanması. 
Hastalığın tanısına ve virüsün tipine 
kesinlik kazandırır.

Grip, değişik sistemlerde yerleşen 
belirti karmaşaları ile tanınır. Başlıca 
belirtileri solunum, sindirim ve sinir siste
minde ortaya çıkar. Belirli bir sistemdeki 
belirtiler her zaman sahneye ege
mendir. Ancak ağır olgularda, belirtilerin 
tümünün birbirine karıştığı da olur.

Grip olan kişinin odası İyi hava
landırılmak, sakin ve İş tutulmalıdır. 
Odanın bu hale getirilmesi hastanın 
rahat etmesini sağlar. Göz dibinde ağrıı 
olmasını önler. Soğuk hava solunum yol
ları mukozasını tahriş edeceğinden oda 
ısıtılmış olmalıdır.

Ateş, vücut alkol veya ılık su ile 
silinerek düşürülür. Çok terlediği zaman
larda, hastanın giysileri ve yatak takım
ları kendisini yormadan ve üşütmeden

Güncel sıkıntılar ruh sağlığını bozuyor
Ekonomik sıkıntı ve sosyal çalkantılar ruh 

sağlığının bozulmasına deklanşör görev 
yaparak, hastalıkların ortaya çıkmasına 
neden oluyor.

Sosyal çalkantı ve ekonomik sıkıntıların 
ruhsal hastalıkların ortaya çıkmasında etkili 
olduğu gibi, tedaviyi de olumsuz yönde et 
kiliyor.

değiştirilmelidir.
Ağızdaki kötü tadı geçirebilmek İçin, 

ağız sık sık gllserinli limon suyu ile çalka
lanmalı, dudaklar krem ile yağlan
malıdır. Odanın nemli olması, solunumu 
rahatlatması ve öksürük balgam çıkart
mayı kolaylaştırması bakımından tercih 
edilmelidir.

Gribin değişik sistemlerde belirti 
göstermesi ile birlikte, genel belirtileri de 
önem taşımaktadır.

a- Genel belirtiler gösteren şekli : 
Titreme, ateş, baş, kas, oynak ve sırt 
ağrıları olur ve hastalık halsizlik içinde 
devam eder. Ateş dördüncü günün 
sonunda terleme ile düşer.

b- Solunum sistemi belirtileri gösteren 
şekli : Solunum sistemi belirtileri ile 
görülen grip, en çok görülen grip tipidir. 
Solunum yollarının hafif nezlesinden, 
öldürücü pnömonilere kadar değişen 
klinik belirtileri vardır. Başlangıçta nezle, 
öksürük ve boğaz ağrısı olur. Hastalığın 
iki veya üçüncü gününden sonra bal
gam başlar. Bunun üzerinde kan çizgi
leri görülebilir. Ateş düştükten sora 7-10 
gün kadar balgam devam eder.

c- Sindirim sistemi belirtileri gösteren 
şekli : Hastalığın genel belirtileri arasın
da bulantı, kusma ve kabızlık vardır. 
Gribin bu kilinik şeklinde solunum sistemi 
belirtileri hafiftir.

d- Sinir sistemi belirtileri gösteren şekli: 
Gribin genel belirtileri içinde virüsün sal
gıladığı toksine bağlı olarak bazı sinir sis
temi belirtileri vardır. Bunlar sırt ve baş 
ağrıları, hareketle beliren göz ağrılarıdır. 
Gribin sinir sistemi belirtilerinden huzursuz 
luk ve uykusuzluk şiddetlidir.

Psikoz gurubunun yanısıra zararlı madde 
bağımlılarına da, her türlü tedavi yöntemleri 
ile yararlı olmaya çalışılıyor. Ancak, ekonomik 
sıkıntı ve sosyal çalkantılar ruhsal hastalıkların 
tedavisini olumsuz yönde etkiliyor.

Her gün ortalama 50 kişi bu hastalık 
nedeniyle ilgili yerlere başvurusunu yapıyor. 
(BYE)

GÖRECE
* Dinarlı'lara sevgi, Elyse'e ve kötülük 
tanrılarına eksilerimle*

Gökyüzüne
otağ kurdun oturdum.
Bir kendime baktım 
bir yeryüzüne....
Toz-duman içinde 
göründü herşeyl..
Ne düne bağlandım 
ne de bu günel

Gördüm, 
zaman denizinde 
yol alan gemi 
dümensiz 
kaptansız 
kendi başmal

Yaşam bu:
Önceden bilinemeyen 
özgül 
gizemli
belirlenmeyen...
Anlamını ölümün noktaladığı!

Ve biz;
Görece evrenin 
görece kaptanları 
atomlu
nötronlu
duygusuz bir dünyada
doğrusu
elimizden ne gelir ki; 
yarın bitecekmiş gibi 
yaşamaktan başka günleri I

11 Mayıs 1986 Atina 
İnsanoğlu tarihinin en APTALCA dönemi
ni yaşiypr. Buna da BİLGİ ÇAĞI diyor! 
Dünyamızın bağrına (içine-dışına), 
okyanuslara, denizlere GÖKKUBBEMİZE 
bile öylesine şeyler yerleştirdiler ki; doğan 
isyana duruyor.! Balıklar, kuşlar, bitkiler....

| Canlı-cansız herşey... AMA İNSAN SUSU 
| YOR! İnsan korkuyor! Doğanın öfkesi bile 

uyarıcı olamıyor. I Öylesine kirlettiler ki; 
onu temizlemeye kalkışmak bile evreni
mizde YAŞAM olayının sona ermesi riskini 
taşıyorl Bunun neresi BİLGİ ÇAĞI! 
Ey günlük yaşamın girdabında yuvar
lanıp gidenleri Her an her şey çok genç 
olabilir! Düşünme olanağınız bile olma 
yacak kadar!...

FÜLÜT ÇALAN KIZ
Bretninggaten'ı 
yürüdüm baştanbaşa...
Camlastan'da
butikleri dolaştım saatlerce...
Eflatun, mor... açık-saçık 
giysiler aldım sana...

Seni düşündüm 
önünden geçerken 
fülüt çalan 
Brezilya'lı kızın.,.
Oturdum kaldırımlara, 
dinledim, dinledim, dinledim... 
Sen ne dersen de, 
adırn gibi biliyorum, 
Camlastan'da 
fülüt çalan kız sen-dinl..

20 Temmuz 1991 Stockholm

VARDİYA SESLERİ
Gecemi şafaklara sor!
Akşamlar anlamaz beni.
Durgun sulara 
demir atmadım, 
bardaktan boşahrcasına 
yağarken acı! 
beni rüzgarlara sor!

Bir kandile hasret, 
asılır düşlerim belkilere!..
Vardiya sesleri,’
kedim, bahçemde kımıldayan dal, 
aralar karanlığı hayallerime!
O zamansa;
Belirsizliğe değil, 
beni umuda sorl

Temmuz 1986 Atina

SEN, SEN, SEN...
Ne oldu böyle banal...
Deli miyim?...
Divane miyim?..
Sevdiğim çiçeklerde sen!
Sevdiğim şarkılarda sen!
Gecemde sen
Gündüzümde seni.
Her yerde, 
her yerde, 
her anımda sen...
Ne oldu böyle banal...
Deli miyim...
Divane miyim?....

31 Temmuz 1991 Stockholm

GEMLİK REHBERİ
Gerekli Telefonlar Gemi Saatleri

Yalova -Sirkeci (İşgünleri)İtfaiye 110 Resmi Daireler
Polis İmdat 155 TEK Arıza' 5132066 05.50 -13.05 -17.00;Jandarma İmdat 156 TEK İşletme 5134503 Tatil Günleri 06.30-13.00-17.00Jandarma K. 5131055 Turizm Der. 5131274
Polis Karakolu 5131879 Spor Sah. 5131900
Gar. Kom 5131206 Örm. Böl. Şf. 5131286

MIHI Eğt. Md. 51311.74
Halk Eğt. Mrk. 5131846

Kaymakamlık
Halk Kütüp.
As. Şb.

5131353
5131057

Belediye
Kaymakamlık 5131051 Karayolları 5131308 sanrraı 5134521-23
Kaymakamlık Ev 5131.052 Liman Bşk. 5131133 Başkanlık 5134520
C. Savcılığı 5131053 Mal Md. 5131095 Zabıta 5132432
C. Savcı Yrd. 5132954 Nüfus Md. 5133742 Otobüs İşlet. 5134521-122
.Emniyet M. 5131028 Özel İd. Md. 5131507 Su İşletmesi 5134521-115

Tapu SIc. Md. 5131414 İtfaiye 5132325
ULAŞIM

•Uludağ Turizm 513] 212

Müftülük
Gümrük Md.
Tekel Md.

5131364 
5131411-5130024
5131042

Muhasebe M.
Yazı İş. Md.

5134521-182
5134521-111

Aydın Turizm 5132077 Ver. Da. Md. 5İ32360 Su Arıza Yalnız 185
İlçe Tar. Md. 5131186
İlçe Seç. Md. 5134994

Hastaneler
Devlet Has. 5139200 TÜP DAĞITICILARI
SSK Hastanesi 5132329
Mer. Sağ. Ocağı 5131068 Aygaz 513 12 95

Deniz Otobüsü Özgaz 
Tekgaz

514 1700
513 1637

TAKSİLER Yalova -Kabataş (işgünlerl) Ocakgaz 513.1637
Körfez Taksi 5131821 07.20-09.35-17.10 Ergaz 513 88 43
Çınar Taksi 5132467 Tatil Günleri 10.35-13.30-17.15 Ipragaz 513 22 59
Güven Taksi 5133240 Yalova -Kartal (İş günleri) Habaşgaz 513 45 46
Gemlik taksi 5132324 07.30-09.00-10.30 Likit gaz 514 28 41

12.30-14.45-16.45 Yeni Likltgaz 513 65 00

18.15-19.30-20.00
Alevgaz 513 40 95

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen 
kompozisyon yarışmasında birinci gelen yazı,

M. Ali Yıldız
Gemlik Ticaret Meslek Lisesi III. A

BÜYÜK SANATKARLAR
O zamana kadar her şey benim için 

anlamsızdı. Hayat, kafamda soru işaret
leri bırakarak ilerleyen bir oyun... Bir 
zaman geldi, kafamdaki soru işaretlerini 
yerini daha karmaşık soru işaretlerine 
bıraktı. Artık her şey benim için anlam 
kazanmaya başlamıştı. İşte o zaman, 
benim gerçek anlamda eğitim 
gördüğüm zamandı. İşte o zaman, 
benim öğretmenimle tanıştığım 
zamandı. On yıldır sürüyor bu tanışıklık. 
Şimdi düşünüyorum da ben bir heykel 
gibiyim, bütün hatıralarımı; ben bir 
resim gibiyim, bütün renklerimi; ben bir 
şiir gibiyim, bütün dizelerimi, kafiyemi, 
ölçümü sanatçıma borçluyum. 
Sanatçım da tabii ki öğretmenim. Bu 
sadece benim değil, bütün insanların 
ortak yönü. Nasıl, bir eser sanatçısını 
aksettirirse, insan aynasının akislerinden 
biri de öğretmenler eğiticilerdir.

Öğretmenler şu anda layık oldukları 
yerde mİ? Tabii ki hayır... Ayrıca öğret
menler gelişen teknoloji ve çağdaşlaş
ma karşısında kendilerini geliştirme
lidirler. Bu, toplumu çağdaş uygarlık 
seviyesine çıkarmanın gereğidir. Atatürk 
de böyle istememiş miydi?

Öğretmen, bütün sanatların birleşimi

I olan bir sanatı, yani eğitimin sanatçısıdır. 
Tıpkı sanatçıların olduğu gibi, toplumun 
temel göstergelerinden biridir öğret
men. Ayrıca öğretmenlik eh tehlikeli 
mesleklerden biridir. Çünkü öğretmenler 
bütün toplumu ellerinden geçirmiş 
insanlardır. Bu olay sırasında verilecek 
en küçük yanlış bilgi, kötü sonuç 
doğurabilir. Bunun için, öğretmenlik 
büyük sorumluluk isteyen bir görevdir.

Öğretmenler bu sorumlulukları ve 
çabaları sonucunda hak ettiklerini 
maalesef alamıyorlar. Öğretmenler 
öğrencilere daime ilerisini gösterme, 
ileriye götürme derdi-yerine, ekmek der
dine düşmek durumundadırlar, fakat 
öğretmenler ellerinden gelen çabayla 
görevlerini yerine getirmeye çalışmak
tadırlar. Manevi olarak ise, öğretmenler 
dünyanın en büyük hâzinesine sahiptir.

Ağzımızdan dökülen ilk şiirdeydi 
öğretmen; ilk okuduğum metinde; ilk 
yazdığımız yazıda başımızdaydı öğret; 
men; onların hakkını öden ek için 
vatana yararlı olmalı ve başöğretmenin 
dediği gibi "HEDEFİMİZ TÜRKİYE'Yİ MUASIR 
MEDENİYETLER SEVİYESİNE ÇIKARMAK 
OLMALIDIR" ilkesi doğrultusun da büyük 
adımlarla ilerlemeliyiz.
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Üniversite Mezunu ve Ticaret Lisesi mezunu, 
bilgisayarda ling programı kullanabilen, 

işletmemizin muhasebe bölümünde 
görevlendirilecek

BAYAN ve askerliğini yapmış BAY 
eleman aranıyor.

Müracaat: HELMERSAN A.Ş.
TEL : (0.224) 513 45 17 GEMLİK

Siyasi Parti Merkezlerinin önleri bayraklarla donandı.

Toplusözleşme 
görüşmelerine devam

Milletvekili Genel seçimlerine 12 gün kala partilerin ağır topları ziyaretlere başladılar. ANAP'lı 
•İlhan Kesici ve Mehmet Gedik ANAP'ı ziyaret etti.

k t 24 Aralık 1995 pazar günü yapılacak olan 
t, ıMilletvekili erken seçimleri için partilerde çalışmalar 

»hızlanırken, adayların ziyar etleride sıklaşmaya 
başladı. -

Geçtiğimiz hafta ANAP birinci sıra adayı İlhan 
[ Kesici ile 4. sıra adayı Mehmet Gedik parti merkezini 
ziyaret ederek, yönetici ve partililerle birlikte oldu.
| Bugün ise DYP 3. sıra adayı Ali Osman Sönmez 

| DYP ilçe merkezini ziyaret edecek.
i Hafta içinde diğer partilerinde milletvekili aday- 
llarının ziyaretlerini sıklaştırması bekleniyor.

Siyasi partiler yasasında yapılan değişiklikle seçim 
nedeniyle partiler meydan ve sokakları gelişigüzel 
bayrak ve flamalarla donatamıyorlar. Bunun için 
yasanın belirlediği ölçülerde parti merkez önlerine 
bayrak ve amblemler asabiliyorlar.

ilçemizdeki tüm siyasi partiler seçimlere iki hafta 
kala ilçe merkezlerinin önlerini bayraklarla süslediler. 
Parti yönetimleri ev ve kahvehane gezilerini sürdürü 
yorlar.

MHP Eski İlçe Başkanı Zeki Saral'ın Bursa 5. sırada 
aday olduğu öğenildi. Haberi Sayfa 3'de

Gemlikspor lideri devirdi: 5-2
Önceki hafta kendi 

sahafında uzun zaman
dan sonra ilk kez seyir- 
cisinin önünde 
Yeniköyspor'u yenmeyi 
başaran Gemlikspor, bu 
kez altıncı grupta 
şampiyonluk mücadele
si veren Robert Bosch'u 
5-2 yenerek seyircisini 
coşturdu.
■ Karşılaşmaya 
seyircinin büyük 
desteğiyle başlayan 
Gemlikspor, önceki haf
tanın aksine bu hafta 

HAFTAYA BAKIŞ
O Kadri GÜLER

Tansu Mesut kavgası
| 24 Aralık seçimlerine 12 gün kaldı.
I Halkta seçim heyecanı olmamakla birlikte, partilerin ilçe merkezlerinin 
önleri şenlendi. Adaylar kendilerini tanıtma gezilerine başladılar.
■ Geçtiğimiz hafta ANAP ataktaydı. Medyanın bilinen siması İlhan Kesici 
ve Mehmet Gedik, Gemlik'te partilileriyle sıcak temas kuran iki siyasi oldu. 
Bugün ise DYP 'nin Bursa üçüncü sıra adayı sanayici Ali Osman Sönmez'! 
partililer tarafından karşılanacak.
I Hafta sonuna doğru başlayan siyasi havanın ısınması önümüzdeki 
günlerde artacak.
I Dün gece Shov Tv. ve Kanal D'de siyasi parti liderlerinin katıldığı açık 
oturum vardı.
I Shov Tv.'de DYP Genel Başkanı Başbakan Tansu Çiller, CHP Genel 
Başkanı Başbakan Yardımcısı Deniz Baykal, ANAP Genel Başkanı Mesut 
Yılmaz ilk söyleşiye katıldılar.
I Liderlerden halk bu tür söyleşilerde Türkiye'nin gelecek beş yılı için 
projelerini öğrenmek ister. Oysa Tv. de izlenen olay, Tansu ile Mesut adlı iki 
çocuğun kavgasıydı.
I Shov Tv. den ayrılan siyasiler, bu kez DSP ve MHP Genel 

|»aşkanlarının da katıldığı ikinci bir tv.de Uğur Dündar'ın konuğu oldular.
i {ansu İle Mesut'un kavgaları burada da devam etti.
i Ülkenin yönetiminin başında olan bir sayın' lider ile onun makamında 
gözü olan ve başbakanlık yapmış bir başka liderin, milyonlarca izleyicinin 

Karşısında bu denli hırçınlaşmaları üzüntü verici idi.
I Şunu söylemek gerekir; gerek CHP, gerekse DSP ve MHP liderileri ,bu 
sınavda olgun davranışları, konuşma uslüpleri ile halkın takdirini 
kazandılar.
I Birbirini dinlemesini bilmeyen iki inatçı liderin, ülke yönetiminde söz 
sahibi olmasının ne denli acı olduğunu görüyoruz.
I Çağdaş insanlar gibi konuşamayan, bırbirleriyle sen ben kavgasından 

Başka farkı olmayan bu liderler, halkın gözünde puan kaybetmiye devam 
Edecektir.
[ Türkiye, ülke meselelerinden önce karı-koca ve ağabey-kardeş ilişkileri- 

; nibir.seçim öncesi liderlerinden böylesine dinlememelıydi.
| önümüzde çok önemli sorunlar var. Bu sorunların çözümünü halk lider- 

I terden kesin olarak duymak istiyor. Halktan alınan emanetin beş yılık süre 
■İnde siyasi transferlerle de harcanmasını istemiyor.
i Kısacası halkımız, siyasilerden söz dürüstlüğü, İş dürüstlüğü, siyasi 
■ürüstlük istiyor.

rakip kalesinde fırtınalar 
estirdi. İlk yarıda 
Kubilay'ın attığı golle 1-0 
önde kapayan 
Gemlikspor, ikinci yarıda 
Emin'in üst üste attığı 3 
golle skoru 4'e çıkardı. 
Robert Bosch ise, B. 
Hüseyin'in penaltıda ve 
87. dakikada Mümin'in 
attığı gollerle durumu 4- 
2 yaptı. Gemlikspor'un 
son golünü ise 90.
dakikada Metin kay 
dederek, karşılaşmayı 
5-2 yaptı.

Eski SH Pliler koptu.

Seçimlere 12 gun 
kdla Cumhuriyet Halk 
parti Gemlik İlçe 
Örgütünden 21 kişinin 
istifa ettiği açıklandı.

SHP Eski Başkan 
yardımcısı Nurettin 
Durmuş'un başını çektiği 
istifacılar, CHP için de 
demokrasinin 
işlemediğini Eski SHP 
lilere karşı tasfiyeci bir 
tutumun izlendiğini iddia 
ettiler.

Haberi Sayfa 3'de

»Kadın, 

olnştıımldo ij
Göreve bir süre önce 

atanan Demokratik Sol 
Parti Kadın Komisyo 
nu'nu oluşturdu,

Kadın Komisyonu 
Başkanlığına Merih 
Üstüntanır getirildi.

Yeni Kadın 
Komisyonu Başkanı- 
Üstüntanır, 18-19-20 
günleri Belediye Sergi 
Salonu'nda kermes 
düzenlediklerini açık
ladı.

Haberi Sayfa 3'de

Bilirkişi 
raporu hal 
esnafını 
sevindirdi

Eski zeytin hali 
esnafının Belediye'nin 
kendilerine zarar verme
si nedeniyle mahkeme
den bilirkişi istemesi ile 
başlayan gelişmeler 
raporun açıklanmasıyla 
esafı sevindirdi.

İşyeri üzerindeki 
dükkanların Belediye 
tarafından hal esnafı 
zararlarını karşılamasını 
isterlerken, Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı, 
işyerinin boşaltılması için 
verilen 2 aylık sürenin 
dolduğunu söyledi.

Haberi Sayfa 3'de

İŞÇİ 
Partisi 
ilçe 
merkezi 
bugün 
açılıyor

İşçi Partisi Gemlik İlçe 
Merkezi bugün saat 
13.30'da açılıyor.

İşçi Partisi Bursa il yöneti
cilerinin katılacağı açılıştan 
sonra 24 Aralık'ta yapılacak 
milletvekili erken seçimleri 
İçin start verilecek.

İstiklal Caddesi Gürle İş 
Merkezi No : 65'te faaliyet 
gösterecek.

Gemlik Belediyesi ile 
DİSK'e bağlı Genel İş 
Sendikası arasında 
başlayan toplu sözleşme 
görüşmelerinin ikinci otu
rumu geçtiğimiz hafta 
yapıldı.

Belediye Başkanlık 
Odasında belediye 
Başkanı Nurettin Avcı, 
encümen üyeleri. Genel 
İş Sendikası Bursa Şube 
Başkanı Süreyya Candaş 
biraraya geldi.

Gemlik Belediyesi'nde

Özel Körfez Fen Dershanesi ÖYS Birinci hazırlık ve 
Anadolu Liseleri ikinci deneme sınavları sonuçlandı 

Deniz Şahin ve Gizem 
Gülşen sınav birincileri

Gemlik Özel Körfez 
Fen Dershanesi'nin 
■yapmgı deneme sınavları 
sonuçlandı.

ÖYS hazırlık sınavların
da Deniz Şahin mate 
matik bölümünde 
565.014 puanla ve fen 
bölümünde 556.530 
puanla birinci oluıken, 
Anadolu Liselerine hazırlık 
sınavlarında ise 724.019 
puanla Gizem Gülşen, 
697.936 puanla Haşan 
Aydınlı ikinci, 697.897 
puanla ise İlker Sinan 
üçünçüğü paylaştılar.

Dershaneden yapılan 
açıklamaya göre 
Anadolu Liselerine hazırlık 
ikinci deneme sınavlarına 
katılan 252 öğrenciden ilk 
yirmiye giren öğrencilerin 
isimleri şunlar:

1- Gizem Gülşen 
(724.019)

2- Haşan Aydınlı 
(697.936)

3- İlker Sinan (697.896)
4- Sevgi Güleç 

(690.765)
5-ı Emre İstanbullu 

YAZACAK ...
YAZACAK DA NASIL YAZACAK?
ALTIN HARFLERLE Mî...
KURŞUN KALEMLE Mİ...

İnan

çalışan 210 işçi için toplu 
sözleşme görüşmelerine 
devam edildi.

Genel İş Bursa Şubesi 
Başkanı Süreyya 
Candaş, "Gemlik'te yap
tığı bir araştırma sonunda 
4 kişilik bir ailenin 
enflasyonun sıfır sayıldığı 
zaman 24 milyon 381 bin 
44 lira olduğunu 
belirterek, işçilere bu 
araştırma gözönünde alı - 
narak zam yapılmalıdır" 
dedi.

Haberi sayfa 3'de

(670.757)
6- Pınar Ayaz 

(664.765)’
7-Gökhan Öngören

(656.768)
8- Tuğba Özkan 

(653.868)
9- Zeynep Deniz 

(649:349)
10- Mine Cüneytoğlu 

(645.787)
11 - Ceren Günay 

(644:675)
12- Orhan Kurucan

(640.183)
13- Ayşegül Kökçek 

(638.458)
14- Sezer Yahyaoğlu 

(628.135)
15- Hande Ünver

(619.468)
16- Şeref Yetiş 

(619.339)
17- Özgecan Süler 

(617.085)
18- Mehmet Kaan

Kaya (616.312)
19- Haşan Candalı 

(616.051)
20- Levent Aydın 

(612.993)

V

tv.de
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DGM'de yargılanmalıdır

Şehit Cemal yazı (Jorunı

DGM Ankara eski Başsavcısı Nusret 
Demiral, Orta Asya seferine çıkacağı 
umuduyla girdiği MHP'de ilk tokadı 
yedi. Anlaşılan o hala 1940'lardakl saf 
"turancı" dünyasında yaşıyor ve 
Başbuğ Türkeş'in 1944'te içine atıldığı 
"Tabutluktan" çıkmadığını sanıyor. 
Kalkıyor, Bilkent'te konuşurken "Ezan 
arapça değil türkçe okunmalıdır" diye 
boyundan büyük laf ediyorl

Oysa ne MHP'nin tabanı eski 
"turancı ideoloji"nin izleyici, ne Başbuğ 
eski Türkeş. köprülerin altından bunca 
su akmış, Türkeş'in türçülüğü ile 
İslamcıların şeriat idelolojisi, 
"pekmez'le "tahin" gibi birbirine 
karışmış, ortaya ne eski "turancılık'la 
ne de klasik "şeriatçılık"la ilgisi olan 
yepyeni bir "helva" çıkmış!

Dolayısıyla MHP'nin "arap kavm-i 
necib'lne hayran turancıları bastılar 
yaygarayı ve "Bu sözler kara bir 
hançer gibi saplandı" buyurup bir 
zamanların astığı kestiği kestik DGM 
başsavcısı'nı DGM'ye, pardon "MHP 
haysiyet Divanı"na postaladılar.

Bereket Türkeş araya girdi, Hazret'e 
bu kurdun artık Ergenekon'dan çıkışta 
yol gösteren "Asena" olmadığını, çok
tan “zib-i arlb" e dönüştüğünü bir güzel 
anlattı da, adamcağız davadan 
döneceğine sözünü yalayıp yuttu ve 
aday listesinin birinci sırasındaki yerini 
korudu.

Neyse bununla geçmiş olsun!..
Başbuğu kurtarmasaydı, sabık 

Başsavcı DGM'de yargılanmıştan 
beter duruma düşebilirdi de...

başvurulur."
Böyledir ama, biz nedense yaşamı 

boyunca bir kez ve o da forsça “Aslım 
türktür" demekten başka tek satır 
türkçe yazmamış Mevlana'yı İran'la 
paylaşamayız!..

Şimdi de hem "türkçü", hem 
"turancı", hem "şeriatçı" MHP tabanı, 
"Ezan arapça değil türkçe okun - 
malıdır" diyen sabık Başsavcı'ya 
kalkışıyor.

Bu nasıl salıncaktır ki, bir kolanda 
Orta Asya'ya, bir kolanda Mekke'ye 
savruluyor?...

Turancı kesimin son kırk yıllık 
serüveni gerçekten ilginç. Türkeş'in 
Atsız'lardan Tevetoğlu'lardan 
devraldığı "dava" içine limon sıkılmış 
amerikan salatası gibi kesildi, "kök 
börü"ye müslüman kantarması vuruldu.

Yoksa hem “türkçü" olacaksın, hem 
de kırk yılın Turancısı Nusret Demiral 
"Ezan arapça değil türkçe okunmalı" 
dediği için küplere bineceksin!

Olacak şey mi bu?
Ama bizim tarihimizde böyle olaylar 

çok. Örneğin, Oğuzların kayı boyundan 
indiğine inanılan Kayı boyundan 
indiğine inanılan osmanlı padişahları, 
Anadolu insanını "Etrak-I bi-idrak" 
(anlayışsız türkler) diye küçümsemiş, 
"Türk-I sütürg" (kaba türk) diye 
aşağılanmış.

Ahmed Eflaki Menakıbü'l-arifin'de 
(Ariflerin menkıbeleri), Mevlana 
Celaleddin Rumi'den bir öykü nakleder 
ki evlere şenlik. Özet şöyle :

Bir meclise sonradan katılan dostu
na Mevlana sitemkar, sormuş:

"Neredeydin ya falan?"
Dostu, tıknefes yanıt vermiş:
"Sorma ya Hazret! Mevlana! Bağ 

yaptırmak İçin türk rençberler tutmuş
tum, beceremediler, onlarla 
uğraşırken geciktim"

Mevlana bunun üzerine demiş ki:
“Ya falan! Bilmaz misin ki bina yap

tırmak İçin ermen] dülgerler, bağ 
bağçe için rum rençberler tutulur. Bu 
yaptırdıklarını yıktırmak için Türklere

CHP'den DSP'ye 
göçenlere

Eski SHP'nin önder kadrosundan 
•önemlice bölümü, seçime giderayak 
CHP'yi yazgısıyla başbaşa bırakıp istifa 
ettiler.

Peki 24 Aralık'ta hangi partiyi 
destekleyecek bu istifac-ılar?

DSP'yi mi?
Açıkça söylemeseler de, anlaşıldığı 

kadarıyla çoğunluğunun yönelişi öyle - 
belki bir küçük bölümü de İP'den vana- 
.daha bir buçuk yıl önce ısrarla 
engellemeye çalışmama karşın, 
demokratik solculara ve Ecevit'e 
"haşin" ve hiç de hoş olmayan 
davranışlarda bulunanların güzergahı 
şimdilerde DSP'ye doğru.

Oysa "DSP Bursa emekçileri" imza
sıyla medyaya ve parti emekçilerine 
çağrıda bulunan bir grup, upuzun 
yakınma metninin sonunu bakın nasıl 
bağlamış:

"DSP, Sayın Ecevit'in ideoloji ve 
düşünceleri doğrultusunda kurulmuş 
olsa bile, şimdi bir kitle partisidir. 
Gerçek sahipleri de, yüzyıllarca binbir 
emek ve özveri ile çalışan ve partiyi 
bugünlere taşıyan, şimdi dışlanmış 
olan gerçek halk kesimidir. Bu nokta
da partimize sahip çıkmak, bizim en 
doğal hakkımızdır. Bu parti artık 
kitlelere mal olmuş bir siyasal kuruluş - 
tur ve kimsenin tapulu mâlı değildir. 
(...) Hepimizin kabul etmesi gerekir ki, 
adımız 'Demokratik Sol Parti1 olsa da, 
partimizin herşeyden önce daha çok 
demokratikleşmeye ihtiyacı vardır. Bu 
nedenle tüm DSP'lileri, demokratik
leşme yolunda mücadeleye çağın 
yoruz"

Yani CHP'de "Baykal hizbi"ne karşı 
kavga verip minderden kaçanları, 
DSP'de de parti içi savaşım bekliyor.

Ama yağma yokl
DSP'de Eçevit var. İşler sarpa sara

cak olursa, Rahşan Hanım'a bir işaret 
çakar, o dakka üyelikler sıfırlanıverir. 
Bakarsınız, sayenizde CHP barajın altn- 
da düşmüş ama, DSP'de de kapılar 
yüzüne kapanıvermişl

Son onbeş yılda TİP'ten TKP'ye ve 
TBKP'ye, oradan SBP'ye ve BSP'ye, 
sonra SHP'ye ve CHP'ye yatay geçiş 
yapan "devrimbazlar"a diyeceğim 
yokl

Yok dâ...
.... Neyse, gazanız mübarek olsun 

dostlar!...

yem 
labaratuvar

İlçemizin en eski 
okullarından olan Şehit 
Cemal İlkokuluna yapılan 
yeni labaratuvar ve 
eklentiler törenle hizmete 
açıldı.

Geçtiğimiz hafta Cuma 
günü saat 11 .oo de okul
da düzenlenen açılış 
törenine Kaymakam 
Orhan Işın, Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Erol 
Ateşli, İlçe Emniyet 
Müdürü Üzeyir Ergüven, 
daire amirleri, okul müdür
leri, okul koruma derneği 
üyeleri, veliler ve öğıenci 
ler katıldılar.

Şehit Cemal İlkokulu 
Koruma Derneği tarafın
dan okul bahçesindeki 
kalorifer kazan dairesinin 
üzerine yapılan labaratu- 
vara yaklaşık 400 milyon 
lira, müdür odası, 
kütüphane ye okul içinde 
oluşturulan ana sınıfına 
toplan"800 milyon lira har- 
candığını söyleyen 
Koruma Derneği yetkilileri, 
devletten hiçbir yardım 
almadan hizmetlerin 
gerçekleştrildiğini söyledi 
ler.

Kaymakam Orhan Işın 
da labaratuvar odasını 
açarken yaptığı konuş
mada, başarılı hizmetler 
ve ren Şehit Cemal 
İlkokulu Okul ve 
Öğrencilerini Koruma 
Derneği yöneticilerine 
teşekkür eder ek," Her 
okulun K o r ü m a 
Derneklerinin sîzler gibi 
olmasını dilerim" dedi.

Konuklar daha sonra 
okulu gezerek kendilerine 
ikram edilen pastayı yi 
yerek, meşrubat içtiler.

DÜZELTME
5 Aralık 1995 günü 
gazetemizin 6. sayfasın
da yayınlanan S.S.
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi ve 
Kefalet Kooperatifi'nin 
kongre ilanında 
4.1.1996 cumartesi 
günü yazılmıştır. Kongre 
4 Ocak 1996 Perşembe 
günü yapılacaktır.
Ekseriyet sağlanmadığı 
takdirde ikinci toplantı 
13 Ocak 1996 perşem
be günü tekrarlanacak
tır. Düzeltiriz.

GEMLİK KÖRFEZ

KAYIP
16 ZH 144 nolu 

kamyonetime ait 
ruhsatımı kaybettim.

Hükümsüzdür.

Necati KARTAL
Yazarımızın ilçe dışında olması nedeniyle yazısı eli 

mize ulaşmadığı İçin yayınlayamadık. Özür dileriz. G.K.

GEMLİK S.S. GÜNEŞ KONUT
YAPI KOOPERATİFİ
BAŞKANLIĞINDAN

Kooperatifimizin Yıllık Olağan Genel Kurul toplan
tısı 14 Ocak 1996 pazar günü saat: 12.00'de inşaat 
mahallinde yapılacaktır.

Ekseriyet temin edilemediği takdirde 21 Ocak 
1996 tarihinde aynı yer ve saatte tekrarlanacaktır.

Aşağıda gündemde belirtilen konuların 
görüşülmesi ve karara bağlanması için Sayın 
Ortaklarımızın katılmalarını önemle rica ederiz.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM :
1 - Açılış, yoklama ve saygı duruşu
2- Divan seçimi, Genel kurul belgelerinin imzalan

ması için Divana yetki verilmesi
3- Yönetim Kurulu faaliyet ve Hesap Raporu 

okunması
4- Denetçiler raporunun okunması
5- Raporlar üzerinde görüşme.
6- Yönetim Kurulu raporları ve Denetçi rapor

larının ayrı ayrı ibrası,
7- 1996 yılı Tahmini bütçesinin okunması, belirtilen 

işlerin görüşülmesi, Bütçe fasılları arasında nakiller ve 
bütçenin kabulü. •

8- Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu'ndan 
Başkanın seçimi.

Yeni Yönetim Kurulu (4 kişiden ibaren) asil ve 
yedeklerinin seçimi

9- Denetçilerin görev süresinin tesbiti
10- Emanet İnşaat takdir Komisyonu tesbiti
11- Daireler arasında hakkı huzur tesbiti için 

Değerlendirme Takdir Komisyonu seçimi ve sayısının 
tesbiti.

12- Yeni Yönetim Kuruluna Kat İrtifakı kurulması ve 
arsa alımı için yetki verilmesi

13-Yeni Yönetim kuruluna verilecek hakkı nuzuı 
ücretleri ile Kooperatif personelinin ücretlerinin tes
biti, işe alınma ve işten çıkarma konusunda yetki 
verilmesi.

14- Kurra çekiminin tesbiti
15- 1996 yılında ortak ödemelerinin ve ek bono

miktarlarının tesbiti ve kabulü.
16- Aidatlarını zamanında 

için Ana Sözleşme Hüküm-erini- 
ten düşürme konusunda /ör 
verilmesi

1 7- Dilekler
18- Kapanış.

me.en Ortaklar 

lular aro- üyelik- 
•ulan tom yetki

İNHHIHİ
Engin YANIK

Haftalık Siyasi Gazete
Yıl: 23 SAYI: 1093 

Fiyatı :5.000 TL.
Sahibi ve Sorumlu Müdürü : KADRİ GÜLER

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

Satıldığı yer: KÖRFEZ OFSET Matbaacılık Yayıncılık

Doğayı 
Sev, 

yeşili 
Koru

KAYIP
Yoklama

Memurluğundan aldığım 
Özel Yetki Belgemi 

kaybettim.
Hükümsüzdür.

Halim AKBULUT

TAKIM ELBİSELER 
TİŞÖRTLER, GÖMLEKLER 

KOT ÇEŞİTLERİ -OKUL ÖNLÜKLERİ 
OKUL ELBİSELERİ

ClILcî^ Yüzlü id Ağ Az A
Ali Çatak ue Oğulları

Demli&ıbaşı Mh. Mesudiye Sk. Otel UmurbeyAltı

Tel : 513 20 75 GEMLİK
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Siyasi Parti Merkezlerinin önleri bayraklarla donandı 

Partilerde seçim çalışmaları hızlandı 
MilletveklirGenel seçimlerine 12 gün kala partilerin ağır topları ziyaretlere 
başladılar. ANAP'lı İlhan Kesici ve MehmetGedlkANAP'ızIyaretetti.

24 Aralık 
günü yapılacak 
olan Milletvekili 
erken seçimleri 
için tüm engel
lerin ortadan’ 
kalkmasından 
ve seçim takvi
minin kesin - 
leşmesinden 
sonra adaylar 
siyasi proba - 
g a n d a I a r a 
başladılar.

günü yapılacak 
olan Milletvekili 
erken seçimleri 
için tüm engel
lerin ortadan 
kalkmasından 
ve seçim takvi
minin kesin .- 
leşmesinden 
sonra adaylar 

' siyasi proba -
g d n d a I a r a 
başladılar.

Geçtiğimiz 
haftaya kadar 
siyasi heyecanın 
hissedilmediği 
ilçemizde, parti
lerin ilçe mer 
kezlerinin önleri 
parti bayrakları 
ve ablemleriyle 
süslendi.

Siyasi Partiler 
Yasasında 
yapılan değişik-

I İlklerle siyasi 
partiler meydan 
ve alanlar ile 
cadde ve

sokakları gelişi 
güzel bayraklar
la donatamıyor
lar. Bu nedenle 
siyasi partilerin 
bayraklarını 
ancak parti 
merkezlerinin 
önlerinde görü 
yoruz. Böylece 
vatandaşlar 
siyasi bayrak kir- 
lenmesinden 
kurtulmuş oldu
lar.

KESİCİ 
GEMLİKte 
Geçtiğimiz 

hafta cuma 
günü ilçemizi ilk 
ziyaret eden 
aday ANAP bi 
rinci sıra adayı 
İlhan Kesici 
oldu. Kesici, bir 
fırtına gibi geldi 
ği Gemlikken 
yine bir fırtına 
gibi gitti. ANAP 
İlçe merkezine 
gelen İJhan 
Kesici İlçe 
Başkanı Adnan 
Tekin ve 
Belediye 
Başkanı Nurettin 
Avcı tarafından 
k a r ş*ı I a n d ı. 
Partililerin sevgi 
gösterileri içinde 
kısa bir konuş
ma yapan 
Kesici, kendisinin 
Bursa'ya 
yabancı

olmadığını, 24 
Aralık seçim - 
terinde Bursa da 
ve Gemlik'te 
olduğu gibi yine 
birinci parti ola
caklarını söyle
di.

Pazar günü 
ise ANAP'lılaı 
ikinci kez bildik
leri ve tanıdıkları 
bir adayı 
karşıladılar. 
ANAP Bursa 
Milletvekili ve 
Milletvekili adayı 
Mehmet Gedik, 
ilçe merkezine 
gelerek partili 
lerle görüştü.

Geçtiğimiz 
hafta DSP mil
letvekili aday
larının kendileri
ni tanıtmak için 
ilçeye gelmesin
den sonra siyasi 
hareketliliğin bu 
hafta artacağı 
gözleniyor. QYP 
adaylarının 
önümüzdeki 
günlerde 

emllk.'e ge 
lerek İlçe 
Yöneticileri ve 
partililerle 
tanışacağı öğre
nildi.

CHP'liler ise 
seçim öncesi 
halk ozanlarının 
katılacağı- bir 
gece yapmanın

hazırlığındalar.
MHP eski ilçe Başkanı 

Zeki Saral'ın geç açıklanan 
adaylar listesinde 5. sırada 
bulunması ilçe örgütünde 
sevinç yaratırken, 
MHP'lilerin de seçimlere 
iddialı olduğu gözleniyor.

RP'li ler her zaman 
olduğu gibi seçimlere en 
hazırlıklı parti olmanın 
avantajı ile çalışmalarını ' 
ev ev sürdürüyorlar. RP'li I 
gönüllülerin araçlara tak
tıkları megafonlarla ilçe j 
içinde turları, adayların | 
önümüzdeki günlerde ilçe 
ye gelmesinden sonra 
artacak.

Bugün, DYP'li Milletvekili 
adaylarının Gemlik parti j 
binasını ziyaret edecekleri | 
öğrenildi.

DSP Kadın 
Kollan

|SH Plilerden koptu 

HP'den 
|.W Yazarımız Gonca Yerliyur'un yazısı elimize 

ulaşmadığı için yayınlıyamadık 
okurlarımızdan özür dileriz. 
Gemlik KÖRFEZ Gazetesi

Genel İş ile Belediye i kinci kez masaya oturdu.

Toplu Sözleşme görüşmelerine devam

oluşturuldu
;MÖetvekili erken seçim
line' kısa bir süre kala 
Demokratik Sol Parti 

.Gemlik İlçe Başkanlığı 
Ködın Komisyonu oluş- • 
tUvldu. Başkanlığına 
M&'rıh Üstüntanır geti 
riidl
Öte yandan DSP'li 

J^ödınlar kolu 18-19-20 
'Ar&lık günleri Belediye 
Sergi Salonunda kermes 
düzenledi.

»T

C'T'*1

. Gemlik Belediyesi ile 
DİSK'e bağlı Genel İş 
Sendikası arasında 
başlayan bir süreli toplu 
sözleşme görüşmelerinin 
ikinci oturumu geçtiğimiz 
hafta yapıldı.

Belediye Başkanlık 
Odasında Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı, 
Encümen Üyeleri Aslan 
Özaydın ve.İbrahim Koç 
ile Genel İş Sendikası 
Bursa Şube Başkanı 
Süreyya Candaş, Gemlik 
Belediyesi Otobüs, su ve 
kanalizasyon işletmesi, 
Temizlik İşletmesi işyeri 
temsilcileri ile biraraya 
gelinerek Gemlik 
belediyesinde çalışan 
210 işçi için toplu 
sözleşme görüşmelerine 
devam edildi.

Parasal konuların ele 
alınmadığı toplantıda

genel konuların 
görüşülmesi sürdürüldü. 
Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, işçilere 
belediyenin olanakları 
ölçüsünde ücret zammı 
ve diğer sosyal haklar 
sağlanacak dedi.

Genel İş Bursa Şubesi 
Başkanı Süreyya 
Candaş ise Gemlik'te 
yapılan bir araştırmada 
4 kişilik bir dilenin enflas 
yon sıfır sayıldığı takdirde 
24 milyon 381 bin 44 lira 
olduğunun saptandığını 
belediyenin bu araştır
mayı dikkate alarak 
işçilere zam verilmesi 
gerektiğini hatırlattı.

Belediye gelirierinin % 
70 inin cari harcamalara 
ayrıldığı, yatırımlara ise 
% 30 larda kaldığı öğre
nildi.

Kulübeleri
ilgi bekliyor

Bilirkişi raporu hal 
esnafım sevindirdi

Gemlik PTT'si önünde bulu- 
f^dh telefon kulübelerinde- 
Bçinkasörlerin bozuk 
olması şikayetlere neden 
olyyor.
Gazetemizi arayan vatan- 
daşlor, her geçen gün 
nüfusu artan ilçemizde 
telefonu olmayan vatan-

Sayısının çokluğu 
dikkate alınarak sokak 
dftkasorlerini artırılması 
gerekirken, mevcut 
şpnkesörlerin sürekli arızalı 
olması saatlerce telefon 
etmek ihtiyacı olan vatan- 
;İ^M>rın beklemesine 
neden oluyor.
Bozuk ankesörlerin onarıl
mam ve sayılarının artırıl - 
ması isteniyor.

|||||24 Aralık günü yapıla- 
•::dOk milletvekili erken 
|M|re imlerine 12 gün kala, 
ŞOp içinde bulunan bazı 

SHP'liler Genel
ÖOrkez ve eski İl başkan- 
lOİ&nı suçlayarak parti- 

lerınden istifa ettiklerini
S|||kladılar.
'^K.Bursa dan sonra 
< J^emlik'te de başlayan 
''İntifa hareketine eski SHP

bçe Başkan Yardımcısı- 
g -Nurettin Durmuş ile 20 
^■'.■dtkadaşının katıldığı

açıklandı.
Basına yapılan açıkla- 

. Jtppda CHP içinde 
; .e m o k r a s i n i jı 

iletilmediğini, Genel 
II Merkez ve eski İl Başkanı 

.Hakan Aşlar'ın eski 
. ŞHP'Hlere karşı tasfiyeci 

. bir tutum sergilediklerini, 
'yeni İl Başkanı Sadık

I
kar'ın ise yanlı tutum- 
a göz yumduğunu 
deyen istifacılar, isti- ■ 
fdl'arını bugün parti ilçe 

' başkanlığına verecekleri- 
-ni, genel seçimlerde ise 
' höngi partiye oy vere
ceklerini önümüzdeki 
ğüinlerde kararlaştıra - 
çoklarını açıkladılar.

' CHP'den istifa ettikleri 
açıklanan eski SHP'liler 

yjşuplar:
• Nurettin Durmuş, 

: Höseyin Demir, Aynur 
Demir, Yalçın Özkaya, 
Hdsan Tekin, Adnan. 

\Kdrpat, Murat Sevimli, 
Tuncer Karadağ, Yusuf 
Ytİdız, Müslüm Aktaş, 
Hamza Barlı, Haşan Gür, 
Ali. Geyik, Kazım Bulut, 
Ahmet Tekin, Erdal 
.Güzel, Ertan Ekmekçi, 

. Neslihan Sevin, Mehmet
fangil, Serdar Öztürk.

istiklal Caddesine
yeni düzenleme

İstiklal Caddesinde 
yapılan yeni düzenleme ile 
trafik akışı daha düzenli 
olacak.

Gemlik Belediyesi ile 
İlçe Trafik Müdürlüğü nün 
ortaklaşa oluşturdukları 
proje ile Ahmet Dural 
Meydanından Dörtyol, 
ağzına kadar olan İstiklal 
Caddesinin iki şerit haline 
getirilmesi çalışmaları 
aylar Önce başlanmış, yol 
önce bordürlerle ikiye 
bölünmüş ancak yolun 
dar olması trafik akışını 
daha da bozmuştu.

bunun üzerine bordur 
uygulamasından vazgeçi

lerek asfalt üzerine ışıkta 
parlayan kedi gözlerinden 
konmasına karar verilmişti.

Geçtiğimiz hafta İlçe 
girişinden başlanan kedi 
gözü çakma çalışmaları 
tamamlandı.

Toplam 250 milyon 
liranın harcandığı çalış
malardan sonra İstiklal 
Caddesinde yol geliş ve 
gidiş olarak kedi gözleriyle 
ikiye ayrıldı.

Sürücülerin yeni düzen
lemeye uymaları geliş ve 
gidişlerde ve dönüşlerde 
kedigözlerine uyulmasını 
istediler.

Özel Körfez Fen Dershanesi ÖYS birinci Hazırlık ve 
Anadolu Liseleri ikinci deneme sınavları sonuçlandı

Deniz Şahin ve Gizem 
Gülşen sınav birincileri

İlçemizde bulunan 
Özel Kör fez Fen 
Dershanesi tarafından 
yapılan ÖYS hazırlık birin
ci basamak sınavları ve 
Anadolu Liselerine hazır
lık ikinci sınavları sonuç
landı.

Deniz Şahin OYŞ hazır
lık Matematik dalında 
563.014 puanla, 553.530 
Fen puanlarına birinci, 
Anadolu Lisesi hazırlık 
sınavlarında 724.019 
puanla birinci oldular.

Özel Körfez Fen 
Dershanesinden yapılan

açıklamada sınav 
sonuçları şöyle:

ÖYS hazırlık Matematk 
puanına göre:
1 - Deniz Şahin 563.014
2- Mehmet Öner 552.884
3-Ahmet Küçük 512.931
Fen puanına göre:
1- Deniz Şahin 553.530
2- Mehmet Öner 549.619
3- Ahmet Küçük 511.792
Türkçe- Matematik 
puanına göre:
1 - Özgür Erdem 530.223
2- Deniz Şahin .471.466
3- Mehmet Öner 464.416

S*0M3kTi

(Tarih içinde Gemlik ve Havalisi)
ULUCAMİ 2

Belediye İle eski zeytin 
hail esnafı arasında bir 
süredir devam eden anlaş
mazlık sürüyor.

Beledlye'nln zeytin halini 
boşaltarak, bu alana katlı 
otopark yapılasıya kadar 
otobüs garajı olarak kullan
mak İstemesi ve burada 
bulunan esnafa İşyerlerini 
boşaltmak İçin tanınan İki ay 
sürenin dolması üzerine 
halde boşalan üst dükkan
ları yıkmaya başlaması 
esnafın tepkisini çekmişti.

İşyerlerinin üzerindeki 
dükkanların yıkılmasından 
zarar gördüklerini İddia eden 
hal esnafı, mahkemeye

başvurarak, zarar tespiti 
İstemişti. Bir süre önce 
mahkemenin gönderdiği 
bilirkişi heyetinin yaptığı 
tespitte aşağıdaki işyerlerinin 
yıkım nedeniyle zarara 
uğradığı belirtiliyor.

Hal esnafı bilirkişi raporu 
üzerine mahkemeye başvu
rarak haklarını arayacak
larını söylerken. Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı'da 
esnafa verilen sürenin 
dolduğunu ve İşyerlerini bir 
an önce boşaltmaları gerek
tiğini aksi takdirde yasal 
İşleme başvurulacağını 
söyledi.

Belediye Gazhane 
Caddesi bitimine
■tıyor

Gazhane Caddesinin 
sonunda 'bulunan ve 
Mwalu Apartmanları 
|||||nda kalan yolun 
düzeltileceği öğrenildi.

Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, dün bozuk 
dürümdaki caddede 
Önlemeler yaparak, 
gwı tesflyesl İçin Fen İşleri 
Müdürlüğü'ne emir verdi.

—

Ulu cami dört yöne dört kapısı, taş 
tuğla karışımı geniş duvarları ve yirmi 
mavi kubbesi ile, Bursa'nın iş ve ticaret 
merkezi olan Kapalı Çarşısının hemen 
yanı başında olup, şehir içinde önemli 
bir yer tutar.

Cami içi ise çağıldayan suları, 
inildeyen fıskiyeleri, duvarlarda 
yankılanan fısıltılar ile bambaşka bir 
dünyadır.

Tam ortadaki kubbenin altında, 
onaltı köşeli, üç kat şadırvanlı mermer 
bir havuz'bulunur. On altı yüzü de mer
mer oymalarla süslü bulunan bu şadır
vanın musluklarından buz gibi Pınarbaşı 
suyu akar.

Duvarlarında, tavanda, kemerler 
üstünde mermer oymalar, kara boyala
mak su şeklinde süslemeler, yaldızlarla 
süslü ayetlerle cami başlıbaşına bir 
sanat eseridir.

Mihrap girift çiçek desenleriyle ayet
lerin birbirine karıştığı renk renk çiniler
den oluşur. Mimber, Selçuklu üslu-bun- 
dadır. Kapısı üstündeki kitabede 1399 
yılında Yıldırım Bayezıt Han'ın emri ile 
yazıldığı yazılıdır.

Şarl Tekslye, "Küçük Asya", adlı 
kitabında Ulû Cami'den uzun uzun söz 
eder ve cami şöyle anlatır.

"Çatının başladığı yere kadar altın 
yaldız ve altın yaldız üzerine arapkari 
nakışlar arasında Kur'an sureleri ve 
ayetleri yazılıdır"

Şarl Teksiye minareleri de şöyle 
anlatır.

"Uzunluğuna oluklu sütunlar şeklinde 
olduğu ve parmaklıklı bir başlık bulun
duğu ve parmaklık hizasında Olimp 
Dağı'nın meylinden gelerek, suyu 
buraya ulaştırdıktan sonra camiin içine 
gönderen şifonlu su terazileri bulunur"

Şarl Teksiye'den aşağı yukarı bir yüz 
yıl sonra Bursa'ya gelmiş olan Evliya 
Çelebi ise hiç söylemez böyle şeyler.

Ama 1857 yılındaki büyük deprem
den sonra, cami yıkıntılarının arasıra 
girelerin anlattıklarına bakılırsa, enkazın 
kaldırıldığı sırada kubbe duvarlarının 
sıvaları altında kalın bir iş tabakası ve 
bu kalın iş tabakasının altında da altın 
yaldızlı tiremeler ve motifler görülmek
teymiş.

Deprelerle, yangınlarla, istilalarla bir 
çok kez yanan ve yıkılan bu 20 kubbeli 
camiin adı yedi ülkeye yayılmış bir çok 
efsaneye karışmış, bir çok efsaneye de 
kaynak olmuştur.

(Tarih içinde Gemlik ve Havalisi) 
Haftaya ( Ulu Cami 3 )
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KONGRE İLANI
GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU VE ÖĞRENCİLERİNİ 

KORUMA DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN
Derneğimizin yıllık olağan genel kurul toplantısı 7 

Ocak 1995 Pazar günü saat: 14.00'te Gazi 
İlköğretim Okulu Salonu'nda yapılacaktır. Çoğunluk 
sağlanmadığı takdirde İkinci toplantı 14 Ocak 
1995 pazar günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Bütün üyelerin teşrifleri rica,ölünür.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :
1- Açılış
2- Divanın oluşturulması
3- Saygı duruşu
4- Yönetim ve denetim kurulları faaliyet rapor

larının okunması
5- Raporlar üzerinde görüşme
6- Yönetim ye denetim raporların ibrası
7- Yeni yönetim ve denetim kurullarının seçimi .
8- Dilek ve temenniler
9- Kapanış.

Fazla tuz 
kanser 
yapıyor!

Besinlere katılan tuzun1 
sağlığa zararlı olduğu, fazla 
kullanımının kansere , yol 
açtığı bildirildi.

Besinlerdeki doğal tuzlar, 
ihtiyacımızı fazlasıyla 
karşılamaktadır. Günde 
1500 miligramdan fazla tuz 
tüketmek sağlığa Zararlıdır. 
Dünya ortalamasına göre, 
İnsanlar hergün zarar . 
sınırının 10 katı olan 15 bin 
miligram tuz almaktadırlar-.
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KONGRE İLANI
S.S. GÜRAY KONUT YAPİ KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN

Kooperatifimizin 1996 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 10 Ocak 1996 
Çarşamba günü saat: 17.00'de aşağıdaki gündem dahilinde yine aşağıda 
belirtilen adreste yapılacaktır.

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

YÖNETİM KURULU
KOOPERATİF ADRESİ: Asilhan İş Merkezi Kat: 3 D: 43 GEMLİK
TEL : 513 92 71
GÜNDEM :
1 - Açılış ve saygı duruşu
2- Divan Başkanlığının seçimi . ,
3- Genel Kurul Toplantı tutanağını imzqlamak için Divan Başkanlığına yetki 

verilmesi
4- Yönetim ve Denetim Kurulları tarafından verilen raporların okunması 

görüşülmesi ve ibrası
5- Bilanço ve gelir-gider farkı hesaplarının incelenmesi, ibrası
6- Yönetim ve Denetim kurulu üyelerinin ibrası
7- Süresi biten Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin yerine yenilerinin seçilme-

8- Ortaklardan tahsil edilecek 1996 yılı aylık taksit miktar ve-ödeme şartları ile 
gecikme halinde uygulanacak esasların karara bağlanması.

9- Henüz dolmamış bulunan kooperatif ortaklığı için giriş aidatlarının 
görüşülmesi ve karara bağlanması

10-1996 yılı Yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık ücret miktarının belirlen - 
nhesi.

11-1996 yılı inşaat çalışma programının görüşülmesi ve karara bağlanması.
12- Dilek ve temenniler kapanış. ________________ __________  .

ic.lf.K.126
İlgililer tabirine İrtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Gayrimenkulun Açık Artırma İlanı
Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğundan

Dosya No: 1995/17
Şüyun İzalesine Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi'nln 1.6.1995 tarih ve 1995/251 sayılı 

karar gereğince satılmasına karar verilen aşşağıdafbelirtilen gayri menkul açık artır - 
ma ile satışa çıkarılmıştır. Gemlik Tapu Sicilinde .kayıtlı tapunun

1) Umurbey kasabası Kozalar mevkii pafta 90 parsel 7435 de kayıtlı 2878 m2 tarla 
43.170.000,;TL bedel ile

2) Umurbey Kasabası Çayırlık Mevkii pafta 50 parsel 4061 de Içayıtlı 1900 m2 
tarla 38.000.Ö00.-bedel ile

3) Umurbey Akbaba mevkii pafta 83 parsel 6388 de kayıtlı 1240 m2 zeytinlik 
27.600.000.-TI bedel İle

4) Umurbey Akbaba Mevkii pafta 68 parsel 5074 de kayıtlı 652 m2 bahçe 
18.000.000.-bedel ile satışa çıkarılmıştır.

ŞATIŞ ŞARTLARI
1- Satış 15.1,1996-günü saat 14.00-15.00 arasında Adliye Yazı İşleri Müdürlüğünde 

açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %75'irii ve 
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunun ve satış masraflarını geçmek şartı 
İle ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsd en çok artıranın taahhüdü baki 
kalmak şartıyla 25.1.1996 perşembe günü aynı yerde ve aynı saatlerde de ikinci 
artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış 
masraflarını geçmesi şartıyla %40 artırana lhale.olunur.

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

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

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

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 münderecatına kabul etmiş 
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1995/17 izalei şuyu satış sayılı dosya 
numarasıyla memurluğumuza başvurmaları İlan olunur.

Yazı İşleri Müdürü 
M. Sadık Şafak

" SEÇİM SONRASI MANZARALARI "
Ülkemiz, eylül ayından beri "çok hızlı bir gündem" yaşıyor.
Önce, "bozulan koalisyon", sonra "yeni İktidar arayışları" ve daha sonra ortakların 

yeniden bir araya gelmesi.
Bu yeni beraberlik, erken seçim şartına bağlanınca, politikadaki "hızlı günler" devamını 

sürdürdü.
Erken seçim karan "çift kanunla" sağlama alınmaya çahşıldıysa da, 93 milletvekilinin 

Anayasa Mahkemesine başvur ması ile, olay hukuki bir boyuta ulaştı.
Bu arada, "top” meclis, Anayasa Mahkemesi ve Cumhurbaşkanlığı arasında dolandı, 

durdu.
Tam herşey tamam, seçim garanti derken,
Aday listelerinde olmayan, veya sıralamayı beğenmeyen, "küskün milletvekilleri" 

Meclisi toplantıya çağırdı.
Ancak, 150 üye bulunamayınca, toplantı amacına ulaşamad'ı.
Ve., "küskünler" acı sonu kabullenmek zorunda kaldılar. . .

SEÇİM SONRASI NELER OLABİLİR
- Refah Partisinin, yeni dönemde, koalisyon ortaklarından biri olacağı kesin gibi.
Belki de, büyük ortak rollerini oynayacak.
Her yerde, her düzeyde "tempolu bir çalışma içinde"
Faiz ve Batı politikalarında yumuşama görülüyor.
- Anavatan Partisi, "Korkut Özal'ın transferi ile "iki yeni olayı" yaşayabilir.
Birincisi, Refah Paertisi ile koalisyon arayışlarına girebilir.
Bu konuda, "koalisyon mimarlarından" biri de, Korkut Özal olabilir.
İkincisi İse, Anavatan Partisi Korkut Özal'ın gelmesiyle, yeni bir “potansiyel Genel 

Başkan adayına" kavuşmuş olur.
Seçim sonrası, ANAP'ın oy yüzdesinin yeterli olmaması, hele Doğru Yol Partisinin oy 

yüzdeslnin altında kalması, ANAP kongrelerinin "çok adaylı ve çok renkli" geçeceğini gös
teriyor. .

- Doğru Yol Partisi, Refah Partisi ile kıyasıya çekişecek.
Refah Partisinin "birinci parti" olması halinde, Doğru Yol Partisine uzun süre muhalefet 

gözüküyor.
Sayın Başbakanın "Refah Partisini" hedef olarak gösterip , sürekli yüklenmesi, ileride 

olabilecek bir koalisyon ihtimalini, peşinen ortadan kaldırıyor.
İktidar İken, "birliği sağlayamayan" Doğru Yol Partisinin muhalefette olunca, “çözülmesi 

kaçınılmaz görünüyor"
- (CHP) liberal ekonomiye, piyasa ekonomisine karşı çözüm üretemiyor.
Proje üretemedikçe, gerginleşiyor ve çözülüyor.
İngiliz işçi partisi, yıllar süren muhalefetten, sonra yeni seçimlerde "iktidara oynuyor”
Bu işin reçfetesi de şöyle
“Önce, parti içi birlik ve huzur sağlanmış"
"Sonra kendi içlerine kapanmışlar ve her düzeydeki parti yetkilisi, bir koomisyonda 

görev almış. Bu komisyonlarda üretilen projeler, üst kurullara sunulmuş."
“Hiç bir parti yetkilisi boş bırakılmamış ve çalışmaya ve araştırmaya yöneltilmiş"
"Merkez de "iş takibi yasaklanmış, tüm parlementerler" seçildikleri yerlerde bürolar 

kurarak", seçmenlerle anında temas kurmuşlar"
Yani "Önce birlik, sonra huzur ve boş kalmadan çalışma"
- Hep seçime hazır olduğunu söyleyen, kamuoyu yoklamalarında birinci olduğunu vur

gulayan.
Demokratik Sol Parti "kollektif çalışmayı benimsemiyor." Her konuda, her sorunda, her 

olayda Genel başkanın ağırlığı görülüyor. <
Sorumluluğun "diğer partililere de dağıtılması" gerekiyor.
Kollektif çalışmayı benimsemeyen bir parti büyüyemez. Belki de, partide "küçük olsun, 

benim olsun" zihniyeti hakim kılınmak isteniyor.
Demokratik Sol Parti, eğer baraja takılmaz ve bir koolisyon ortaklığı teklifi alırsa, bu teklif 

bile sonuca ulaşamaz.
Çünkü Sayın Genel Başkanın "kılı kırk yaran tutumu, aşırı titizliği ve her olayı teyide, 

yazıya bağlamak istemesi" böyle bir ortaklığı daha başlamadan bitirir.
. - Milliyetçi Hareket Partisinin oy potansiyeli, herkes için merak konusu. En çok merak 
eden de kendi partilileri.

Acaba görüntüsü, gerçek gücünü yansıtacak mı?
Parti içinde, aday sralamalan ile ilgili tartışmaktan, "ölüm tehditlerini andırması", bu par

tiyi olumsuz etkileyebilir.
Halen, bu parti bir baraj şansızlığı yaşayabilir.
"Ve.. Doğru Yol ile, bozduğu ittifak için pişmanlık duyabilir"
İşte, bizim penceremizden görünen bunlar.
Ama.. En doğrusunu; seçim sandıkları açılınca hep birlikte göreceğiz.

KÖKJEZ OJSt’î
Matbaacılık-Yayıncılık- 

Reklamcılık ve Tanıtım Hizmetleri
Yılbaşı eşantiyonları- Takvim- Saat- Kalem-

Anahtarlık-Kağıtlık-
Ajanda- Çakmak- Kalemlik- Çay Altlıkları-Duvar

Takvimleri - Masa Takvimleri-
Yüzlerce zengin çeşit
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rruılk İcra nAiprsi GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI 
Dosya No 9W>«2 GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı:
Gemlik tapu sicilinin Balıkpazarı mahallesi Yedievler sokakta kain pafta :3, 

ada 292 parsel 2'de kayıtlı 252 m2 miktarındaki arsa üzerine inşaa edilen tapu 
sicilinde kat irtifakı halindeki kargir apartmanın zemin kattaki 2/20 arsa paylı 2 
nolu meskenin bir hol ön cephede iki oda, arka cephede biri küçük olmak üzere’1 
iki oda, mutfak, banyo ve tuvaletten ibaret olup elektrik ve suyu mevcut 
rpeskenin tamamı bilirkişi tarafından 450.000.000.-TL kıymet takdir edilmiştir.

Mesken açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.
SATIŞ ŞARTLARI
1- Satış 19.01.1996 Cumagünü saat 14.30 den 14.50 ye kadar GEMLİK İCRA 

MÜDÜRLÜĞÜNDE açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen 
kıymetin %75'ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış mas - 
raflarını geçmemek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok 
artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 29/01/1996 Pazartesi günü aynı yer ve 
aynı saatlerde ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde 
edilememişse gayrimenkul çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma 
ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar 
ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40 mı bulması ve satış 
İsteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bun
dan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle 
fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

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

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 ile sabit 
olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

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

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

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş 
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 994/1082 sayılı dosya numarasıyla 
dosyamıza başvurmaları, dellaiye, damga resmi, tapu harç ve masraflarının ile 
ihale bedel üzerinden % 15 K.D.V. alıcıya aittir. İlan olunur.

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

Gayrimenkulün Açık Artırma İlanı
Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğundan

Dosya No : 1995/13
Şuyun izalesine Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 20.4.1995 tarih ve 1995/190 

sayılı karar gereğince satılmasına karar verilen aşağıda belirtilen gayrimenkul açık 
artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

Gemlik Tapu Sicilinde kayıtlı tapunun Hisar Mah. Küçükçifllk Mevki Pafta 57, 
ada 502 parsel 13 de kayıtlı 568 m2 taşınmaz %25 inşaata, 2 kata imara müsait 
yer 300.000.000.-TL bedel ile kayıtlı taşınmaz satışa çıkarılmıştır.

ŞATIŞ ŞARTLARI
1- Satış 16.1.1996 Salı günü saat 14.00-14.15 arasında Gemlik Mahkemeleri Yazı 

İşleri Müdürlüğünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin 
edilen kıymetin %75'ini ve rüçhanlı. alacaklılar yarsa alacakları mecmuunün ve 
satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en 
çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 26.1.1996 cuma günü aynı yerde ve 
aynı saatlerde de ikinci artırmaya çıkarılacaktır . Bu artırmada da rüçhanlı ala - 
caklıların alacağını ve satış masraflarını geçmesi şartıyla %40 artırana ihale 
olunur.

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

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

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

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

6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş 
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 95/13 izalei şuyu satış sayılı dosya, 
numarasıyla memurluğumuza başvurmaları ilan olunur.

İc.İf.K.l 26
İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Yazı İşleri Müdürü 

M. Sadık Şafak

Gayrimenkulün Açık Artırma İlam
Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğundan

Dosya No: 1995/18
Şuyun izalesine Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 18.9.1995 tarih ve 1995/463 

sayılı karar gereğince satılmasına karar verilen aşağıda belirtilen gayrimenkul 
açık artırma ile satışa çıkarılmıştır.

Gemlik Tapu sicilinde kayıtlı tapunun Gemlik Büyükkumla
1- Cinderesi Mevkii pafta 3 parsel 426 da kayıtlı 525 m2 zeytinlik 40.000.000.-TL

bedel ile
2- Büyüktarla mevkii pafta 11 parsel 1017de kayıtlı

24O.OOO.OOO.-TL bedel ile
3-Çetinkoz Mevkii pafta 13 parsel 1474 de kayıtlı

157.500.000.-Tl bedel ile
4- Aşşağı yerler mevkii pafta 13 parsel 1582de kayıtlı

75O.OOO.OOO.-TL bedel ile

2302

1966

3780

m2

m2

m2

zeytinlik

zeytinlik

zeytinlik

5- Köyiçi pafta 16 parsel 1982de kayıtlı avlulu ev, 2 katlı yığma bina olup, 3 
Adet beş tonluk zeytin havuzu bulunan, 1 katta 2 oda 1 hol,. 2 ci katta 3 oda ve 
antre olan ev 1.200.000.000.-TI bedel ile satışa çıkarılmıştır.

ŞATIŞ ŞARTLARI
1- Satış 16.1.1996 salıgünü saat 14.30-15.15 arasında Gemlik Mahkemeleri 

Yazı İşleri Müdürlüğünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin 
edilen kıymetin %75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunun ve 
satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa 
en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 26.1.1996 cuma günü aynı 
yerde ve aynı saatlerde de ikinci artırmaya çıkarılacaktır . Bu artırmada da 
rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış masraflarını geçmesi şartıyla %40 
artırana ihale olunur.

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

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

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

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

6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş 
sayılacakları, başkaca bilgi almak İsteyenlerin 1995/18 İzalei şuyu satış sayılı 
dosya numarasıyla memurluğumuza başvurmaları ilan olunur.

Gayrimenkul ün Açık Artırma İlanı 
Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğundan 

Dosya No : 1995/19
Şuyun izalesine Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 1’6.10.1995 tarih ve 1995/514 

sayılı karar gereğince satılmasına karar verilen aşağıda belirtilen gayrimenkul 
açık artırma ile satışa çıkarılmıştır.

Gemlik Tapu sicilinde kayıtlı tapunun Armutlu Yalı üstü pafta 20, parsel 11 77 de 
kayıtlı 68/800 arsa paylı birinci kat 14 nolu daire 2 oda bir salon antre tuvalet, 
banyo ve denize o(sıfır) daire 1.200.000.000.-TL bedel ile satışa çıkarılmıştır.

ŞATIŞ ŞARTLARI
1- Satış 15.1.1996 Pazartesi günü saat 13.00-13.15 arasında Adliye Yazı İşleri 

Müdürlüğünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen 
kıymetin %75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunun ve satış 
masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok 
artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 25.1.1996 perşembe günü aynı yerde ve 
aynı saatlerde de ikinci artırmaya çıkarılacaktır . Bu artırmada da rüçhanlı ala - 
caklıların alacağını-ve satış masraflarını geçmesi şartıyla %40 artırana ihale 
olunur. ,

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

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

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

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

6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş 
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1995/19 izalei şuyu satış sayılı 
dosya numarasıyla memurluğumuza başvurmaları ilan olunur.

İc.İf.K.l 26
ilgililer tabirine İrtifak hakkı sahipleri de dahildir. Yazı işleri Müdürü 

M. Sadık Şafak

İc.İf.K.l 26
İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Yazı İşleri Müdürü 

M. Sadık Şafak



12 Aralık 1995 Salı
Sayfa: 6

I I

1101 JİLE ÇAY BAHÇESDc

YÖNETİM KURULU

Gemlik KÖRFEZ

ILfiN
S.S. İlkop Tüketim Kooperatlfi'nln yıllk olağan Genel kurul toplantısı 14.1.1996 

pazar günü saat: 13.00'de Gemlik Atatürk ilkokulu Salonunda yapılacaktır.
Ekseriyetin temin edilmemesi halinde toplantı 1 hafta sonra aynı yer ve saat

te yapılacaktır.
Tüm üyelerimize duyurulur.
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t GÜNDEM :
1 - Açılış
2 - Divan heyetinin oluşması ve saygı duruşu.

. 3- Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması.
4- Denetleme kurulu faaliyet raporunun okunması
5- Raporlar üzerinde konuşmalar
6- Yönetim ve Denetleme kurulu raporlarının ayrı, ayrı oylanıp aklanmaları.
7- Tahmini bütçenin görüşülüp onaylanması
8- Hisse paylarınıh artırılması. Ristruhların mal olarak ödenmesi hususunda 

genel kurulca karar alınması.
9- Ortaklık paylarını artırıma yanaşmayan üyelerin Anasözleşmenin 14. cü 

maddesinin 2. çi bendinin uygulanması hususunda Genel kurul kararı alınması.
10- Hisse artırımı genel kurulca kabul edilmezse Anasözleşmenin 7.cl madde 

si uyarınca kooperatifin tasfiyesi, fesih kararı alınması ve tasfiye kurulunun oluş - 
turulması.

11 - Dilek ve temenniler.
12 - Kapanış.

1996 'ya nasıl gireceğim 
diye düşünmeyin

Yeni yıla zengin 
programla giriyoruz
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LİNYİT kömürleri

20 Aralık 1995 tarihine kadar 
inşaatımız bitiyor.

Gün almak için acele ediniz.
t

[0<

Sanayici ve ihtiyaç Sahiplen Kaliteli Sanayi Kömürleri

TURAN TİCARET'l
O Soma O Tunçbilek 
O Çan ODursunbey

Talep halinde günde 100 ton 4 günde bin ton 
derhal teslim edilir. Beğenilmeyen kömürlerden 

bedel alınmaz.

Tel: 254 93 06 Ev : 254 86 77
Merkez : İlkbahar Cd. Servet Apt. No : 11/B Vali Konağı Karşısı 

Çarşamba Pazarı BURSA

Düğün, Ni/an, Jünnet, 
özel günleriniz ile toplantılarınız 

için 
Rezervargonlanmızı banlattık.

Tel: 513 10 71 Gemlik
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BAYTAŞ
İNŞAAT-TAAHHÜTTİCARET  
TURIZM İŞLETMECİLĞİİ VESANA Y İ

BAYTAŞ 'tan
BAYTAŞ KENT

Gemlik'te yeni yapılmakta olan Anadolu Lisesi 
yanında BAYTAŞ'a özgü mimarisi ile zemin 
katları işyeri olan 216 daireli BAYTAŞ 
KENT doğuyor.
YASEMİN BLOK : Her biri 98 m2 lik 
üç oda + salon + mutfak+ bânyo+ wc'li 30 
dâire
MENEKŞE-MONOLYA BLOK : 33 daireli 
2 bloktan oluşan 66 adet dairelerimiz 110 m2 
olup 3 oda bir salondan oluşmaktadır 
ZÜMRÜT-ZAMBAK BLOKLARI: 60'şar 
daireli toplam 120 daireden oluşan bloklarımız 
dâireler 112 m2 olup, 3 oda bir salon, geniş 
mutfak ve çift balkonludur.

EV SAHİBİ OLMAK İÇİN DAHA NE BEKLİYORSUNUZ? GELİN GÖRÜŞELİM
İstiklal Caddesi Bora Sokak (Akbank Aralığı) Nö : 14 GEMLİK
Merkez : (0.224) 513 42 21- 513 17 94
Şantiye : (0.224) 512 22 21

s

»s, 

i

AYRICA MANASTIRDA TAMAMI BİTMİŞ DAİRELER >e
%
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HAFTALIK SİYASİ GAZETE

Pazar günü seçmenler sandık başına giderek ülkeyi 5 yıl süreyle 
yönetecek siyasiler için oy kullanacaklar.

ANA R A NI YO R
/->»n - >•*•. /V ■> -jgpFr^L • ı;.< * ■• *-„.' ’. k„. .» .c <•*£

Üniversite Mezunu » o TİCaret 'Lisesi mezunu, 
bilgisayarda ling programı kullanabilen, 

işletmemizin muhasebe bölümünde 
görevlendirilecek

BAYAN ve askerliğini yapmış BAY 
eleman aranıyor.

Müracaat: HELMERSAN A.Ş.
TEL : (0.224) 513 45 17 GEMLİK

24 Aralık pazar günü yapılacak erken milletvekili, 
seçimi nedeniyle siyasi partiler çalışmalarını hız
landırdılar.

Geçtiğimiz hafta ilçemiz adayların akınına uğradı.
DYP Bursa üçüncü sıra adayı Ali Osman Sönmez, 

birinci sıra adayı Cavlt Çağlar, Yeni parti adayları 
Ahmet Kurtcebe Alptemuçin, Nazım Ser hatlı, 
Necmettin Özpamuk, Mustafa Tamam, Sema 
Altıkardeşler, Erdem Günaydın ve Necati Deniz, 
Refah Partisi birinci sıra adayı Alton Karapaşaoğlu

Pazar günü yapılacak seçimler nedeniyle İlçe 
Seçim Kurulu'nda hazırlıklar tamamlandı.

Sandık kurullarına teslim edilecek evrakları içeren 
torbalar, sandık kurulları başkanlarına bugün verile - 
cek.

İlçemizde 50 bin 162 seçmen 188 sandıkta kul
lanacak. Gemlik Merkezinde ise seçmenler 129 
sandığa oy atacaklar.

Seçimlerin güven içersinde yapılması için Emniyet 
Müdürlüğü ve Jandarmada gerekli önlemler

Gemlik Rotary Kulübü 
geçtiğimiz günlerde iki 
önemli toplantısını geride 
bıraktı.

30 Kasım 1995 günü 
2440. Bölge Genel 
Başkanı Orhan Güçkan 
ve eşinin katıldığı asamb 
le de kulüpçe yapılan 
çalışmalar' anlatıldı.

Toplantıya Kaymakam 
Orhan Işın ve kulüp 
üyeleri katıldı.

Geçtiğimiz hafta 
perşembe günü İse 
olağan genel kurul 
toplantısını yapan 
Gemlik Rotary Kulübü, 
gelecek dönem başkan
lığını seçimi de yapıldı.

Toplantıda kulübün 
mali durumları ele alı
narak, yapılan çalışmalar 
anlatıldı.

Haberi Sayfa 3‘de

ilçemizde partililerle görüşerek, moral topladılar. 
HADEP ise, şehir içinde gövde gösterisi yaptı.

görüşülerek alındı. Vatandaşın güven içinde oy kul
lanabilecekleri belirtildi. Haberi Sayfa 3'de

-------„-------------------------- .-------- ---------------  
10-22 Kasım arasında zeytin verenlere, 
alacaklarının yüzde kırkı ödeniyor.

Mamarabiriik y 
para sıkıntısı çekiyor

Zeytin alımlarına 
devam eden 
Marmarabirlik'e bağlı 72 
Nolu Gemlik Zeytin Alım 
Kooperatifi bugüne 
kadar ortaklarından 
aldıkları 3 milyon 407 bin 
338 kilo zeytine karşılık 
317 milyar 453 milyon lira 
ödeyecek.

Kooperatif yetkilileri 
yaptıkları açıklamada

10-20 Kasım günleri 
arasında verilen zeytinin 
yüzde 4O'ı olan 51 milyar 
900 milyon liranın 
dağıtımına başlandığı 
belirtildi.

Kooperatife zeytin ‘ 
veren birliğe bağlı 
merkezlerin içinde 
Gemlik yine birinci sırayı 
alıyor.

Haberi Sayfa 3'de

YDH’nin 
ağır topları 
istifa etti

24 Aralık'ta yapıla
cak erken milletvekili 
seçimlerine az bir süre 
kala bu kez istifa fırtınası 
Yeni Demokrasi 
Hareketi'nde esti.

Mahir Gencer, Ümit 
Lostar, Hakan Doğu istifa 
ettiler.

Haberi Sayfa 3'de

HAFTAYA BAKIŞ
O Kadri GÜLER

Liderler bir daha Tv'ye çıksınlar
İşte seçimlere 5 gün kaldı.
Günlerdir seçim heyecanının görülmediği ülkemizde, liderlerin 

geçtiğimiz hafta televizyonlarda açık oturuma çıkarak tartışması, siyaseti 
sıcaklaştırdı.

Halkın, beyensede beyenmesede zorunlu bırakıldığı seçimlere gidişiyle 
Türkiye de birçok şeyin değişeceğini sanmak boşunadır bence.

Sandıktan çıkacak sonuçlar, ülkeyi yine koalisyonlara götürecektir.
Cumhuriyetin çok partili öneminde birbirine kanlı bıçaklı düşman olan 

CHP(SHP) ve DYP İller 4 yıl süren uyumlu bir koalisyon örneği verdiler.
Türkiye de siyasetçilerin bunu başarması demokrasimiz açısından bir 

zaferdir.
Bu örnek, zıt iki partinin, belli kurallarda anlaşarak, büyük bunalımlar 

yaratmadan ülkeyi yönetebileceklerini gösterdi..
Bunun için pazar günü yapılacak seçimlerde yine koalisyon çıkarsa 

üzülmeyelim. Koalisyonlar için siyasi tecrübemiz var artık.
Parlamentodaki tüm siyasi partilerin iç ve dış politikada yapacakları bir

birinden farklı değil.
Farklı gibi görülen bir söylem yalnız Refah Partisinde var. Faizsiz bir 

düzeni savunan Refah, ayrıca "Adil Düzen" dediği bir proğramı da uygu
layacağını söylüyor.

Eğer Refah Partisi seçimlerde kilit bir rol oynarda koalisyona girerse 
zorluk o zaman başlayacak demektir.

Bunun için siyasi partilerin tümü Refaha yükleniyor.
Yıllardır enflasyonu tekli rakkamlara indiremıyen ANAP, DYP+CHP 

hükümetleri, halka umduğunu vermedi. Köyleri boşalarak büyük şehirlere 
göçen kırsal kesim insanı, büyük bir bocalamanın içinde kent yaşamına 
savaşıyor. Ekonomik sıkıntılar ve kültürel değişim onları sığınacağı bir 
siyasi örgütlenme olan Refah Partisine çekiyor.

Refah, 1970lerde solcu partilerin sloganlarıyla probaganda yapıyor.
Sol olmadığı halde solcu gibi görünüyor.
Bu da yoksulluğun arttığı yerlerde puanını arttırıyor.

Herşey pazartesi sabahı belli olacak.
İstesek de istemesekde sandığa gideceğiz.
Kararsız seçmen kafasındaki bulanıklığın dağılması için liderlerl- 

Erbakan Hoca dahil- bir kez daha televizyonda görmek istiyor.
Liderler haydi birlikte renkli camdan halka yapacaklarınızı anlatın.
Ama sakın kavga etmeyin.
Yoksa sizi halka şikayet ederim.

tuşlarında çalışan 
Gemlikli gazeteciler, 
geçtiğimiz hafta cuma 
günü, protokol ve siyasi 
partilerin önde gelenle 
rine Yudum 
Restaurant'ta yemek 
verdi.

Yemeğe Kaymakam 
Orhan Işın ve Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı 
da katıldı.

Haberi Sayfa 3'de

Kadın Komlsyonu'nu kur
duktan sonra Gençlik 
Komisyonu"nu da kurdu.

Başkanlığa Sinem 
Köksal'ın getirildiği DSP 
Gençlik Kolu Başkan 
Yardımcısı Erdem 
Kaptan, Sayman 
Çiğdem Varol, Basın 
Sözcüsü Kader Paraş, 
İlçe Yönetim Kurulu 
üyelerine ise Gülşen 
Manav, Mustafa Çelik, 
Özgür Yalçın, Cüneyt 
Yelkenci ve Hakan 
Yıldıran oldu. DSP 
Gençlik Kolu Başkanı 
Sinem Koksal, Merkez ve 
Genel Başkanları Bülent 
Ecevlt'ln program ve 
çizgisinde siyasetlerini 
sürdüreceklerini 
belirterek, tüm gençleri 
birlikte siyaset yapmaya 
çağırdı.

Limanımızda
>en 
hastane

Gemlik limanı uzun 
zamanlardan beri 
görmediği "Hastalara şifa 
dağıtan Avlceno" adlı 
yüzen hastaneyi konuk 
ediyor.

Görenleri hayran 
bırakan, geçtiğimiz hafta 
limanımıza gelen Aviceno 
Göz Hastanesi 126 metre 
uzunluğunda ve 6 katlı.

12 personeli bulunan 
yüzen hastanede günde 62 
hasta tedavi edilerek, 25 
hastaya ameliyat yapıla
biliyor.

Uludağ Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Göz Hastalıkları 
kliniğiyle anlaşma yapmak 
için Gemlik limanına gelen 
Avlceno, İskelelerin dolu 
olması nedeniyle açıkta 
bekliyor. Haberi Sayfa 2'de

Gemlik Belediyesi' 
nde çalışan Tüm Bel- 
Sen'e bağlı memurlar ile 
belediye işçileri "Dostluk 
ve Da ysa n ı ş m a 
Gecesi"nde biraraya 
geldiler.

Geçtiğimiz hafta 
Belediye Düğün 
Salonu'nda yapılan 
geceye Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı, 
CHP Bursa birine! sıra 
milletvekili adayı Yahya 
Şimşek, CHP il yönetici
leri, DSP ilçe yöneticileri, 
memur ve işçilerin eşleri 
.de katıldılar.

Tüm Bel-Sen Gemlik 
Şube Başkanı Kemal 
Peltek, yoğun çalışma 
içindeki belediye per- 

,, sonelinin böyle bir 
gecede stres attığını 

i belirterek, tüm çalışan - 
’ Idrın sendikalarla 
i’ örgütlenmesini istedi.

Gece, müzik, skeç ve 
eğlencelerle sona erdi,

Gemlikspor'a saha 
cezası; verildi.

Gemicioğlu
"Bazı 
güçler 
şampiyon- 
loğumuzu 
engellemek 
istiyor "dedi

İl Futbol Disiplin 
Kurulunun Gemlikspor'a 
bir maç kapatma ceza
sı vermesi kulüp yöneti
cilerinin tepkilerine 
neden oldu.

Yeni' açılan Gemlik 
sahasında iki karşılaş - 
mada da galip ayrılan 
Gemllkspor, şampiyon
luğa doğru emin adım
larla giderken, İL Futbol 
Disiplin kurulu'nun saha 
kapatma cezası verme- 
şi şampiyonluğu 
engelleme olarak gören 
Kulüp Başkanı Av. Zeki 
Gemicioğlu,- Görükle ile 
oynanacak karşılaş - 
manın başka sahaya 
alınmasının bazı.güç
lerin etkisiyle olduğunu 
iddia etti.

NO... NO EL

24 ARALIK
NOEL 
NO... NO EL
VAR... İŞARET PARMAK, BAŞ 
PARMAK, AÇIK İKİ PARMAK 
UĞRAŞ, BALI PARMAKLAMAK 
İNDİR PARMAK, KALDIR PARMAK 
ALTI PARMAK...

İnan EAME^
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Bir AvrupalI sürücü!
"Gümrük Birliği"ne girdik çok şükür. 

Bunu maytaplar, çarkıfelekler, 
havaifişeklerle kutladık. Her ne denli 
milli maç sonralarında olduğu gibi 
ölenlerimiz olmadıysa da, bazı vatan
daşlarımız “şenlik kazası"na uğramak
tan kurtulamayıp yaralandılar.

Neyse AvrupalI olduk yal
Ne var ki Avrupalılık lafla olmuyor. 

AvrupalI sadece “kentleşmiş" değil, 
aynı zamanda "kentlileşmlş" kişi; yani 
uygarlığa ayak uydurmuş, teknolojinin 
olanaklarından yararlanma özentisi 
içindeki "sığır çobanı" davranışlarını 
aşabilmiş kişi.

"Kentleşmek" ve "kentlileşmek" ayrı 
kavramlar. Örneğin Bursa'da çok hızlı 
bir "kentleşme" olgusu yaşanıyor. 
Ancak hemşerilerimizin, bu hızlı 
"kentleşme"ye koşut bir "kentlileşme 
süreci"nde olduklarını söylemek hayli 
güç.

"Kentlileşme", kentte yaşama 
kültürünü kazanmak ve o kültürün 
yarattığı ortak değerlere ve kurallara 
saygılı olmakla mümkündür. Yani yay
lada sığırtmaçlık yaparcasına çobansı 
alışkanlıklarınızı ısrarla sürdürür , "kentli" 
olmanın ortak değer ve kurallarına 
omuz silkelemekte direnirseniz, "kenf'te 
yaşarsınız da "kentli" olamaz, sığırtmaç 
kalırsınız. Gerçi öyle davranma özgür
lüğü insanı mutlu ve rahat kılabilir, belki 
çok da hoş şeydir...

... ama yaylada, kentte değil...
Ya da kökten kentlisinizdir, ananız- 

babanız, nineniz-dedeniz kentin eski 
ailelerindedindir. Ama eğer siz Ynüte- 
gallibe'" geleneğinden, "eşraf/ayan“ 
despotizminden kendinizi arındıra- 
mamışsanız, kentte bir türlü uyum 
sağlayamayan sığırtmaçtan pek bir 
farkınız yok demektir. Giyim kuşamınız 
la belki, ancak kafanızla "burju- 
valaşamamışsınız” demektir. "Avam"a 
tepeden bakma, kural tanımama ve 
ortak değerleri hafife alma alışkanlığın
dan yakanızı sıyıramamış; “tanzlmat 
züppesi" veya "tatlısu frengi" havasını 
atamamışsınızdır üzerinizden...

Neden mi yazdım bunları?...
Bir önceki pazar akşamı, yorucu bir 

çalışma temposunun ardı sıra, 
Acemler-Çekirge üzerinden eve 
dönüyorum. Yanımda torunum Zeynep 
var. Bir zamanların Havuzlupark'ı hiza
sındaki yokuşta trafik arapsaçı, kimin 
kimi solladığı, kimin kime tampon attığı 
belirsiz.,.

Araçlar, Pembe Köşk önünde dizilip 
kalmış durumda. O arada sağımdan 
bir Suzuki Alto adeta sürünürcesine 
geçmeye çalışmaz mı? Direksiyonu 
sola kırıp kurtulmaya çalışıyorum, ama 
yukarıdan aşağıya da trafik akmakta.

Olacak gibi değil, klakson yapıyo
rum. Nafile, adam ısrarlı, illa ki beni 
sağlayacak. Zor bela yol veriyorum, 
önüme geçiyor ve mağrur bir kuman
dan edasıyla orada duruyor.

Plakasına bakıyorum : 16 YS 198...
Farların ışığında, direksiyonunda 

■ GEMLİK KÖRFEZ 
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl: 23 SAYI: 1094
• Fiyatı :5.000 TL.

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

Tel: 513 17 97 GEMLİK
İ Basıldığı yer: KÖRFEZ OFSET Matbaacılık Yayıncılık
»İR _______________

çrta yaşın biraz üstünde bir bay ve 
yanında da bir bayan görüyorum. 
Santim santim devam ediyoruz yola. 
Mutluevler kavşağını geçince, beni on 
onbeş metre önce sollayan araç "sağ 
sinyal" veriyor, trafiği yine allak bullak 
ederek şerit değiştiriyor. Bir an yan 
yana geliyoruz. Yaptıklarının doğru 
olmadığını belirtmek için bir kez daha 
klakson yapıyorum.

Yanıtı hazır ve tiz perdeden :
"Has... tiiiillr!"
Torunum onbeş yaşında genç kız. 

O alaca karanlıkta bile kıpkırmızı 
kesildiğini farkediyorum. Dikkatle bakı 
yorum direksiyonda oturan gözlüklü, 
kerli-ferli "adam"a. Babası arabasını 
apartmış yeni yetme falan değil. 
Düpedüz ensesi, kulağı yerinde. 
Yanındaki belki de eşil...

Onu tanımıyorum, adını-sanını, 
eğitimin hangi düzeyde olduğunu, ne 
iş yaptığını, herhangi bir siyasal parti 
veya sivil toplum örgütüyle ilgisi olup 
olmadığını bilmiyorum.

Bunları bilmiyorum ama, kesin bir 
bildiğim var:

Bu adam "uygar" değil, her nasılsa 
kente gelmiş veya "tanzimat züppesi" 
geleneğiyle kentte yetişmiş, ancak 
asla 'kentleşememiş' bir sokak sığırt
macı, ya da "tatlısu frengi".

Şimdi GB'ye girdik diye, bu gibiler 
AvrupalI mı sayılacak?

Hani bozan boş arsalarda duvara, 
"Buraya işeyen eşektir" yazarlar

Olur olmaz yere işeme alışkanlığını 
terkedememişsek, önce GBye ardın 
dan da AB'ye girsek eşekliğimiz gider 
mi?

Bence gitmez, olsa olsa duvara 
şöyle yazarız:

"Buraya işeyen AvrupalI eşektir...."

Kentte yaşama kültürünü içimize 
sindirememişsek. Bursa'yr kocaman 
ama yoz bir kent olmaktan kurtara
nlayız.

Örneğin "doğalgaz" dağıtımı yapan 
firma, Setbaşı İlkokulu'na bağlantı yap
mak için yardığı İpekçilik Caddesi'ni 
onbeş gündün hala yamamadıysa , 
bunun suçunu yalnızca "belediye“ye 
yüklemek haksızlık olur. Çünkü 
"belediye", bu işin raconuna göre 
yapılması için gereken önlemleri 
içeren bir "sözleşme" yapmıştır firmay - 
la. Ama o firma AvrupalI değilse, imza 
ladığı sözleşmenin gereğini yerine 
getirmemeyi “sığırtmaç"ca bir keyifle 
kazanç sayabilir.

Ya da ne bileyim, onbeş gün sonra 
un ufak olup dökülecek malzemeyle 
yama yapmakta sakınca görmeyebilir.

Bunun gibi, ortalık pislik ve curuf 
İçimdeyken Namazgah Caddesi'nden 
veya Yıldırım Kavşağı'nda “süpürgeli 
araç"la yol temizliğine kalkışmak 
gülünçl

Bursa'nın girişlerine "Avrupa şehri" 
yazmakla veya GB'ye duhul eylemekle 
AvrupalI mı olduk sanıyoruz yoksa?...

Limanımızda 
yüzen 
hastane

Gemlik limanı uzun 
zamanlardan beri 
görmediği “Hastalara şifa 
dağıtan Avlceno" adlı 
yüzen göz hastanesini misa 
tir ediyor.'

Geçtiğimiz hafta Gemlik 
limanına gelen Aviceno, 
Tıp öğrencilerine ders ver
mek ile göz hastalıklarına 
cerrahi müdahele ve 
tedavi etmek için donan
mış bir gemi. Körfez'e renk 
katan görenleri hayran 
bırakan yüzen göz has
tanesi 126 metre uzun
luğunda 5284 grostonluk ve 
6 katlı.

1978 yapımı olan 
Aviceno, 13 yıl süre ile 
Rusya'nın Volga Nehrinde 
taşımacılık yapmış.

Sovyetlerin 
Özelleştirmeye yönelme
siyle de 1991 modern göz 
hastanesine 
dönüştürülmüş.

12 personeli bulunan 
yüzen hastanenin kaptan
lığını Vilidamir Suphol Nikol 
yapıyor.

Geminin Doktorluğunu 
ise Valery Gudeoskov 
yürütüyor.

Uludağ Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Göz Hastalıkları 
Kliniğiyle anlaşma yapmak 
için Gemlik Limanına gelen 
Aviceno, İskelelerin dolu 
olması nedeniyle açıkta 
bekliyor

Fakülte yetkilileriyle 
temasa geçip, anlaşma 
sağlandığı takdirde 10 pro
fesör, 40 doktor ve diğer 
yardımcı elemanlardan 
oluşan 80 kişilik ekibin 
Bursa'ya geleceğini belirten 
ilgililer, gemideki doktorun 
günde 62 hastayı tedavi 
edebildiğini, 25 hastaya 
ameliyat yapabileceğini 
söylediler.

Tıp Fakültesi Göz 
Hastalıkları Ana Bilim Dalı 
Göz Öğretim üyelerinden 
Dç. Dr. Haluk Ertürk, 
Aviceno, yüzen hastane 
gemisinin yetkilileri ile 
görüştüklerini belirterek, 
"Bursa'da göz hastalıklarını 
tedavi edebilecekleri özel 
bir hastane kurmalarını 
istedik." şeklinde konuştu.

Gemiyi ülkemize getiren 
Bora adlı acentanın 
Gemlik Temsilcisi Abdullah 
Ulugün ile Gemlik Liman 
Başkanı Eftal Taşçılar, 
geçtiğimiz günlerde yüzen 
göz hastanesinde 
incelemelerde bolundular. 
Gemlik Liman Başkanı 
Taşçılar, İskelelerin boşal - 
ması halinde GEMPORT ya 
da Gemlik Belediye 
İskelesine yanaştırılacağım 
söyledi.

Doğayı 
Sev, 

yeşili 
Koru

DÜZELTME
5 Aralık 1995 günü 
gazetemizin 6. sayfasında 
yayınlanan S.S. Gemlik 
Esndf ve Sanatkarlar Kredi 
ve Kefalet Kooperatlfi'nin 
kongre ilanında 4.1.1996 
cumartesi günü yazılmıştır. 
Kongre 4 Ocak 1996 
Perşembe günü yapıla - 
çaktır. Ekseriyet sağlan
madığı takdirde kinci 
toplantı 13 Ocak 1996 
cumartesi günü tekrar
lanacaktır. Düzeltiriz.

GEMLİK KÖRFEZ

tjazi t/orUMt
Necati KARTAL J

SEÇİMİN AÇIĞA 
ÇIKARACAĞI GERÇEK

Geçmiş yıllarda alışagelmiş seçim atmosferini yasaya - 
madiğimiz bu seçimde, tahminler ve beklentiler üzerine I 
epey tartışma yapılmaktadır.

Gazetenin bir hafta sonrası baskısında, seçim yapılmış 
olacağı ve sonuçlar açıklanacağı için, seçim sonrası oluşa
cak gelişmeyi bugünden yazıp, bazı tespitlerde iddialı ' 
olmak gerektiği kanaatindeyim.

Seçimi ve sonrasını birkaç mehalede tartışmak gerek
mektedir

Birinci boyut; partiler ve liderlere ilişkin yorumlarımız 
olmalı diye düşünüyorum.

Medya, siyasal etmosferi 6 parti ile sınırladı. ANAP- DYP- 
CHP-DSP-MHP ve RP dışında diğer partilerden bahseden 
bile yok. Medya, diğer parti ve yapıları, çeşitli iç tartış
maların argümanları olarak biçimlendirildi.

24 Aralık 95 baskın seçimi, politikaya yeni bir düzey veya 
değişlm/dönüşüm getirmeyeceği açıktır. Ki milletvekillerinin 
aşağı yukan % 60'ında bir değişim olmasına rağmen.

Medyanın sınırını çizdiği 6 partide dahil olmak üzere, 
partilerin halktan kopma süresini yaşadığı şu dönemde, 
niteliksel bir değişim beklemek yanılgı olacaktır.

Milletvekili adaylarının tamamen liderlere endeslendlği 
bu dönemde, "atanmışlar" meclisinin topluma doğru bir 
genişleme göstermesini beklemek gerekmektedir.

Oysa bu oluşacak olan "atanmışlar meclisi" günümüzün 
gelişmesiyle çok ters orantılıdır. Toplumun gelişimi İnce
lenirse, bu yöntemin kullanıldığı tek parti döneminden çok 
ileride olduğu; aydınlanma, iletişim sanayinin devasa gelişi
mi, okur yazar oranı, dünyaya açılma vb. etkenler 
halka/topluma doğru açılması gereken siyaseti, ters orantılı 
olarak genel başkanlara doğru daraltmış; “yetki sahasının 
dağıtılması" tartışmalarının ayyuka çıktı bu dönemde 
"merkezi otorite" egemen kılınmıştır.

Partilerin genel başkanları, sadece genel başkan olup; 
lider olamamışlardır.

(RP'ni bu kapanma sürecinde kategorik olarak biraz 
farklı yere koymak gerekmektedir. Yönetici bazında 
olmasada, toplumun belli bir bölümünü politize etmeyi 
başarmış, toplumla kaynaşmayı başarmış gibi durmak - 
tadır.)

Tekrar genel havaya dönersek; partilerde liderlerden 
çok, "oiigarşik" yapılarından bahsedildiği veyp edilmesi 
gerektiği bu süreci yaşıyor Türkiye.

Kim ne derse desin: birinci sonuç: Partilerin bunca aydın
lanmaya rağmen, topluma doğru açılma yerine, merkeze 
doğru kapandığı ve genel Başkan ağırlıklı bir oligarşisinin 
"atanmışlar meclisini" tayin ettikleri ve bu tayin edilenleri 
“ikincil seçmene"- yani halka onaylatacakları bir siyasal 
yapılanış ortaya çıktı.

İkincisi : "Değişim, dönüşüm, ülkenin kurutuluş" gibi ulvi 
sözlerin bolca bahseldildiği bu dönemde, bu kadrolarla 
hangi değişimin olacağı doğrusu merak konusu oldu.

Öncelikle, değişim deyince bir bloktan bahsetmemek 
gerekir. Hemen merkezin değişimden bahsettiği son 1-2 
yıldır, herkesin tespitleri ve değiştireceği farklı gibi durmak
tadır.

Biz herkesin kendi anladığı anlamda bir değişim 
yapacağını varsaysak dahi; topluma doğru açılmamış; 
aksine parti merkezine kapanmış bu partilerin değişimi 
topluma nasıl kabul ettirecekleri tam bir muamma.

Topluma ve hatta kendi parti tabanına kapalı bir ön 
seçim ile parti tabanlarının kendi partilerine çalışmadığı ve 
apolitik havanın egemen olduğu böyle bir seçimde kişisel 
saflaşmada oldukça fazla.

İlk olarak medya, RP ile diğer partilerin muhtemel blı 
koalisyon kurmasını engellemeyi seçim öncesi netleştir 
meye çalışıyor. İkinci olarak merkez sağ ve merkez solun 
kan davasını körükleyerek geri dönüşsüz sözler sarfetmeleri 
ne çanak tutuyor, hatta teşvik ediyor.

Parlementerlerln merkez kulu olduğu kan davasının bu 
derece ayyuka çıktığı topluma kapalı karakter gösterdiği 
bir ortamda. Seçim sonucundan umutlu olmak saflık ola
caktır.

Plağın terşide şudur : Ben iddia ediyorum, "bu Genel 
Başkan sultasının son seçimidir. Kendi atadıkların adaylarla 
öyle bir keşmekeş yapacaklar ki, topluma karşı sorumlu
luğu olmayan adayın G. Başkanlara karşı hiç sorumluluk 
hissetmeyeceklerini görecekler" Hadi bakalım Sayın Genel 
Başkanlar."
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um pazar günü seçmenler sandık başına giderek ülkeyi 5 yıl süreyle
yönetecek siyasiler için oy kullanacaklar.
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yapılacak olan erken mil- 
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kara kışa karşın seçmen - 
|er sandık başına gide- 

• çekler.
Seçim takviminin 

işlemesinden bu yana 
siyasi partilerde yoğun bir 
tanıtma çalışması 
başladı. Siyasiler her gün 
ev ev kahvehane kahve
hane dolaşarak halktan 
oy istiyorlar.

Öte yandan İlçe 
Seçim Kurulu da seçim
lerin güven içinde yapıl
ması için önlemlerini 
alırken, sandık kurullarına 
verilecek seçmen tor - 
balarının hazırlandığı ve 
sandık başkanlarına 
bugünden başlayarak 
dağıtılacağını açıkladılar.

üçe Seçim Kurulundan 
yapılan açıklamaya göre 
ilçemizde toplam 50 bin 
162 seçmen 188 sandıkta 
oy kullanacak.

Merkezdeki seçmenler 
129 sandıkta oy kul - 
lanırken, belde ve 
köylerdeki seçmenler ise 
59 sandıkta oy kul - 
lanacaklar.

ADAYLAR GEMLİK TE
Seçimlerin yaklaş - 

masıyla siyasi partilerin 
milletvekili adaylarıda 
ilçemize gelerek kendile 
rine oy istemeyi 
sürdürdüler.

Geçtiğimiz hafta salı 
günü DYP Bursa Milletve 
kili üçüncü sıra adayı Ali 
Osman Sönmez. 
Erigürüde partililerce 
görkemli bij şekilde karşı - 
landı. DYP İlçe Merkezine 
gelen Sönmez burada 
kendini bekliyen partililere 
hitap etti.

Sönmez bugüne kadar 
Bursa'ya büyüK yatırımlar 
yaptığını, artık bilgi birikim 
ve deneyimlerinin ülke 
için de kullanmak istediği
ni söyledi. Kendisine oy

olduğunu, yakında bir 
üniversitenin temelini ata
caklarını dâ müjdeledi.

Ali Osman Sönmez 
daha sonra Ticaret ve 
Sanayi Odasını ziyaret 
etti.

İlçemizi ziyaret eden 
bir başka siyasi de Yeni 
Parti Bursa birinpi sıra 
adayı eski Dış İşleri 
Bakanlarından Ahmet 
Kurtcebe Alptemoçin idi.

Alptemoçin partilerinin 
ilçe merkezlerini 
ziyaretinde yanında 
Milletvekili adayları Nazım 
Ş.erhatlı, Necmettin 

I Özpamuk, Mustafa 
Tamam, Sema 
Altıkardeşler, Erdem 
Günaydın ve Necati 
Deniz de katıldı. Gümrük 
Birliğine girilmesinin yarar
larını anlattı. Alptemoçin 
daha sonra Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı 
Kemal Akif'i ve Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı'yı 
makamında ziyaret etti.

Öte yandan Refah 
Partisi Bursa ikinci sıra 
adayı hemşehrimiz Alton 
Karapaşaoglu ise-işyerleri
ni gezerek esnaf ve halk
tan partilerini oy ve. 
rilmesini istiyor.

İlçemizi ziyaret eden 
bir başka aday da DYP 
birinci sıra adayı Devlet 
Bakanı Cavlt Çağlar 
oldu.. '

Çağlar DYP İlçe 
merkezine yaptığı 
ziyarette partilerinin 
seçimlerden birinci olarak 
çıkacağını,ülkede ilerle 
meye engel.olmak 
isteyenlere, engel olun
masını istedi. ANAP'a öy 
vermenin bir anlamda 
RP'ye oy vermek 
olduğunu söyleyen 
Çağlar, başlatılan hizmet
lerin bitirilmesi için DYP ve 
oy verilmesini istedi.

Geçtiğimiz hafta ıl. ■

gövde gösterisi yaptılar. 
Çeşitli il ve ilçelerden’kön- 
voylarla Gemlik'e gelen 
HADEP'liler ilçe içinde 
cumartesi günü tur atınca 
trafik arap'saçına döndü. 
HADEP'liler aynı gece 
Belediye Düğün Salonunda 
eğlendiler.

Kurşunlu da 
muhtarlık

YDH'nin 
lir toplan 
istifa etti

TP? TC" T T7 TZ?

Gonca YERLİYURT =

Yazarımız Gonca Yerliyurt'un yazısı elimi 
ze ulaşmadığı için yayınlıyamadık 

okurlarımızdan özür dileriz.
Gemlik KÖRFEZ Gazetesi
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Geçtiğimiz yaz belediye 
olarak kasaba olan 
Kurşunlu da bu pazar 
Mahalle muhtarlığı için 
seçim yapılacak.
Genel seçimlerle birlikte 3 
mahallesinin muhtarlarını 
■daseçecek olan Kurşunlu 
Biölkr şimdiden seçimlerin 
heyecanına girdi. Adaylar 
seçilebilmek için yoğun 
çalışma içine girdiler.

Sungipek işçisi 
farklarım aldı
Sümer Holding'e bağlı 
Gemlik Sunğipek ve Merinos 
Fabrikalarında çalışan 2 bin 
700 işçi dün toplu sözleşme 
farklarını aldı.
.^ISII:.Eğitim Bakan Turhan 
Jayan, Tansu Çiller'le 
görüştüğünü ve fark tutarı 
aTdn/., 7 milyar liralık 
ödemelerin yapıldığını 
söyledi

' ^24 Aralık'ta yapılacak 
erken milletvekili seçim
lerine az bir süre kala bu 

<k<5z istifa fırtınası Yeni 
Demokrasi Hareketi 
İletisinde görüldü.

Partinin kuruluş aşa - 
Anasından beri üyeler 
ara s ı n d a bulunan 
Yeminli Müşavir Mahir 
.^.encer, Diş Hekimi Ümit 
Loşta r ve Hakan Doğu 
istifa ettiler.

I İstifa gerekçelerini 
.partinin kuruluş aşa - 
masındaki ilkelerden 
ayrıldığını ve farklı bir 
siyasi kimliğe büründüğü 
gösterildi.

; Çeşitli basın kuru - 
İtaplarında çalışan

10-20 Kasım arasında zeytin verenlere, alacaklarının 
yüzde kırkı ödeniyor

Marmarabhlik 
para sıkıntısı çekiyor

Gemlikli gazeteciler, 
geçtiğimiz hafta cuma 
günü, protokol ve siyasi 
parti önde gelenlerine 
yemek düzenlediler.

-Yudum Restaurant'ta 
ya p 11 a n yemeğe 
Kaymakam Orhan Işın, 
’â^İediye Başkanı 
.hlurettin A vcı, İlçe 
Emniyet Müdürü Üzeyir 
Erğüven, İlçe Jandarma 
Bölük Komutanı ,DYP, 
ANAP. YDH, ilçe 
bgşkanları ve bazı daire 
amirleri katıldı.

Amaç Gemlik'i tanıtmak..

Turizm Tanıtma 
Derneği tebrik ve 
kartpostal bastırdı

Gemlik Turizm ve 
Tanıtma Derneği Güzel 
Gemlik'imizin tanıtımı için 
yeniyıl öncesi eski Gemlik 
fotoğraflarından kartpostal 
hazırlatarak dağıttı.

Körfez Ofset tesislerinde 
7 bin adet basılan tebrik
ler, dernek üyeleri tarafın
dan ilçemizdeki işyerlerine 
gönderilerek yeni yılda kul
lanılması istendi.

Gemlik Turizm ve 
Tanıtma Derneği Başkanı 
Hakan Doğu, amaçlarının 
Gemlik'! dünüyle 
bugünüyle ülke çapında 
tanıtmak olduğunu söyle

di.
Turizm Derneğini çalışır- 

bir dernek durumuna 
getireceklerini ve içinde 
yaşadığımız kentin 
tanıtımını gerçekleştire - 
çeklerini söyleyen Doğu 
"1996 yılına girerken 
betonlarla çirkinleştirilen 
ilçemizin eski doğal güzel
liğini bugünün ve yarının 
gençliğine tanıtmak için 
bastırdığımız tebrik ve 
kartpostallar ilgi gördü. 
Bunların sayısını arttırarak 
bir hizmete yerine getirmiş 
olacağız." dedi.

Gemlik Rotary 
asamble ve
genel kurul yaptı

Gemlik Rotary Kulübü 
geçtiğimiz günlerde iki 
önemli toplantısını yaptı.

30 Kasım günü 2440. 
Bölge Genel Başkanı 
Orhan Güçkan ve eşinin 
katıldığı asamle de 
kulüpçe yapılan çalış - 
malar anlatıldı.

Guvernör Orhan 
Güçkan toplantıda yaptığı 
konuşmada Rotary'in 
bütün dünyada hızla 
yayılarak topluma hizmet 
vermenin zevkini

yaşadığını söyledi.
Toplantıya Kaymakam 

Orhan Işın dd katıldı.
Geçtiğimiz hafta 

perşembe günü ise ola
ğan genel kurul toplan
tısını yapan Gemlik Rotary 
Kulübü, gelecek dönem 
başkanlığı için seçim yaptı.

•Çalışma raporun okun
duğu genel kurulda, gele
cek dönem başkanlığına 
Eczacı Ferruh Erçek seçildi.

Toplantıda kulübün mali 
durumu ele alındı, yapılan 
çalışmalar anlatıldı.

Zeytin alımlarına devam eden 
Marmarabirlik'e bağlı 72 nolu Gemlik 
Zeytin Alım Kooperatifi bugüne kadar 
ortaklarından aldıkları 3 milyon 407 bin 
338 kilo zeytine karşılık 317 milyar 453 
milyon lira ödeyecek.

Aldığı zeytinlerin bedelini 15 gün 
içinde ödeyeceğini açıklayan mar- 
larabirlik, bugüne taze par.a bulmada 
sıkıntı çekmesi nedeniyle bugüne 
kadar aldığı zeytinlerin ancak 1-10 
kasım arasındaki bedellerin tamamını, 
10-20 Kasım tarihleri arasındaki bedel
lerin ise yüzde 25'ini ödedi.

Kooperatif yetkilileri yaptıkları açık
lamada 10-20 Kasım günleri arasında 
verilen zeytinin yüzde 40'a kadar 
ödeme yapıldığını kooperatife gelen 
51 milyar 900 milyon liranın dağıtımına 
başlandığım söylediler.

Daha önce ortaklara 26 milyar 500 
milyon lira ödeme yapıldığını hatırla
tan ilgililer, para bulmak için çabaların 
arttığını, bu yıl kooperatifin beklen
medik bir şekilde ürün aldığını bu 
nedenle sıkıntının beklenen de fazla 
olduğunu söylediler.

Kooperatife zeytin veren birliğe 
bağlı merkezlerin İçinde Gemlik yine 
birinci sırayı alıyor. Gemlik merkezden 
17 Aralık'a kadar 921 bin 865 kilo 
zeytin alındığı açıklandı. Buradaki 
ortaklara ödenecek para ise 86 milyar 
174 milyon lira.

Gemlik Merkezi'ni 315 bin 821 kilo 
ile Umurbey izlerken, buradaki ortak
lara da verdikleri zeytin karşılığı 29 mil
yar 727 milyon 157 bin liranın öden
mesi gerekiyor. Zeytin altınlarının ve
bedellerinin merkezlere göre dağılım
şöyle :
Merkez 921.865 86.174.082,000
Adliye 63.395 6.300.396.000
Cihatlı 56.052 ,5.126.664.000
Çataltepe 153.503 15.989.689.000
Dürdane 85.756 8.829.134.000
Engürü 138.657 12.875.312.000
Gencalli 199.211 19.805.861.000
K.Kumla 311.655 26.959.683.000
Karabalçık 33.911 3.442.723.000
Karacalll 116.982 9.661.739.000
Kurşunlu 131.606 12.481.896.000
Kurtul 94.086 9.545.966.000
Narlı 83.048 6.894.299.000
Ovaakça 42.439 4.767:876.000
Selçukgazi 50.220 5.690.915.000
Umurbey 315.821 29.727.157.000
Fıstıklı 114.681 9.489.817.000
Şahinyurdu 56.353 5.471.222.000
Alaşar 20.680 2.308.718.000
B. Kumla 127.367 11.293.020.000
Armutlu 102.905 8.438.958.000
Mecidiye- 46.630 3.764.205.000
Kapaklı 128.265 11.579.030.000
Demirtaş 12.089 1.122.910.000

ZT.'B'E'KÇ'EICOŞ'KU^

(Tarih içinde Gemlik ve Havalisi)
ULU CAMİ 3

İşte Ulu Camiin adına karışmış olan 
ünlü bir efsane:

Bursa şehrinin ön şaşaale gün - 
lerinde, devrin padişahı, dillere destan 
olacak bir cami yapmayı tasarlar. Hacı 
İvaz Ağa dedikleri eli-yüzü temiz, gönlü 
şen, özü tatlı bir mimarı bu işle 
görevlendirir. Hem mimar, hem de 
ustabaşıdır Hacı İvaz Ağa. Padişahın 
uygun gördüğü yerde inşaatı başlatır
lar.

Yüzlerce amelenin arasında bir de 
demirci ustası vardır ki, onun da sözü 
tatlı gönlü şen ve parlaktır. Adına 
karagöz derler.

Önceleri sessiz ve düzgün çalışan 
karagöz, zamanla öteki amelelerle 
senli-benli olur, açıldıkça açılır, yüzün
den ve dünden güller saçılır. Arkadaşlar 
arasında şakalaşmalar biçiminde 
başlayan bu söyleşiler, gün olur birer 
güldürü biçimini alırlar.

Ustabaşı Hacı İvaz . Ağa ile de 
dostluğu ilerleten karagöz, onu da bu 
tatlı konuşmaların içine sokmayı 
başarır. Hacı İvaz mektep medrese 
görmüş, zarif bir kişidir. Karagöz'ün ise 
okuması yazması yoktur ama hazır 
cevaptır.

Gün geçtikçe Karagözle Hacı İvaz

Ağa sıkı-fıkı olurlar. Şaka yollu tartışırlar, 
çeşitli şaklabanlıklar yaparak hem 
kendileri neşelenirler, hem de ameleye 
hoşça vakit geçirtirler.

Durum günün birinde padişahın 
kulağına gider. Olanı biteni kendi gözü 
ile görmek ister. Cami inşaatının oraya 
gelir, bir de bakar ki amelenin tümü bir 
yerde toplanmışlar. Ortada kara sakallı, 
kara suratlı bir adam, karşısında da 
Hacı İvaz Ağa. Onlar konuşuyorlar, 
ötekiler kasıklarını tuta tuta gülüyorlar.

"Tez başları vurula!" diye emir verir 
padişah.

Hacivat kaçar ama Karagözü 
yakalarlar, hemen oracıkta minarenin 
dibinde boynunu vururlar.

Olay halk arasında homurdanla- 
malara yol açar. Bir camiin temeli 
üstünde, hem de minarenin hemen 
dibinde bir adamın boynunun vurul
masını iyiye yormaz, uğursuzluk bellerler.

Padişah dahi etkilenir halkın bu 
hoşnutsuzluğundan. Günün olur piş
manlık duyar. Hacivat'ı aratmaya 
başlar.

Ama başının korkusu ile kaçmış olan 
Hacı İvaz Ağayı Hicdz yollarında 
eşkiyalar vurmuştur.

(Tarih İçinde Gemlik ve Havalisi) 
Haftaya (Şeyh Küşterl)
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İLAN
S.S. GÜR-AŞ KONUT YAPI KOOPERATİFİ 

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
Kooperatifimizin 1995 yılı olağan genel kurul 

toplantısı 14 Ocak 1996 (pazar) günü saat 
10.00'da Balıkpazarı Mahallesi Şehit Cemal 
İlkokulu karşısındaki BAYRAKTAR DÜĞÜN 
SALONU'nda , ekseriyet temin edilmediği takdirde 
21 Ocak 1996 pazar günü aynı yer ve* saatte 
yapılacaktır.

Tüm ortaklarımızın toplantıda hazır bulunmaları 
önemle rica olunur.

YÖNETİM KURULU 
GÜNDEM:
1 - Yoklama ve açılış
2 - Divan kurulu teşkili ve saygı duruşu.
3-Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması 

ve görüşülmesi .
4- Denetim kurulu faaliyet raporunun okunması 

ve görüşülmesi
5- Yönetim ve denetim kurulların ibrası
6- Yeni denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin 

seçimi
7-1996 yılı çalışma programının görüşülerek 

karar bağlanması
8-1996 yılı bütçesinin oluşturulması ve aidat - 

ların tesbiti
. 9- Dilek ve temenniler

10- Kapanış.
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KONGRE İLANI.
SINIRLI SORUMLU SİNEM KONUT YAPI KOOPERATİFİ 

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Kooperatifimizin olağan Genel Kurul toplantısı 24 Ocak 1996 Çarşamba 
günü saat 17.00'de kooperatifimizin Gemlik. Gürle İş Merkezi Kat.:2 No :82'deki 
bürosunda aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.

Ortaklarımızın toplantıya iştirakleri rica olunur.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM :
1 - Açılış ve saygı duruşu
2- Divan Başkanlığının seçimi.
3- Yönetim kurulu çalışma raporunun okunması, müzakeresi, ibrası
4- Denetim kurulu raporunun okunması ve ibrası.
5- Bilanço ve gelir-gider hesaplarının okunması, müzakeresi ve ibrası.
6-1996 yılı tahmini bütçenin görüşülerek karara bağlanması. •
7- Dairelerin, ortaklık giriş sırasına göre tercihli olarak tevzii.
8-1996 yılı ödemelerinin tesbiti ile karara bağlanması.
9- 1996 yılı çalışma programının tesbiti ile karara bağlanması.
10- Dilek ve temenniler.

GjÜRÇKY

"SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM SLOGANLARI" '
Siyasal Partilerin, gazetelere verdikleri ilanlarda, televizyonlarda, yaptıkları I 

konuşmalarda, ülkemizdeki sorunları nasıl çözeceklerini açıklanıyor.
- Anavatan Partisi, muhalefette kaldığı 4 yıl boyunca, iktidar partilerinin, hiç bir 

konuda "doğruyu söylemediklerini" savundu, durdu.
Bakalım, seçim ilanlarında neler diyor, Anavatan Partisi.
"İşsizlik sorunu çözülecek" diyor.
Nüfusu ve özellikle genç nüfusu hızla artan, ama son 10 yıldır üretimi art

mayan, bir ülkede, işsizlik sorununu çözüleceğine, inanmak mümkün mü?
Bu söze, şimdilik, sadece "inşallah" diyoruz.
Bakalım, daha neler yazıyor, bu ilanlarda.
"Türkiye, üreten ve paylaşan Türkiye olacak"
Aslında, Anavatan Partisinin "bu sloganı" halka değil de, kendisine destek 

veren "iş dünyasına" söylemesi daha yerinde olur.
Özellikle, beyaz eşyada, kampanya tezgahlan altında, inanılmaz ölçüde art

tırılan fiyatlarla, genç nüfusu "ömür boyu taksitlere mahkum eden" bu sanayi 
Liderleri “daha fazla üretmeye ve en önemlisi "paylaşmaya" hazır mı bakalım.

- Doğru Yol Partisi, bu seçim döneminde, pek fazla "desteksiz atışlar" yapmıyor,
“Cesuruz, kararlıyız, dürüstüz" deniyor ilanın bir yerinde.
Cesaret ve kararlılık konusuna katılmak mümkün.
Ama.. "Dürüstüz" kelimesi biraz daha abartılı.
Y ine... ilanın bir bölümünde.
“Gür odaklarına karşı mücadele ettiğimiz için karalanıyoruz" deniliyor.
İşte bu çok önemli bir söz.
“Bu ülkede enflasyonla beslenen ve sürekli büyüyen bir grup var, Gümrük 

Birliği bu grubun çıkarlarının bozulmasına neden olacak ve bu grubu destekleyen 
partiler ve politikacılar var."

"Yani... Yıllardır, istediği kalitedeki malı, istediği fiyata satan ve halkın ezilme
sine sebep olan, bir grup var."

Denilmek mi isteniyor.
Bu sözü, aslında daha açmak lazım. Halkın fakirleşmesinin ve gelir dengesinin, 

adil olmayan bir düzeyde bozulmasının, temelinde bu cümle yatıyor.
I Bu cümleyi, daha da yakından tanıması lazım. Halkın, kendini sömürenleri, 

daha yatandan tanıması lazım.
Doğru Yol gibi. Merkez Sağ bir partinin, bu sloganla ortaya çıkması, çok anlam

lı.
Cumhuriyet Halk Partisi "Bizi tercih edin” diyor.

Biz "Refah Partisinin panzehiriyiz" diye ekliyor.
Pinin politikaya alet edilmemesi lâzım, ama.
Bir gerçeğide görmek zorundayız.
"Türk toplumu, cenaze namazlarında, kenarda sohbet edeceğine, bu namaz 

lara katılan, Cumhuriyet Halk Partili yöneticilerini de görmek istiyor"
- Demokratik Sol Parti, Güneydoğu sorununu, o bölgedeki “Feodal yapıya' 

bağlıyor.
Ta... 1970'11 yıllardan kalan sloganlarla, bu günün şartlarına çare aranması, hiç 

de gerçekçi bir çözüm yolu değil.
"Oralarda, hayvancılık ve tarım kaldımı ki.
Feodal yapıdan bahsediliyor"
- Refah Partisi, "adil düzeni" açıkladıkça, çıkmaza giriyor.
Üç-beş kuruş mevduatı olan kişi bile, "faiz bilinmeyeni yüzünden, bankalardan 

parasını çekebilir.
Bu konu, İyi açıklanmadan, Refah Partisi koalisyon ortağı olursa, "Ülke bir 

banka paniği" yaşayabilir.
İşte, yeni dönemde, gündeme gelebilecek siyasi partilerin önemli seçim slo

ganları bunlar.
. Şapmış oldukları vaatlerin, ne kadarını gerçekleştireceklerini, ileri de hep birlik - 

te göreceğiz. 

kökleş ojset
Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamcılık ve T anıtım Hizmetleri

Yılbaşı eşantiyonları- Takvim- Saat- Kalem- Anahtarlık-Kağıtlık-
Ajanda- Çakmak- Kalemlik- Çay Altlıkları-Duvar Takvimleri - Masa Takvimleri-

Yüzlerce zengin çeşit

30 DAKİKADA BİLGİSAYAR SİSTEMLİ KAŞE VE MÜHÜR İŞLERİ
Fatura-İrsaliye-Gider Makbuzu- Perakende Satış Fişi- Bilet - Kitap- 

Müstahsîl Makbuzu-
Serbest Meslek Makbuzu-Kartvizit-El îlanı-

Gazhane Cad. Fikret Oto Elektrik yanı 51/A GEMLİK

Tel : 513 17 97
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Ayrı ama birbirine bağımlı, aykırı 
ama biri diğerinin nedeni olan kap 
maşık bir dizi sorunla dolu 
günümüzün dünyası.

Ne ki, varolan sorunların tümü, 
onu binler ce yıldır büyütüp 
besleyen, us ve direnç bilinci veren 
doğaya başkaldıran insanla 
başlıyor. Ve yine, birkaç yüz yıl 
önce, doğayı kendi istek ve yaşam 
konforuna göre yeniden biçim
lendirmek için bulduğu teknoloji
lerin olanaklarını seferber eden 
İnsanla sürüp gidiyor.

Ama doğanın sürüp gitmesi 
olanaksızlaşıyor artık. “Sınırlı 
doğanın sınırsız kullanımı" ya da 
"Sonlu gezegenimizin sonsuz 
sömürülmesi", çevrenin insanı 
aşan sorumlar dayatmasına ve 
bunların ürkütücü oranda çoğal
masına tanık ediyor bizi.

Elbet, tanıklık yetmiyor. Önlem 
gerekiyor. Çözüm gerekiyor. Hızlı, 
akılcı ve işlevsel. Yoksa yakın gele
cek hiç gelmeyecek!

Burada hiç kuşku yok ki; 
teknolojiyi 'ne olursa olsun* diye

Vedii'BİLŞ'E'T 
Em. AMİRAL

değil, neden-sonuç ve yararlılık iliş 
kişi içinde kullanan Silahlı 
Kuvvetler'e de büyük görev düşü 
yor. Çünkü, yaşamın sürdürülmesi 
için rastgele çözüm üretenlerin 
yanında, zaten asli gör evi 
"yaşamın sürdürülmesi" olan ve 
bunun bilimselliğini donanmış 
Silahlı Kuvvetlerin, doğal kay
nakların kullanımı ve çevrenin yiti 
rilmemesi konusunda köklü ve akıl
cı çözümler üretmede daha yetkin 
olacağı mantıksal bir doğrudur

EVet, yirmibirinci yüzyıla bir yıl 
daha yaklaştığımız bugünlerde, biz 
askerlerin çağdaş işi giderek zor
laşıyoruz. Yalnız ulusal savunma 
değil, hem ulusal hem de ulus
lararası çevre sorunları konusunda 
da, doğal dengenin savunulması 
konusunda da ağırlıklı sorumluluk 
üslenmemiz koşullanıyor.

Yeni yılın, içinde boğulmadan 
yaşartacak bir çevresel denge yo 
lunda somut ilerlemeler getirmesini 
umarken size sağlık, dirlik ve esen
lik dileklerimi İletirim.

Et yerine mantar yiyin
1 İeü

seçrnît-

hepbri-

ULAŞIM
Uludağ Turizm 5131212
Aydın Turizm 5132077

Etteki hemen hemen tum proteinleri 
içeren kültür mantarım özellikle dar 
gelirli vatandaşlar t tAetıyor. Et fiyatları 
arttıkça et alan iyon dar gelirliler, 
kültür mantarın et yerine yeme 
imkanını bulabiliyorlar

Mantarın kilosu 150 bin liradan

satılıyor.
Yurdumuzun birçok yerinde kültür 

mantarı üretme tesislerinin kurulduğu 
ve üretim yapıldığı bildirildi.

AKLINI KULLAN ‘ 
• Bir toplumu özgür güçlü ve mutlu 
yapan temel otken dengeli gelir 
dağılımıdır. Diğerleri beraberinde 
gelir.

Okşar tenini toprağın 
bire bin veriri
Yükselir dumanı fabrikalardan 
orada onlar yanar 
demir değili

Çalışır-dldinirler yüzyıllardır 
aktır, sarıdır, karadır... 
mllyonlarcadırl 
Belli ne yer, ne içer, ne giyerler... 
Ve ah bilebilseler 
yalnız değiller 
çaresiz hiç değilleri

BU DÜNYA ONLARA DAR 
ŞAFAKLAR ONLARA GEBE 
YARINLAR ONLARLA VARI

Düşünseler gökyüzünün enginliğini 
el elden üstündür 
ve mihenk taşıdır birlik 
kuvvet oradan doğarl..

KILI KIRK YARMAYA HİÇ GEREK YOK 
BU DÜNYA NE SENİN NE BENİM 
BU DÜNYA HEPİMİZİNI

Tarihler yanlış yazdılar 
Tiranlar yalan söyledi 
Kimine çoğunu verdi 
Kimine hiç vermedil

OYSA AKIP GİDİYOR ZAMAN 
BEKLEMEK ÇARE DEĞİL 
DÜŞÜN BİR KEZ YEDİĞİN KAZIKLARI 
BİR DEĞİL, BİN DEĞİLİ..

Oysa ırmaklar gibisin 
BÜYÜKSÜN, GÜÇLÜSÜN, HAKLISINI.. 
Ve yarınlar seninle var 
yalnız seninlel
Yeter ki; kaldır başını...
AKLINI KULLAN 
AKLINI KULLAN 
AKLINI KULLAN 
KULLAN AKLINI I..

BİT YENİĞİ
Kuklacının çek ve senetlerini 
tahsil için harcanan çaba 
harcansaydı biraz da 
halkın mutluluğuna 
dinerdi acılarl
neden kalmazdı kavgalara ...

Parayı alan başka 
ama borçlanan halksa 
"Bir bit yeniği vardırl" 
bir acayiplik kokar 
bu değiş-tokuşlardal

"Borç yiğidin kamçısı" 
şaklar halkın sırtındal 
şaşılası ne var ki;
köşeyi dönen yiğit 
halk da ona muhtaçsal

Borç yiğidin kamçısıl .
Malı götüren yiğitl
Kamçı halkın sırtındal

19 Ekim 1995 GEMLİK

TÜRKÜ SÖYLER GİBİ
Hiçbir zaman, kahretmedim 
yeryüzüne geldiğime
Ölmeyi düşünmedim değil, 
düşündüm düşünmesine 
ama;
yanlışa, 
çirkine, 
kötülüklere inat, 
hiçbir zaman kin düşmedi 
düşmeyecek yüreğimel 
Ve
türkü söyler gibi yaşıyorum 
türkü söyler gibi öleceğim 
özgürlük ölüm, 
olum de özgürlül se...

22 Ağustos 1980 BURDUR

ANILAR
Anılar ki;
masallar kadar uzak, 
rüyalardan belirsizi., 
sanki;
hiç yaşanmamış!..

1970 BURSA

4 Şubat 1986 Atina

GEMLİK REHBERİ
Gerekli Telefonlar
İtfaiye 110 Resmi Daireler
Polis imdat 155 • \ Arız ; 5132066
Jandarma İmdat 156 • K İşlet- •• 5134503
Jandarma K. 5131055 ' ırizm : -r 5131274
Polis Karakolu 5131879 »par S-jfi 5131900
Gar. Kom 5131206 Orm. Bol. Şf, 

Milli Eğt. Md. 
Halk Eğt. Mrk.
Halk Kütüp.

5131286
5131174
5131846
5131353

Kaymakamlık As. Şb. 5131057
Kaymakamlık 513.1051 Karayolları 5131308
Kaymakamlık Ev 5131052 Liman Bşk. 5131133
C. Savcılığı 5131053 Mal Md. 5131095
C. Savcı Yrd. 5132954 Nüfus Md. 5133742
Emniyet M. 5131028 Özel İd. Md. 5131507

Gemi Saatleri
Yalova -Sirkeci (Işgünleri) 

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

*Çocuklara oyunla eğitim*

TapuSIc. Mel. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md. 
Ver. Da. Md. 
ilçe Tar. Md. 
ilçe Seç. Md.

5131414
5131364 
5131411-5130024
5131042
5132360
5131186
5134994

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

Hastaneler
Devlet Has. 5139200 TÜP DAĞITICILARI
SSK Hastanesi 5132329
Mer. Sağ. Ocağı 5131068 Aygaz 513 12 95

n •• Özgaz 514 17 00
Deniz Otobüsü Tekgaz 513 16 37

TAKSİLER Yalova -Kabataş (Işgünleri) Ocakgaz 513 16 37

Körfez Taksi 5131821 07.20-09.35-17.10 Ergaz 513 88 43
Çınar Taksi 5132467 Tatil Günleri 10.35-13.30-17.15 ipragaz 513 22 59
Güven Taksi 5133240 Yalova -Kartal (İş günleri) Habaşgaz 513 45 46
Gemlik Taksi 5132324 07.30-09.00-10.30 Llktfgaz 514 28 41

7' 77TZ i a Yeni Llkltgaz 513 65 00
2 30- 4.45-16.45 Alevgaz 513 40 95

18,15-19.30-20.00

Çocukları tanımanın en iyi yolunun 
oyun olduğu, çocukların oyun oynarken 
hem iyi vakit geçirdikleri hem de öğrendik
leri bildirildi.

Oyun çocuk için ciddi bir iştir.
Çocuğun aktif öğrenme sürecine katıl

masını sağlayacak, kendini ifade etme 
biçimlerinde çok sesliliği getirecek, 
yaratıcılığını ve alternatif düşünce 
yapılarını geliştirecek çağdaş eğitimi 
hedefleniyor. Bu eğitim sonunda daha 
fazla öz güveni olan, daha bağımsız 
çocuklar yetiştirilecek. Öğretmenin öğreti
ci, çocuğun da pasif olarak öğrenen birey 
pozisyonundan çıkarılıp, oyun aracılığı ile 
çocuğa bir şeyler vermek amaçlan - 
malıdır.

Oyun sayesinde eğitimcilerin ve anne- 
babaların çocuklarını daha iyi tanıyabile - 
çekler. Çocuğun yeteneklerini, 
ihtiyaçlarının, problemlerinin onun 
sayesinde öğrenebilme fırsatı bulabilecek
ler.

Eğitimcilerin bilgileri oyun içinde har
manlayarak vermesinin çocuk acısından 
öğrenmeyi kolaylaştırır.

Çocuk dünyaya antenleri açık olarak 
gelir. Çevresindeki her şeyi keşfetmeye 
çalışır. Biz onu geleneksel eğitim kalıpları 
içine sokarsak, öğrenmesini zorlaştırmış 
oluruz. Onların dünyasında uzaktan bir 
sesle konuşmuş oluruz. Oysa onun oyun 
arkadaşı olarak, pek çok bilgiyi kendisine 
verebilirsiniz.

Eğitimciler acısından temel İlkenin 
değil, (Nasıl öğretilecek) olması gerekiyor. 
Çocuklara öğrenmeyi öğreterek, kapa
sitelerinin en yüksek düzeye çıkarmak da 
mümkündür.

ÇOCUK İÇİN YÖNLENDİRİCİ OLMAK
Çocuklardan yetenekleri ve kapa

sitelerinin üzerinde işler başarmaları bek - 
lenmemelidir.

Aile ortamında fiziksel ve zihinsel 
gelişimlerini tamamlarken, belirli işleri de 
bu gelişime paralel olarak yapacaklar. 
Anne ve baba, çocuğun yaşına uygun 
işleri yapmasına yardımcı olmalı, bu 
konuda yönlendirici olunmalıdır.

Çocuğun yaşına uygun işleri yapa
bilmesi için anne ve babanın sabırlı 
olması gerekiyor.

Çocuğun yapabilmesi gereken işleri 
yapmaması durumunda anne ve baba 
yavaş yavaş ve çocuğu incitmeden ikna 
etme yoluna gidilmelidir. Çocuğun iste
nilen işleri neden yapamadığı da çok iyi 
araştırılmalıdır.

Çocuğun kendi başına iş yapmak için 
gösterdiği ilk belirtiler gözden kaçırılma
malı, bu çaba anne ve baba tarafından 
desteklenmelidir. Anne ve baba çocuğa 
başlanğıçta başarma olasılığı kuvvetli işler 
vererek, iş yapabilme yeteneğinin 
gelişmesine yardımcı olmalıdır.

Çocuğun usanç belirtileri göstergesi 
veya ısı savsaklaması halinde, anne ve 
babanın değişik işler vermesi gerektiği 
belirtiliyor. (BYE)
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Sosyal Dayanışma V akfı 650 
öğrenciye ayakkabı dağıtıyor

Gemlik Sosyal 
Dayanışma ve 
Yardımlaşma Vakfı 
yardımlarını sürdürüyor.

Yönetim kurulunca alı
nan karar gereği daha 
önce saptanan 650 muh
taç öğrenciye önümüzde
ki perşembe günü 
ayakkabı dağıtılacak.

Vakıf yetkilileri öğren

cilere dağıtılacak' 
ayakkabılar ıh 
İstanbul'dan sağlandığını 
ve İlçemize getirildiğini 
bildirdiler.
• Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı, 
geçtiğimiz aylarda da 
çeşitli kişilere yakacak 
ilaç yardımlarında bulun
muştu.

O Tecrübeli
O ön muhasebe bilgisi olan 
BAY-BAYAN
Büro sekreterliği 
yapabilecek 
en az 25 yaşında 
BAYAN 
eleman aranıyor.

YAVUZLAR ET ENTEGRE 
TİC. SAN. A. Ş.

İstiklal cad. Gazi İlkokulu Girişi 
Merve İnşaat Kat :1 No: 1 GEMLİK 
Tel : (0.224)514 48 82

Ss®III»Stemİw.
Bilgili ve deneyimli olan 

BAYAN MUHASEBE ELEMANI 
aranıyor.

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

Liderler Bursa'ya geliyor 

Çiller, 
Baykal, 
Yılmaz
halka
hitap 
edecek

24 Aralık günü yapıla
cak erken milletvekili 
seçimleri nedeniyle siyasi 
partilerin liderleri 
önümüzdeki günlerde 
Bursa'ya akın ediyor.

. Anavatan Partisi (Şenel 
Başkanı Mesut Yılmaz, 
cuma günü karayoluyla 
Yalova'dan Orhangazi'ye 
gelecek. Öğle namazını 
Orhangazi'de kılacak olan 
Yılmaz, Bursa'ya gidecek. 
Orada halka hitap ede
cek.

Cumhuriyet Halk Partisi 
Genel Başkam Deniz 
Baykal'da culmdrtesi günü 
Bursa'da seçmenlere hitap 
edecek.

Doğru Yol Partisi Genel 
Başkanı Tansu Çiller 
ise,cumartesi günü. . 
Buraalılardarıoy isteyecek.

Partilerde genel 
başkanların Bursa'ya 
gelmesi nedeniyle şimdi
den hazırlıklara başladı.

Parti örgütleri en büyük 
kalabalığı toplamak için 
yoğun çalışmalar içine 
girdiler.

KÖRFEZ SoytgJ

TOpoŞ
1996 'ya nasıl gireceğim 

diye düşünmeyin

Yeni yıla zengin ı 
programla giriyoruz, i

20 Aralık 1995 tarihine kadar 
inşaatımız bitiyor.

Gün almak için acele ediniz.

Düğün, Ni/on, Sünnet, 
özel günleriniz ile toplantılarınız 

için
Rezerva/ijonlanmızı banlattık.

Tel: 513 10 71 Gemlik

Gemlik'te artık istikbal var.
istikbal

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

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

istikbal oturma grupları ve zeıgin çeşitlerini görmek için 
mağazamıza uğrayın.

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

İstiklal Cad. No : 47 -GEMLİK



ELEMAN ARANIYOR
salı

HAFTALIK SİYASİ GAZETE

Üniversite Mezunu ve Ticaret Lisesi rfıezuriu, 
bilgisayarda ling programı kullanabilen, 

işletmemizin muhasebe bölümünde 
görevlendirilecek

BAYAN ve askerliğini yapmış BAY 
eleman aranıyor.

Müracaat: HELMERSAN A.Ş.
TEL : (0.224) 513 45 17 GEMLİK

Gemlik'te seçimlerin birincisi ANAP, Türkiye'de Refah.

ANAP az farkla önde
24 Aralık 1995 pazar günü yapılan erken milletve 

kili seçimlerinde seçmenlerden yüzde 21 oy alan 
Refah Partisi birinci parti olurken, Gemlik seçimlerinde 
ANAP birinciliğini korudu.

ANAP'ı az farkla DYP izlerken, Refah Partisi 
üçüncülüğü , Demokratik Sol Parti döıdüncülüğü, 
Cumhuriyet Halk Partisi beşinciliği, Milliyetçi Hareket 
Partisi altıncı oldu. Yeni Parti Gemlik'te 51 oy alarak, 
en son sırada yer aldı.

Güzel bir havada yapılan seçimler saat 07,00'de 
başladı. Hiçbir olayın yaşanmadığı genel seçimler de 
seçmenler 188 sandıkta oy kullandı. 42 bin 641 oyun 
kullanıldığı seçimlerde 41 bin 850 oy geçerli sayıldı.

Güvenli Köyü'nde sandık kurulundan başka hiç 
kimse oy kullanmayarak, seçimleri protesto etti.

Güvenli Köyü ile Adliye Köyü arasında yıllardır 
süren su tartışmasının mahkemece Adliye Köyü 
lehine sonuçlanması nedeniyle köylülerin oy kullan-

yapılan erkenmilletvekili 
seçimİemf sonuçlan |

ANAP 10 047
DYP 9.714
RP 7.765
DSP 6.877

madiği sanılıyor.

Gemlik Verem Savaş 
Derneği Sosyal Komitesi 
geçtiğimiz hafta cuma 
günü Verem Savaş 
Dispanserinde tiberküloz 
lu hastalara gıda 
yardımında bulundu. j

Dernekten yapılan 
açıklamada

Gemliklilerin tiberkülozlu 
hastalara yardım elini 
uzatmalarını istedi.

Öte yandan 
Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, eski 
belediye binasının iki 
odasını sosyal komiteye 
ayırdı-

HAFTAYA BAKIŞ
O Kadri GÜLER

Küçük Seray'ın başarısı 

Yüzmenlerde 
iki altın 
madalya 
kazandı

Gemlik Şehit Cemal 
İlkokulu öğrencisi Seray 
Bağcağız, Bursa Atatürk 
Kapalı Yüzme 
Havuzunda yapılan 
1985-1989 doğumlu 
yüzücülerin katıldığı 
yüzme şampiyonasında 
iki altın bir gümüş 
madalya kazanarak, 
ailesinin ve 
arkadaşlarının gözdesi 
oldu. Haberi Sayfa 3'de

Haberi Sayfa 3'de

CHP 3.758
MHP 2.264
HADEP 815
YDH 137
MP 129
YDP 108
İP BM
YP 51
BAĞIMSIZ 20

Seçimin galibi kim ?
24 Ocak milletvekili erken seçimleri de geride kaldı.

• Baskın seçimdi, maskın seçimdi derken, o da geldi geçti.
Türkiye terör kıskacında başarılı bir demokrasi sınavı verdi.
Seçim sonuçlarının resmi açıklamasını birkaç gün sonra 

öğreneceğiz. Ancak, sonuçlar ortada, Refah Partisi kendi kendini 
yiyen merkez sağ ile merkez sol partiler arasından yüzde 21 oyla bir 
puan farkla birinci sıraya yerleşti.

Bu seçimlerde başarılı olan parti bence yok.
Kaybeden ise CHP.
CHP'nin kaybetmesinin nedeni aranacak olursa; başta DYP ile 

iktidar olması ve iktidar gücünü kullanamaması gelir.
Yolsuzluklar, rüşvetler ve iş becerememe CHP'nin oylarının bir 

başka sosyal demokrat partiye kaçmasına neden oldu.
Merkez sağ oylarda büyük değişiklik olmadı. DYP ile ANAP 

yüzde 20'şer oy alarak merkez sağda yüzde 40'lık birikimin 
olduğunu gösterdiler. Merkez sol oylarda ise; DSP yüzde 14, CHP 
ise yüzde 10 oy alarak 1970'li yıllara göre erezyona uğradılar.

Refah Partisinin yerel seçimlere göre gücünü koruduğu görülü 
yor. Veya biraz oylarını yükselttiği..

Tüm bunlar bir yana ortaya çıkan tabloda, merkez sağ ve sol 
partilerin, RP ile hükümet kurmak istemediklerini görüyoruz.

Siyaset bu, dün olmaz denen, ertesi gün oluverir.
Doğru olan ise DYP ve ANAP liderlerinin tek parti çatısı altında 

birleşmeleri. Merkez sol partilerde de aynı oluşumun sağlanması.
Türk seçmeni bu oluşumun gerçekleşmesini istiyor.
Ancak, bir de gerçek var, 0 gerçek, bu liderlerle böylesi bir bir

likteliğin sağlanmasının kolay olmayacağı.
Simdi hükümet modellen için olasılıklar üzerinde duruluyor.
önce, Cumhurbaşkanı seçimlerin birincisi RP'ye hükümet kurma 

yetkisini verip vermeyeceği tartışılıyor.
Türkiyeae siyasi geleneğe göre Refah Partisine hükümet kurma 

yetkisi verilmeli. Refah Partisi bu şansını denemeli.
Bu deneme başarısız olursa başarılı olacak lidere yetki ve 

rilmeli.
Bu yapılmadığında RP'lilerin eline gereksiz bir siyasi malzeme 

verilecektir.
Türk halkı, İslamcı şeriat düzenini yumuşak inişle ülkeye uygula

mak isteyenlere ancak yüzde 21' lik oy vermiştir. Halkın yüzde 79'u 
batı ittifakı içinde, çağa, batıyla açılan, Avrupa Birliğine girmekten 
yana olanlara tercih etmiştir.

Kısacası, Türk halkının yönü, batılı olmaktır.
___ Halkımız, ortaçağın karanlıklarına gömülmek istememektir.

Eski yönetime 
yeniden seçikti

Bursa Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilciliği'nde 
geçtiğimiz hafta genel 
kurul yapıldı.

Gemlikli Mimarların 
yapıldığı kurulda yöne
tim kurulu üyeliklerine 
yeniden Orhan Bulut, 
Aydın Akovalıgil ve 
Mustafa Semiz yönetim 
kurulu üyeliklerine 
seçildiler.

Genel kurulda 
Gemlikli Mimar Melih 
Erdoğan için açılan 
bağış kampanyasının 
desteklenmesine karar 
verildi.

Haberi Sayfa 3'de

zührevi hastalıkları dok
toru Sosyal Sigortalar 

Z KuruiTku . Başhekim
Yardımcısı uzman dok
tor Adnan Öbek, İstiklal 
Caddesi Karsak 
Camii'nin yanında özel 
muayene açıyor.

■ Hata içi saat 16.00- 
18.00 cumartesi günleri 
ise saat 09.00-15.00 
arasında hasta ka 
bulüne başlayacak 
olan Adnan Öbek'in 
ilçemize gelmesi ile bir 
dalda daha hekim 
açığımız kapandı.

Haberi Sayfa 3'de

Gemlik sinema gibi 
sinemaya kavuşuyor.

Tutku Aile 
Sineması 
cuma günü 
hizmete 
açılıyor

Artık Gemlik'te de ailece 
gidebileceğiniz sinema gibi 
Sinema açılıyor.

Tutku Aile Sineması 29 
Aralık 1995 cuma günü 
Tibel Otel Karşısı Çavdar 
Apartmanı altında hizmete 
girecek.

Bir hafta boyunca viz 
yonun en iyi filmleri 
İzlenecek.

Haberi Sayfa 3'de

ANAP Basın Sözcüsü İbrahim Öztürk, seçim 
sonuçlarını değerlendirdi 

"Gemlik'te birinciliğimizi koruduk'1
24 Aralık 1996 günü yapılan erken milletvekili seçi

mi sonuçlarını değerlendiren Anavatan Partisi Basın 
Sözcüsü İbrahim Öztürk, Gemlik'te 8 bin kişinin oy kul
lanmadığını belirtti.

Öztürk, "Seçim günü sandıklarda yaşanan kargaşa 
nedeniyle bazı vatandaşlar oy kullanamamıştı. 
Türkiye genelinde çıkan sonuçlar halkın sağ - 
duyusudur." dedi.

Haberi Sayfa 3'de

Doğru Yol Partisi İlçe Başkanı
Yüksel Yıldırım'a göre;

"Refah Partisi'nin 
denenmesinde yarar var"

Doğru Yol Partisi İlçe. Başkanı Yüksel Yıldırım, 24 
Aralık 1996 pazar günü yapılan erken miletvekili 
seçimlerini değerlendirdi.

Yüksel Yıldırım, "Seçimlerden DYP örgütü olarak 
başarılı çıktık. Gemlik’te DYP oylarını yüksetti. 
Halkımız tek başına kimseye iktidar olma yetkisini 
vermemiştir. Sağ ve sol partilerin birleşmesi gerek
mektedir. Refah Partisi'nin denenmesinde yarar 
vardır" dedi.

Haberi Sayfa 3‘de

ADİL DÜZEN ...

ADİL SÜZEN, ADİL DİZEN HALK
DEDİ BUDUR GERÇEK :
ADİL DÜZEN ...

İnan
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Son derece antidemokratik bir 
seçim süresi yaşadık. 298 sayılı 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri Hakkında Kanun'ün 4125 sayılı 
Yasa'yla değiştirilen 61. maddesi, parti
lerin ve adayların propaganda 
olanaklarını kısıtladığı gibi, "medya"nın 
dördüncü güç olarak görevini yerine 
getirmesini de engelledi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun liderlerin 
TRT'de hazırlanan "propaganda" 
konuşmalarının yayımlandığı saatlerde 
buna yayınları yasaklayan kararının 
kapsamı sonradan "medya" daki 
bütün bilgilendirme ve iletişim 
olanaklarını ortadan kaldıracak 
ölçüde genişletildi. Ek olarak RTÜK, 
Yasa'nın 61. maddesini ve YSK karar
larını yorumlayışı ve uygulayış 
biçimiyle, adeta Abdülhamit dönemi 
"sansür hey'eti"ni anımsatır oldu. Tv 
kanallarına "ceza" üstüne "ceza" 
yağdırdı. Yaygın ve yerel TV kanalları, 
alelacele çıkartılmış antidemokratik bir 
«asayla sınırlandırılan dar alanda 
hapsedilmeye çalışıldı, evrensel huku - 
ka kesinlikle aykırı "düzenlemelerde, 
türk insanının bilgilenme hak ve özgür
lüğü engellenmek istendi.

Ama asıl ürpenti verici nokta, kimi 
gazete ve TV'ler için DYP'nin hoşuna 
gitmeyecek kamuoyu yoklaması 
sonuçları yayımladıkları gerekçesiyle 
"toplatma" veya “kapatma" kararları 
alınırken; Çiller yandaşı medyanın 
-örneğin Sabah ve Global 
gazeteleriyle atv'nin- bu tür yayınları 
görmezden gelindi, hatta kişiliklere 
yönelik düzeysiz saldırıları hakkında 
soruşturma açılmadı. Oysa 19. 
Dönem'in bu son demokratik(l) eseri 
yasa, sözüm ona bu gibi davranışları 
da yasaklamaktaydı.

Ve Yargı'nın "sav." kanadının, 
toplatma kararlarını çök yanlı olarak 
talep etmemesi ilgi çekiciydi...

Her neyse, bıçak sırtındaki seçim 
bitti. Bu satırların yazıldığı sırada 
Türkiye'de ANAP, RP ve DYP; Bursa'dâ 
ise DYP ile ANAP arasında kıyasıya bir 
yarış sürmekteydi.

Tablo gerçi iç açıcı değildi; ama 
süpriz de değildi; bu dağınıklık seçim
lerin çök öncesinden belliydi. 
Vatandaş, aynı kulvarda koşan 
siyasal partiler arasında "şaşkın" 
durumda ve “tepki" yüklüydü. DYP ve 
ANAP liderlerinin birbirlerini alabildiğine 
suçlayarak yelpazenin o bölümündeki 
oyları toplayacaklarını sanmaları, 
Türkiye siyasetinin bugünkü çıkmaza 
girmesinde birinci etken bence.

Vatandaş eğer sistemin merkez par
tilerinden umudunu kesfiyse, bunda 
Çillerle Yılmaz'ın, Baykal'la Ecevit'in 
payı oldukça yüksek. Hiçbir sonuç 
getirmeyen ve "sen-ben çatışması "na, 
hatta adeta "horoz dövüşü" ne 
döndürülen siyasal hesaplaşma yönte

jİGEMLİK KÖRFEZ 
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl: 23 SAYI: 1095 
Fiyatı :5.000 TL.

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

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

mi, siyasetin kirlenme sürecini ola
bildiğince hızlandırdı, merkez partilerle 
siyasetçilere olan güveni" aşındırdı.

Türk insanı, birbirlerinin kirli çamaşır
larını sergileyip duran, ama içinde 
bunaldığı ekonomik-toplumsal sorunları 
aşmaya yönelik çözümler üretemeyen, 
üretmeyen liderlerdense, ne idügü 
belirsiz ve düşsel bir "adil düzen"!n 
peşine takılmak zorunda bırakıldı.

Bu sonuç, ne Erbakan'rn 
maharetinden, ne de RP vaatlerinin 
inandırıcılığından. Bu sonuç, doğrudan 
doğruya merkez sağ ve soldaki parti 
lerin kısır polemiklerle karşılıklı tepişip 
durmalarından...

Bu arada Bursa'dan parlamentoya 
giden milletvekilleri arasındaki birini 
tanımaktan dolayı üzüntü duyduğumu 
belirtmeden geçemeyeceğim : Bu kişi, 
ANAP'ın birinci sıra adayı İlhan Kesici...

Kesici'ye ilk notumu, ANAP'tan 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
adaylığı sırasında bir TV tartışmasında 
vermiştim. Belki anımsayan çıkacaktır, 
Sayın Kesici kente "kaçak kömür" giri 
şine derhal "yasak" koyarak önlem 
alacağını söyleyince, yanıbâşındaki 
SHP adayı Zülfü Livaneli "Şimden geru- 
uu..." diye araya girerek OsmanlI'nın 
"ferman" yöntemine gönderme yap
maktan kendisini alamamıştı.

Sayın Kesici galiba "bulunmaz hint 
kumaşı" ya da "sadrazamın 
ibrikçibaşısı" olduğu sanısında; ola
bildiğince agresif, -aklınca- alaycı ve 
benmerkezci. Aş TV'deki "Seçim'95" 
programına konuk edilmesini isteyen
lerin ricasını kıramadığım için piş - 
manim.

Kesici ve yeşil giysili koruması, bizim 
yönetmemiz gereken programı bildik
leri gibi götürmeye yeltendiler; bunun
la da yetinmediler saygısızlık ettiler, 
müdaheleye kalkıştılar. Hatta Sayın 
Kesici'nin yeşil giysili korumasını stüdyo - 
dan kovmak zorunda kaldım. Ancak o 
koşullarda programı yürütmem 
olanağı olmadığı için görev yerimden 
ayrıldım.

Şimdi düşünüyorum: Anavatan 
Partisi'nin büyük reklamlarla Bursa lis
tesinin başına monte ettiği bu zat-ı 
muhterem, "demokrat" olabilir mi? 
Dağıttığı çakmaklarda yazılı olduğu 
üzere, kendisine “devlet ve halk adamı 
-ne demekse!-" denilebilir mi?

Asla! En küçük bir eleştiriye, uyarıya 
tahammülü olmayan, siyasal propa
gandasını yapmak üzere geldiği bir Tv 
stüdyosunda akıl almaz kalabalıklarda 
bulunan bu "sempatik"(l) ve "med 
yatlk"(l) kişi mi Türkiye'nin yazgısına 
hükmetmeye hazırlanan kadronun 
içinde yer alacak?

Bener Özcan yerden göğe haklı!
İstanbul'un verilmiş sadakası var

mış...
... vaaaah Bursa'm vahi..

kardeş 
cinayeti

Narlı Köyü'nde arazi 
yüzünden annelerinin 
önünde tartışan Abdi 
Kaptan(48) kardeşi Naim 
Kaptan'ı kurşun yağmuruna 
tutarak, öldürdü.

Olay, geçtiğimiz hafta 
perşembe günü Narlı 
Köyü'nde meydana geldi.

Kardeşi ile uzun yıllar
dan beri zeytinlik konusun
da araları açık olan Abdi 
Kaptân! annelerine ait 
zeytin mağazasında 
kardeşi ile karşılaştılar.

Birbirleri ile konuşmayan 
iki kardeş yüzyüze gelince 
annelerinin önünde 
yeniden tartışmaya 
başladılar.

Bu arada aralarına 
giren annesine kardeşinin 
vurduğunu gören Abdi 
Kaptan, üzerinde taşıdığı 
tabancayı çıkararak, Naim 
Kaptan'a dört el ateş etti.

Bu arada Naim Kaptan 
biri boğazından biri kafasın
dan ikisi de göğsünden 
dört kurşun yarası aldı ve 
olay yerinde öldü.

İki kardeşin silahlı kav
gası sırasında kardeş 
kurşunuyla öldürülen Naim 
Kaptan'ın 8 yaşındaki oğlu 
Ercan Ka p t a n ' d a 
babasının amcası tarafın
dan öldürülüşüne tanık 
oldu.

KATİL KAÇIYOR
Hiç yoktan kardeşini 

dört kurşunla öldüren Abdi 
Kaptan kaçtı.

Jandarmanın tüm ara
malarına rağmen buluna
mayan katil, cinayetin erte
si günü Küçükkumla jan
darmasına giderek, suç 
aleti 7-65 çapındaki silahı 
ile teslim oldu.

Jandarmadaki sorgula
masında "kardeşimi vur- 
masaydım o beni vuracak
tı" dedi.

Jandarma kardeş katili 
Abdi Kaptan'ı sorgula - 
masından sonra cuma 
günü öğleden sonra olay 
yerinde tatbikat yaptırdı.

Abdi Kaptan,.çıkarıldığı 
mahkemece tutuklanarak, 
cezaevine gönderildi.

Kardeş cinayeti Narlı 
Köyü'nde üzüntü yarattı.

SEÇİM SONUÇLARI 
KİLİTLENEN TÜRKİYE

Seçim sistemleri üzerinde bu derece oynanmış bir 
sistemde, neden böyle bir sonuç çıktı diye düşün
menin mantıklı olmadığı malumunuzdur.

Mevcut politikalar sonucunda, siyasi’, ekonomik, 
sosyal bunalım hızla tırmanmakta. Bu tırmanışın 
çözüm yöntemi konusunda, somut bir öneride buluna I 
bilmek zor. Hele yöntem önermeden önce, çözüm 
önerileri getirecek siyasal yapılanmada yok ortalıkta.

Şu anda Türkiye kitlenmiş durumda. Çok ciddi 
sorunlar Türkiye'nin önünü kapamıştır.

Şimdi artık geçmişe dönüp, toplumun gittikçe 
atomize olması, parçalanması, her yapının kendi ta 
leplerini abartarak her yolu meşru sayması; bunların 
yanında dar bölge seçim sistemi, barajların durumu, 
ön seçimin halka yaptırılması, kişisel ihtiraslar... vb., vb. 
sorunları açıp tartışmanın bir anlamıda kalmadı. Yada 
bugün bunu tartışmanın kısa vadede çözeceği birşey 
yok;

Bugün kilitlenmişlik iki alanda somutlanmıştır.
Birincisi : Seçimin açığa çıkardığı matematiksel

durum. Yani hükümet sorunun ve hükümet kurulun-

KAYIP
Tekel Defterimi 

kaybettim. 
Hükümsüzdür.

Kemal Kalafat
Balıkpazarı Mah.
Karagöl Market GEMLİK

KAYIP SATILIK
Açık Öğretim 

Fakültesi'nden aldığım 
diplomamı kaybettim.

Hükümsüzdür.

Az kullanılmış Büro 
masası ve elefonu 

sahibinden satılıktır.

Levent AKIT Müracaat:
Tel: 5133887 GEMLİK

caya kadar açığa çıkacak siyasi ve ekonomik prob
lemler.

İkincisi : Seçim sonucunda açığa çıkan kırık 
aynanın, uygulanan siyasal politikanın iflaz ettiğini 
kanıtlamasıdır.

Bugün Türkiye, ikinci bunalımı tartışmaktan korku 
yor. Ondan dolayı bütün tartışma, birinci kategoride 
olan problemlerin polemiğidir.

Bugün Türkiye, gerek siyasal yapılar, gerekse 
toplum nezdinde, hükümetin kurulma görevinin kime 
verileceği, RP ile dengenin ne olacağı, ANAYOL, 
ANASOLYOL gibi matematiksel ortalamalar gündemi 
belirliyor. •

Bu kategoride diğer bir boyut, hükümet kurulun
caya kadar borsanın daha ne kadar düşeceği TL'nin 
döviz bazında ne kadar değer kaybedeceği, 
piyasalardaki krizin hangi boyuta varacağı, hükümetin 
şu veya bu şekilde kurulmasıyla bir “5 Nisan' ın tekrar 
yaşanıp yaşanamayacağı tam bir muamma.

Ancak, bunların tümüne alışkın bir toplum yapısının 
var olduğu hepimizin malumu olduğu için, bu boyutun 
bir yolla çözüleceği veya sürükleneceğini varsaymak 
pek gerçek dışı bir değerlendirme olmayacaktır.

Bugün Türkiye'yi kilitleyen asıl sorun kimin hükümeti 
hangi matematiksel ortalamalarla kuracağı ve dolan, 
markı nasıl durduracağı, enflasyonu nasıl düşüreceği 
sonucu değil, ortaya çıkan tablonun ülkenin temel 
sorunlarını çözümden tamamen uzak olduğudur. 
Bunlar nedir? Bunlar şudur.

1- MHP'nin 8,5, HADEP'in 4.5 oy puanıyla ;parlemen- 
toda temsil edilmemesinin, seçimin ve oluşacak par- 
lementonun temsil meşruiyetini tartışılır hale getirme • 
sidir.

2- HADEP'in bütün göçlere baskılara rağmen, 
güneydoğuda (RP'yide işin içine sokarsak) büyük bir 
başarı elde etmesi ile, büyük bir halk tabanı olduğu ve 
diğer partiler ile devletin mevcut güneydoğu poli 
tikasının iflaz ettiğinin açık işaretini vermesidir.

3- RP'nin, DSP'nin ve ANAP'ın bit bölümünün 
Gümrük Birliğine karşı olduğu düşünülürse, parlamento 
aritmetiğinin G.B konusunda ve dış politikada sorunun 
kilitlenmiş olduğunu görmemek körlüktür.

4- RP'nin , DSP'nin ve CHP'nin bir bölümünün 
özelleştirmeye karşı olduğu düşünülürse; bu işi başara - 
bilecek ya da bu kararları alacak bir hükümet ve par- 
lementonun olamayacağı malumunuzdur.

5- RP çeşitli ayakoyunlarıyla hükümet kurdurul
masın) tezgahlamaşa f alışan siyasal yapıların, RP'yi 
anamuhalefet yapmalarıyla başarı sağlayacaklarını 
sanması gibi komedilerede rastlamak mümkün bugün 
Türkiye'de.

6- Bu derece denetimsiz ve tüm kurumların, kuvvet
lerin üzerinde olduğunu varsayan -hatta pratikte öyle 
olan- medya tekellerinin karşısına çıkacak herhangi 
bir gücün ortaya çıkmamış olması büyük bir açmazdır 
Türkiye için.

İşte tablo büdur. Sorunlar kilitlenmiştir. SiyasalI 
yapılar kilitlenmiştir. Mekanizmalar kilitlenmiştir. Bütün 
bunların bir sorumlusu olması gerekir. Bunlar kimdir?

Asıl tartışılması gereken budur. Bu tartışılmazsa 
Türkiye'nin bir yere varmasını beklemek saflık olur.
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Seçimlerin galibi Gemlik'te ANAP Türkiye de Refah
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Pazar günü yapılan 
erken milletvekilliği seçim
lerinde Türkiye genelinde 
Refah Partisi birinci parti 
olurken, Gemlik'te de bi 
rinclliği 10 bin 45 oyla 
ANAP elde etti.

İlçemizde pazar günü 
seçimlere saat 07.oo de 
başlandı. Gemlikteki 188 
sandıkta 42 bin 641 seç
men oy kullandı. Bu oylar
dan 41 bin 850 oy geçerli 
sayıldı.

Seçimlerin en ilginç 
sonuç ise Güvenli 
Köyü'nde vatandaşların 
oy kullanmamaları dikkat 
çekti.

Güvenli Köyünde 
sandık başkanı ve sandık 
ezalarından başka oy kul
lanan olmadı.

Güvenli Köyü halkı oy 
kullanmayarak seçimleri' 
protesto etti. Güvenli Köyü 
halkının seçimlerde oy kul
lanmama nedenini Adliye
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Doğru Yol Partisi İlçe Başkanı Yüksel Yıldırım'a göre;

"RP'nm denenmesinde yarar var"
Gemlik'te seçim sonuçlarının alın

masından sonra görüştüğümüz DYP 
İlçe Başkanı Yüksel Yıldırım, 1991 ve 
1994 seçimlerinde ANAP'ın Gemlik'te 
DYP'den 2500 oy önünde olmasına 
karşın, Armutlu ve 5 köyün Gemlik'ten 
ayrılarak Yalova'ya bağlanması da 
düşünülerek aradaki farkın kapa 
tıldığını belirterek "Seçimlerden DYP 
örgütü olarak başarılı çıktık. Gemlik'te 
DYP oylarını yükseltti. Bizim oy oranımız 
Bursa genelinde alınan oyla eşdeğer. 
Seçimlerin Türkiye genelinde değer

lendirmesini yaparken görülen o ki 
halkımız tek başına kimseye iktidar 
olma yetkisini vermemiştir. Görülen o 
ki sağ ve sol partilerin birleşmesi 
gerekmektedir. Öte yandan Refah 
Partisinin denenmesinde de ihtiyaç 
olduğuna inanıyorum. ANAP'lg 
hükümet kurmasında yarar vardır. TÜrk 
halkının RP' iktidarını görmelidir. 
Türkiyenin önünde önemli meseleleri 
vardır. Bu hükümet önemli meseleler 
başlamadan denenmellidir." dedi.

ANAP Basın Sözcüsü İbrahim Öztürk, seçim sonuçlarını dğerlendindi.

"Gemlik'te birinciliğimizi koruduk"
24 Aralık seçimlerini 

değerlendiren Gemlik 
ANAP Basın Sözcüsü 
İbrahim Öztürk, Gemlik'te 
8 bin kişinin oy kullan
madığına dikkat çekerek, 
"Anavatan Partisi 
Gemlik'te birinci parti ko

Gemlik sinema gibi 
sinemaya kavuşuyor 

Tutku Aile 
Sineması 
Cuma günü 
açılıyor 
İlçemizde ailece 
gidilebilecek temiz bir 
sinema özlemi Tutku 
Aile Sinemasının 
açılışıyla sona erecek. 
Tibel Otel karşısında 
Çavdar Apartmanı 
altında yapılan 100 
kişilik mini sinema 
cuma günü kapılarını 
seyircisine açıyor.
Biletleri 100 bin liradan 
satılacak dian Tutku 
Aile sinemasında ilk 
film "Speed" ile 
perdelerini İzleyicilerine 
açıyor.
Sinema işleticileri viz 
yonun en güzel film
lerinin Gemlik'te bir 
hafta süreyle oynatıla
cağını söylediler.

Köyü ile aralarında birkaç» 
yıldır devam eden 
Karapınar Suyunun 
mahkemece, Adliye Köyü 
lehine sonuçlanması 
yatıyor.

Güzel bir havada seç
menler sabahın erken 
saatlerinden itibaren 
oylarını kullanmağa 
başladı. Emniyet güçleri 
seçimler sırasında sıkı 
güvenlik önlemi aldılar.

İlçe merkezinde ve 
köylerde seçimleri' et 
kileyecek hiçbir olay 
yaşanmadı.

Oy kullanma saat 
I6.00 da sona erdi. 
Sandık kurulları açık sayım 
esası ile sandık başında 
bekleyenlere son oylarını 
kullandırdıktan sonra 
sandıkları açtı.

Birçok mahallede 
ANAP ile DYP oylarında 
çekişmeler gözlendi. 
Sandıklarının açıldığı ve 

numunu korumuştur. 
Sandıklarda yaşanan 
kargaşa nedeniyle birçok 
vatandaş, oy kullanmak^ 
tan kaçınmıştır." dedi.

Öztürk, "DYP'nin İktidar 
İmkanlarını kullanmasına 
, belediyede partimizin 

Küçük Seray'ın başarısı

Yûzmenlerde iki altın madalya kazandı
Gemlik, Şehit Cemal İlkokulu öğrencisi Seray Bağcağız, 

Bursa Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu'nda yapılan yarış - 
malarda okuluna .iki altın madalya kazandırdı.

15-17 Aralık günleri arasında 1985-1989 doğumlu 
yüzücülerin katıldığı yaş grupları yüzme şampiyonasında 25 
metre serbest 50 metre sırt üstü yarışlarında birincilik elde 
eden küçük Seray, altın madalya kazanırken ayrıca 50 
metre kelebek stilde de ikinci olarak gümüş madalya 
kazandı.

Serap Bağcağız Bursa DSİ Nilüfer Spor Kulübü yüzücüsü 
olarak geçtiğimiz eylül ayında da İzmit'te yapılan kulüpler 
Türkiye birinciliğinde 100 metre serbest stilde Türkiye 7. 
olmuştur.

SSK Cilt Doktoru özel muayene açıyor
Gemlik Sosyal Sigortalar Hastanesi Başhekim 

Yardımcısı Cilt, ve Zührevi Hastalıklar Uzman Doktoru 
Adnan Öbek, özel muayenehane açıyor.

İlçemizde tek Cilt ve Zührevi Hastalıklar doktoru olan 
Öbek, istiklal Caddesi Karsak Camii yanında açacağı 
muayenehanesinde, hafta içinde saat 16-18 arasın
da, cumartesi günü İse 09.oo- lö.oo arasında hasta 
kabulünde bulunacak.
Cilt hastalıklarının sık rastlandığı ilçemizde cilt ve 
zührevi hastalıklar doktoru bulunması memnunluk 
yarattı.

seçim sonuçlarının alındığı 
saatlerde Gemlikteki siyasi 
parti merkezlerinde de İlçe 
başkanları sonuçları me 
rakla bekliyorlardı. 
Sandıklarda sayım işleri 
kısa zamanda tamamla
narak mühürlenen tor
balar Hükümet Konağının 
alt katılda kurulan İlçe 
Seçim Merkezine getirildi. 
Sonuçlar kısa zamanda 
alındı. Saat 21.00 de 
Gemlik'te birinci partinin 
10.047 oyla ANAP olduğu 
o'nu 9714 oyla DYP'nin 
ANAP'ı izlediği görüldü. 
DYP'yi 7765 oyla RP, RP'yi 
ise 6877 oyla. DSP izledi. 
Gemlikteki seçimlerde en 
büyük oy kaybı CHP'de 
görüldü. CHP seçimlerde 
3758 oy aldı. MHP 2264 oy, 
YDP 108 oy, MP 129 oy, İP 
65 oy, HADEP 815 oy, YDH 
137 oy, YP 51 oy, bağımsız 
lar ise 20 oy aldılar.

elimizi kolumuzu bağla
masına karşın birinci parti 
olamamıştır.

Türkiye genelinde 
çıkan sonuçlar halkın 
sağduyusudur. Vatandaş 
istediğini bildirmiştir. Şimdi 
sıra partilerdedir" şeklinde 
konuştu.

Eski yönetim 
yeniden seçildi.

Gemlikli 
mimarlar 
genel 
kurul 
faptı

Mimarlar Odası Gemlik 
Temsilciliği 3. olağan Genel 
kurulunda yapılan seçim- 
lerde Orhan Bulut yöne
time yeniden seçildi.

Geçtiğimiz hafta 
cumartesi günü Gürle İş 
Merkezinde bulunan 
Mimarlar Odası 
Temsilciliğinde yapılan 
Genel Kurul toplantısında 
Mimarlar Odası Gemlik 
Temsilciliğinin 1995 yılı mali 
ve faaliyet raporları okun
du, Raporların görüşülerek 
aklanmasından sonra yeni 
Temsilcilik seçimlerine 
ğöğildi.

Orhan Bulut, Aydın 
Akovalıgil ve Mustafa 
Semiz'den oluşan yönetim, 
genel kurulca yeniden 
göçeve getirildi.
H Genel Kurulda Gemlikli 
Mimar Melih Erdoğan'ın 
.rahatsızlığı için açılan 
=Bdğış kampanyasının 
desteklenmesi istendi.

. Yeni yönetimin 
önümüzdeki günlerde 
yeniden toplanarak görev 
yapacağı öğrenildi.
| Mimar Orhan Bulut'un 
yeniden temsilcilik başkan- 
tlğlna getirilmesi bekleni 
:Ydh
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YALNIZLIĞA ALIŞMAK
Bavulları hep toplu durmalı insanın...
Bir gün telefonların hiç çalmayabileceğin! 

hesaplamalı...
Tül perde arkasından misafir yolu gözlemekten 

vazgeçmeli...
İhanetlere, terkedilmelere, bir başına bırakıl

malara hazırlıklı olmalı...
Yalnızlığa alışmalı...

Çünkü "omuz omuza" günlerin vakti geçti. 
Dayanışma, günümüz borsasının değer kaybeden 
hisse senetlerinden biri artık...

Bireyin keşif çağı, geride kırık dökük yalnızlıklar 
bıraktı. Terörün bile bireyselleştiği çağdayız. Zaman 
birlikten kuvvet doğurma zamanı değil; zaman, tek 
başına dimdik ayakta kalabilmeyi becerme 
zamanıdır.

İşte o yüzden yalnızlığa...
Sokaklar dolusu ıssızlıkla başbaşa yaşamayı göze 

almalı insan... Güvendiği dağlardaki karlara bakıp 
ders çıkarmalı... Hüzünlü bir şarkıyla paylaşılan 
gecelerde başını dayayacak bir omuz arama huy
larından vazgeçmeli... Sofrada tek tabağa, tabakta 
az yemeğe alışmalı...

Romanlardan yalnızlığa yücelten parağraflar 
aşmalı evin en görünür duvarlarına....

"Yalnızlık paylaşılmaz/Paylaşılsa yalnızlık olmaz" 
dizeleriyle başlamalı güne...

Telesekretere "şu anda size cevap kimse yok" 
demeli, "... belki de hiçbir zaman olmayacak" 
cevapsızlığa, sessizliğe ısınmalı...

Oysa sessizlik haksızlığa alkıştır.
Haklılığın onuru yaşatır İnsanı'.. Susmanın utancı I 

öldürür.
O yüzden en sessiz gecelerde "doğruydu, 

yaptım'la teselli bulmalı insan...
Feryada komşuların yetişmemesine, soğuk duvar 

diplerinde sessizce ağlamaya alışmalı... Kendiyle 
hesaplaşmaya çalışmalı...

Gece yastıkla ağlamaya, sabah aynayla gülüş 
meye, kendiyle hüzünlenip, kendiyle keyiflenmeye 
hazır olmalı...

Hep başını alıp, gidebilecek kadar cesur., ama 
hep kalıp savaşacakmış kadar gözüpek olabilmeli...

Sessizliği, sese dönüştürebilmen...

Ve sırt çantasını her daim hazır tutmalı insan...
Yollarla barışmalı...
Yalnızlığa alışmalı.

Pazar günü yapılan genel seçimler sonrasında 
Can Dündar'ın yukarıda okuduğunuz müthiş yazısını, 
sizinle paylaşmak istedim.

Hüzünlüyüm ve galiba biraz umutsuz... 
Kalabalıklar içinde yalnızlığa ve azınlıkta kalmaya 
sahiden alışmalı mı? Bilemiyorum...

(Tarih içinde Gemlik ve Havalisi)
ŞEYH KÜŞTERİ

Padişah, Karagözle Hacivat'ın başı - 
na getirdiklerinden gün olur pişmanlık 
duyar. Sonra da yüreğindeki keder 
büyük bir korkuya dönüşür. 
Uğursuzlukların şehir üstüne ve de kendi 
üzerine çökeceğini vehmeder.

O sıralarda Bursa şehrinde Şeyh 
Küşteri adında bir bilgin kişi yaşamak - 
tadır. Bu şeyh Hacivat'ın (Hacı İvaz 
Ağa) yakın arkadaşı olup. Karagöz ile 
de konuşmuşluğu vardır.

Padişahın adamları ararlar sorarlar, 
Şeyh Küşteri'nin evini bulurlar.

"Karagöz'le, Hacivat'ı tamimisiniz?" 
diye sorar padişah. "Bana onları anlat".

"İzin verin, Sultanım!"der Şeyh. "Bir 
ata oyunu ile onların hayalerini 
önümüzde canlandırayım!"

Biraz külle, zeytinyağını karıştırıp bir 
meşale yapar. Ak bir tülbendi perde 
diye gerer. Ayağındaki sivri uçlu 
pabuçları çıkarıp, birini bir eline, ötekini 
öbür eline geçirir. Önce bir ata türküsü 
okutur Hacivat'a, arkadan sultan'a dua 
eder.

Şeyh Küşteri, sonradan gölge oyunu 
adı verilen bu oyunu geliştirir. Perde 
üstünde çarıkları oynatmak yerine, 
deve derisinden Karagöz, Hacivat 
tasvirleri yapar.

Yakın zamana kadar Bursa'da,

Tahtakale denilen semtte. Karagöz 
oyuncüarının vakit geçirdikleri bir kahve 
varmış ki, adına Hayaciler Kahvesi 
denilirmiş.

Bazı kaynaklara göre Şeyh 
Küşteri'nin Karagöz ve Hacivat'la bir 
ilgisi yoktur. O, Bursa şehrinde yaşamış 
bir bilgin olup öğrencilerine dünya ve 
yaşam hakkında açıklamalar 
yaparken, duvarın önüne bir ak perde 
gerer, kendi de perdenin arkasına 
geçerdi. Çeşitli tasvirler getirirdi perde 
üzerine Şeyh Küşteri. Bir bir boy 
gösteren bu kişiler, işleri bitince çekilip, 
gözden kaybolurlar. Perdenin arkasın
daki çıra perdeyi ayınlattığı süse şekiller 
vardır. Perden kararı herşey biter. Terde 
cam nuru varken, canlanır gölgen. 
Can nuru önüne artık yok olursun. Ne 
renk kalır, ne şekil, ne de hayal. 
Burada, perde dünyadır. Çıra ise, can 
nuru. Gölgelerin biri gelir, biri gider. 
Sırası gelen ortaya çıkar. İşi biten çekilir.

Karagöz'ün mezarı Çekirge yolu 
üstündeki Dağınık Selviler denen 
yerdedir.

Hacivat'ın mezarı yoktur. Sadece 
Bursa-İnegöl yolundaki bir hanın kapısı 
üzerinde yazılıdır adı.

(Tarih İçinde Gemlik ve Havalisi) : 
Haftaya (Veli Orkun'un araştırmasından)
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KONGRE İLANI
11 EYLÜL İLKOKULU OKUL VE ÖĞRENCİLERİ KORUMA 

VE YAŞATMA DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN
Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı 15 Ocak 1996 günü saat -17.00'de 

Tl Eylül İlkokulu toplantı salonunda aşağıdaki gündem maddeleri görüşülmek 
üzere yapılacaktır.

Ekseriyet sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı bir hafta sonra aynı yer ve 
aynı saattte tekrarlanacaktır.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :
1 - Açılış ve yoklama ve divan oluşumu
2- Saygı duruşu
3- Çalışma ve denetleme raporunun okunması
4- Raporların görüşülerek aklanması
5- Yeni yönetim ve denetleme kurulunun seçimi
6- Dilekler istekler, Kapanış.

KONGRE İLANI
Bursa Verem Savaş Derneği Gemlik Şubesinin 1995 yılı olağan genel kurul 

kongresi 17.1.1996 çarşamba günü saat 13.30'da Ticaret ve Sdngyi Odası 
toplantı salonunda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 24.1.1996 tarihinde aynı yer ve saatte 
çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM :
T- Açılış
2- Başkanlık divanı seçimi ve saygı duruşu
3- Şubenin yönetim ve denetim kurulları çalışma: raporlarının ökunuşü.
4- Raporların tartışılıp oylanması 1
5- Yönetim ve denetim kurulunun ibrası
6-1996 yılı bütçesinin tartışılarak oylanması
7- Yeni yönetimi ve denetim kurullarının seçimi
8- Dilek ve temenniler
9- Kapanış. •

> Grip'ten korunma yöntemleri
ie Bu mevsimlerde etkili olan grip enfek

siyonunun tedavisi olmadığı, bu neden-
I le korunmanın önem taşıdığı bildirildi.

o 39 derecenin üzerinde ateş, baş, 
’• eklem ve kas ağrıları, yorgunluk, halsizlik, 

burun akması, titreme, hapşırma, 
boğazda yanma hissi, ağrı, öksürük, 

•n gözlerde batma, yanma, kızarma ve 
n yaşarma belirtileri veren grip enfeksi 
| j; yonunu tanımanın mümkün olduğu 
' öğrenildi.
{ Grip enfeksiyonunun basit bir hastalık 
■ | olmadığı, enfeksiyon sırasında ve son- 
I rasında başka hastalıkların da gelişe- 
1 biliyor. Sinüzit, bronşit, zatürree, beyin 
I dokusu ve kalp kası iltihabı bunlardan 

I” bazılarıdır.

Kronik hastalıkları olanlarda grip 
enfeksiyonunun mevcut hastalığın seyri- 
ni bozduğu -, aniden solunum,, böbrek ye 
kalp yetmezlikleri astım ve şeker 
hastalığı krizleri görülebilir,

Yaşlılar, özürlü çocuklar, grip.enfek- 
siyonu sorün yaratabilecek hamileler, 
astım ve şeker hastalığı olanlar, kronik 
solunum yölu,. kalp ve böbrek hastaları, 
kanserliler ve bağışıklık sistemi rahatsızlığı 
bulunanlar, grip aşısı yaptırarak önlem 
alabilirler.

Grip enfeksiyonunun Çocukları okul
dan, çalışanları işinden alıkoyarak, 
sosyal ve ekonomik kayıplara -yol açı 
yor.

GUnCEL SORURLAR
‘EROL GÜ$ÇA<Y

AÇIK OTURUMLARIN GALİBİ "SABIRLI SEYİRCİ"
Liderlerin, televizyondaki tartışmalarını izledik.
Bu tartışmaların, halkın refahı ile ilgili açıklamalardan ziyade "kişisel çatışmalara 

döndüğünü" gördük.
Karşılıklı saygı ve uzlaşma yerine birbirlerinin acımasızca karaladılar.
Ülkenin en önemli meselelerini, iç politika uğruna pervasızca kullandılar.
Oturumu takip eden günlerde, yazılı, basın kendi frekansına uyan lideri “oturum gali

bi" ilan ettj.
Aslında, bu oturumların "gerçek galibi” kişisel çatışmaları sabırla dinleyen “seyirci 

lerdl.”
LİDERLER NELER KONUŞTU

-- ANAP Lideri iki konuda yadırgandı.
Hem iktidar, "Gümrük Birliği" ve "Boru Hatları" gibi ülkenin önünü açan, değişime 

neden olan, önemli anlaşmaların mimarı olmak ister.
ANAP liderlerinin, böyle iki'önemli anla'şmanın sahibi olamamasının, sıkıntısını 

yaşadığı anlaşılıyor.
Ama... Bu anlaşmaları eleştirirken, olayı "Kıbrıs’ın satılmasına bağlamak" veya "Boru 

Hatlarının ülkemizden geçeceği konusuna şüpheli yaklaşmak” bu hükümetten ziyade, 
devlete ve millete zarar verir.

ANAP Lideri, Devletin resmi kayıtları yerine, batı kulislerinde söylelenlerden yola 
çıkıyor.

Bu davranışla, ileride kendisinin de iktidar olabileceği dönemleri de şimdiden riske 
sokuyor.

- Doğru Yol Partisi Lideri, henüz böyle bir açık oturuma hazır değil.
Hazır olduğu konuları, yeten kadar anlattı.
Ancak, Kıbrıs konusu ve Boru Hatları konusunda ortaya atılan iddialarla, tatmin 

edici ve doyurucu cevaplar veremedi.
Sayın Baykal’ın bu konuda, resmi belgelere dayalı cevabı durumun "kamuoyunda 

yanlış anlaşılmasını" önledi.
.- (CHP) Lideri, gerçekten bir değişim yaşıyor.
Partisi henüz değişmedi. Ama.
Kendisinde çok olumlu işaretler var.
Sanki, eski Deniz Baykal’ın huylan, şimdiki Anavtan Partisi liderine gitmiş.
Sayın Baykal’ın tartışmalar sırasında , "Devlettin yıpranmamasına* özen göstermesi, 

"kişisel çatışmalardan” kaçması, yapılan sataşmalara "aynı biçimde karşılık ver
memesi" çok olumlu puan almasını sağladı.

- (MHP) lideri, tecrübeli ve sabırlı bir tavır sergiledi.
Kişisel çatışmalara taraf olmadı.
Hükümetten olmamasına rağmen, yapılan bazı çalışmaları benimsediğini söyleme

si, olumlu karşılandı.
- (DSP) lideri, bu seçimlerde ‘"İSKİ” kozunu pek kullanamıyor.
CHP deki yeniden dirilişi görüyor. .
Deniz Baykal’ın, "Avrupadaki sosyal Demokratlarla” ilişkisi ve bu temasların 

"Gümrük Birliğine sağladığı katkı" ortada.
Ama... (DSP) Lideri, aynen ANAP Lideri gibi olumsuzlukları sergilemeye devam edi 

yor.
- Refah Partisi lideri "er meydanından kaçmakla” suçlandı..
Ama... bizonu diğer kanallarda izledik.
Birkaç saat içinde, ekonominin, teknolojinin darma-dağan olduğu bir düzende ne 

getireceği belli olmayan yollara sapmak, hiçt akıl karı bir iş değil.
Bunu, en sade vatandaş bile sezebiliyor.
Refah Partisi’nin bilinmeyen yönlere gideceğine bilinen düzeni "İslah etmesi" hem 

kendileri, hem de ülke için hayırlı olacaktır.
İşte, liderlerin performansları böyleydi. Birara "stadyumlarada söylenen bir sloganı 

hatırladım”
"En büyük seylirci, Başka büyük yok"'.

Könjti OJSt^
Matbaacılık-Yay incilik- Reklamcılık ve Tanıtım Hizmetleri

Yılbaşı eşantiyonları- Takvim- Saat- Kalem- Anahtarlık-Kağıtlık-
Ajanda- Çakmak- Kalemlik- Çay Altlıkları-Duvar Takvimleri - Masa Takvimleri-

Yüzlerce zengin çeşit

30 DAKİKADA BİLGİSAYAR SİSTEMLİ KAŞE VE MÜHÜR İŞLERİ
Fatura-İrsaliye-Gider Makbuzu- Perakende Satış Fişi- Bilet - Kitap- 

Müstahsil Makbuzu- 
Serbest Meslek Makbuzu-Kartvizit-EI İlanı-

Gazhane Cad. Fikret Oto Elektrik yanı 51/A GEMLİK

Tel : 513 17 97
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İLAN
GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Dosya No : 1994/617
Gemlik Küçükkumla Köyü, Asarcık Mevkiinde kain, kuzeyi yol, batısı kısmen 

çalılık, kısmen hâzineye ait yer, doğusu çalılık, güneyi Hasar Parlak taşınmazı ile 
çevrili tapu fen memuru .Halil Bilici'nin 19.10.1995 tarihli krokisinde tesbit ettiği 
7418 m2 lik taşınmazın davacı Haşan Parlak tarafından senetsizden teşçili talep 
edildiğinden dava konusu taşınmaz hakkında hak iddiasında bulunanların ilan 
tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 1994/61 7 esas sayılı dosyasına 
müracaat etmeleri ilan olunur.

İLAN
GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Dosya No : 1994/618
Gemlik Küçükkumla Köyü, Kurudere Mevkiinde kain güneyi yöl, doğusu 

Macide Taylan, kuzeyi 2465 nolu parselile Haşan Parlak, batısı 2464 nolu parsel 
ile Bahattin Bursa taşınmazları ile çevrili Tapu Fen Memuru Halil Bilici'nin 
19.10.1995 tarihli krokisinde tesbit ettiği 3172 m2. lik taşınmazın davacı Haşan 
Parlak tarafından senetsizden teşçili talep edildiğinden dava konusu taşınmaz 
hakkında hak iddiasında bulunanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde 
mahkemimizin 1994/618 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri Han olunur.

İLAN
GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Dosya No : 1994/619
Gemlik Küçükkumla Köyü, Kurudere Mevkiinde kain kuzeyi yol, güneyi 

Osman Parlak, Mehmet Ayar, doğusu Hakkı Ersoy, Suat Malatya, batısı Necati 
Cengiz, Hayrettin Özden taşınmazları ile çevrili tapu fen memuru Halil Bilici'nin 
19.10.1995 tarihli krokisinde tesbit ettiği 6710 m2. lik taşınmazın davacılar 
Haşan Parlak ve Mehmet Parlak tarafından senetsizden teşçili talep edildiğin
den dava konusu taşınmaz hakkında hak iddiasında bulunanların ilan tarihin - 
den itibaren 3 ay içinde mahkememizin 1994/619 esas sayılı dosyasına müra
caat etmeleri ilan olunur.

İLAN
GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Dosya No : 1994/620
Gemlik Küçükkumla Köyü, Asarcık Mevkiinde kain, kuzeyi kısmen Bedriye 

Dinçer, kısmen Hüseyin Yaşa, güneyi kısmen Hayrullah Karakaçan, kısmen 
Selver Kamil Çavdar, doğusu kısmen Şahinde Üsküp, kısmen Müzeyyen Çakır, 
batısı Osman Parlak taşınmazları ile çevrili tapu fen memuru Halil Bilici'nin 
19.10.1995 tarihli krokisinde tesbit ettiği 5624 m2. lik taşınmazın davacılar Ahmet 
Parlak, Bekir Parlak ve Mehmet Parlak tarafından senetsizden teşçili talep 
edildiğinden dava konusu taşınmaz hakkında hak iddiasında bulunanların ilan 
tarihinden itibaren 3 ay içersinde mahkememizin 194/620 esas sayılı dosyasına 
müracaat etmeleri ilan olunur.

GEMLİK REHBERİ
Gerekli Telefonlar
itfaiye 110 Resmi Daireler
Polis İmdat 155 TEK Arıza 5132066
Jandarma İmdat 156 TEK İşletme 5134503
Jandarma K. 5131055 Turizm Der. 5131274
Polis Karakolu 5131879 Spor Sah. 5131900
Gar. Kom 5131206 Orm. Böl. Şf. 5131286

Gemi Saatleri
Yalova -Sirkeci (İşgünleri) 

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

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

5131051
5131052
5131053
5132954
5131028

ULAŞIM
Uludağ Turizm 5131212
Aydın Turizm 5132077

Milli Eğt. Md. 
Halk Eğt. Mrk. 
Halk Kütüp. 
As. Şb.
Karayolları 
Liman Bşk. 
Mal Md. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Sic. Md. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md. 
Ver. Da. Md. 
İlçe Tar. Md. 
ilçe Seç. Md.

5İ31174
5131846
5131353
5131057
5131308
5131133
5131095
5133742
5131507
5131414
5131364
5131411-5130024
5131042
5132360
5131186
5134994

Belediye
Santral 5134521-23
Başkanlık 5134520
Zabıta 51-32432
Otobüs İşlet. 5134521-122
Su İşletmesi 5134521-115
İtfaiye 5132325
Muhasebe M. 5134521-182
Yazı İş. Md. 5134521-111
Su Arıza Yalnız 185

Hastaneler
Devlet Has. 
SSK Hastanesi 
Mer. Sağ. Ocağı

5139200
5132329
5131068

Deniz Otobüsü
TAKSİLER Yalova -Kabataş (İşgünleri)

Körfez Taksi 5131821 07.20-09.35-17.10
Çınar Taksi 5132467 Tatil Günleri 10.35-13.30-17.15
Güven Taksi 5133240 Yajova -Kartal (İş günleri)
Gemlik Taksi 5132324 07.30-09.00-10.30

12.30-14.45-16.45
18.15-19.30-20.00

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513.12 95
Özgaz 514 17 00
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 1637
Ergaz 513-88 43
ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Likit gaz 514 28 41
Yeni Ukltgaz 513 65 00
Alevgaz 513 40 95

■Dursun ŞİİR KÖŞESİ

GERÇEĞİ ARARKEN

Aslolan nasıl yaşadığımız, 
yaşadığımız değili 
Elbet gelir-geçer günler 
ama insan;
bitki değil, böcek değil...

Yeryüzüne doruklardan bakılır, 
dağların eteklerinden değili 
Ve enginliği gökyüzünün 
başının üstünde 
telli-duvaklı bir gelin... 
ulaşılmaz değili

YAŞARKEN
Olmamak için 
deniz dibinde bir kum tanesi 
yıldızlardan bir yıldız 
şu ölümlü dünyada herhangi biri... 
Çok zaman yok 
ömür kısa 
ve ne yaşta olursan ol 
zaman geç değili 
Koy ortaya beyninin ışığını, 
elinin emeğini, 
gözünün nurunu...

Göz bakar, yürek görürl 
Aklınla, yüreğinle gör evreni, 
doğmalarla değili 
Esen rüzgar, kımıldayan su 
yeşeren dal, açan çiçek 
ne güne dururl..

Zaman bildiğince akıp gidiyor...
Ve bir kez yaşıyacak insan, 
iki defa değili
Eskiyi-yeniyi yoğur kafatasındaI 
SIRLAR ANLAMIDIR İNSANIN 
yılgınlığı değili

Severek, şaşarak aranan gerçek 
verir gizini peteklerindenl 
Ellerini açma gökyüzüne 
ne Adem ne Havva geliri 
Eylemle gerçekleşir umutlar, 
beklemekle değil!

26.2.1986 Atina
GRİ ŞAPKALI KUKLACI

"Sosyal faşist!" dedi.
Yürüdü üstüne 
çakmak çakmaktı gözleri!..

“Mao'cu bozkurt!" dedi, 
"Bizim Radyo" patentli.
Görkemli ve de haşindi!..

Kuklacı bıyık altından güldü!..
"Tosuncuklar ne de güzel güreşiyorlar, 
iyi tanıyorlar keratalar birbirlerini..." 
"İkisi de bizim familyadan 
HER İKİSİ DE HAKLI." dedi!..

Ona, o gücü tanrı vermedi! Siz verdiniz!-Ve o, 
sizi hırpalıyor! Hem de size kendini alkışlatarak! 
Sitem etme hakkını bile elinizden alarak!

Yıllarca sonra
dönüp baktığında arkaya 
hiçbir iz bırakmamışsan eğer 
mutsuz bir insansın!
Yani;
sadece canlı kalmışsın demek 
ot gibi, bitki gibi, böcek gibi...

Oysa hayat
dolu-dizgin, gürül gürül yaşanmalı!
Buzdağlarını eriten güneş 
erimeli beyninin ışığında!
Ve elinin hüneridir
özdeğe şekil veren
Unutma sakın!
Unutma ki; ne yapılmışsa 
odur anlamı yaşamın!

2.2.1986 Atina
BİLİYORUM

Biliyorum, 
her güzel şey gibi 
bilgiden geçer!..
Sevgiden,
sevdadan,
hasretten geçeri..
Yaşanası bir dünya uğruna;
duymak,
düşünmek, 
anlamak...
biliyorum;
ipten, zincirden, 
zindandan geçer!..

1978 İzmir Buca Tutukevi

Şehit ailelerine ve sakat kalanlara 
yeni imkanlar sağlanacak

Terörle mücadelede şehit düşenlerin 
aileleri İle sakat kalanlara bazı yeni imkanlar 
öngören kanun tasarısı TBMM Genel kurulunda 
kabul edildi.

Buna göre, şehit çocuklarına yüksek öğre 
nimleri süresince Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Fonu'ndan "Karşılıksız burs" verile
cek. Fon'dan ilk ve orta öğrenim çağındaki 
şehit çocuklarının eğitim masrafları da 
karşılanacak.

Kanun, terör eylemlerinden dolayı 
yaralananların tedavisinin devlet tarafından 
yapılmasını hükme bağlıyor.

Kanun, kamu kuruluşları ve belediyelerdeki 
memur, sözleşmeli personel ve daimi işçi 
kadrolarından binde 5'inin, şehit veya çalışa - 
mayacak derecede malül olan kamu

görevlileri ile er ve erbaşların sırasıyla eş, 
çocuk veya kardeşlerinden birinin istihdamın
da kullanılmasını öngörüyor.

Kanun, malül ölüp da çalışabilir durumda 
olanların istihdamına da imkan tanıyor.

Kanun, 50 veya daha fazla işçi çalıştıran iş 
verenleride yüzde 2 oranında, terörle 
mücadele malülünü istihdamla yükümlü kılıyor.

İşverenler, çalıştırmak zorunda olduğu kişi - 
leri iş ve işçi bulma kurumu aracılığıyla sağla 
yacaklar.

Kanun, ayrıca, terör eylemlerinden zarar 
gören, can ve mal kaybına uğrayan vatan
daşlar sos yal yardımlaşma ve dayanışmayı 
teşvik fonundan öncelikle yardım yapılmasını 
hükme bağlıyor.

Çocukların gözlerine dikkat!
Çocuklarda sonradan meydana gelen 

körlüklerin erken teşhis ve müdahaleyle 
tedavi edilebildiği bildirildi.

Doğuştan meydana gelen ve kalıtsal 
olan körlüklerin akraba evliliklerine son 
verilmesi ve ojenik kurallara uyulmasıyla 
önlenebileceği bildirildi.

20-60 yaşları arasında sonradan mey
dana gelen körlükler ilaç ve cerrahi 
müdahelerle giderilebilmektedir.

0-6 yaş arasındaki çocuklarda son

radan meydana gelen körlüklerin 
zamanında teşhis ve müdaheleye yüzde 
95 oranında tedavi edilebildiğini, geç 
kalınması halinde göz nakliyle bile gör
menin mümkün olabileceğini öğrenildi. 
Ülkemizde şeker hastalarında görme 
bozuklukları yaygın şekilde görülür.

Nüfusumuzun binde 2'sinde görme 
bozukluğu bulunuyor. Tedavi hastalarının 
fazla olmasına rağmen azaldığı görülü 
yor.
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CİLT VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI 

Uzmanı Dr. Adnan ÖBEK, 
İstiklal Cad. Yeni Karsak Camii yanında çok kısa 

bir süre sonra hasta kabulüne başlıyor.
Muayene Saatleri:
Hafta için : 16.00-18.00
Cumartesi günleri : 09.00- 15.00

Bahçe peyzaj ve 
çiçek işlerinde 
BAHÇIVAN 
olarak yetiştirilecek 
üzere elemanlar
aranıyor.

A&B 
Tarımsal Üretim Peyzaj ve 

Tic. Ltd. Şti.

MÜRACAAT.:
Tel : (0.224) 513 00 99 GEMLİK

ELEMAN ARANIYOR
Bilgili ve deneyimli olan 

BAYAN MUHASEBE ELEMANI 
aranıyor.

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

BEDEN EĞİTİMİ 

BÖLÜMÜ YETENEK

SINAVLARINA

HAZIRLIK KURSU

AÇILACAKTIR.
KAYITLAR

10 OCAK 1996 
TARİHİNE KADARDIR

Müracaat:

Tel : 513 17 97

GEMLİK

KAYIP
Gemlik Nüfus ' 

Müdürlüğümden 
aldığım nüfus cüz
danımı kaybettim.

Hükürhsüzdür.
Davut

ŞİMŞEKOĞLU

körfez Sayfa;7
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1996 'ya nasıl gireceğim 

diye düşünmeyin

Yeni yıla zengin 
programla giriyoruz.

Gün almak için acele ediniz.

Düğün, Ni/an, Jünnet, 
özel günleriniz ile toplantılarınız 

için 
Rezervanjonlarımızı ba/lattık.

Tel: 513 10 71 Gemlik
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Gemlik’te artık istikbal var
istikbal

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

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

istikbal oturma grupları vezengin çeşitlerini görmek için 
mağazamıza uğrayın.

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

İstiklal Cad. No : 47 -GEMLİK
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