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Büyükşehir Belediyesi yeni uygulaması ile Gemlik yönünden gelen otobüs ve minibüsleri şehrin içine sokmuyor.

W yolculusu sorun oldu
Manastır atık su tesisi için söz aldı

Başkan Avcı 
Ankara'dan
umutlu dondu

▼ Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İl Trafik 
Komisyonu'nun aldığı karar gereği kent merkezine 
ilçe ve köylerden gelen yolcu otobüs ve minibüs
lerinin Küçükbalıklı'da oluşturulan duraklardan yolcu 
alması ve indirmesi kararının uygulamaya konması 
tepkilere neden oldu.

Gemlik ve köylerinden de Bursa ya giden yolcu 
otobüs ve minibüslerinin Küçükbalıklı'ya zorunlu giriş
leri başta yolcuların tepkilerine neden oluyor. 30 
dakikada Bursa'ya gittiklerini söyleyen yolcular 
uygulamadan sonra işlerine yetişemediklerini ve 
fazla para ödemek zorunda kaldıklarını belirtiyorlar.

♦ Gemlikli minibüsçüler de yeni uygulamadan 
yakınıyorlar. Duraklarda altyapı hizmetinin geti 
rilmemesi nedeniyle başta yolcuların büyük sıkın
tılar çektiklerini söyleyen minibüsçüler, uygula
manın kaldırılmasını istediler.

Öte yandan Belediye Başkanı Nurettin Avcı da 
gazetemize yaptığı açıklamada Küçükbalıklı'ya 
yapılan yeni durakları yerinde incelediğini, yolcu
ların bekleme yerlerinin kapalı olmaması 
nedeniyle sıkıntı çekebileceklerini gördüğünü ve 
Büyükşehir Belediye Başkanına durumu ilettiğini
söyledi. Haberi Sayfa 3'te

CHP Gençlik Komisyonu üyeleri gazetemizi ziyaret etti.

"Atanmadık, seçildik" 5 bin tonluk
Cumhuriyet Halk Partisi 

■Gençlik Komisyonu üyeleri 
■gazetemizi ziyaret ederek 
'Sorumlu Müdürümüz Kadri 
IGüler ile görüştü.

CHP Gençlik 
Komisyonu Başkanı Cem 
»Güler, basında komisyon 
[üyelerinin atama yoluyla 
■göreve getirildiği şeklinde 
çıkan haberlerin yanlış 
plduğunu, göreve seçimle 
[geldiklerini belirterek, 
[Atama ile seçimle

göreve gelme arasında 
beyaz ile kara kadar fark 
vaf dedi.

Cem Güler, sosyal 
demokrat olduğunu iddia 
eden partilerin hedef 
lerinden en önemlisinin 
toplumun en geniş kesi
minin örgütlü olarak ülke 
yönetimine katılması ve 
refahtan eşit pay alması 
olduğunu söyledi.

Haberi Sayfa 3'te

HAFTAYA BAKIŞ
O Kadri GÜLER

Jl

Bu hükümet kurulmalı
24 Aralık seçimlerinden sonra başlayan hükümet kurma çalışmaları bir 

bunalım getirecek mi? ,
Seçimlerden birinci parti olarak çıkan RP'nin hükümet kurmak için yürüt

tüğü ve sonuç alamadığı girişimden sonra DYP Genel Başkanı Tansu Çiller 
de hükümet kurmak için yoğun çaba harcadı.

Sonuç alamayan iki liderin girişimi ardından 40 gün geçti.
Şimdi top ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın ayağında.
ANAP Genel Başkanı da hükümet kurmada başarısız olursa, sil baştan 

aynı noktaya döneriz.
Geçen her günün ekonomik yaşama çıkardığı faturanın ağırlığını iş 

yaşamı içinde olanlar görüyor.
Ocak ayı enflasyonu yüzde 80'lere dayandı. Gelecek aylar bu oranın 

düşeceğinden kimse emin değil.
Para piyasalarındaki güvensizlik sürüyor.
Ülkede devletin kooperatiflerine ürün veren üreticiler paralarını alamı 

yortar.
Üniversitelerde öğrenciler sokağa dökülmeğe başladı.
İşçiler aldıkları toplu sözleşme artışlarından sonra enflasyon ile yine 

sıfırladılar.
Dışarıda Suriye, Yunanistan, İran Türkiye'deki hükümetslzlikten yararla

narak, yeni senoryaları sahneye koymaya çalışıyorlar.
Böylesi bir ortamda hükümetin kurulmaması ülkeye hergün bir şeyler 

kaybettiriyor.
RP ile hükümet kurmak istemeyen liberal ANAP'a, halk, artık ne halt 

edersen et, bu işi uzatma demeğe başladı.
Top son kez Mesut Yılmaz'ın ayağında, ya takımını kurtaracak ya da 

kendi kalesine gol atacak.

Ramazan geldiğinde resmi kurumlar ve de dinsel ağırlıklı örgütlerin 
luzantıları iftar yemekleri düzenliyor.

İlçemizde geçtiğimiz günlerde Emir Buğhari Öğrenci Yurdu nda ve 
rilen bir iftar yemeğinde Gemlik'e yaptırılacak Özel okul için para istenmiş. 
Bu yurt, son zamanlarda Başbakanın ayağına kadar giderek yıldızını par - 
tattığı Fettullah Hoca olaraK bilinen Nurculuk Tarikatının elinde. Tarikat 
üyeleri, yıllık olarak büyük rakkamlarda parayı bu tarikatın işlerinde harcıyor - 
,1ar. Bunun için cemaat önünde söz veriyorlar.

Bana gelen bilgilere göre , devlete vergi vermede nazlananlar, I milyar 
lirayı tarikat için taahhütte bulunabiliyor. Herkesin ödeyeceği para ayan 
beyan açıklanmış. Verilen söz, 7 milyar lira kadarmış.

Eh.. Ne diyelim para onların. Ama kullanacakları yer önemli. Tarikatlar, 
genç kuşakları elinde tutmak için eğitim kurumlan kuruyorlar. Okullar, ders 

■naneler ve öğrenci yurtlarını kuruyorlar. Bunları yıllardır görmedik. Görenleri 
IU]|]aranlanJi^edilcA^ma^maz^2^®^2van^^^^

su deposu 
tamamlanamıyor

Haydariye Köyü'ndeki 
Nacaklı Deresinden gelen 
içme suyunu Askerlik Şubesi 
üzerinde toplayacak 5 bin 
tonluk su deposu tamam
lanamıyor.

İller Bankası tarafından 
projelendirilen ve yapımı 5 
yıldır süren su deposunun iki 
yıldır son çalışmaları para 
sizlik nedeniyle müteahhit 
tarafından yarım bırakılıyor.

Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, 5 bin tonluk 
su deposunun tamamlan
ması durumunda Gemlik'te 
su sıkıntısı çekilmeyeceğini, 
ancak İller Bankası tarafın
dan ihale edjlen ve kon- 
tolörlüğü yapılan deponun, 
Bankanın müteahhide para 
ödeyememesi nedeniyle 
tamamlanamadığını söyle
di. .

İller Bankası yetkililerine 
yazı ile başvurarak, kalan 
bölümün Belediye tarafın
dan tamamlanmasını iste- | 
diklerini belirttiğini söyleyen 
Başkan Avcı, İller 
Bankasının buna cevap 
bile vermediğini bildirdi.

Ramazan nedeniyle bir 
yandan yoksullara yemek 
dağıtılıyor bir yandan da 
iftar yemekleri düzenleniyor

ve Bora

yemeği veriyor
Ramazan ayı 

nedeniyle ilçemizin büyük 
kuruluşları iftar yemeği 
düzenliyorlar. .. „

Bü akşam TÜGSAŞ 
Sosyal Tesislerinde 
Gemlik TUGSAŞ A. S. 
Genel Müdürü tarafın
dan, Almira Otel 
Salonunda ise Boru 
Nakliyat tarafından pro
tokole iftar yemeği verile
cek.

Yılmaz Akkılıç'ın 
Kof Medya) yazısı 

2. sayfada 
Necati Kartal'ın

Türkiye'de Aydınlar (4) 
adlı yazısı 2. Sayfada 
Gonca Yerliyurt'un 

"Nostalji" yazısı 3. Say. 
Erol Gürçay'ın Medyada 
sorumluluk anlayışı 

4. sayfada

Narh Köyünde geçtiğimiz ay konuşmadığı kardeşini 
tarla tartışması sonucu tabancayla öldüren Abdi 
Kaptan'ın, Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki 
yargılanmasına devam edildi.

"Dİsmanım"dedi
Narh Köyünde iki 

kardeşin arasını açan 
tarla tartışması ölümle 
sonuçlanmış, Abdi 
Kaplan(49) kardeşi Nalm 
Kaplan'» kurşun yağmu
runa tutarak öldürmüştü. 
Bursa 2. Ağır Ceza 
Mahkemesinde devam

eden duruşmada 
konuşan Abdi Kaplan, 
anhesi ve kardeşinin ken
dini tahrik ettiğini, 
kardeşinin elinde silahı 
görünce ateş ettiğini ve 
pişman olduğunu söyledi.

Haberi Sayfa 3'de

Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, geçtiğimiz 
hafta gittiği başkentten 
umutlu döndü.

Manastır Bölgesindeki 
atık su sorununu çöze
cek kanalizasyon projesi
ni yaşama geçirmek için 
Çevre Bakanlığına giden 
Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, burada 
yaptığı görüşmelerde 
yardım sözü aldı.

Gemlik'e dönen 
Başkan Avcı, hazırlata
cağı bir raporu Çevre

Bakanlığı yetkililerine 
önümüzdeki günlerde 
sunacak.

Haberi Sayfa 3'de

Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı, Manastır'ın kanaliza
syon sorununu çözmek için 
Ankara'ya gitti umutlu 
döndü.

Kumla TEDAŞ'da 4 tutuklama

15 milyar götürmüşler 
- .Küçükkumla Elektrik Dağıtım Şirketi (TEDAŞ) ta 

müfettişlerin ortaya çıkardığı yolsuzluk olayı büyüdü.
Abonelere ait paraları zimmetine geçirdikten 

sonra yaklaşık 5 milyar lira ile kaybolan tahsildar 
İbrahim Pehlivan ile işbirliği yaptıkları iddiasıyla TEDAŞ 
Kumla'da görevli 5 kişi tutuklanarak, cezaevine gön
derildi.

Öğrenildiğine göre, Gemlik Cumhuriyet 
Başsavcılığı ve TEDAŞ müfettişleri tahsildar İbrahim 
Pehlivan'ın abonelerin gecikme faizlerinin repoya 
yatırdığı ve şantiye ceyranı olarak elektrik kullanılan 
inşaatlara verilen para cezalarını silerek, rüşvet 
karşılığında yeni şebeke bağlanmasının ortaya çık - 
masından sonra yürütülen soruştumada İbrahim 
Pehlivan ile işbirliği yaptıkları anlaşılan hat işçisi 
Mustafa Çoşkun Karasoy, sözleşmeli memur Sıddık 
Seviner, büro işçisi Şentürk Sevinçer, Halil İbrahim 
Akoğlu ve Mürsel Yener'in da zimmete para geçirme 
olayı ile bağlantısı olduğu saptandı. Savcılıkta 
ifadeleri alınan görevliler daha sonra çıkarıldığı 
mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. 
Hakkında tutuklama kararı olan İbrahim Pehlivan ise

' aranıyor. 

KEÇİLER ?

Bayrak inecek, o asker gidecek.
Ya keçiler?
Keçiler mi...
Şey.. Çekişecek...

İnan
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Mazı yorum
TÜRKİYE'DE AYDINLAR (4)

Necati KARTAL

1 Şubat 1996 tarihi, Milliyet 
gazetesi başyazarı Abdi İpekçi'nin 
öldürülüşünün onyedinci 
yıldönümüne rastlıyor du. 
Sabahleyin önce bu gazeteyi 
aldım elime:

Logusunun sağında , kutu İçinde 
"Abdi İpekçi'yi anıyoruz" başlığı ve 
bununla ilgili iki spot. Daha sağda 
çifte "barış"ı simgeler cesine, 
güvercin biçiminde çizilmiş "zeytin 
dalı" tutmakta olan bir el. Onun 
altında yaya biçiminde Türkçe ve 
hellence şunlar yazılı:

"Abdi İpekçi Barış ve Dostluk 
Ödülü"

Ne var kı, gazetenin birinci; say
fasını dokuz sütuna boydan boya 
nal kadar harflerle atılmış bir başlık 
kaplıyor:

"Çıktık açık alınla"
Başlığı bütünleyen, yine de 

dokuz sütuna Garbis Özatay imzalı 
bir fotoğraf. Fotoğrafta, bir kayalığın 
-bunun Kardak olduğundan da 
kuşkuluyum, gerekçesi aşağıda- 
üstüne silahlı birkaç asker ve son
radan boyandığı apaçık belli bir 
Türk Bayrağı görülüyor. Sağ üst 
köşedeki yazıda şöyle denilmekte :

"İşte Atina'ya pes ettiren an. 12 
Türk askerinden oluşan SAT timi 
Kardak'a bayrağı dikiyor..."

Şimdi diyebilirsiniz ki : Yanlışlık 
bunun neresinde?

Şurasında değerli okurlarım : 
Abdi İpekçi Barış ve Dostluk Ödülü", 
yaşamı boyunca Türk-Y unan 
dostluğunun gerekliliğini savunmuş 
olan bir gerçek gazetecinin -Abdi 
İpekçi'nin- anısına, bir ayağı 
Yunanistan'da öteki ayağı 
Türkiye'de olan bir "barış ve dostluk 
oluşumu”nca veriliyor.

Yani Milliyet gazetesinin bundan 
onyedi yıl önce alçakça katledilen 
başyazarı Abdi İpekçi için, Türk 
Yunan aydınlar ortaklaşa bir “barış 
ve dostluk ödülü" koymuşlar. Amaç, 
Türkiye ile Yunanistan arasındaki 
anlamsız gerginliği yumuşatabilmek!

Ama adına ödül konulan şehit 
gazetecinin gazetesi Milliyet'te, 
O'nun onyedinci ölüm 
yıldönümünde savaş çığırtkanlığı 
yapılıyor!

Anlaşılır gibi değil...

Evet, Türkiye ve Yunanistan'da 
"Medya" çılgınca savaş kışkırtıcılığı 

yapıyor. Fransız Le Monde 
gazetesinde yer alan bir yorumdâ, 
iki ülke basınının son bunalımda 
“kötü sınav" verdiğine değlnileek, 
"Bir ülkenin demokratik olup 
olmadığının, basının düzeyiyle 
anlaşıldığı" belirtili yor.

Yani demek isteniyor ki : 
Türkiye'de, Yunanistan'da Batı'lı 
anlamda demokratik ülkeler değil; 
bunu her iki ülke basınının düzeysi- 
zliği kanıtlıyor.

"Avrupa Gazeteciler Birliği" (AEJ) 
de yayımlandığı bildiride gazetecil
iğin şu temel ilkesinin altına çizmiş:

“AEJ Uluslararası Sekreteryası, 
Türk ve Yunan meslektaşlarına, 
'gazetecilerin görevnin haber 
yaratmak değil, gerçeği aktaımak1 
olduğunu anımsatmak ister."

Evet, gazetecinin görevi "haber 
yaratmak" değil, "gerçeği yansıt- 
mak''tır.

Peki bu son "Kardak 
bunalımı“nda Türk,medyası ne yap
mıştır, yoksa haber yaratmaya mı 
kalkışmıştır?

Ne yazık ki, İkincisini yeğlemiştir 
"Türkiye medyası"nın ensesi kalın
ları. İşte ör nekler:

Hürriyet, kayalıktaki Y undn 
Bayrağı'nı indirip onun yerine Türk 
Bayrağı dikmiştir -haydi bunu bir 
yana koyalım,-.'

Ardından Milliyet har ekete 
geçerek Kardak'a bayrak diktiğini, 
olağanüstü bir gazetecilik olayı gibi 
okurlarına sunmuştur -oysa 
Miliyet'in bayrağı, Turgut Reis'in 
hemen yakınında-ki 'Çatal' adasına 
diktiği sonradan saptanmıştır-.

İnter Star'ın helikopteri Kardak'a 
değil, .Bodrum'un 3 mil açığındaki! 
Kargı adasına bir Türk Bayrağı dik
miş ve o da bunu "Kardak'a bayrak 
dikme" başarısı olarak izleyicilerine 
aktarmıştır.

Şimdi iki sorum var değerli 
okurlarım:

1 - Kardak'taki Yunan Bayrağı'nı 
indirme görevi Türkiye'nin en büyük 
gazetelerinden birine mi kalmıştı?

2 - Koskoca bir gazete İle bir özel 
TV kanalı, bayrak diktikleri adanın 
Kardak olmadığını bilmiyorlar 
mıydı? Yoksa gerçeği yansıtmak 
yerine "haber yaratma" yı mı 
yeğlemişlerdi?

Ne dersiniz? Blzdekl "medya“mı, 
yoksa "ko(medya)" mı?..

Feodal üretim İlişkilerinin ve devlet 
yapılarının egemen olduğu orta çağda 
“bilgi ve ideolojiyi elinde bulunduran ve 
otoritesini dinden alan" bir kastın olduğun
dan bahsetmiştik geçen sayılarımızda.

Osmanlı toplumundada bu sınıf (yada 
daha doğru bir deyişle bu "kasta") "ulema" 
denirdi. Bunun dışında çeşitli sanatçılar, 
yazarlar tıpkı batıda olduğu gibi sarayın 
veya devlet büyüklerinin himayesinde 
"patronaj bir ilişkisiyle" varlıklarını sürdürü 
yorlardı.

Batıda “bilginin laikleşme" süreciyle 
başlayan aydının ilk filizlenmesinin şartları 
osmanlıda aynı ve eş anlamlı olamadı. 
"Bilginin ve bilgiyi üretenlerin laikleşme 
süresi" 19 YY. a kadar ertelendi.

19 YYılda batılı anlamında -veya benzer 
anlamda- "aydınlar"ın ortaya çıkışıda) 
OsmanlI devleti ile batı dünyası arasımdaki 
dolaysız ilişkinin bir sonucuydu.

Askeri anlamda batının ortalarına kâdar 
egemenlik kurmuş bulunan OsmanlI 
İmparatorluğu, iktisadi bakımdan kendisini 
batı gibi «geliştiremediği İçin, zamanla 
toplumsal bir zayıflığa düşmüş ve askeri 
üstünlüğünü de elinden kaçırmıştı. Bu 
toplumsal zayıflama sonucu olarak sürekli 
yenilgiler devlet yöneticilerine batılı 
ölçütlere göre rekabetin kaçınılmazlığını 
kavrattı ve batının teknik üstülüğüne sahip 
olmak için, batının bilgilerine ihtiyaç vardı.

Bundan dolayı bir dizi tetbirler alındı. 
Batıdan uzmanlar ihraç edildi, batıya insan 
gönderildi. İşte bu süreçte Avrupa kopyası 
aydınlar türedi. Bu, OsmanlIda başlayıp 
Cumhuriyet Türkiyesinde de kendini belji 
eden “bir aydın karakteri olmuştur" Bu 
karakter, bugünkü aydın, katagorisinin 
önemli bir bölümünü anlamada esas teşkil 
etmektedir.

Bu karakter "aydın"ın kurumsal yapısına 
ilişkin bir saptamadır.

"Batıda modern aydın prototipleri 
varolan ideolojik otorite ile çelişmiş, otorite 
ile mücadele ederek kendi kimliğini bul
muştu. Osmanlı aydınları otoriteyle bu 
anlamda çelişkiye düşmedikleri gibi, ter
sine otoritenin emriyle "aydınlaştılar1"' 
Dolayısıyla devlet kurumlan İçerisinde 
görevde alarak "aydın" kimlikleri, "bürokrat" 
kimlikleriyle birlikte varoldu.

OsmanlIda "aydın tanımlamasıda", batı
daki "entellektüel veya intelijensiya" gibi 
kavramların İçeriğinden farklı olarak, eskinin 
yani "ulemanın" bir devamı olarak 
“münevver" -yani okumuş kişi- olarak 
tanımlanırdı.

Ancak, sanayi devrimini dalgaları ve 
aydınlanma çağından gelen felsefi etkiler, 
devlet eliyle yetişen bu aydınlar ile devletin 

TAKIM ELBİSELER - KAZAKLAR - HIRKALAR

arasında çelişkiler yaratmamasıda kaçınıl - 
mazdı.

Nitekim varılmak İstenen hedefler açısın - 
dan fazla farklar olmasa da, bu hedeflere 
varılacak politikalar konusunda aydınlar 
artık devlette uzlaşmazlığa düşmeye 
başlamıştı.

19 YYılın ikinci yarısında başlayan Jön 
Türk Hareketi II. Meşrutiyete kadar, devlet 
İle aydın -okumuşlar- arasındaki uzlaşmaz 
lığın ve çatışmanın çeşitli görünümlerini 
verir..

Bunların ilk işaretleri öncü Jön Türk olarak 
ifade edilen Genç Osmanlı Ziya Paşalar, 
Namık Kemaller olarak adlandırılabilir. 
Devleti yönetmeye ve batı ölçütlerinde 
devlet yaratmaya aday bu aydın toplu
luğu; ilginçtir, aynı yüzyılda Avrupa'da 
yaşanan toplumsal hareketlere gözleri 
tamamen kapalıdır.

Örneğin, Avrupa'da yaşanan ve gele
ceğin en önemli toplumsal olayı diye 
adlandırılabilecek "Paris komünü" hareketi. 
Ziya Paşa'yı Fransa'dan gelen postanın 
geçikmesine sinirlenmesinden ziyade hiç 
ilgisini çekmemiştir.

Ancak, bu süreçte başlayan ve bilakis 
Sultan Abdülhamit ile çelişkilere ve çatış
malara düşen bu genç OsmanlIlar ve Jön 
Türk'ler daha sonra 1990 lara kadar tartış
ması sürecek olan iki akımı doğurdu.

"Pozitivizm"den etkilenen Jön Türk Ahmet 
Rıza Bey ile Prens Sebahattin iki ayrı aydın- 
gelişimini, teorisini ve devlet modelini öneriy
ordu.

Sonraları, bir akımın ittihat ve Terakki, 
CHP gibi "Devleti merkeziyetçiliği" savunma 
evrenselliğe varmayı savunan devletçi 
mantıkin babası Ahmet Rıza, diğer yanda 
"Ademi merkeziyetçiliği ve hür teşebbüsü" 
savunan, sonraları DP AP, ANAP.DYP gibi 
partilerin geleneksel çıkış yeri olarak 
adlandırılacak olan (ancak ideolojik anlam
da CHP'ye tepki olarak evrensele değil 
geleneksel değerlere dayanan) liberal 
akımın babası “Prens Sebahattin" doğmuş
tu.

Böylece Batı dünyasından farklı olarak, 
devlet ile patronaj ve psikolojik ilişkileri tam 
çözülmemiş, devletin temel mantığının dışı - 
na çıkamamış yeni aydın tipi doğmuştu.

Yeni doğan aydın tipi pozitivizmden et 
kilenecek Cumhuriylet dönemine de karak
terini verdi.

Ancak, Cumhuriyet Türkiyesinde aydınlar 
artık çeşitlenmemeye başlamış, Bürokratik 
aydınlar, bürokrasi dışı aydınlar, kırsal ve 
kentleşmenin sonucu olarak yeni aydınlar! 
da doğmuş, farklılaşmalar başlamıştı.

Cumhuriyet dönemini tartışmak ve 
incelemek üzere hoşçakalın.

Doğayı
Sev, 

yeşili Koru

GÖMLEK VE KOT ÇEŞİTLERİ- YÜNLÜ TAKIMLAR

ETEKLER - KEMER - KRAVAT- ÇANTA
I - ■

KADİFE VE KUMAŞ PANTALONLAR -

GÜLci^ >,Ü‘ZLÜ itiAgA'zA
Rli Çatak ue Oğulları

Demlrsubaşı Mh. Mesudiye Sk. Otel Umurbey Altı
Tel : 513 20 75 GEMLİK
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Büyükşehir Belediyesi yeni uygulaması ile Gemlik yönünden gelen otobüs ve minibüsleri şehrin içine sokmuyor.

İn yolcologu soran oldu
Bursa Büyükşehir 

Belediyesinin aldığı kararla 
Gemlik yönünden gelen 
ilçe ve köy minibüsleri ile 
belediye otobüslerini 
Küçükbalıklı Mahallesinde 
yaptırdığı terminale sok
ması Gemlik-Bursa arasın
da gidip gelen yolcular 
için sorun yaratıyor.

Büyükşehir 
Belediyesinin kent trafiğini 
rahatlatmak için İl Trafik 
Komisyonunca alınan 
kararı uygulamaya sok
ması ile Gemlik, 
Orhangazi, İznik yönün
den gelen Belediye oto
büsleri ile minibüsler bir 
haftadır Küçükbalıklı ter
minaline giriyor.

jının dışı - 

nuştu.

zmden et 

de karak-

Kardeş katili mahkemede "pişmanım11 dedi
Narlı Köyünde geçtiğimiz ay konuşmadığı kardeşini tarla tartışması sonu - 
cu tabancayla öldür en Abdi Kaptan'ın, Bursa 2. Ağır Ceza 
Mahkemesindeki yargılanmasına devam edildi.

Narlı Köyünde geçtiğimiz ay işlenen 
kardeş cinayetinin duruşmasına Bursa 
2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam 
edildi.

Geçtiğimiz hafta cuma günü 
mahkemede ifade veren Abdi Kaptan, 
olay günü üç yıldır tarla yüzünden 
aralarının açık olduğu kardeşi Naim 
Kaptan ve annesi ile karşılaştıklarında 
yeniden tartışmaya başladıklarını 
belirterek, "Annem aramızdaki tartış
mada kardeşimden yana tavır aldı.

Yanlarından ayrılırken annem yine 
kardeşimden yana sözler söyledi. 
Arkama baktığımda kardeşin Naim'in 
elinde silahı vardı. Beni vuracağını 
sanarak yanımda bulunan tabancamı 
çekerek ateşlemeye başladım. O an 
şuurumu kaybettim.*" dedi.

Mahkemede kardeşini öldürdüğüne 
pişman olduğunu söyleyen Abdi 
Kaptan hakında savcı ömür boyu 
hapis cezası istiyor.

CHP Gençlik Komisyonu üyeleri gazetemizi ziyaret etti.

"Atanmadık, seçildik"
I CHP Gençlik 
■ Komisyonu Başkanı Cem 
i Güler, yaptığı açıklama- 
I da göreve atama ile 
I değil seçimle geldiklerini 
I söyledi.

b aydınlar 

lurokratik 

kırsal ve 
aydınlar-1 

ştı.
şmak ve I

.AR
VİLAR

Gazetemize gelerek 
(Sorumlu Müdürümüz 
| Kadri Güler'le görüşen 
| CHP Gençlik Komisyonu 
I üyeleri, gazetelerde 
(çıkan haberlerde 
( komisyon üyelerinin 
( atama ile göreve getir- 
( ildiği haberinin yanlış 
( olduğunu belirterek, 
( "atama ile seçilme 
( arasında siyahla beyaz 
( kadar fark var."dedi.

CHP Gençlik
( Komisyonu Başkanı Cem 
( Güler, atama ve 
( görevlendirmede karrar- 
( lar tepeden geldiğini, 
( kararlarda tabanın söz 
( sahibi olmadığını 
( belirterek, "seçimle 
| göreve gelmede ise 
( karar aşağıdan yukarıya 
( doğru alınır. En geniş 
I kesimler örgütlü ve 
1 demokratik bir şekilde 
('yönetime katılır. Bu 
I demokratik ve katılımcı 
I yönetim anlayışıdır.
I Demokratik toplumlar 
l egemenlik kavramı gök- 
* ten yere İnip, İnsanların 
/ kul olmak yerine, birey 
I olmaya bilincine ve hak 
I arama bilincine kavuşur.

Sosyal demokrat İd 
| dlalı siyasi partilerin 
I toplumun her kesiminin 
( örgütlü olarak ülke 
I yönetimine katılmasını, 
I böylece bireyin refahtan 

eşit pay almasını sağla-
I mayı ister.Bunun da en

Burada yaşanan kar
gaşa nedeniyle yolcular 
sıkıntı çektiklerini belirtiyor
lar.

Gemlik'ten hergün 
Bursa'ya giden çalışanlar 
işlerine geç kaldıklarını, 
Büyükşehir Belediyesinin 
ling otobüslerinin bulun
maması durumunda ikinci 
bir araçla Bursa'ya gittik
lerini bunun İse pahalıya 
mal olduğunu söylüyorlar..

Öte yandan Gemlikli 
minibüsçüler. ise yeni 
uygulamadan yolcuların- 
zarar gördüklerini
Küçükbalıklı'da yaşanan 
kargaşanın kendilerini ve 
yolcuları rahatsız ettiğini 
söylediler. Minibüsçüler,

önemli yolu düşünceyi açıklama ve siyasal örgütlenme 
önündeki engelleri kaldırmaktan geçer." dedi.

Güler, açıklamasında demokrasinin lüks değil 
adaletli, mutlu, eşitlikçi ve özgürlükçü bir topluma ulaş
ma araç olduğunu söyledi.

Başkanlığa Nimet Ataoğuz yeniden seçildi

Yardım Sevenler Derneği

30 Kuruluş yılana giren | 
İlçemizin en eski dernek- i 
lerinden olan Gemlik 
Yardım Sevenler Derneği 
genel kurul toplantısında 
Dr/. Nimet Ataoğuz 
yeniden başkan seçildi.

Ticaret Odası 
Salonunda geçtiğimiz 
haftalarda yapılan 
Genel Kurul toplantısında 
yeni yönetim kurulu belir
lendi. Nimet Atağuz, 
Sevgi Çorum, Muhterem 
Öztürk, Sevgi Meral, 
Ayşen Kanör, İlter Yılmaz 
ve Güner Armağan'dan 
oluşan yeni yönetim kuru
lu aralarında yaptığı 
görev bölümünde 
Başkanlığa yeniden Dr.

Küçükbalıklı duraklarında 
altyapı eksikliklerinin sıkın
tısının önümüzdeki gün
lerde daha da belirgin bir 
şekilde ortaya çıkacak
larını belirterek uygula
manın kaldırılmasını iste - 
diler.

Öte yandan konuyla 
ilgili görüşlerini sorduğunuz 
Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı, yeni düzenlemeyi 
yerinde gördüğünü, 
buraya kapalı durakların 
yapılmaması yolcuları 
rahatsız ettiğini belirterek 
durumu Büyükşehir
Belediye Başkanına ilet
tiğini söyledi.

Avcı,uygulamadan 
gelen şikayetlerin kendi
sine iletilmesini istedi.

Nimet Ataoğuz'u seçti. 
İkinci başkanlığa Sevgi 
Çorum, Saymalığa ise 
Muhterem Öztürk getl 
rillrken, Ayşen Kaner 
Sekreter, Sevgi Meral'da 
sayman oldu.

Başkan Nimet 
Ataoğuz, ramazan 
nedeniyle 60 aileye erzak 
dağıtımının yapıldığını ve 
Belediye mutfağında 
açtıkları aş ocağında her 
gün 90 aileye üç çeşit 
sıcak yemek ve tatlı 
verdiklerini söyledi. 
Atatoğuz, aş ocağına 

! yardımda bulunan 
| Gemlik halkına teşekkkür 
i etti.

Başkan 
Slcı " 
Ankara'dan 
umutlu 
döndü.

Manasır Bölgesinin atık 
su sorununa çözüm ara- 

। mak için Ankara'ya giden 
Belediye Başkanı Nurettin 
Avcb temaslarından sonra 

I Gemlik'e umutlu döndü.
1985 yılından beri hızlı 

bir şekilde büyüyen ve 
bine yakın konutun kullanı
ma açıldığı Manastır 
Şokesinde kanalizasyon 
ve mutfak atıklarının 

(i&playacak bir sistemin 
olmaması nedeniyle 
belediye soruna çözüm 
getiremiyor.
|İller Bankası ile yapılan 
temaslarda kurumun 
Gemlik atık su projesine 
’s/dak bakmaması üzerine 

I arayışlara giren Belediye 
i Başkanı Nurettin Avcı, 

geçtiğimiz aylarda 
İsviçre'ye giderek, burada 
kentlerin atık su sorunları ile

^incelemelerde bulun-

I Yurda döndükten sonra 
j i Manastır bölgesinin atık su 
j İ sorun una çözüm aramayK 
îsürdüren Belediye Başkanı 
1geçeğimiz hafta 
I .-A^tcıra'ya giderek Çevre

i Bakanlığı ilgilileri ile konuyu 
görüştü. Ankara'dan umut- 
iu donen Avcı, şunları 

IjÖOfrdi:______
*" Çevre Bakanlığında 

çoksıcak karşılandım. İlgi 
gördüm. Görüşmeler bek
lediğimden daha faydalı 
oldu. Manastır bölgesinin 

Hbu önemli sorununun 
çözümü için söz aldım. 
'Hazırlatacağım raporu 
yakında bakanlığa gön- 
dereceğim. 
İncelemelerden sonra 
programa alınmasını bek
liyorum"

Başkan Avcı, Çevre 
Bakanlığından kurulacak 
sistem için filansman ve 
proje yardımı istiyor.

Gonca YERLİYURT

NOSTALJİ
"Nerede o eski ramazanlar" diyebilecek kadar 

anım yok. Ne de Bursa'da ramazanların nasıl 
yaşandığımı biliyorum. Geçmişten kalan birkaç 
yazıdan veya dinlediğim anılar dan başka. 
Geçtiğimiz günlerde Tuğr ul Şavkay'ın "İstanbul'da 
eski rarhazanlar" konulu başlıklı yazısını okuyunca 
Bursa'da da aşağı yukarı bunlar yaşanıyor dur di 
yerek bu yazıyı sizinle paylaşmak istedim. İşte yazı - 
dan birkaç alıntı... Biraz tad biraz güzellik adına.

"Ramazan'a onbeş yirmi gün kala, vakitli vakitsiz 
cami ve mescit şerefelerinde müezzinler görül 
meye başlar, kandilleri yerine takar, sırası bozul
muşlar düzeltilirlerken gözü İlişenler "rabbime bin 
şükür mübarek ay da geldi" diye sevinirlerdi. 
Küdumunun ilk işareti buydu. Bir iki gün sonra 
selatin camilerin iki minaresi arasında mahya İpleri 
bağlanırken görenler de gene memnuniyet ve 
tehniyet. "Elhamdülillah, onbir ayın sultanına gene 
yetiştik çocuklar"

Daha ardından Beyazıt meydanında Serasker 
Kapası'ndan içeri galdır güldür beygirler ve iki 
mantelli top. Ezanda iftar vaktini gürletecekler... 
Seyrine üşüşen üşüşen gene hamdeden edene. 
Artık adam başında çeşit çeşit Ramazan alamet - 
leri. Her tarafta faaliyet belirirdi.

İstanbul'un ana caddelerindeki dükkanlar da 
çeki düzene koyulurdu. Şekerciler pırıl pırıl kalaylı 
reçel kaplarını yere, renk renk şurup şişelerini 
raflara dizerler, bakkallar mostralarını çoğaltarak 
güllaçları, sucukları pastırmaları sallandırırlar, fırın
ların tezgah etrafları pembe, kırmızı uçurtma kağıt
larının nakışlı nakışlı oyluklarıyla süslenir, has 
ekmek, çöroğtulu pide, kazanyağlı, makar nalık 
simitleri çıkmaya başlardı. Bir bölümünü aldığım 
yazı böyle sürüp gidiyor. Şavkay'ın Sermet Muhtar 
ATüs'un kaleminden aktardığı yukaıdaki yazı 
öncesi, şöyle bir yorumu var ki katılmamak elde 
değil. "Eskiye özlem duyanların bir kısmında 
anlayamadığım bir yan var. Bu insanlar anlaşılması 
güç bir biçimde, hiç yaşamadıkları bir döneme 
özlem duymaktalar. Sanki yaşanmamış günlerde 
anıları var. Ama sanki bunda bugünkü hayattan 
duyulan bir bir nefret, bir tatminsizlik, bir kaçış var 
gibi. İnsan iradesini hiçe sayan, şimdiye kadar 
dünyayı değiştiren, sanki hem cinsinin yani insanın 
iradesi değilmiş gibi davranın bu düşünce sahip
lerinin görüşlerini asla paylaşmıyorum. Eğer 
yaşadığımız dünyayı beğenmiyorsak, onu 
değiştirmek bizim elimizde. Dünyayı ve kendimizi 
de ancak yine biz daha güzel bir biçime sokulabili
riz."

hArTAfbp STOhSETı ■

Timur istilası ile OsmanlI'nın üzerine 
çöken uğursuzluk, daha uzun yıllar süre
cektir. Kardeş kavgaları sırasında ne 
insanlar telef olacak ne şehirler yıkıla - 
cak, ne hanlar ne hamamlar harabeye 
dönecekti.

Halk tedirgindir, kuşkuludur, hatta 
inançlarını bile yitirmeğe başlamıştır. 
Ocaklar söndükçe sokaklar karardıkça 
gönüllerde de bir kararma, bir boşalma 
olur. Kimi aileler dağ köylerine çekildiler, 
kimileri çevre kasabalara taşındı, halk 
Bursa şehrinden kaçmak için yer aradı. 
Mal, can, umut elden gittikçe birlik 
beraberlik de ve de en önemlisi 
parçalanan inançları biraraya topla
mak gerekiyordu. Bu ise ancak sevgi ile 
olabilirdi.

Birlik ve beraberliği Hz. Muhammed 
sevgisinde gören Süleyman Çelebi ünlü 
mevlid Kasidesini, bu kan ve ateş dolu 
günlerden, umutsuzlukların karanlıkların 
arasında kalındığı sıralarda meydana 
getirdi.

Mevlid yazarı Süleyman Çelebi, 
Yıldırım Bayezit Divan imamı idi. Ulu 
Cami yapıldıktan sonra Ulu Cami'ye 
imam oldu. Aynı zaman Emir Sultan 
medresesinde müderrislik yapıyordu. 
Medresedeki görevi nedeniyle 
Süleyman Çelebi'ye, Süleyman Dede 
de derler.

O günlerder Ulu Cami de dini bir

Tarih içinde Gemlik ve Havalisi
SÜLEYMAN ÇELEBİ

tartışma olmuş, İran'lı bir vaiz, kürsüde 
Kuran-ı Kerim'den bir ayet okumuş ve 
bu ayeti tefsire başlamıştı.

Tefsir sırasında, peygamberlerin^ 
tümünün Allah katında aynı değeri 
taşıdığını söylemiş, "Hz. Muhammed'ln 
diğerlerinden hiç bir üstün yanı yoktur!" 
demişti.

Yüreği Hz. Muhammed sevgisiyle 
dolu olan Süleyman Çelebi, bu konuda
ki tartışmalardan çok sıkılarak, ünlü 
Mevlid Kasidesini duyguların etkisi altın
da meydana getirir.

Kasideyi, önce Şeyhi Emir Sultan 
hazretlerine okur Süleyman Çelebi 
Onun büyük beğenisini kazanan Mevlid, 
ilk olarak Emir Sultan Camiinde okunur. 
O günden sonra da orada okunması bir 
gelenek haline gelir.

Zamanla da ünü tüm ülkeye yayılır.
Bugün dinlediğimiz Mevlid ile 

Süleyman Çelebi'nin Mevlid'i arasından 
bir takım ayrılıklar vardır. Türk ulusunun 
toplumsal ruhu zamanla kasidenin bazı 
yerlerinde bir takım değişiklikler yap
mıştır. Aradan çıkarılan bölümler olduğu 
gibi, sonradan eklemeler de vardır.

Önemli olan Mevlid kasidesinin 
amacına ulaşmış olması ve müslüman - 
lan, Hz. Muhammed sevgisi ile tekrar 
biraraya getirmesi, ülkede birliği, 
beraberliği yeniden oluşturabilmesidir.

Haftaya : Yeşil Camii ve Türbesi
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GEMLİK BELEDİYESİ SANAT VE KÜLTÜR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
Madde 1 : DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:
Gemlik Belediyesi Sanat ve Kültür Derneği, olup merkezi Gemlik'tedir.
DERNEĞİN AMACI VE YAPACAĞI ÇALIŞMALAR
Madde 2 : A- Derneğin kurulmasına neden olan asıl amaç, İlçede Türk Sanat Müziği 

korosu kurarak, bu müziğin İlçe ve yurt çapında benimsenip, yaygınlık kazanması için Türk 
Sanat Müziğinin temel karakterini bilen eğltimçller eliyle, İlçede bir koro oluşturmak.

B-Gemlik Belediyesi Sanat Müziği çalışmalarını destek ve teşvik ettiği için konunun 
gerekleri yönünden birlikte çalışmalar yapmak.

C- Koro çalışmaları ilerledikten sonra ilçede ve yurtta konserler vermek.
D- Dernek İlçe halkından talep gelmesi ve maddi İmkan ve kadroların elvermesi 

halinde sanatın diğer dallarında da çalışmalar yapabilir. Resim ve tiyatro kursları açabilir. 
Çalışmalarını yansıtmak için sergiler düzenler, oyunlar sahneler. Turneye çıkan müzik, 
sanat, tiyatro topluluklarına ilçe de yardımcı olur.

E- Dernek talep geldiği takdirde folklor ve fotoğraf kursları açabilir. Sanatın her dalında 
çalışan elemanlara ilçede seminer, konferans verdirip, sergiler açar.

F- Bu amaçlar yönünde her tür kitap ve dergi yayınlayabilir.
G- Aynı yahut benzer amaçlı dernekler İle işbirliğine gidebilir.
H- Dernek amaçlarını gerçekleştirebilmek için, maddi ve ayni yardım ve bağışları 

kabul edebilir.
Madde 3 : DERNEK KURUCULARI ŞUNLARDIR :

Adı Soyadı Tablyeti Meslek ve Sanatı
1- Maksut AKÇAY T.C Noter
2- Ali AKSOY T.C Avukat
3- İlhami DESTAN T.C Em. Bankacı
4- Mehmet DİNÇ T.C Tacir
5- Haşan SÖZÜN ERİ T.C Mimar
6- Nurettin AVCI T.C Mühendis
7- Naci ÖZOKUR T.C. Doktor

İkametgah Adresi:
Hamidiye Mh. 9 Nolu aralık. Naciye Hatun Apt. No : 3 Gemlik /Bursa \
Cumhuriyet Mah. Deniz Slt. B Blok. D: 2 Gemlik/BURSA
Parsbey Mah. Ahmet Dallıbey Cad. No : 17 Umurbey
Kayhan Mah. Şerefiye Sok. No : 22 Gemlik /BURSA
Hamidiye Mah. İstiklal Cad. Kumsal Sok. Kafoğlu Apt. F Blok D:5 Gemlik!
Hamidiye Mah. Tekel Sok. Sözer Apt. No :16/10 Gemlik
Hisar Mah. İstiklal Cad. No : 102/12 Gemlik- BURSA

DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA, ÇIKARILMA ŞART VE ŞEKİLLERİ
Madde 4 : A- Medeni haklan kullanma ehliyetine sahip ve onseklz yaşını bitirmiş bulu - 

nan ve dernekler kanunu hükümlerine göre', üyelikleri yasaklanmamış olan, herkes 
derneğe üye olabilir. Velilerden yazılı müsade alınmak suretiyle onseklz yaşından küçükler 
derneğe üye olmaksızın öğrenci olarak derneğin musiki çalışmalarına katılabilirler.

B- Kanunun 16. maddesinde belirtilen hususlar yerine getirilmek kaydıyla kamu 
görevlileri de üye olabilirler.

C- Kanunun 4. maddesi 2. fıkrasının (2) ve (3) numaralı bentlerinde gösterilenler bile 
diğer kanunlarla derneklere üye olamayacakları belirlenen kişiler ve ortaokul ve ortaöğre
tim öğrencileri dernek üyesi olamazlar. .

D- Kanunun 4. maddesinin 2. fıkrasının (4) bentinde gösterilenler, bu bentte belirtilen 
yasal süresince derneğe üye olamazlar. ,

E- Derneğe üye olmak için müracaat edenlerde musiki kabiliyeti aranması tabiidir. Bü 
niteliği tam olarak göstermemekle beraber ümit verenler üye kabul edilmeksizin hazırlayıcı 
bir kurs tabi tutulabilirler. Bunların üyelik kayıtları kurs sonundaki durumlarına göre tespit 
edilir.

F- Derneğin gelişmesine; musiki cemiyetimize sosyal yardımlaşma, eğitim amacı ile ilgi 
gösteren şahıslar İlk müracaatlarında FAHRİ ÜYE ünvanına sahip olurlar. Üç aylık dönem 
sona erince dilekçe ile cemiyete üye olmak için müracaat ederler.

Yönetim kurulu en geç 30 gün içinde bü müracaatı değerlendirir.
G- Türk vatandaşı olmayanların derneklere üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında 

aranan şartlardan başka o yabancının Türkiye'de ikamet etme hakkına sahip olması da 
şeklidir. FahjHjyelik için ikamet şartı aranmaz.

ÜYELİK HAKLARI:
Madde 5 : Dernek yönetim kurulu üyelik için yapılan müracatların en çok 30 gün 

içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucunu müracaat 
sahibine yazı ile duyurmak zorundadır.

Madde 6-: Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanmaz.. 
Her üye istifa etme hakkına sahiptir.

Madde 7 : Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, 
din ve mezhep aile zümre ve sınıf farkı yoktur. Tüzüğe eşitliği bozan veya bazı üyelere 
ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz.

Madde 8 : 4. maddede belirtilen kamu hizmeti görevlileri dernekler kanunun 16. mad
desi hükümleri gereğince üye olabilecekleri derneklerin,

Türkiye' Büyük Millet Meclisi üyeleri, özel gelir kaynağı, veya özel imkanları kanunla 
sağlanmış olan, kamu yararına çalışan derneklerin. Yönetim ve Denetleme kurullarında 
görev alamazlar

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA :
Madde 9; Üyelerden;
A- Kanunlara, dernek tüzüğüne aykırı veya amaca zarar verecek hareket edenler, 

kanunların ve dernek tüzüğünün koyduğu esaslara göre üye olma hakkını kaybedenler 
yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Dernekten çırakmanların toplanacak ilk 
genel kurula itiraz hakları vardır. Genel kurul kararı kesindir. Dernekten çıkan veya 
çıkarılanlar önceden derneğe yaptıktan yardım ve aidatları geri isteyemezler.

B- Genel kurul toplantısından 45 gün önce aidat tebliğ yazılarına rağmen, 30 gün 
öncesine kadar aldat ödemeyenler, genel kurul toplantısına misafir olarak katılırlar. Söz ve 
oy hakları yoktur.

Genel kurula katılabilmeleri için de birikmiş aldat borçlarının tümünü son kabul edilmiş 
rakkama göre ve %30 ceza uygulanacak tahsil edilir.

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ VE TOPLAMA ZAMANI:
Madde 10 ; Dernek genel kurulu, derneğe kayıtlı asil üyelerden varsa şubelerinin tem

silci üyelerinden teşekkkül eder. Genel kurulun toplantı gününden 1 ay öncesine kadar 
aidatlarını ödemeyenler toplantı nisabında gözönünde alınmaz. Ve oy kullanamazlar. 
Aidatını ödemeyen asil üyeler İle fahri üyeler dinleyici olaak toplantıya katılabilir, dilek ve 
temennide bulunabilirler.

Dernek tüzüğünün gazetede yayınlandığı tarihi takip eden 6 ay içinde İlk genel kurul 
toplantısını yapar.

GENEL KURUL:
A- İki yılda bir nisan ayında olağan,
B- Yönetim ve denetleme kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin 

beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.
Genel kurul; toplantıya yönetim kurulu tarafından çağrılır. Denetleme kurulunun veya 

dernek üyelerinin beşte birinin yazılı İsteği üzerine yönetim kurulu, genel kurulu bir ay 
İçinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurülu veya toplantı isteğinde bulunan üyeler
den birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeldrl 
arasından üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir.

GENEL KURUL TOPLANTISI, OY KULLANMA VE KARAR ALMA ŞEKLİ:
Madde 11 : Yönetim kurulu, genel kurula katılma hakkı olan üyelerin listesini düzenler. 

Genel kurula katılacak üyeler en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi 

mahalli bir gazetede İlan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlana 
maması sebebiyle toplantı yapılamaz ise ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtik. İlk 
toplantı günü İle İkinci toplantı arasında bir haftadan daha az zaman bırakılamaz.

Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer İle toplantı gündemi toplantı gününden en az 
onbeş gün önce mahallinin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Bu yazıya toplantıya 
katılacak üyelerin gösteren listede eklenir. Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa bu durum 
geri bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı İlanın yapıldığı gazeteye İkinci bir ilan 
verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bıraklıma tarihinden itibaren en geç iki ay 
içinde yapılması zorunludur.

Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılıp ve toplantı 
İkinci fıkra esaslarına göre, mahallin en büyülf, mülki amirliğine duyurulur.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla bırakılamaz, genel kurul toplantıları dernek 
merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

Madde 12 : Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının katılması ile 
i toplanır. İlk toplantıda yeter sayısı sağlanamaz ise ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak 
j bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurülları üye tam sayısı 
1' toplantının İki katından az olamaz.

Madde 13 : A- Genel kurul toplantıları, ilanda belirtilen ve mahillin en büyük mülki amirine 
! bildirilen gün, saat ve yerde yapılır.

B- Genel kurula katılacak üyeler, Yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına 
I İmza koyarak toplantı yerine girerler.

C- Genel kuruldan her üyenin bir oy hakkı vardır. Ve oyunu 
bizzat kendisi kullanır. Fahri üyelere oy hakkı yoktur. Fakat ister
lerse genel kurula misafir olarak katılabilirler. Kararlar mevcutun 
salt çoğunluğu ile alınır.

D- 12. maddede belirtilen çoğunluk sağlanmış ise, durum bir 
tutanak ile tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya 
görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından 
açılır.

E- Hükümet konserinin toplantıya gelmemiş, olması, toplantının ertelenmesini gerektirmez.
F- Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve başkan vekili ile yeteri kadar 

katip seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını 
düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar.

Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir. Toplantılarda yanlız 
; gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 
onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınmaSzorunludur.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ: Z
Madde 14 ; Dernek kurulda görüşülüp karara bağlanacak hususlar şunlardır;
1 - Dernek organlarının seçilmesi 2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi 3- Yönetim ve 

denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi. 4- Yönetim 
kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi. 5- Dernek 
için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması 
hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi. 6- Derneği Federasyona katılması veya ayrıl
ması. 7- Derneğin uluslararası faaliyetette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara 
üye olarak katılması veya ayrılması, 8- Derneğin feshedilmesi. 9- Mevzuatın kendisine verdiği 
diğer görevlerin yerine getirilmesi

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ:
Madde 15 : Yönetim kurulu 5 asil ve 5 yedek üyeden teşkil edilmek üzere Genel Kurulca 

gizli oy ile seçilir. Asil üyelikten boşalma olduğu takdirde en çok oy alandan başlamak üzere 
yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

İlk toplantı en yaşlı üyenin başkanlığında yapılır ve üyeler arasında görev bölümü başkan, 
sekreter, muhasip ve iki üyeden teşkil edilmek üzere karara bağlanır. Toplantı günleri kurulca 

' tesbit edilir. Toplantılarda salt çoğunluk aranır ve mevcudun salt çoğunluğu ile karar verilir.
Üst üste üç veya yılda on toplantıya mazeretsiz' yahut kabul edilir mazereti olmaksızın 

katılmayan üyeler kurul üyeliğinden çekilmiş sayılırlar. Buna dair kararı ilgilinin süre verilerek 
| savunması alındıktan sonra yönetim kurulu verir.

Madde 16 : Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sbebi ile yedeklerinin de yerine getiril 
meşinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut Yönetim 
Kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının 
yapılamaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine Mahalli Sulh Hukuk 
Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel 
Kurulu toplamakla görevlendirir.

Madde 17 : Yönetim kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir.
1 - Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçma yetki ver

mek.
2- Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve şube kurucularına yetki vermek.
3- Derneğin gelir ve gider hlsaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait 

bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.
4- Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde 

mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek.
5- Mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

j DENETLEME KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ:
Madde 18 : Denetleme kurulu 3 asil ve 3 yedek üyeden teşkil edilmek üzere Genel Kurulca 

seçilir.
Bu kurul derneğin hesaplarnı ve çalışmalaını devamlı denetleyerek asgari altı ayda bir 

hazırlayacağı raporları Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar. Ayrıca 
üyelerin dernek çalışmaları hakkındakl ihbajiarı üzerine ve rapor hazırlayarak gereğini yapar.

Yönetim kurülu her türlü hesap ve işlem dosyalarını talebinde denetleme kuruluna göster
meye mecburdur. Yönetim kurulu denetlemelerde zorluk çıkardığı takdirde Denetleme Kurulu 
zabıtla bunu tespit eder ve Genel Kurulun toplantıya çağrılmasını sağlar. Suç teşkil eden 
hususların tesblti halinde durumu İlgili makamlara İletir.

Madde 19 : Genel kurulca yapılan seçimi İzleyen yedi gün İçinde Yönetim Kurulu başkanı 
tarafından sayılan organlara seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları baba adları, 
doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve İkametgahları dernek merkezinin bllindiğUyerin en büyük 
mülki amirliğine yazı İle bildirilir.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:
Madde 20 ; Derneğin tüzüğü merkez Genel kuruluna İştirak eden üyelerin üçte İkisinin 

| çoğunluğu İle değiştirilir. Yapılan değişiklik kuruluştaki usule göre ilan ettirilir. Kesinlik kazanır.
DERNEĞİN GELİRLERİ :
Madde 21 : Derneğin gelirleri şunlardır: 1- Giriş ve üye aidatı, 2- Dernekçe yapılan yayın - 

lar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi 
| faaliyetlerden sağlanan gelirler. 3- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler. 4- Bağışlar ve 
! yardımlar 5- Yardım toplama hakkındakl mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak 
; bağış yardımlar. 6- Derneğin dış üyelerdeki gerçek veya tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlar
dan yardım almaşı İçişleri Bakanlığının İzni İle olur. 7- Fahri üyelik müracaatlarında 50.000.-TL 
giriş aidatı ödenir. Fahri üye olmayan müzik çalışmalarına İştirak edemez. Üyeler aylık

■ 50,000.-TL. den senelik 600.000* aldat öder. Bu miktarın yıllık veya taksitler şeklinde ödenir.
Giriş aidatı ve üye yıllık aidatını Yönetim Kurulu günün şartlarına göre değiştirmeye yetki -

I İldir. Devamı 5. Sayfada
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BABA'YA SESLENİŞ
Seçimler yapılalı kırk günü geçti..

İşin cılkı çıktı.
Aynı yolun yolcuları bir ■ 

ANAYOL'a varamıyorlar. Sis yok, 
yok..

türlü 
, pus

Babanın kızı ile üvey oğlu, 
anlaşabiliyor, ne uzlaşabiliyor, ve 
de hükümeti kurabiliyor. Birbirlerini

ne 
ne 
ite-

leyip duruyorlar baş ben olacağım 
başbakan ben olacağım diye.

Millet tedirgin, devlet işleri askıda, 
yürümüyor. Çepe çevre düşman fırsat 
kolluyor.

Yalnız kadayıfcı ve şürekasının yüzü 
gülüyor, ellerini oğuşturuyor koltuğu 
kapıp iktidara kurulmak için.

Sözde hiçbir siyasi lider o'nun 
gelmesini istemiyor. Oysa o ağır adım
larla sessiz ve derinden hedefe ulaşıyor 
yavaş, yavaş.

Hoca'yı Mesut, mesut edeceğe 
benziyor.

Baba... Sevgili Baba...
Şu anda size çok önemli tarihi bir 

görev düşüyor.
864 rakımla tepeden düze inip, 

ANAYOL'a varamayanları öncülüğünüz 
le vardırmak..

Kızın ile üvey oğluna "Gelin buraya, 
düşün arkama" demek..

Koca Millete dediniz; peşinize 
düştüde onlar mı düşmeyecek, ne

mümkün.
Sonra şu da var.. Size koltuklar hep 

bıraktırıldı... Bu kez rızanızla olacak, 
ayrılığı giderecek, küskünleri barıştıra - 
cak, Hoca ile yarıştıracaksınız 
ANAYOL'da.. Siz kazanacak, 
kazandıracaksınız.

Siz kendinize birşey İstemediğiniz 
halde; lütfedilen o yüce görevde, süre 
nizin yarısını doldurdunuz. O göreve sizi 
zaif, naif gövdesi ile taşıyan Sn. Erdal 
İnönü'yü de halef gösterip seçilmesini 
sağlayarak ne kadar vefalı olduğunuzu 
da kanıtlamış olursunuz. Zira, bugüne 
kadar siyasetçinin vefalısı pek görülme
di de.. Böylesi bir davranışınızla sizden 
sonra gelecek siyasilere rehber olur
sunuz.

Haydi Baba.. Baba benim.. Yap bir 
babalık. İn düze, geç merkez sağın 
başına. Kur ANAYOL'u.. Budur işin yolu.

Bir türlü Doğruyol'da yolunu bula
mayanlar ANAYOL'da şaşırmaz yolunu 
bulur.

Laik Devlet, şeriat tehlikesinden kur
tulur.

Sağ, selamet, sol nedamet duyar. 
Düzelir siyasi ayar.

Dediklerim doğru değilmi Baba.. 
Haydi Baba, göster kendini..

Fedakarlık size yakışır..

GEMLİK BELEDİYESİ SANAT VE KÜLTÜR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
4. Sayfanın Devamı:
TUTULACAK DERERLER:
Madde 22: Dernek aşağıdaki defterleri tutar. '
1- Üye Kayıt Defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri aylık veya yıllık aidatları 

bu deftere yazılır.
2- Karar Defteri: Yönetim kurullarının kararları tarih ye numara sırası ile bu deftere yazılır, ve karar - 

ların altı, başkan ve üyelerce imzalanır.
3- Gelen ve Giden Evrak Defteri: Gelen ve giden evrak, tarih ve numarası ile bu deftere kayıt 

olunur. ' '
4- Gelir ve Gider Defteri : Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan para 

ların da verildikleri yerler, açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.
5- Bütçe, Kesin hesap ve bilanço defteri: Bütçe, kesin hesap ve bilançolar bu deftere işlenir.
6- Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaş eşylar bu deftere işlenir.
7- Alındı Belgesi kayıt defteri
Bu sayılan defterlerin noterden tastikli olması zorunludur.
GELİR VE GİDERLERDE USÛL :
Madde 23 : Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu 

belgelerin saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak 
üzere beş yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alindi belgesi Maliye Bakanlığınca 
bastırılır. Derneğin talebi üzerine 30 gün içinde bu belgeler verilmez ise kanunda .usule göre, 
dernekçe bastırılan alındı belgeleri, mahallin en büyük mülki amirliğine onaylattırılarak bağış ve 
aidata kabulünde kullanırılr.

«Maliye Bakanlığınca resmi alındı belgeleri sağlandıktan sonra derneğin bastırdığı özel alındı bel- 
g^ri kullanılmaz. Bağış ve aidata toplayacak kişi veya kişilerin, dernek yönetim kurulu bir karar ile 
belirtirve bu karar o yerin on büyük mülki amirliğine tescil ettirilir.

TAŞINMAZ MAL EDİNME :
Madde 24 : Dernek amacını'gerçekleştirmek için bağış veya satın almak yoluyla taşınmaz mal 

edinebilir. Ve bunları satabilir, hibe ve terk edebilir..Kamu yararına çalışma karar almadıktan sonra 
Ikamegahı ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olanlardan başka taşınmaz mala sahip olamaz.

Derneğe satım-alınan veya bağış ve vasiyet yolu'İle derneğe intikal eden taşınmaz mallar, 
dernek adına tapuya tescilinden itibaren üç ay içinde İçişleri Bakanlığına bildirilir.

DERNEĞİN SANDIK KURMASI :
Madde 25 : Dernek yardım sandığı kurar, dernek sağlanan karı üyelerine.paylaştırmamak, faizi 

veya başkan adlarda üyelerine gelir sağlamamak şartıyla üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri 
İhtiyaç maddelerinin ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi Ihtiâçlarını karşılamak amacıyla 
sandık kurabilir. Sandığın kuruluş ve çalışma esasları İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelik 
çerçevesinde yönetim kurulunca tespit edilip, yürütülür.

LOKAL AÇMA :
Madde 26 : Dernek-rherkez veya şubesinin bulunduğu yerde mahallin en büyük mülki amirliğin

den izin almak ve kanunlara aykırı davranmamak şartıyla birer lokal açıp işletebilir.
DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYESİ:
Madde 27 : Genel kurulun derneğin feshine karar alabilmesi İçin, tüzüğe göre genel kurula katıl

ma hakkına sahip bulunan derneke üyelerinin (temsilci- üyeler dahil) en az üçte İkisinin toplantıda 
hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde, üyeler usulüne uygun 
olarak, ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olurs olsun fesih konusu 

‘ görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte İki çoğunluğu ile verilmesi 
^zorunludur. Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından beş gün İçinde mahallin en büyük mülki amir- 
ı ilgine yazı ile bildirilir.

Madde 28 : Genel kurul kararı İle fesih halinde derneğin menkul ve gayrimenkul malları, T C. 
Kültür Bakanlığı Kültür Korosuna devredilir.

Madde 29 : Derneğin şubesi yoktur.
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER :
Madde 30 : Yönetim ukurulu, üyelerinin musiki eğitimin temin için bir şef tayin eder.
Şef uygun gördüğü takdirde bir muavin tayin edebilir. Şef, musiki! eğitimi çalışmalarında ve kon- 

■serlerln yönetiminde bağımsızdır. Sorumluluğu yönetim kurulan karşıdır.
Eğitim şekil ve sistemin tespiti, üyelerin musllkl yeteneklerinin tayinine yararlı imtihan yönet- 

Imeliğlnln hazırlanması, konser kadrolarının tayini konuları Yönetllm Kurulu üyeleri şef İle birlikte şekil - 
İlendi rllr.

Madde 31 : Dernek gelirleri müsait olduğu takdirde şef, şef muavini İle gerekil saz ve ses eleman- 
llarına yönetim kurulunun onayı İle ücret ödenebilir.

Madde 32 : Yönetim kurulu, iş hacminin gerektirdiği hallerde lüzum görülen personeli tayen edip, 
■ücretini tespit etmeye yetkilidir.

Madde 33 : Yönetim kurulu disiplin ve düzeni sağlamak amacı İle bir İç tüzük yapar.
Madde 34: Dernek kurucuları olarak tüzükte adı geçen şahıslar onur kurulunun tabii üyeleridirler.
Türk Sanat Müziği ve derneğe örnek hizmetleri bulunan şahısların, gerekil durumllarda, Yönetim 

t Kurunu onayı İle ONUR KURULU'na kabul edilmiş olurlar. Yönetim kurulu çalışmalarının, dernekler 
I yasası tüzük ve yönetmeliklerine uzunluğunu gözler. Üyelerin davranışları İle derneğin genel çalış- 
İmalarının uyumluğululuğunu gözler ve yardımcı olurlar.

Yılda bir kez veya gerekli gördüğü durumlarda İnceleme yapar, vardığı sonuçları genel kurula
sunar.

YÖNETİM KURULU 
ADI SOYADI 
Maksut AKÇAY 
AH AKSOY 
ilhaml DESTAN 
Haşan SÖZÜNERl 
Mehmet DİNÇ

GÖREVİ 
Başkan 
Sekreter 
Şayman 
Üye 
Üye

MEDYADA SORUMLULUK ANLAYIŞI
Medya "televizyonu ve yazılı basını ile", 

ülke gündemine hakim oldu.
Aslında, ana görevi haber almak, haber 

vermek ve gerçekleri yansıtmak.
Ama.. Medya bütün bunlarla yetinmedi.
Şimdi.. Yüksek izlenme uğruna, "haber 

yaratmaya" da başladı.
Bu gün için, herkes medyadan şikayet 

ediyor.
Hatta... Medya mensuplarıda 

"medyadan şikayetçi".
Son "Kardak krizinden" sonra, Avrupa 

Gazeteciler Blrllği'de "Türk medyasından" 
şikayetçi olduğunu açıkladı.

"Yüksek izlenme oranı" ve birbirleriyle 
olan "yakışıksız rekabet" uğruna, hem iç 
politikada, hem de dış politika da, ülkenin 
kaybına neden oluyorlar.

İÇ POLİTİKADA MEDYA FAKTÖRÜ
- Hükümet kurma çalışmaları başlıyor.
Parti liderleri birbirleriyle görüşüyor.
Toplantı bitiminde, ortak basın toplantısı 

var.
İlk görüntü mükemmel olmasa bile, pek 

olumsuz da gözükmüyor.
Ama.. Medya Ordusu rahat durur mu?
Hemen liderlerin ve onlara yakın olan 

çevrenin, peşine düşüyor.
Akşam oluyor.
Bir bakıyorsunuz ki, liderler ye yakın 

çevreleri, muhtelif televizyonların haber p- 
rogramlarında "savaşa başlamışlar."

Bu arada, medya mensupları, savaşı 
daha sıcak hale sokmak için, "tahrik edici 
sorularına yoğun biçimde devam ediyorlar"

Peki., sonuçta kim kazanıyor.
Hiç kimse...
Ama.. Kaybeden belli.
Ülke kaybediyor, Türk halkı kaybediyor.
- Bir özel televizyon, başbakana ve 

hükümete kzgın..
Malvarlığı konusunda, yaptığı "tempolu 

yayınlarla" yetinmiyor.
Kibrisin satıldığından ve Boru Hatlarının 

kaybedildiğinden bahsederek, Hükümete 
veryansın ediyor.

Ama.. Nasıl, bir yüklenme...
Zaten pamuk ipliğine bağlı, bir hassas 

dengede seyrederken, "bu iki önemli 
konunun" belki seyri değişecek.

Bazı muhalif politikacılar da, bu yayın
lardan dolayı pek memnun ve mesut olu 
yortar.

BİR GÜN MUTLAKA 
"Büyük projeleri olan kararlı bir 
zekanın, sıradan insanların incelik
ten yoksun aklı üzerinde hakları 
vardır" Voltaire

Boş sözlerin 
gürültüsüyle sersemlerken halk 
ötekiler tarafından 
han-ı iştahayla yağmalanıyor RANTI

Her varlığın ilk yasasıdır 
kendini korumak ve yaşamak. 
Ya gözünü açacak, 
ya da gözünü açacak HALKI

Yolcu sonsuza değin 
gizemli yalnızlığında suskun. 
Alevler gökleri sarsa da 
tek dostu tanrısı onunl

Bir gün mutlaka yerini bulacak hak. 
Büyürken küçülen devlere bakın 
ne yataklarında rahat 
ne sokaklarda rahatı
BİR GÜN MUTLAKA, YERİNİ 
BULACAK HAKİ

30 OCAK 1996 Gemlik

Halbuki.. Kısa bir süre sonra, görev 
onların olunca, yapılan bu bilinçsiz yayın
ların, zorluklarını kendileri yaşayacaklar.

DIŞ POLİTİKADA MEDYANIN
YANLIŞLARI
- Çok kısa bir süre içinde, dış politikamızı 

etkileyen iki önemli olay yaşadık.
Bunlardan biri Avrasya Feribotu İle İlgiliy

di.
Feribot kaçırıldı. Gerginlik başladı.
Gerginliğin doruğa çıktığı an, bir bakı 

yorsunuz Çeçen Dış İşleri Bakanı, bir özel 
televizyonun Konuğu olmuş ve eylemcilere 
destek veren açıklamalar yapıyor.

Hükümet yetkilileri, belki böyle bir 
konuğun Türkiye'ye geldiğinden habersiz.

Belki haberleri var, ama böyle bir, konuş
ma yapacağı bilinmiyor.

Bu tip organizasyonlar, kontrol altına 
alınmadığı takdirde, ülkemiz önemli sıkın
tılara girebilir.

- Medya, sorumsuz davrandı ve "haber 
yaratma uğruna" iki ülkeyi savaşın eşiğine 
getirdi.

Erken haber ve canlı yayın uğruna, 
başarıları bile, Bulandırabiliyorlar.

"Kardak krizi" bitiminde, SAS 
Komandoları, görevlerini başarı ile tamam
lamışlar, botla dönüyorlar.

Arkalarında medya ordusu..
Olgun ve ağırbaşlı görüntü veren SAS 

Komandolarına "uzaktan sorular" başlıyor.
Bazıları da konunun ciddiyetine hiç 

yakışmayan "sulandırılmış sorular"
Haber yaratmayı seven, medyamız hem 

iç politikamızın, hem de dış politikamızın 
ülke lehine oluşmasında, katkıda bulu
namıyor.

Bırakın katkıda bulunmayı, sorun bile 
getiriyor.

Peki.. Kim düzeltecek bu medyayı.
Politikacılar düzeltemez.
Devlet ise, Medyayı karşısına almak 

istemez.
Çünkü medyanın bir anda "şantaj 

Makinası" olabileceğini de biliyorlar.
O zaman, iş medya sahiplerine, düşü 

yor.
Önce eğitim, sonra da, gerçek haber.
Peki, Buna rağmen, düzeltilemezse.
Ne... Olacak.
İşte o zaman "Medyayı Allaha havale 

etmek" gerekecek.

(Dursun

UÇSUZ- BUCAKSIZ
-Soyadımın. son iki hecesine -

Seni bekliyorum
Uçsuz-bucaksız özlemimle
Seni bekliyorum
Göklere sığmayan sevgimle

Yüzünü gördüğüm 
Sesini duyduğum an 
Tarifsiz sevineceğim 
Kollarına atılarak
Yudum yudum içer gibi 
Gözlerine bakarak
"Seni Seviyorum" diyeceğimi

Seni bekliyorum
Uçsuz - bucaksız özlemimle 
Seni bekliyorum
Göklere sığmayan sevgimle

Koşarak kucaklayıp 
Çılgınca öptüğüm an 
Sevinçten öleceğim. 
Başımı göğsüne koyarak 
İki gözüm iki çeşme 
Ellerine sarılarak
"Blrtananem olur musun" diyeceğimi

1 Ağustos 1991 Stockholm



6 Şubat lyyosaıı Gemlik kvRFEZ Sayfa: 6

ELEMAN ARANIYOR

Tevfik Sola ksu başı ve Oğulları 
İstiklal Cad. No. 26 GEMLİK

Tel: 513 11 75

Okullar 
açıldı

• 1995-96 eğitirin ve öğre 
tim yılınih ikinci dönem 
çalışmaldrıha 5 Şubat 
1996 pazartşsl günü baş
landı

19 Ocak 1996 cuma 
günü birinci yarı yıl tatilini 
tapnamlayan İlk ve orta 
dereceli okullarda öğrenci 
ler birinci dönem çalış - 
malarına gösteren kar - 
nelerini alarak,1- tatile çık1- 
mışlardı.

İLAN
S.S. İlkop Tüketim Kooperatifinin tasfiyesi nedeniyle, 

kooperatifimizden alacağı olan 
satıcıların ve hissedarların alacaklarını 

tahsil için, ellerindeki kanuni belgeleri ile birlikte 
kooperatif Yönetim-TASFİYE kuruluna müracaat 

etmeleri ilanen duyurulur.

Adres: Derhirsubaşı Mah.
Yedievler Sok. No: 2/A GEMLİK 
TEL: 5133595.

S.Ş. İlkop Tüketim Kooperatifi 
Tasfiye Kurulu Başkanı

Ali KAYA

[ğ]|lEİjgigJgJgjgjgjgOgjgigjBjgjgJ5J5îgjEİlSJSJ5IBEI|[5İ|

RAHMİ BABA RESTAURANT
RAMAZAN MENÜŞÜ :
İFTAR TABAĞI : Zeytin, Salam, Hurma, Peynir, Bal, Sucuk,Tereyağ .

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

375.00
Rezervasyonlarınız için : NOT : Rezervasyonların 1 gün
Tel: (0.224) 582 22 82 - 582 26 40 İS a’™ P<ma”

. -IS »a inesi GAYRİMENKULUN AÇIK ARTIRMA İLANI 
Dosya No: 1994 / 203 .T. GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı:
Gemlik ilçesi Armutlu Köyü Kayonağıl mevkiinde kain pafta : 16, parsel: 1053 tel 

kayıtlı 1819 m2 miktarındaki arsa üzerine inşaa.edilen ve tapu slclinde kat irtifakı 
halindeki karglr apartmanın B Blok 128/ 5000 arsa paylı 4. ncü kattaki (11) nolu | 
yazlık meskenin bir giriş antresi, kısmen teraslı bir salon İki yatak odası küçük ortak 1 
balkonlu mütfak, banyo Wc bir ‘arada olup elektrik ve suyu mevcut yazlık 
meskenin bilirkişi tarafından 600.000.000.-TL kıymet taktir edilmiştir.

Taşınmaz açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.
SATIŞ ŞARTLARI
T* Satış 15.3.1996 cuma günü saat 13.00- 13.20 arası GEMLİK İCRA MÜDÜR

LÜĞÜNDE açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin 3 
%75'ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını 
geçmemek şartı ile. İhale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın İ 
taahhüdü baki kalmak şartiyle 25.3.1996 pazartesi günü aynı yer ve aynı i 
saatlerde ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktgr elde edile
memişse gayrimenkul çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında 1 
gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma I 
bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40 ını bulması ve satış isteyenin ala - î 
cağına rüçhanı.olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, 
paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazıfndır. 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. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin fes
hine sebep olan tüm alıcılar Ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale .bedeli 
arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen 
mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt fazi ayrıca hükme hacet kalmaksızın 
Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alı
nacaktır.

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

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş 
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 994/203 T. sayılı dosya numarasıyla 
dosyamıza başvurmaları ,İlan olunur.

(İc.İf.K.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. jcra Müdürü
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KÖRJtZ 03S&İ
MATBAACILIK - REKLAMCILIK - YAYINCILIK VE TANITIM HİZMETLERİ

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

Serbest Meslek Makbuzu-Kartvizit-EI İlanı-

30 DAKİKADA BİLGİSAYAR SİSTEMLİ KAŞE VE MÜHÜR İŞLERİ
Gazhane Cad. Fikret Oto Elektrik yanı 51/A GEMLİK

Tel : 513 17 97
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Belediye Meclisi Şubat ayı toplantıları başladı
MÛDÛL 

kıymeüı] 
Taftam I 

ırfırano | 

'e aynı 
t edile- 
ınmda : 
artııma 
nala- I 
X3şka, I 
fazla I

Başkanın maaşına lırnan
»pey 
neleri 
nehri 
imiş

hak- 
beş 
obit\

♦ Belediye Meclisinin şubat ayı toplantılarının 
pikinde Belediye Başkanı Nurettin Avcj'nın maaşının -, 
pesbiti sırasında ii ANAP'lı üyelerden Hüseyin Ulükaya. 
've Aydın Kaya'nın çekimser kalması ve Mehmet 
‘Dinç île Ali Avöinın de toplantıya katılmaması 
Başkanın maaşının 10 milyon lira tırpan yemesine 
ineden oldu.
[ Belediye Başkanı Nurettin Avcı'nıh maaşının 70? 
>milyon lia olması ANAP'lı üyelerce, önerildi, ancak 
muhalefetin önerdiği 60 milyon lira oylanarak kabul 
edildi Belediye meclis toplantısında CHP'li iki üyede 
başkan maaşının 70 milyon olması için oy kullandı.

ıfes- 
edeli 
risilen 
ksızın 
n ah-

♦Şubat ayı toplantılarının ilkinde meclislerin 
vazgeçilmez imar konusu yine gündemdeydi. 
Ancak, meclise havale edilen imar konuları imar 
komisyonunda görüşülmek üzere komisyona 
havale edilmesi üzerine bu madde geçildi.

Belediye Meclisinde üst kadroya terfi edecek 
olan memurlar için kadro istenmesi ele alındı ve 
kabul edildi.

Belediye Meclisinde başkan maaşının 10 mil 
yon lira tırpanlanması konusu siyasi kulislerde 
günün olayı oldu. İki ANAP'lı üyenin çekimser 
kalması şok olarak nitelendirildi. Haberi Sayfa 3'te

açık

Ona sevdiğinizi söyleyin.

Marnı Sevgililer Günü Kurşunlu
esme

tmiş 
syta

E Yarın Dünya Sevgililer Günü.E İsa'da sonra 3; yüzyılda Rahip Sait 
yalentin'in İmparator Claudia Goticus'un 
yasaklarına rağmen aşıklara dini nikahın 
kıyıldığı gün...
P Her yıl dünyada 14 Şubat günü 

■Sevgililer Günü oldrak kutlanmaya 
■devam ediliyor.

Yarın, sevdiklerinizi sevindirmeyi unut- =5 mayın. Ona götüreceğiniz basit bir çiçek

bile gönültenni ölmaya yetecek. Bunu 
bile yapamıyorsanız; sevdiğinizi söy
leyiniz. Böylece sevdiklerinizin kalbini 
kazanacaksınız. Hatırlanmanın,hazzını 
tattıracaksinız.,

Ülkemizde de "Dünya Sevgililer Günü" 
son yıllarda daha bir anlamlı şekilde kut
lanmaya başlanması "Sevgi" kavramının 
yüreklerimizde yaşanmasına neden, olu 
yor. 14 Şubat tüm sevenlere kutlu.olsun. .

Bayram nedeniyle emekli maaşları 14-16
Şubat'ta ödeniyor

Vakıfbank
SSK
emeklilerine
maaş kıyağı

Vakıfbank Genel
Müdürlüğü aldığı kararla 
21-23 Şubat günü 
ödenecek olan SSK 
emekli maaşlarını 14-16 
Şübat tarihleri ardsında 
ödeneceği belirtildi. 
" SSK emeklilerinin 
Ramazan Bayramında 
para sıkıntısı çekmemek 
için kararın alındığı açık
layan Vakıfbank Gemlik 
Şube Müdürü Mehmet

Konak, 14-16 Şubat tarih
lerl arasında sahurdan 
itibaren emeklilerin 
bankalarından maaş 
alabileceklerini söyledi 
ler.

Vakıfbank Şube 
Müdürü Mehmet Konak, 
bankalarının Bankomat 
sistemine geçmesi • 
nedeniyle emekli maaşı 
alanların kart almak için 
başvuruda bulun - 
malarını da istedi,

HAFTAYA BAKIŞ
O Kadri GÜLER

Marmara Birlik
| Bu yıl Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi ortak
larını perişan etti.

Kampanya öncesi verdiği yüksek taban fiyatı ile ortaklarını 
sevindiren ve ürünü peşin, alacağını duyuran Birlik, milletvekili 
erken seçimleri bittikten sonra aradığı parayı bulamayınca bu 
kez ortaklarını hüsrana uğrattı.
‘24 Aralık seçimleri arefesinde DYP Bursa Milletvekili Cavlt 

Çağlar Gemlik konuşmalarında zeytin üreticisinin mağdur 
edilmiyeceğini ve kooperatife verilen zeytinlerin bedenlerinin 
peşin ödeneceğini, bu işin takipçisi olacağını söylemişti.

Sayın Çağlar şimdi zeytincinin sorunlarını unuttu, DYP 
içindeki kavgada saf aldı.

Sizin anhyacağınız zeytin üreticisi Allahıyla basbaşa kaldı. .
Birliğin ortaklarına dağıttı para 1 Aralık 31 Aralık arası veri 

len ürünlerin yüzde 30'u.
* Dünkü bir yerel gazetede haber dikkatimi çekti.

30-40 milyon lira alacağı olan bir vatandaş,-kooperatiften 
600 bin Hra para alınca şaşırmış kalmış, iş bununla kalmamış, 
Kooperatiften para alacağım diye Tarım, Kredi Kooperatifine 
borçlanmış. Borcunu zamanında ödemeyince faiz İşlemeye 
başlamış.
I Şimdi üretici feryad figah...

Benim zeytinlerimin parasını vermeyen kooperatif faizimi, 
ödesin veya bana da faiz versin diyor.
’■ Buyurun çıkın işin İçinden.
* Ramazan Bayramı girerken zeytin üretici bayrama buruk 
giriyor.

Budama, gübrejeme masraflarına pata bulamıyor.
Yerel siyasiler etkinliğini göstermeliler, heyetler halinde 

,Maliye Bakanına, gerekirse Başbakana çıkmalılar.
। „ Üreticinin trilyonlar tutan alacağı Birliğin kaplarında paraya 
çevrilmeye beklenirken, zeytin fiyatları da durmadan yükseli 
yor.

Siyasiler zeytin üreticisinin sesine kulak verşlnler.

M.K.Paşa: 70 
Gemlikspor 71

BurSa 'birinci amatör 
küme basketbol karşılaş - 
malarında Gemlikspor 
deplasmanda Mustafa 
Kemal Paşa basketbol 
takımını bir sayı farkıyla 
yenmeyi başardı.

Mücadelell geçen 
karşılaşmanın birindi şefini, 
açık farkla kapatan 
Gemlikspor;"ikinci yarı * 
ortalarında rakibinden geri 
kaldı. Maçın son 
saniyesinde Cüneyt'in üç 
sayılık atışı İle Gemlikspor 
karşılaşmayı önçle bitirdi.

Haberi Sayfa 8'de

imar 
planı

Kurşunlu Belediye 
Meclisinde yaptığı 
olağanüstü toplantıda 
Köy İçine imar planı . 
yapılmasını kararlaştırdı.

Geçtiğimiz hafto 
, Belediye Başkanı Bayram 
Demir başkanlığında 
toplanan belediye 
meclisinde eski meclis 
tutanağının okunup 
kabul edilmesinden sonra 
belediye 10 yeni memur 
kadrosu İstenmesi için 
görüşme açıldı.

Kadroların yetersiz 
olduğunu söyleyen 
Belediye Başkanı Bayram 
Demir, 'bilhassa yaz 
aylarında büyük sıkıntı 
çektiklerini söyledi.

Belediye Meclisi daha 
sonra eski köy içinin imar 
planlarının hazırlatılması 
kararını aldı.

Belde Belediye Başkanlafinın 
maaşlan 45 milyon lifa

İç İşleri Bakanlığı 
genergesine gör e 
Belediye Başkanlarının 
maaşlarının yeniden 
belirlenmesi için T. 
Kuçükkumla, Umurbey 
ve Kurşunlu Belediye 
Meclisleri geçtiğimiz 
hafta toplanarak, 
konuyu görüştü.
, Küçükkumla Belediye 
Başkanı Eşref Güre'nin 
maaşı 25 milyon liradan 
45 mllyop liraya 
çıkarılırken, Umurbey

Belediye Başkanı Mete 
Okay'ıh da maaşı 45 
milyon liraya yükseltildi.

Geçtiğimiz hafta 
olağanüstü olarak 
toplanan Belde 
Belediye Meclisi de 
Kurşunlu'ydu.

Kurşunlu Belediye 
Başkanı Bayram J 
Demirin maaşı 30 mil 
yon liradan 45 milyon 
liraya çıkartıldı.

Haberi Sayfa 3 'de

Gurbetçi kadın Armutlu yolunda ölü bulundu

II IIŞüpheli olum
Almanya'dan eşi İle bir- gezdiler.Jmartya'dan eşi İle bir

Hiçte tatile gelen Nutgün 
Aras(24)- adlı kadın' 
Armutlu yalçınlarında oto
mobilinde ölü bulundu.

' Eşi Ilhan Araş İle birlikte 
2 Şubat günü İstanbul'a 
gelen Nurgün Araş, 
annesinin yanında bulu- 
nan kızı Tuğçe'yl 
Almanya'ya götürmeyi ve 
bir süre tatil yapmayı 
düşlüyordu,

I Ih âh A r d s1 İn'' 
İstanbul'dan bir firmadan 
kiraladığı 34 SLL 27 plakalı 
özel otomobil İle bir süre

gezdiler.
Üç gün sonra otomobili 

İle kaybolan Nurgün Araş, 
geçtiğimiz günlerde 
Armutlu Esen köy kavşağın
da arabasıyla şarampole 
yuvarlanmış olarak ölü 
bulundu.

Gemlik Cumhuriyet 
Savcılığınca ifadesi alınan 
genç kadının kocası sinir 
krizleri geçirirken, Nurgün 
Aras.'ın..yakınlan yeğen
lerinin cinayete kurban 
gitmiş olabileceğini İddia 
ediyorlar.

ikisinden biri

TBMM Başkanı Sayın Kalemli:
"Ben. bu meclisi feshettirmem" demiş.
Feshettirmeyeceğine göre..
Ya mesh ettirecek, ya mest ettirecek..
İkisinden biri.

Tüm okur ve hemşerllerlmln Ramazan Bayramlarını 
en İyi dileklerimle kutlar, esenlikler dilerim.



13 Şubat 1996 Salı Gemlik KÖRFEZ Sayfa: 2

Yazarımız Yılmaz Akkıhç'ın rahatsızlığı nedeniyle yazısını bu hafta yayın - 
layamadık. Okuyucularımızdan özür dileriz. G.K.

gazi yorum Necati KARTAL

CUMHURİYET DÖNEMİ AYDIN ÇEŞİTLENMESİ(5)

İLAN
KÜÇÜK KUMLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemizin 1996 yılındaki benzir Motorin, yağ alımları ve yıkama yağlama 
işleri 2886 sayılı yasanın 35. maddesinin (c) bendine göre yüzde üzerinden 
eksiltme suretiyle ihaleye çıkarılmıştır. İhaleye katılacak firmalardan aşağıdaki 
belgeler istenmektedir.

1- Bu işle ilgili şartname belediye muhasipliğinden ücretsiz olarak temin 
edilebilir.

2- İhale 28 Şubat 1996 günü 14.00 Belediye Başkanlığı odasında yapılacak - 
tır.

3- İşin muhammen bedeli 2.000.000.000.-TL dır.
4- İsteklilerden bu İş için 20.000.000.-TL özel teminat alınacaktır.
5- İsteklilerden kanuni ikametgah, Ticaret Sicil Kaydı, Noter tastikli imza sirkü

leri getirmeleri,
6- Posta ile yapılan başvurulardaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
7- Bu ihaleyle ilgili KDV vergi, resim, harçlar işi alan kişiye aitlr.
8- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Keyfiyeten ilan olunur. Eşref GÜRE
Basın: 1996/3 Belediye Başkanı'

Cumhuriyet

Gemlifc 4i ç e Örfjütı

'Tzzm üyelerimizin ve
§ emdifafiadfanın
(Ramazan (Bayramını faıtlar, 
esenlifaer dileriz.

Cumhuriyet döneminde de aydın 
hareketi, nitelik bakımından, 
OsmanlI'nın Lale devrinden beri oluş
muş bulunan "seçklncl-aydın karak
teriyle" bir süreklilik ve benzerlik taşıdı. -

18. YYılın sonlarında ve 19. YYıİıı^ 
başlarında, batı da ortaya çıkan,aydın - 
Janma süreci;, tekno’lojihlp yaygınlaş
ması ve doğa blllmlerihih gelişmesiyle, 
toplum bilimi de bu süreçten et 
kilenerek "potlvlzm" akımını doğurmuş-, 
tu.

OsmanlI gydınlahnddn -Jön Türk* 
Ahmet Rıza Bey, bu akimdan et ’ 
kilenerek, daha sonraları oluşaçak 
bütün devlet yönetimlerini -etkileyip 
izlerini bırakacak "aydınların ideoloji
lerinin mihenk taşını oluşturdu"..

Böylece "Radikal batıcılığın resmi 
İdeolojisi" şekline' döhüşmüş plan 
"Pozitivizm"; Cumhuriyet Türkiye'sini inşa 
eden fiili gücün (CHP kadrolarının) de 
"resmi batıcı ideolojisi" oldu.

CHP'nin ve genç Türkiye 
Cumhuriyetl'nin "Çok partili ve seçimli 
bir demokrasiye dayanan bir karakter 
göstermemesinden dolayı, tüm toplum 
kesimlerinin temsilcisi bir politik parti 
(vede devlet modeli) olmaktan öte, 
yenillkçl-seçklncl bir 'slvll-asker aydın' 
karakteri gösterdi"

Böylece, OsmanlI'dan beri süre 
gelen "Bürokrat Aydınlar" sınıfsal karak
terin yokluğundan Ve batılı "reformları 
yukarıdan aşağıya devlet eliyle 
gerçekleştirmesinden" dolayı, 
Cumhuriyet Türkiyesi'nde de aynı 
karakter devam etti. Aydın, bürokrat 
kimliğiyle birlikte anılıyordu.

Ancak, sürecin ilerlemesiyle birlikte, 
ortaya çıkan gelişmeler ye yeni 
yapılaşmalar, kendine, uygun yeni 
aydın tiplerini de ortaya çıkardı.

Tek parti döneminin sonlarına doğru, 
daha 'adem-i merkeziyetçi düşünen', 
kültürel düzeyde ise, 'geleneksel değer 
ve ideolijinin bir bölümüne sarılan', 
ekonomik olarak da 'hür- teşebbüscü' 
akımın gelişmesiyle; a dönemde 
toplum içinde hala varlığını aydın 
algılaması İçerisinde bulan-okumuş, 
eğitim görmüş insanlar anlammda- 
avukat, doktor, nötet vb. kesimler 
ortaya çıktı.

Bunlar daha çok, göreli bir 
gelenekçilikle, özel teşebbüsü bir
leştiren "Demokrat Partinin kadroları" 
haline geldi.

Bunlar, ideolojik ve politik tutumlarıy-, 
la OsmanlI ve genç TC bürokrat- aydın
larından farklı, ama batılı aydın tanım - 
laması, karakteri ve özelliklerinden 
tamamen farklı, bürokratik olmayan 
Türkiye'ye özgü aydın tipini doğurdular.

Bu kesimler dışında Cumhuriyet. 
döneminde unutulmaması ve ülkenin 
özgünlüğü açısından öğretmen 
oküjlörını ve öğretmenleri "aydın 
kategorisine" sokmak gerektiğini 
belirtmeden geçemeyeceğim.

, Cümhüriyef döneminde geniş çaplı 
yenilikler alfabe değişikliği, köy nüfusuna 
eğitim olanakldrının açılması; kırsal ke 
simde de okuma fırsatı bulan gençlerin, 
genelde öğretmen okullarını seçmesi, 
sonuçta "köy öğretmenliği denen aydın 
tipini" ortaya çıkardı.

Cumhuriyet Türkiyesi açısından "köy 
öğretmeni OsmanlI'dan kalan 
geleneksel ideolojinin değişmesini 
sağlayan, devletin - Cumhuriyet ideolo
jisinin- köydeki temsilcisiydi"

Bu yapısıyla 'köy öğretmenleri' yalnız 
eğitimsel değil, aynı zamanda "politik 
bir çerçeve içerisinde" bulunmasıyla, 
(sürecin bir döneminde) hem gelenek-- 
sel, hem de organik aydının tarihsel 
fonksiyonunun bir bölümünü yeriyordu.

1950'ierden sonra kapitalizmi!^ 
gelişmesi ve 1960'lardan sonra 
sanayinin gelişmesiyle, toplum dinamik
lerinde önemli değişimler oldu.

Okumuş, şğitim görhnüş, dünyayı^ 
tanıyan "teknograt" nitelikli kadrolar ile 
1961 Anayasasının üniversitelerde 
yarattığı özerklikten dolayı ortaya çıkan 
"bilim adamları", artık devlet kapısı 
dışında iş bulabilme ve yaşamını! 
sürdürebilme olanaklarını buldu. Bu da, 
"devlet kontrolü dışında aydınlann doğ
masına ve çeşitlenmesine yol açtı"

Dünyada ve Türkiye'de iletişim 
olanaklarının gelişmesi, küreselleşmenin' 
başlaması; dünyadaki kamplaşma ve 
sınıf hareketlerinin Türkiye'yi etkilemesi 
ile aydın hareketi değişti ve çeşitlendi..

197Ö'lerden sonraki sürece gelme
den, Cumhuriyet Türkiyesi'nin 30'lu 50'li 
ve 6Q'lı yıllarını . incelerken genel 
kategoriler yanında özgünlüğünden 
dolayı, "kadro hareketi", "yön" ve bir 
kısım yayın organlarını, tartışmakta 
günümüz açısından büyük fayda 
görüyorum.

Haftaya kadro hareketi, yön ve bazı 
yayınları tartışmak üzere mutlu kalın.

M Dost ve müşterilerimin
■ Ramazan Bayramınızı en iyi 

dileklerimle kutlar,
» mutluluklar dilerim.

Abdullah GÜRE
Blcad. GEMLİK. ÇİÇEK KASABI

GEMLİK KÖRFEZ
|| Haftalık Siyasi Gazete
i Yıl: 23 SAYI: 1102 

Fiyatı :10,000 TL. 
ıhlbl ve Sorumlu Müdürü : KADRİ GÜLER 
etim Merkezi: Gazhane Cad. No.51/A 

Tel: 513 17 97 GEMLİK
Basıldığı yer: KÖRFEZ OFSET 

aacılık Yayıncılık - Tanıtım Hizmetleri

Doğayı
Sev, 

yeşili Koru

ÇATAK GİVİAI
TAKIM ELBİSELER - KAZAKLAR - HIRKALAR 

GÖMLEK VE KOT ÇEŞİTLERİ- YÜNLÜ TAKIMLAR ETEKLER - 

KEMER - KRAVAT- ÇANTAKADİFE VE KUMAŞ PANTOLANLAR -

İYİ BAYRAMLAR
eÜLER YÜZLÜ mAĞAzA

Hli Çatak ue Oğulları
Demlrsubaşı Mh. Mesudiye Sk. Otel Umurbey Altı

■ÜS Tel : 513 20 75 GEMLİK
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Belediye Meclisi Şubat ayı toplantıları başladı.

I Belediye Meclisinin 
şubat ayı toplantılarının 
ilkinde Belediye Başkanı
Nurettin Avcı'nın maaşı 
[görüşülür ke n^lkl 
lANAP'lının toplantıya 
bulunmaması nedeniyle 
10 milyon lira tırpan yedi.

Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı'nın 8 Şubat 
[1996 Perşembe günü saat 
14.00'de toplanan 
Belediye Meclisinde bir 
önceki toplantı 
tutanağının okunup 
görüşülmesinden sonra 
toplantı gündemin diğer 
maddelerinin görüşülme
sine başlandı.

ANAP'tan Mehmet 
Dinç ile Ali Avcı, DYP'den 
Ali Acar'ın katılmadığı 
Belediye Meclis toplan-
tısında Belediye Başkanı

Nurettin Avcı'nın maaşının 
İç İşleri Bakanlığı tarafın
dan belirlenen ilçelerin
nüfus durumlarına göre 
asgari ve azâmi limitler
den ödenmesi İçin meclis 
kararı görüşmeye açıldı.

ANAP'lılar Başkan 
maaşının nüfusu 50 bini 
geçen İlçelerin en üst 
rakkamı olan net 70 mil 
yon liradan ödenmesi İçin 
önerge verdiler. DYP ve 
RP'lilerin önergesi ise 60 
milyon lira idi.

Oylamada ANAPMg 
Aydın Kaya ile Hüseyin 
Ulukaya'nın çekimser oy 
kullanması üzerine teklif RP 
ve DYP'İllerin. red oylgnyla 
kabul edilmedi. Böylece 
muhalefetin 60 milyon lirâ 
önerisi kabul edildi.

Başkanınım maaşının 70 
nhllyon üst sınırdan öden
mesini desteklemesine

CHP'lilerin Belediye di.

karşın ANAP'lı Hüseyin 
Ulukaya ve Aydin 
Kaya'nın çekimser oy kul
lanarak muhalefetin öneri 
sinin mecliste kabulüne 
olanak tanıması şok etki 
yaptı.

Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı'nın maaşı - 
na ANAP'lıların çekimser 
kalarak 10 milyon lira tır
pan yemesi siyasi bir skan- 
dan olarak nitelendirildi.

Daha sonra kadrosu üst 
dereceye çık an । 
memurların durumları 
.görüşülerek kadro isten
mesine karar verildi. 
İmarla ilgili konular ise bir 
sonraki toplantıya ertelen-
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Mübarek Ramazan 
bayramınızı kutlar, 

ailenizle birlikte 
sağlıklı ve mutlu 

günler geçirmenizi 
temenni ederiz.

Anavatan Partisi 
Gemlik İlçe
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Ticaret 
Odası 
iftar

V •

Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası,-Ramazan ayj; 
nedeniyle geleneksel iftar, 
yemeklerinden birini daha . 
yerine getirdi.

Geçtiğimiz hafta cuma 
gunu akşamı Atamer 
Tesislerinde verilen iftar 
yemeğine Kaykamam 
Orhan Işın, Belediye. 
Başkanı Nuretin Avcı, 
Garnizon Kumandanı,Bilge 
Günkent,.Ticaret Odası 
Başkanı Kemâl Akıt , İlçe 
Jandarma Bölük Komutanı 
yönetim kurulu üyeleri, 
Banka Müdürleri, daire 
amirleri, fabrika müdürleri, 
gazetemizi temsilen 
Sorumlu Müdürümüz Kadri 
Güler katıldı.

İlçe Müftüsünün duası 
ile yemek sona erdi.

Belde 
Belediye 
Başkanla 
rının 
maaşları 
45 milyon 
lira

Gemlik Belediye 
Meclisinin Başkan maaşını 
60 milyon lira olarak bağla- 
mast üzerine Küçük Kumla, 
Kurşunlu ve Umurbey 
Belediye Meclislerinin de 
geçtiğimiz hafta yaptıkları 
toplantılarda başkan - 
farının maaşlarını üst sınır 
;oldn 45 milyon liradan 
belirlediği öğrenildi.

.Geçtiğimiz yıl belediye 
ye kavuşan Kurşunlu 
Belediye Başkanı Bayram 

:Demir'in 30 milyon lira olan 
maaşı, yapılan olağanüstü 
toplantıdan sonra 45 mil 
yon liraya çıkarıldı.

Küçük Kumla Belediye 
Başkanı Eşref Güre ve 
Umurbey Belediye Başkanı 
Mete Okay ’ın maaşları da 
Belediye Meclislerince 45 
milyon lira olarak kabul 
edildi.

oalk 
Eğitim 
Müdürlüğü 
Bilgisayar ' 
kursu açıyor 
Gelinlik Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğünce 26 Şubat 
günü dos, basic,windöws, 
iötÜSİ programlarını kap- 
saypn kursa açıyor. Kayıt 
parmak isteyenlerin Halk 
•Eğiten merkezi 
Müdürlüğüne başvurmaları 
istendi.

Gonca YERLİYURT =

BOŞLUK
Geçtiğimiz günlerde Milliyet Gazetesi'nde Umur 

Talu'nun çok gerçekçi bir yazıyı yayınlandı. Yazıyı 
sizinle paylaşmak istiyorum.

"Bilgi çağı'1... Ve ne çok şey "bilmiyorum".
Önümü göremiyorum.
Bazen "sis" diyorlar. Bazen "kirlilik".
Karşımda konuşuyorlar, konuşuyorlar. Vücutları 

kayboluyor, sırf ağız. Kelimeleri yakalamaya 
çalışıyorum, avucumda kayboluyorlar.

Önümden hızla "olaylar" geçiyor. Tam birini 
anlamaya çalışırken yitip bitip gidiyor. Sağımda 
yenisi başlıyor, tam ona dönmüşken solumda bir 
başkası,, hayır bir de arkamda, sonra tekrar 
önümde.

Konup uçup gidiyorlar.
Hiçbirine dokunamıyorum, elimle tutamıyorum.
Aynı anda binlerce makineden binlerce film 

oynuyor. Sesler bibirine karışıyor, görüntüler bir
birine giriyor. Hepsi anlamsız, konusuz, perdesiz 
"tek film" oluyor.

Hep "aynı" film.
Hiçbir kare bir başkasına benzemiyor, her kare 

bir başkasını hatırlatıyor. “Aynı" sahneler hiç 
değişmeden hızla akıp gittikçe “film"in değiştiğini 
sanıyorum.

Yüzler değişiyor, dekor değişiyor, "film" yerinde 
sayıyor. Film ileri geri sarıyor.

Filmden kareler kopuyor, etrafa savruluyor. 
Hepsinin peşinden koşuyorum. Bir o yana bir bu 
yana. Çamurlara batıyorum, çukurlara düşüyorum, 
bitap düşüyorum.

Bütün kareler birden bağırıyor. kahköîarinTçirxfe 
çığlıklarda kahkahalar, bir müzik sesi, hayır silah 
sesi, galibe başbakan sesi.

Ne kadar gürültü çıkarıyorlar ve ne kadar 
kocaman. Bütün dünyamı dolduruyorlar 
Aralarında kayboluyorum, başım dönüyor, bir gir 
dabın içinde boğuluyorum. Bütün görüntülere 
yapışıyorum can havliyle.

Ellerim boşlukta. Hiçbir görüntüye tutunamıyo
rum.

O kadar çoklar ve ne kadar yoklar.
Hepsi boşluk. Bütün dünyamı dolduran bütün 

görüntüler koca bir boşluk. Bütün makinelerden 
boşalan bütün filmler koca bir boşluk. Dayanılmaz 
bir gürültü boşlukta yankılanıyor. "Görüntünün 
gürültüsü" sağır, "gürültünün görüntüsü" kör ediyor.

HA“An.n S-Oh3E7, ZT.'B-EHCETCOŞKUM

Tarih içinde Gemlik ve Havalisi

YEŞİL CAMİİ ve TÜRBESİ

14 Şubat
Sevgililer günü'nüz

Kutlu Olsun.

Çpost ve müşterilerimin CJ^amazan 
Cgayramfarını kutlar, aileleriyle 

birlikte sağfıfc ve mutfufufc 
getirmesini dilerim.

RRSLRN TİCARET
İsmail ASLAN

ÇİMENTO , DEMİR, ÇİVİ PRELLİ LASTİKLERİ YETKİLİ BAYİİ

Yıldırlm Bayezlt öldükten sonra Bursa 
şehrinde kardeş kavgaları yıllar yılısür - 
müştü. Sonunda Çelebi Mehmet 
OsmanlI padişahlarının dördüncüsü 
olarak tahta, oturdu.

Mehmet Çelebi tahtını . 
sdğlaşlaştırdıktan sonra Timur .askerinin 
harabeye çevirdiği ülkeyi yeniden 
kalkındırma çabası ile yeni yeni iman 
hareketlerine başladı. Bu bakımdan 
kendisine OsmanlI Devletinin ikinci kuru-' 
cusu gözü ile ile de bakılır. Hanlar, 
hamamlar, köprüler, mektep-medrese, 
cami, türbe sayısız eser bıraktı.

Bursa'daki Ünlü ipek hanı da Çelebi 
Mehmet devri eserlerindendir. Zarif 
Osrinanlı kemerleri İle yapılmış olan bu 
gözalıcı yapıt 1967 yangınında harap 
olmuştur. Önceleri âdı Sultan Han-ı ipek 
iken sonraları paytonçular hanı olarak 
anılmaya başlandı. İpek hanı Yeşil 
Külliyesine gelir olarak yaptırılmıştır.

Çelebi Sultan Mehmet zamanında 
yapılan eserlerin en ünlülerinden biri de 
Yeşil Camiidir. Sanat yönünden bir şah - 
eser olan bu camiin planı" Hacı İvaz 
Paşa tarafından hazırlanmış, adını, iç 
duvarlarını kaplayan son derece güzel 
bir yeşil renkte olan çinilerinden almıştır.

Yeşil türbe İse Yeşil Camiin tam 
karşısına düşer. Bursa şehrinin en göza - 
hcı eseri olan türbe, sekiz yüzlü olup, dışı 
çini kaplama tek katlı gibi görünüyorsa 
da, Rdhitlerln bulunduğu salonun altın

da, her mezar için ayrı olmak üzere, 
tonozlarla ayrılmış bir mahzer vardır ki, 
burası mezarlar salonudur. Üst kattaki 
sendikalar temsilidir.

Türbenin iç duvarları yerden beş 
metre yüksekliğe kadar yeşil renkte altı
gen çinilerle kaplıdır. Çinilerin aralarında 
ve üst duvarlarda su şeklinde girift çiçek 
motifleri, görülür. Pencerelerde çini ile 
yazılmış ayetler ve hadisler vardır. 
Lacivert zemin üstünde altın sarısı yaldız 
ve Türk mavisi işlemeli girift çiçek motif 
leri ve yaprak motifleri ve Arap harfleri 
ile süslü tavan çinileri birer sanat şahe
seridir.

Türbenin giriş kapısının iki yan 
yüzünde kabartma çini ile yazılar.olup, 
çiçek motiflerinin üstüne dilimli yarım bir 
kubbenin oturduğu çini süslemeler 
arasında türbenin hitabesi yazılıdır.

"Osmanoğlu, Orhanoğlu, Muratoğlu, 
Bayezlt Sultan Mehmet Türbesi 1421 
Mayıs"

Türbede Sultan Mehmehten başka 
kızları Selçuk Hatun, Hafza Hatun, Sitti 
Hatun ve Sultan Mehmet'in ebesi Daye 
Hatun ile Şehzade Mehet, Şehzade 
Yusuf ve Mustafa'nın lakitleri vardır.

Türbe başındaki büyük selvl ağacının 
dibinde İki mezar daha vardır kİ, bunlar- 
dan birinde Tacüttarih sahibi 
Saadettln'ln babası Canin, ötekinde ise 
Aziz Ahmet Paşa yatarlar.

Haftaya: EFSANELER
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|J0t iyi dileklerimizle üyelerimizin ve GÜnCeL SORURLAR
dostlarımızın Mübarek Ramazan 

^^f^amlarını katlar, daha nice sağlıklı ve 
PHmû/m bayramlar geçirmelerini diteriz.

SaygıfartmızCa 

GEMLİK ŞOFÖRLER DERNEĞİ 
VE OTOMOBİLCİLER ODASI

YÖNETİM KURULU

En iyi dileklerimle dost ve 
Müşterilerimin Bayramını kutlar, 
Çığlık ve esenlikler dilerim.

Saygı (cırı m fa 

Emir DOĞRU 
DOĞRU NAKLİYAT

. Oost ve Müştenierinıizi^g:

9gSİI^Uklm " ■

■■■
İstiklal Cad. No :49 GEMLİK 
Tel: 5131281-5133228

■■■■I
GEMLİK ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER 

ODASI BAŞKANLIĞINDAN

CENEL KURUL İLANI
Sayın Üyemiz,

• Odamızın 1. Genel kurul toplantısı 14 Mart 1996 perşembe günü saat 
10.00'da Gemlik Şoförler ve Otomobilciler Odasında yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde II. Genel kurul toplantısı 23 Mart 1996 
cumartesi günü saat 10.00'da aynı gündemle Milton Aile Çay Bahçesinde 
yapılacaktır.

Üyelerimizin belirli gün ve saatte odamıza verilmiş kimlikleriyle birlikte teşrif 
leri arz ve rica olunur.

YÖNETİM KURULU

gündem :
1- Açılış, Başkanlık divanı seçimi, saygı duruşu
2- Yönetim kurulu faaliyet raporu, kesin hesap raporları İle Denetim kurulu 

raporunun okunması, görüşülmesi ve ayrı ayrı kabulü.
3- Yönetim Kurulu ve denetim kurulunun ayrı ayrı İbrası
4- Bütçe ve çalışma programının görüşülmesi, aynen veya değiştirilerek 

ayrı ayrı kabulü.
5- Birlik tarafından gündeme alınması İstenilen yetkilerin görüşülmesi ve 

kabülü.
6- Dileklerin tesbltl
7- Yönetim ve Denetim kurulları üyelerinin ve yedeklerinin seçimi.

‘erol gürça<y
İKTİDAR ARAYIŞINDA "OYUN İÇİNDE OYUNLAR"

İktidar arayışları sırasında, "sergilenen bazı ilginç taktikler", gözden kaçmı 
yor.

Hiçbir konuda anlaşamayan, "Merkez Solun Liderleri" bir konuda "ortak 
tavır" içindeler.

Sürekli olarak ve baskılı bir tempo ile "ANAYOL"un kurulmasını, savunuyorlar. I

Tabi. Durup, dururken, İktidara talip olmak yerine, başka partilerin iktidar 
olmasını savunmak, bazı, "ince politik hesaplar" yüzünden oluyor.

- Enflasyon ve İşsizlik yüksek boyutlarda
- Yakın komşularımız ile olan "sıkıntılı ilişkiler" ortada
İçerdeki ve dışardaki bu önemli sorunların, ANAYOL Hükümetini, kısa 

zamanda bitireceği hesaplanıyor.
"Merkez Soldaki liderler", olabilecek bir ANAYOL hükümetine girmeyi, pek 

tercih etmiyorlar.
Düşünceleri "Dışarıdan destek ver mek"
İleri de, baktın işler, kötüye gidiyor.
Desteğini çekersin, sorumluktan kurtulursun.
Hükümeti düşürmede, uzun dönemde, daha hızlı yıpranmasını sağlarsın.
"Merkez Sağdaki" iki liderin, hükümet kurma çalışmaları sırasındaki, “sen, 

ben kavgaları" medyanında yardımıyla, çok iyi kullanıldı.
Şimdi iş, ANAYOL'u hükümet yapmaya geldi.
Eğer bu da olursa.
"Merkez Sağ" çözülecek, belki de bitecek.
Doğru Yol Lideri, işin farkına vardı.
“DSP ve CHP Hükümet kursun, DYP ve ANAP dışardan desteklesin” diye bi 

öneri getirdi.
DSP Lideri, hemen tepki gösterdi.
"Bunlar solu yoketmek istiyorlar" diye.
İşte.. "Merkez Solun", ANAYOL'un iktidara gelmesi konusundaki ısrarın 

temelinde bu yatıyor.
"Merkez Sağın" çözülmesi,. •
Refah Partisi Lideri de, işin farkına vardı.
Hükümet olmak için, ANAP'la koalisyon kurmak için, artık pek fazla istekli 

görünmüyor.
ANAP'la olabilecek koalisyonun, şartları ağırlaşıyor.
Refah Liderinin, ilk günlerdeki yumuşak ve gereğinden fazla hoşgörülü 

tutumu, kayboldu.
O da, işin farkına vardı.
Kamuoyunda, lüzumunden fazla yıpranan ve "sen ben kavgası yüzünden 

büyük prestij kaybeden "Merkez Sağın" çözülmesinden, önemli bir pay kap 
mayı, hedefliyor.

Sayın Erbakanın, ANAP'la ortak olma ihtimalerinin en yüksek olduğu t 
dönemde, "İran devrimi, İslam Birleşmiş Milletleri, İslam Natosu gibi" yaptığı 
ilginç çıkışlar, artık ortaklığa, pek istekli olmadığını gösteriyor.

"Merkez Sağın" çözülmesini bekleyen taraflar, hükümet kurmak için, “sa 
olsunlar", Merkez Sağın yerine de, düşünüyorlar.

ANAP- DYP anlaşmazlığında, hep ANAP Lideri lehine tavır koyan, "Say
Ecevit'in ANAYOL için son teklifi, çok ilginç."

ANAP Liderine, "Dönüşümlü Başbakanlık formülünde, niçin Sayın Çiller'i 
önceliğine karşısın" diyor ve konuya yeni bir boyut getiriyor.

Şimdi... Önümüzdeki günlerde, ÂNAP-DYP görüşmelerinin yeniden başlatıl 
ması planlanıyor.

Pek.. Yakında, ANAP-DYP görüşmeleri yeniden başlayabilir.
V e... Dönüşümlü Başbakanlık ta, ilk sırayı Sayın Çiller alabilir.
Belki de, bu hükümet "Merkez Sağın son şansı olacaktır."
"Merkez Sağ" hükümet olmasa da, sıkıntıları devam edecek gibi..
Doğru Yol Partisini, bugüne kadar, iktidarda olma avantajı bir arada tutabil 

dİ.
ANAP'ta, dört yıldır iktidar hırsı ve arzusu ile yanan tutuşanlar var.

" ANAP iktidar ortağı olamazsa, muhafazakar ve "ikbal peşinde koşmayı 
seven bir kısım liberal kanat" huysuzlanmaya başlayacaklar.

Sözün kısası..
"Merkez Sağ" bıçak sırtında.
İktidar olsa, yıpranmasını bekleyenler ve mirastan pay almak isteyenle 

tetikte bekliyorlar.
İktidar olması, farklı eğilimlerin ve çıkar guruplarının vereceği rahatsızlar pd 

tiyi bölünme noktasına getirebilir.
Halkımız, milletvekillerini, "siyasi Mehmetçikler" olarak görmek İstiyor.
Ülke için, her an göreve hazır olmalılar.
Görevi üstleneceklerine, başkalarına havale etmeleri, hatalı oluyor.
Güçlenmeyi, başkalarının çökmesine ve yıpranmasına endeskleyen zih

niyeti ülkeyi çıkmaza sürükler.
Hepimizin, yıpranma pahasına, "bu taşın altına elimizi koymamız" gerekiyı 

pr.
Ülkemizin yakın bir zamanda yeni bir erken seçime İhtiyacı var.
Ama... seçim barajları düşürülmüş, yeni ve, adli bir seçim kanunu da 

gerekil görülüyor.
Yazıma, politikacılara bir çağrıda bulunarak, son veriyorum. "Politikacılar, 

lütfen artık oyunları bırakın sağ duyunuzu kullanın"
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KÖKJtZ OJS&î
MATBAACILIK - REKLAMCILIK -YAYINCILIK VE TANITIM HİZMETLERİ

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

Tüm Gemlik Halkının Mübarek 
Ramazan Bayramını kutlar, 
sağlık Ve esenlikler dileriz.

Ilost ve ıııiişterilcriıiiiziıı

I Ramazan Bayramını 
camlan kutlarız.

Doğru Yol Partisi 
Gemlik İlçe 
Teşkilatı

ÇAKMAK KUYUMCULUK
Ahmet ÇAKMAK

QemPib(!i dost ve müşte/uCe/umigin 
oUüba/teb ^Pamagan ^Bay/tamPa/um 
butCan, sağCıb.
mutMub ve başafttPaft diCe/ıig.

V■ ILDIRIM TUZ A.Ş.
Tel: (0.224) 514 36 74 GEMLİK

Pazar Cad. No : 6 Belediye Karşısı GEMLİK
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GEMLİKSPOR

İn
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Adres: Demirsubaşı Mah.«L 
Yedievler Sok. No: 2/A GEMLİK 
TEL: 513 36 95

S.S. ilkop Tüketim Kooperatifi 
.. Tasfiye Kurulu Başkanı, n

Ali KAYA

İllin , IvOKFEZ.

Dost ve müşterilerimizin 
Bayramlarını candan kutlarız

Gemlikspor basket takımı rakibini 1 basketle yendi

Mustafa Kemal Paşa 70
GOOD YEAR - LADA- İSUZU GEMLİK BAYİİ 

Tevfik Solaksubaşı ve Oğulları 
İstiklal Cad. No. 26 GEMLİK 

Tel: 513 11 75
ELEMAN ARANIYOR

1 ı I i 
i İ l I

İLAN
S.S. İlkop Tüketim Kooperatifinin tasfiyesi nedeniyle, 

kooperatifimizden alacağı olan 
satıcıların ve hissedarların alacaklarını • 

tahsil için, ellerindeki kanuni belgeleri ile birlikle 
kooperatif Yönetîm-tasfiye kuruluna müracaat 

etmeleri ilanen duyurulur.

I ı ı i ı ı ı I
ı ı i

HAKEMLER : Murat Dişçi (3) Sedat Sılacı 
(2)

Mustafa Kemal Paşa Spor:
Hakkı (*)2, Metin (****) 28,Buğra (*), 

Tuncay (**) 8, Muzaffer(****) 22, Gürdal(*) 
72, Ümit (*)4

GEMLİKSPOR : İbrahim (****)! 5, 
Mehmet(****) 19, Ceyhan (****) 14, Yalçın 
(****)9, Cüneyt(****) 10, Barış (***)2, 
Aykut(***)2

İlkyarı: 25-36 Gemlikspor
Üçsayı: Metin(3), Muzaffer(l), Ceyhan

, Cüneyt (1) Yalçın?1) >
* İlçemizi Bursa •< Basketbol 1. kümede 

temsil eden Gemlikspor Basketbol takımı 
geçtiğimiz hafta cumartesi günü Mustafa 
Kemal Paşa deplasmanında iyi bir 
mücadele.sonucu anlamlı bir galibiyete 
irtişasını attf;

Karşılaşmaya çok iyi başlayan

takımımız maçın 10. dakikasında farkı 15 ~ 
sayıya çıkardı. İlerleyen dakikalarda f 
Kemal Paşa'nın arayı kapatma çabaları 
sonuç vermeyince ilkyarı takımımızın 3$- 
25 önde kapamasıyla Son buldu. |

İkinci yarıya tam pres İle başlayan 
evsahlbl Kemalpaşa, farklı skoru kapa 
tarak maçın bitmesine 5 dakika kala öne 
geçti. İbrahim 5 faul alınca oyun dışı 
kaldı.

Maçın son 5 saniyesinde takımımız 70- 
68 mağlup iken, Cüneyt'in 3 sayılık atışıyla 
karşılaşmayı 1 sayı farkla kazandık.

Gemlikspor Basketbol takım|, 12 
kulübün bulunduğu 1. amatör kümede 6. 
galibiyetini alarak orta sıraladdki yerini 
koruyor.

Gemlikspor Basketbol takımı 1 Mail 
günü Beden Eğitimi Öğretmenleri takımı ile 
karşılaşacak.

I ff

rahmi baba restaurant
RAMAZAN MENÜSÜ : JVlutlu tfayramlar dileriz
İFTAR TABAĞI : Zeytin, Sala m, H urma, Peynir, Bal,Suc u k,Tere ya ğ . 
Ramazan Pidesi Ayran, Çorba, Salata, Pilav, Etli.Yemek, Tatlı, Çay."

jYlutlu bayramlar

Rezervasyonlarınız için:
Tel: (0.224) 582 22 82 - 582 26 40

NOT : Rezervasyonların 1 gün 
önc^denjyapllması 
rlca,ıölunur...!■ <

İskele Meydanı GEMLİK Tel: 513 10 71 GEMLİK

Ahmet ÇAKMAKPazar Cad. No : 6
Belediye Karşısı GEMLİK

TEŞEKKÜR
Yeni işyerimizin açılışını onurlandıran ve açılışımızı yapan 

Belediye Başkammız
Sayın Nurettin AVCI’ya 

îlçe Jandarma Komutanı
Sayın Coşkun BAYER’e 

açılışımıza katılan eş, dost ve tanıdıklara 
çelenk ve çiçek gönderen kurum ve kişilere, teşekkürü bir borç biliriz

ÇAKMAK KUYUMCULUK



takımım^!?

kÖRFEZ OFSET
KAŞEDE VE MÜHÜRDE BEKLEME YOK 

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

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

^jkEFAH'la anlaşamayan ANAP, yeniden DYP'ye döndü.
klıskoruij 3 7 7 7

iNAYOLkuruluvor
1978 yılında TİP Gemlik İlçe Başkanı Ali Atilla'yı 
evine giderken kadın yüzünden arkasından 
vurarak öldürmüştü.

Elize Ali 
Öldürüldü

♦ 24 Aralık erken milletvekili seçimlerinden sonra, 
prtaya çıkan tabloyla hiçbir siyasi partinin tek başı- 
pa iktidar olamayışı yaklaşık 40 gündür koalisyon 
hükümetlerinin kurulması çalışmalarıyla geçti.
■ Refah, DYP, ANAP Genel Bdşkanlarınâ 
Cumhurbaşkanı tarafından hükümeti kurmaları ;içim 
gerilen gçrevler ülkenin bir buçuk ayını götürçjü. 
Doğru Yol Partisi ile Anavatan Partisinin kurması arzu- 
lanan ANAYOL hükümeti, iki parti liderinin çekişmesi 
üzerine koptu. Hükümet kurma görevini alan ANAp 
Genel Başkanı Mesut Yılmaz, Refah Partisiyle 
feayram öncesi kuracağı hükümbtl süpriz bir şekilde 
kurmadı.

♦Ekonominin tüm birimleriyle, Diyanet İşlerini 
isteyen Yılmaz'a, Refah Hayır deyince ipler koptu. 
Şimdi daha önce bozulan ANAP DYP hükümeti 
için yoğun çalışmalar yapılıyor. İki parti kurmay
ları sorun teşkil eden dönüşümlü başbakanlıkta 
ilk sıranın Mesut Yılmaz'a verilmesi konusunda 
anlaştılar. İki parti bakanlıklar konuşunda da 
anlaşınca , sorun detaylara kaldı. Bunun için de 
yarın DYP Genel Başkanı Tansu Çiller ile ANAP 
Genel Başkanı Mesut Yılmaz* biraraya gelerek 
anlaşmaya varacaklar. ANAYOL hükümetini DSP 
ve CHP dışarıdan destekleyecek.

İskele Meydanında 
bulunan Eliza Bira 
Salonun sahibi Ali 
Uluay(39), geçtiğimiz 
hafta cuma gecesi saat 
20.oo de işyerinden 
çıkarak.evine giderken 
Balıkpdzarı 2 n.olu 
caddede kendisini 
■takip eden bir şahıs 
tarafından 8 kurşun 
sıkılarak öldürüldü.

Ali Uluay 18 yıl önce 
Türkiye İşçi Partisi , 
Gemlik İlçe Başkanı Ali 
Atilla'yı evine giderken, 
arkasından yaklaşarak 
başından vurarak öldür
müştü. Bu olaydan 
sonra tutuklanan Uluay 
1990 yılındaki aftan 
yararlanarak cezaevin
den çıkmıştı.

Haberi sayfa 3'te

Cumhuriyet okurları 
biraraya gelecek
I Cumhuriyet Gazetesi 
[okurlarının yurt çapında 
başlattıkları biraraya 
gelerek tanışma toplan
tıları, Gemlik'te de 
yapılacak.
& Atatürkçü Düşünce 
Derneği Yönetim Kurulu 
üyesi Özden Özdemir'in 
girişimleri ile 2 Mart 1996 
Cuma günü saat‘14.00 

HAFTAYA BAKIŞ 
O Kadri GÜLER

imparatorun ölümü
Turkıyenin sanayi imparatoru Vehbi Koç'un ölüm haberini 

Tv. izlerken öğrendim.
f Türk sanayiine damgasını vuran Vehbi Koç'un yaşam 
öyküsünü 1970'11 yıllarda Erol Toy'un "İmparator" adlı 
romanından öğrenmiştim.

0 yıllar ülkede esen sol fırtınası ile Vehbi Beyin nasıl zey- 
gin olduğu, oğlunun öğrencilik yılları ve sonrası ad verilmeden 
anlatılıyordu. Roma, rekor düzeyde sattı .Baskı üzerine baskı 

■yaptı.
r Rahmetli Koç'da bu roman üzerine, 1973 yılında, "Hayat 
Hikayem" adlı bir kitap hazırlattı.
f; Erol Toy'un "İmparatorumu okuduktan sonra Koç'un 
["Hayat Hikayem" adlı kitabını da almış ve okumuştum. Kitap 
yıllardır kütüphanemde duruyordu. Ölüm haberi üzerine 
yeniden elime aldım. Sanırım tekrar okuyacağım. Aslında 
başarılı insanların yazdıklarını herkes okumalı. Onlardan alı - 
nacak dersler mutlaka bulunur...
| Vehbi Koç, Bursa ve Gemlik çevresine de birçok sânayi- 

| kuruluşu kurdu. Bugün birçok Gemlikli Koç'un kuruluşlarında 
■çalışıyor çoluk çocuğunu geçindiriyor. Kav, TOFAŞ, Döktaş 
[bunlardan bazıları..
L Vehbi Koç, bazı dönemler eleştirilse de Türk girişimciliğinin 

| en büyük örneği oldu. Türkiye de kazandıklarını Türkiye için 
[harcadı. Her Türk ailesinin evinde Koç grubuna alt şirketlerin 
■ ürettiği bir alet mutlaka vardır. Yani Koç, İnsanımızla bütün- 
I leşti. Türk ekonomisine büyük katkıları oldu.

Bu dev ismin Eğitime ve aile planlamasına katkılah da 
■unutulmadı. Dileriz geride kalan Koç'lar da babalarının 
I toplumcu yönlerini daha da büyüterek topluma malederler. 
! t Rahmetli Vehbi Koç'un "Hayat Hikayem" adlı kitabın 67. 
■sayfasında, Gemlik'te kurduğu zeytinyağı fabrikası öyküsünü 
■anlattığı bölümden bir pasaj vermek İstiyorum; Vehbi Koç, 
i I943'lerde Gemlik'te de işletmecilik yapmış ama başına da

gelmeyen kalmamış: Devamı sayfa 6'da

de, Dernek lokalinde 
toplanacak olan 
Cumhuriyet okurları bir- 
birleriyle tanışma yanın * 
da, günlük olayların 
değerlendirmesini de 
yapacaklar.

Cumhuriyet okurlarİ’ 
yurt;çapında bir okuyu
cu platformu oluştura
caklar.

Genel-İş 
İşyeri 
temsilciliği 
açıldı

Gemlik Belediyesinde 
örgütlü işçilerin yetkili , 
sendikası olan Disk'e bağlı 
Genel-İş Sendikası, işyeri 
temsilciliği hizmete açıldı.

Bugün imzalanması , 
beklenen toplusözleşme ’j 
metni-içinde yer alan ve 
taraflarca kabul edilen 
İşyeri Temsilciliği için 
Belediye Otobüs garaj! 
arkasında yaptırılan tem - 
silcilik binası hizmete girdi.

Belediyenin ayakkabı 
boyacıları jçin yaptırdığı 
Belediye otobüslerinin 
bekleme durağı arkasın- ! 
da bulanan lostora • 
salonu işyeri temsilciliği . 
için kullanılaacağı açık- ; 
landı. İşçiler sorunlarını ; 
burada bulunan işyeri [ 
temsilcilerine iletecekler. I

Sendika yetkilileri 
Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı'ya gösterdiği ilgi 
nedeniyle teşekkür etti 
ler. ||

İcra Müdürlüğü 1995 yılında
3290 dosya kapattı

Gemlik İcra 
Müdürlüğünde 1995 yılında 
esas ve talimat dosyaların
dan 3290 adedi tamamla
narak takipten kaldırıldı.

İlgililerden aldığımız bil
gilere göre, 1995 yılında 
Gemlik İcra Müdürlüğüne 
1487 yeni takip dosyası 
açıldı. Yıl sonunda 1979 
esas dosyası tamamla
narak işlemden kalkarken 
1996' yılına Jse 2280 dosya 
devroldu. Öte yandan 
1994 yılından 95'e devrolan

Mart ayında 3 oyun 
getiriyorlar.

Eğitim 
Sen'den 
tiyatro şöleni

Gemlik Eğitim-Sen 
Şubesi mart ayında iki 
ayrı tiyatro topluluğunun 
3 oyununu ilçemize 
getirterek tam bir tiyatro 
şöleni düzenleyecek.

Eğitim-Sen Gemlik 
Şube Başkanı Abdullah 
Çelik, yaptığı açıklama
da 1 Mart, cuma günü 
Kocaeli Bölge Tiyatro 
topluluğunun sahneleye
ceği "Teneke Şövalyeler" 
adlı oyun öğrencilere, 
"Aslan Asker Şuâyp" ise 
ortader,eceli okul öğren
cileri ile velilere izletile- ı 
cek.

Öte yandan 19 Mart 
günü ise Ankara Ekin 
Tiyatrosu da ilçemizde 
"M et kep" adlı oyunu sah
neleyecek.

Haberi Sayfa 3'te

1465 talimat dosyasına 
1995 yılı içinde 631 yeni 
dosya eklendi.

Yıl sonunda 1311 
dosyanın takiplerinin 
tamamlanarak işlemden 
kaldırılmasıyla 1996. yılına 
785 takip dosyasının 
devredildiği öğrenildi.

1995 yılında ekonomide 
yaşanan sıkıntılar 
nedeniyle icraya verilen 
.vatandaş sayısında bir 
önceki yıla göre yüzde 30 
luk artış olduğu gözlendi.

Mamarabitiııellciye 
bayram harçlığı veıdi

1995-96, zeytin kam 
panyasında ortakların
dan zeytin alan 72 nolu 
Gemlik Marmarabirlik 
Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi, 21-30 Kasım 
1995 . tarihleri arasında 
kooperatife zeytin veren 
üreticilere. Ramazan 
Bayramı öncesi, verdikleri 
ürün bedelinin yüzde 
2.0'sini ödedi. .

Kooperatif yet 
kililerinden aldığımız bil
gilere göre Birlik, daha 
önce 7-20 Kasım günleri 
arasında ortaklarından 
aldıkları zeytinin % 50 
sinin bedelini ödemişti. 
Daha sonra 20-30 Kasım 
tarihlerinde arasında 
aldığı ürünün yüzde 

TAŞLGEDİĞİNE
•■

su...
SURİYE "SU KOYVERİYOR" 
BİZDEN DE DAHA ÇOK 
SU KOYUVERMEMİZİ İSTİYOR. 
BİR "SU KOYVERİRSEK" 
YARAB! AB! AB!
İNLER DURURLAR.

3 0'un u ödeyen 
Marmarabirlik, bu kez 
yüzde yirmilik bedel tutarı 
olan 42 milyar lira ortak
larına dağıttı.

Gemlikli ortaklarından 
sezon İçinde 296 milyar 
500 milyon liralık zeytin 
alan 72 nolu 
Marmarabirlik Kooperatifi, 
Kasım ve Aralık ayında 
aldığı zeytinlere karşılık 
bugüne kadar 160 milyar 
500 milyon lira dağıttı, 
Kooperatifin üreticiye ise 
136 milyar lira borcu 
kaldığını belirtildi.

Kooperatif yetkilileri 
kredi sağlandığında 
ortaklara kalan borcun 
ödeneceğini söylediler.

Jl
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Mutlu Bayramlar
Bu yıl bayram'a siyasetin 

"kördüğüm" olduğu bir ortamda giri 
yoruz. Hükümet var, ama seçmenin 
24 Aralık'ta beliren tercihinin 
bileşkesinde bir iktidar oturabilmiş 
değil.

Bütçe geçici, 1996 yılının mart 
ayından sonraki bölümleri için gelirler 
belli olsa da, harcama yetkisi yok. 
Yani önlem alınamayacak olursa, 1 
Nisan'da Türkiye'yi gerçek anlamda 
"poisson d'Avril" (nisan balığı) şakası 
bekliyor. Bütün ödemeler duracak, 
kamu görevlileri "aylık" veya 

■ "ücref'lerini alamayacaklar.
Partilerarası siyasete "mantık" ye 

rine "duygu", karşılıklı ilişkilerde "açık
lık" yerine "art niyet" egemen olduğu 
sürece, içine dolanıp durduğumuz 
kısırdöngüyü kırabilmemiz olanaksız.

Kuşkusuz Türkiye bugünkü olum
suz koşulları da aşabilecek denli 
büyük ve güçlü. Hani bir zamanlar 
OsmanlI'nın paris seiri Keçecizade 
Fuat Paşa'nın dediğine benzer 
söylemle : “Türkiye öylesine güçlü ve 
özverili ki, içeriden ve dışarıdan 
bunca olumsuz çabaya karşın çöker- 
tilemedi, çökertilemeyecek!"

„ Doğru da, dünya olduğu yerde 
durmuyor, kürekli bir devinim ve 
gelişim söz konusu. Daha dün kadar 
yakın zamanda Türkiye'nin yarısı 
düzeyinde gelire sahip Uzakdoğu 
ülkeleri üst sıralar tırmandılar.
Yunanistan, Portekiz ve İspanya gibi 
Avrupa'nın fukaraları, son on küsur 
yılda olağanüstü gelişme gösterdiler. 
Ama biz Batı'yla Doğu'nun tahtereval
lisinde, bir aşağı, bir yukarı inip çık
makta...

Siyasit salıncağında, "geçmiş"le 
"gelecek" arasında avare kolanlar 
vurmaktayız...

Bugün Bayram'ın birinci günü. 
Kardeşlerim, çocuklarımız, torun - 
larımız ve torun çocukları bir araya 
geleceğiz, yaş sırasıyla sevgili anne 
mizin elini öpeceğiz.

Bu bizim babamızdan kalma 
geleneğimiz. Her bayramda, belirli bir 
saatte ailemizin direği çevresinde 
toplanır, bayramlaşır. Gerçi biz sık 
görürüz birbirimizi, "sargın" aileyizdir; 
ama bayram sabahları birlikte 
olmanın ayrı bir özelliği, ayrı bir 
coşkusu vardır. Geçmişe döneriz, 
annemiz o "anaç tavuk" edasıyla 
kıvınır orta yerde; ikinci kuşak -ne 
denli kartalmış da olsak- onun civciv- 
leriyizdir yine. Bir ayrı "mutluluk" verir 
bu bize, bir ayrı "ha?", bir ayrı "huzur"

Tel: 513 17 97 GEMLİK 
sildiği yer: KÖRFEZ OFSET 
lık Yayıncılık - Tanıtım Hizmetleri

doldurur içimizi...
Biliyorum,eski bayramlar kalmadı. 

Şimdi bayramlar kümelenme değil, çil 
yavrusu gibi dağılma vesilesi. Devlet 
de "dokuz gün tatil" vererek özendir! 
yor bunu. Çok mu kalabalıklaştık ne? 
Kentler dar geliyor sanki; kimilerimiz 
soluksuz kalıyor havası kirlenmiş, oksi
jeni tükenmiş günlük yaşam 
çevrelerinde. Uygarlığın, hani o "tek 
dişi kalmış canavar"ın uzağına kaçı 
yorlar.

Ne var ki, kentin asıl kalabalığı yine 
yerindedir. O kalabalık aktarır 
geçmişten geleceğe geleneklerimizi. 
Ölülerini ziyaret eder, akrabaları ve 
komşularıyla bayramlaşır, dargınları 
barıştırır, ayrılarık ovuşturur, muh - 
taçlara karınca kararınca el uzatır...

• Özcesi bayramlar kimileri için 
"ayrışma" günleridir âma, çoğunluk 
için hala "dayanışma"nın simgesi’ 
olma özelliğini sürdümektedir.

Başka yaklaşımla son yılların 
bayramları bir bakıma "toplumsal 
yabancılaşma süreci"nin geliştiği, 
giderek daha da belirginleştiği günler 
haline gelmektedir.

Ve bu hiç de hoş değildir...

Gelişme yolundaki ülkelerde ke 
simler arasında -haydi 'sınıflar' 
demiyeyim- var olan mesafe hızla 
açılıyor, adeta uçurumlaşıyör. Bir 
kesim -buna da 'burjuvazi' veya 
'kaymak tabaka' demiyeyim haydi- 
varsıllaştıkça, varsıllığını borçlu olduğu 
sistemin "ithal değerlerine yaklaşıyor, 
onları benimsiyor. Ama asıl büyük 
kesim, mutsuzluğunu ve yoksulluğunu 
"kendi değerleri“nin metafiziğinde 
aramaya koyuluyor;

Bu, siyasal tercihlere de yansıyor. 
Mutsuzluk ve yoksulluk, kitleleri ister 
istemez ütopik "düzen değişikliği" 
vaattlerine yakınlaştırıyor.

Şu bayram gününde "ayak oyun
larından başka şey üretemeyen 
sözüm ona “merkez sağ" ve dahi 
"merkez sol" politikacılar bu 
"aynşma"yı hızlandırmıyorlar mı yani?

Her neyse sevgili Gemlikliler! 
Gelecekte açmazların kolayca aşıla - 
cağı umuduyla ve tüm içtenliğimle 
bayramınızı kutlar, mutsuzluğun ve 
yoksulluğun tükendiği, sağlıklı ve 
esenliklerle dolu günler dilerim...

NOT : Geçtiğimiz hafta salı günü 
bayramın birinci günü olnriası 
nedeniyle gazetemiz yayınlanmadığı 
İçin yazarımızın bu yazısını gecik - 
meyle yayınlıyoruz. Gemlik KÖRFEZ

KAYIP

Bursa Bağ-Kur Şube 
Müdürlüğü'nden 
almış olduğum 
sağlık,karnemi' 

kaybettim.
Hükümsüzdür.

Halil ÇİNİ

|j Necati KARTAL

1930'LARDAN SONRA AYDINLAR (6)

Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin kurul
ması ile birlikte OsmanlIdan beri süre 
gelen geleneksel ideolijinin ve toplum 
yapısının aşılmasında aydınlar büyük 
rol oynamıştır. ;

Devlet, bir yandan aydınların ' 
devletin ideolojik motifine karşı çık
masına ciddi sert tetbirler göstermiş, 
diğer yanda bu baskıya maruz katan i 
aydınları kendi lehine kullanabilmiş, | 
çeşitli kademelerde görevlendirmiştir. I

Bunun tipik örnekleri 1930'larda1 
KADRO hareketi- dergisi ile başlar.

1 930'lu yıllar, aydın hareketinin i 
devletin siyasi yapısına damgasını i 
vurduğu yıllardır. Şevket Süreyya 
Aydemir ile Y a kup Kadri 
Karaosmanoğlu önderliğinde 
başlayan "KADRO dergisi kısa ömürlü 
ama, dönemin özgünlüğünden dolayı 
çok etkili olmuştur. Dergi, bir yandan 
İsmet Paşa'nın emriyle (23-24 sayı 
çıkarmışken kapatılır, diğer yandan 
önder kadroları bakanlıklara getiril 
miştir.

KADRO hareketi çıktığı dönem
lerde bir yandan kemalist ideolojiyi, 
yaratırken, diğer yanda bu ideolojiye; 
itaat etmeyenleri bertaraf etmenin bir 
aracı olmuştur.

Y. K. Karaosmanoğlu YABAN adlı 
romanında “Tarihin gelişiminde 
köylünün yoksulluğunun nedeninin 
aydınlar olduğu ve İngiliz aydını ile 
hint fakiri arasındaki diyalogun daha 
organik, yabancılaşmanın daha az 
olduğunu" anlatırken, çözüm 
“Kemalist inşa hareketi'1 diyordu.

KADRO; "Bir karma ideoloji" ile 
"Sosyalist Devlet ile milli devleti bir
leştirmek" tezinden hareketle, 
devletçi - anti- emperyalist bir 
ekonomik model ama içte sınıfların 
ve sınıf ideolojilerinin reddedildiği mil
liyetçi bir ideolojik karakter çiziyordu.

Aynı dönem geleneksel ideolojinin 
reddi mantığıyla "Darülfinun" lav 
edilip, "üniversiteye" çevrildi.

Çevrildi, çevrilmesine ama, yüzel- 
liye yakın öğretim üyesinin kadrosu 
yenilenmedi, tasfiye edildi.

Öğıetlm ve bilim adamlarının 
hangi ideolojik motif ve devlet 
yapısını savunacaklarının sınırı çizili 
yordu.

Dolayısıyla, KADRO hareketi dene 
me, aydınlara neyi yapıp, neyi yapa
mayacaklarının gösterildiği yıllar oldu.

Uluslar arası konjetür, 1940'h yıllarda 
Alman Faşizmi ile Sovyet Rusya'sı 
arasındaki zenginliğin Türkiye'yi et 
kllediğl yıllar oldu. Sürecin bütün tartış
ması bu zenginlik üzerinde yükseliyor, 
aydınlar cezaevlerinden, mizah dergi
lerine kadar saf tutmaya çalışıyor
lardı.

KADRO hareketi ve öncesindeki 
AYDINLIK dergisi, aydınların dergi türü 
yayınlara yönelmesinin başlangıcı 
oldu.

1940'h yıllar "dergi yıllarıydı", Sola 

açık kimliklerini saklamak ihtiyacının 
duyulduğu bu dönemde, H. Ziya 
ÜLGEN "İnsan", İ. Hakkı Baltacıoğlu 
"Yeni Adam", dil tarih, coğrafya öğ, 
üyeleri "Yurt ve dünya" dergilerini 
çıkarıyor ve aydın hareketine anlam 
katıyorlardı.

Bu süreçte, aydın hareketinde 
uzun yıllar taviz ver meden bir 
mücadele çizgisini tutturacak olan 
Aziz Nesin ortaya çıkmıştı. 
Döneminde hatta Türk aydın tari
hinde- başarısı bir giz olarak kalacak 
olan "MARKOPAŞA" adlı dergi, Aziz 
Nesin ve Sebahattin Ali tarafından 
çıkarılmaya başlanmış, siyasal eleştiri - 
leri mizahi olarak sunmuştur. Öylesine 
önemli bir tiraj ve muhalefet boyutu 
sergilemiştir ki. Cumhuriyet tarihi 
daha sonra aynı etkiyi gösteren bir 
mizah dergisi ile karşılaşmamıştı.

195O'lı yıllarda bu muhalefet ve 
devlet ideolojisi yayınlar, dönemin 
özgünlüğüne bağlı olarak, bir kapanıp 
bir açılırken, anti-komünist ve anti- 
sovyetler çizgisinde, ancak, düzeyli 
FORUM dergisi, Turhan Feyzioğlu ve 
Aydın Yalçın önderliğinde sürece 
damgasını vuruyordu..

Aydınların çeşitlenmesi ve seviyeli 
bir tartışmanın başlatılması anlamın - 
da aydın hareketine katkısı olan 
FORUM dergisi "Çift meclis, üniversite 
özerkliği, anayasa mahkemesinin 
kurulması, planlama" vb. konularda 
sisteme büyük eleştiriler getirmiştir.

Her aydın dergisi gibi, sistemi 
eleştirir bir karakter alınca FORUM'un 
ömrü de kısa olmuştur.

1960'lardan başlamak üzere, aydın 
hareketi çeşitlenmesini sürdürdü. Bir 
yanda "Türk Ocak" lan, bilakis Nihal 
Atsız grubu milliyetçi-Türkçü çizgide 
ağır ağır yürürken, kapitalizmin 
gelişmesi ülke içinde moder n 
dünyanın sınıf çeşitlenmesini doğuru 
yor, diğer yanda dünya dengelerinde 
"Üçüncü dünya" doğuyoıdu. İşte bu 
aşamada YÖN hareketi doğdu .

Yön hareketi; bir yanı sistemde par- 
lementerizm ile ulusal kurtuluşçuluğu 
savunan Mümtaz Soysal ile Cunta 
yoluyla bir Nasır tipi darbeyi plan
layan Doğan Avcıoğlu gibi neo- 
kemalizm adına geniş bir yelpazeyi 
barındırıyordu. Bunlar bir bakıma 
devletçi, yumuşatılmış sosyalist kim- 
liğide taşı yordu.

Yön hareketi 12 Mart 1971'de 
büyük bir çöküş yaşadı. Ancak, 
1980'lere kadar tüm aydın hareket
lerinin ve kısmi sol hareketlerin hem 
kaynağı, hem de kemalizm ile psikolo
jik bağlantılarının esin kaynağı oldu.

1965'ler- 1970'ler içerisinde gerek 
dünya 68 hareketinin, gerekse iç 
gelişmelerin etkisiyle öğrenci hareket- 
leride aydın hareketine bir anlamda 
katıldı ve FKF doğdu.

FKF (Fikir Kulüpleri Federasyonu)nu 
tartışmak üzere; mutlu kalın.
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Sahte
dolarlara
dikkat!

l tiyocifaffl İlçemizdeki bazı zeytin 

B, H. Ziygsatış mağazalarından 
laltac< ald'kla" karalığında

sahte 100 dolar veren 4 
ğratya Öt kafadar, polisin sıkı takibi 
dergilerin »nucu yakalandı

Son günlerde piyasada 
İne anlan, çok miktarda sahte 

doların dolaştığını tespit 
eden Emniyet Müdürlüğü 

ekerinde ekipleri İstiklal 
eden biı Caddesl'ndeki bir dükkan

dan alış-veriş yapan 
ıcak olan Mehmet Koyun, Nuri
nişti, 
ydın faili 
k kalacak! 
lergi, Azc

Koyun, Mahir Koyun, 
Ramazan Koyun ve Emin 
Özgür adlı şahıslar 5 adet 
sahte Amerikan Doları İle 
yakalandı. Polis, soruştur
mayı derinleştirince, 

arafındomstanburdaki Ali Özbey ve

Öylesine 
jl boyutu 
ri tarihi 
teren bir

alefe^fc" örnek <le $eb®ken'n 
n I diğer ucu Yusuf Delen de 

yakalandı.
Piyasaya sahte dolar 

püren şebekeyi çökelten 
Emniyet Yetkilileri dolarla 
alış-veriş yaparken dikkatli 
^olunmasını istedi.

atetet veı 
dönem 
r kapanıp 
ve anti-l 
düzeyi' 

oğlu ve 
sürece

seviye! 
nlamın- 
ısı olan 
ıniversite 
emesinlr 
onularda 
niştir.

sistem 
DRUM'uJ

ire, aydr 
dürdü.: 
akis Nihc 
ü çizgid 
talizmin 
loder ı

Arkadaşı Mehmet Yorulmaz'ı öldürüp, 
İsmail Akça'yı da yaralamıştı.

İsmail Akdere yakalandı
Tartıştığı arkadaşı 

I Mehmet Yorulmaz‘ı(25) 
■ öldüren, İsmail 
I Akça'yı(33) da yarala 
■ diktan sonra kaçan 
I Nakliyeci İsmail Akdere 
1(46) Bursa da 10 ay 
I sonra yakalandı

Cinayet ve yarala- 
I ma suçundan polis 
I tarafından uzun suredir 
■ aranan İsmail 
I A kdere'nin Bu rsa 
■ Yıldırım Mahallesi 
■ Kurtuluş Caddesinde 
■ bulunan kayınpe 
■ derinin evinde 
I görüldüğü polisçe belir- 

lenmesi üzerine ev 
I Emniyet güçleri tarafın

dan gözaltına alındı.
Kayınpederinin 

evine gelen Akdere, 
polisin yaptığı baskınla

rû doğul
öğelerindi■■■ ■ ■________ m ■ ■EllZa Ali
JUU I

öldürüldü
beyi pk® O 1978 yılında İşçi Partisi İlçe Başkanı Ali 
gibi ne^ Atina'yı kadın yüzünden evine giderken, arkasın- 
yelpaff! dan vurarak öldüren AH Uluay, aynı şekilde 

lir batt"1 Balıkpazarı Mahallesi 2 Nolu caddede evine 
. r giderken kimliği meçhul bir kişi tarafından 8

1 kurşunla öldürüldü.
* İskele meydanında bulunan Eliza Bira Salonu'nun rt 19 /1 *1»sahibi Ali Uluay(39) evine giderken, uğradığı silahlı 

lı. Ancot saldın SOnucu öldü.
Iın hare^’ Olay, geçtiğimiz hafta cuma günü saat 20.00

II .^'Biralarında Balıkpazarı 2 Nolu caddede meydana
: JSeldi-

■nıleps^ ’. işyerinden çıktıktan sonra bir büfeye uğrayarak, 
oağıoldU' jioda ve kola alan Ali Uluay, Aksüt Pastanesi önüne 
sinde 0?; sırada arkasından yaklaşan kimliği bilinmeyen 

bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.
I Vurulduğu yerde ölen Ali Uluay'ın vücudunda sekiz 

inci ho^ kurşun olduğu saptandı.
bi, anidnO Ali Uluay, 1978 yılında Gemlik İşçi Partisi İlçe 

Başkanı AH Atilla'yı evine giderken arkasından vurarak 
öldürmüş ve tutuklanarak, 12 yıl cezaevinde yattıktan 

lerasyo^'lsonra şartlı tahliye İle serbest bırakılmıştı.
I AH Uluay'ın cenazesi İlçe mezarlığına defnedilirken, 

, polis, katili bulmak için geniş çaplı soruşturmasını 
—sürdürmeye devam ediyor.

Birleşil|Metal-İş Sendikası Sekreteri kazada öldü.

W ■ ffiit!
Birleşik Metal-lş 

Sendikası Bursa Şube 
Sekreteri Rıfat Özkan(42) 
Mina Yağ Fabrikası önünde 
geçirdiği trafik kazasında 
yaşamını yitirdi.

İlçemizde oturan Rıfat 
Özkan, eşi Fethiye Özkan 
oğlu Serdar Özkan ve 
arkadaşı Mehmet Coşkun 
eşi Fadime Coşkun çocuk
ları Dilek ve Özgür 
Coşkun'un bulunduğu özel 
oto Orhangazi'ye gitmek 
üzere Gemlik'ten çıktı.

Rıfat Özkan'ın kullandığı 
16 ZL 447 plakalı özel araç 
Mina Yağ Fgbrikası 
önlerinde aşırı hız ve yolun 
kaygan olması nedeniyle 
kontrolünden çıkarak, 
elektrik direğine çarptı.

Kazada Rıfat Özkan, 
olay yerinde yaşamını 
yitirirken, Fethiye -Özkan 

yakalanarak, sorgusun
dan sonra cezaevine 
gönderildi.

İsmail Akdere, 
verdiği ifadesinde olay 
günü alkollü olduklarını 
ve kendisine 
arkadaşlarının tefecilik 
yapmayı teklif ettiğini 
ancak kabul etmediğini 
İskele Meydanında 
karşılaştıklarını ve 
aralarında bu nedenle 
tartışma çıktığını ve 
kendisine küfür ettikleri
ni belirterek; “Mehmet 
Yorulmaz bana silahını 
çekerek, ateş etti. 
Bende kendimi savun
mak zorunda kaldım. 
Mehmet'i vurmasay- 
dım. O da beni vura
caktı. Olanlar oldu. 
Ancak pişmanım" dedi.

Gemlik SSK Hastanesi'ne 
Serdar Özkan ve Özgür 
Coşkun Bursa Tıp 
Fakültesi'ne , Mehmet 
Coşkun ise Bursa SSK 
Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada Fadime Coşkun 
ile Dilek Coşkun ise hafif 
yaralandı. Yaralılar, 
Gemlik SSK Hastanesi'nde 
ayakta tedavi gördükten 
sonra taburcu oldular.

ÜZÜNTÜ YARATTI
DİSK'e bağlı Birleşik 

Metal-İş Sendikası Sekreteri 
Rıfat Özkan'ın üzücü kaza 
sonucu yaşamını yitirmesi 
Asil Çelik 'deki arkadaşları 
ve sendika camiası arasın
da üzüntü yarattı.

Rıfat Özkan'ın cenazesi 
bugün Çarşı Camii'nde kılı - 
nan öğle namazından 
sonra toprağa verilecek.

Bayram 
sakin 
geçti

Öğrencilere ve 
memurlara 9 gün süren 
Ramazan Bayramı tatili 
ilçemizde sakin geçti.

Önemli bir olayın yaşan - 
madiği bayram süresince 
havanın güzel olması 
nedeniyle bayramlaş - 
malarını tamamlayan 
Gemlikliler, sahilleri doldur
du.

Bayram nedeniyle resmi 
bayramlaşma bayramın 
birinci günü saat 11.00 ile 
12.30 arasında Belediye 
Salonunda bu yıl ilk kez 
yapıldı.

Siyasi partililer de bayra
mın birinci ve ikinci günü 
bayramlaşma törenleri 
düzenledi.

Eğitim 
Sen'den imza 
kampanyası

Gemlik Eğiti m- Sen 
Sendikası başlattığı imza kam
panyası İle şehir içi ve şehirler - 
arası belediye otobüslerinden 
öğretmen, emekli öğretmen 
ve eğitim personelinin ücretsiz 
yararlanması için imza kam-, 
panyası başlatıldı.

Belediye Başkanlığına 
sunulacak olan imzalar 
hakkında bilgi veren Eğitim
sen Şube Başkanı Abdullah 
Çelik, eğitim çalışanlarının 
çok zor eğitim koşullan altında 
özverili hizmet ettiğini 
belirterek, “ülke genelinde 
özellikle Marmara Belediyeler 
Birliği'ne bağlı il ve ilçelerdeki 
belediyelerde ulaşım hizmet
lerinden eğitim çalşanlarının 
olumlu olarak yararlanıyorlar. 
Biz de Bursa-Kurtul- 
Engürücük-Yenlköy köy - 
terindeki öğretmenlerin mesai 
saatinde gidiş ve gelişlerinin 
ücretsiz olmasını mesai saat
leri dışında İse yan ücret alın- 
masının ve emekli öğretmen
lerden de yarım ücret alın
masını İstiyoruz" dedi.

Eğitim 
Sen'den 
tiyatro 
şöleni

Eğitim-Sen Gemlik 
Temsilciliği yoksul öğen- 
crfer yararına "Teneke 
Şövalyeler" adlı oyunu 

I iğetirtiyor.
f::?.Eğitim-Sen Gemlik 
Şübe Başkanı Abdullah 
Çelik, yaptığı açıklama- 

özel tiyatr olar 
İçerisinde özel bir yere 
sahip olan Kocaeli 
Bölge T iyatrosu'nun 
"Teneke Şövalyeler" adlı 

::^öbuk oyununu ilkokul 
-öğrencilerine "Aslan 
Asker Şuayp" adlı oyu- 
hunu ise orta dereceli 
«Beni öğrencilerine ve 
gemlik halkına izlete- 
ceklerini söyledi.

Geçtiğimiz yıllarda da 
: kültür hizmeti olarak ilçe 

y$: tiyatro getirdiklerini 
...Ve elde edilen gelirle 
Iklyuze yakın öğrenciye 

^ücretsiz oyun seyr et
liklerini ayrıca okullara 
. def 17 milyon lira yardım- 
|da bulunulmuştu.

İ Mart 1996 Cuma 
. gQnü Gemlik Lisesi 

Sdtonu'nda sahnelecek 
aT:a n "Teneke 
Şövalyeler" oyunu saat 
:T0>:3O-14.00 arasında 
"Atilan Asker Şuayp" 
oyunu ise saat 20.30'da 
:sal)nelenecek-

Öte yandan Ankara 
Ekin Tiyatrosu'nun sah
nelediği "Mektep" adlı 

şfayün da 19 Mart 1996 
: Sah günü saat 17.00- 

;:jWı30'da velilere ve 
öğrencilere izletilecek.

Gonca YERLİYURT =

20 YIL ÖNCE...
Aşağıdaki yazısı büyük usta Çetin Alfan tam 20 

yıl önce yazmış. Kendiside 20 yılda ülkede değişen 
bir şey olmadığını görerek geçtiğimiz günleıde 
yazısı tekrar yayınlandı. Bende sizinle paylaşmak 
istiyorum.

"Toplum sorunlarına belirleyen yaklaşımlar 
ötesinde yeni değişik arayışların uzantılarını 
getirmem merakı kişide var dersiniz? Döküldüğü 
kalıbın içinde nasırlaşmaya öylesine alışmış ki 
beyinlerimiz elektronik bir renk titreşiminin 
sonuçlarını hiç mi hiç yaratamıyoruz düşünce 
dünyamızda.

Değişik değişik köşelerde yanyana dizilmiş aynı 
boy takunyalar veya tuğlalar gibiyiz. Alışılmışın öte - 
sine taşan ne bir fantazi, ne bir paradoks, ne bir 
değişik senezi kıpırtısı dinağlarımızın görünmez 
görünmez derisini ürpetiyor.

Bunun bir nedeni de sanırsam çocuklarımızın 
oyuncaksız yetişmiş olması. Kırkbir milyonda kaç 
kişinin çocukluğu oyuncaklarla çocuk dergilerinin 
insandaki yaratıcı güdüyü hadaslayan ortamından 
geçmiştir?

Bizde oyuncak zengin çocukların lüklsü olarak 
bilinir. Bu inanış bir ölçüde doğru, ama bir ölçüde 
de yanlıştır. Köy dünyası çocuklarındaki bıçak ve 
tabanca merakı da zengin kent çocuklarındaki 
oyuncak merakından daha ucuz bir merak 
değildir. Pille yürüyen oyuncak traktör yan yana 
uyumlu dizilince ilginç resimler çıkan küpler, oyun
cak evler kurmak için yapılmış renkli tahtalar, 
toplumsal yaşamımıza bıçak ve tabanca kadar 
girememiştir.

Bunun eksikliğini de bir inceleyen çıkmamıştır.
Yaratıcı düşünce ile geniş ufuku görüşler den ve 

hayal gücünden yoksun bağnaz düğümlerle dürüm 
"durumburulmuş, dar ve kuru bir oluşumun katılğın - 
da, tek boyutlu saplantıların tutsağı olarak 
kalmamızın özünde oyuncakların evrensel dilinden 
kopuk oluşumuz da vardır.

Davuldan armonikaya atlamıyorsak olmadık 
yerlerde' her fırsatta koyun ve de kesmekten 
kendimizi olamıyorsak, matematik, fizik, kimya ve 
labaratuvarlarla dünyadaki sanat birikimleri bize 
gek çekimli gelmiyorsa; bunun bir nedeni de 
çocukluğumuzun penceıesiz geçmesidir.

Elimde olanak bulunsa bütün Anadolu kasa
balarında çocukların parasız yararlanacakları 
oyuncak merkezleri kurardım. Parti yöneticisi olsam, 
merkezleri yanında bir oyuncak salonu açar b 
oyuncaklar için bağış yapardım.

Oyuncaktan geçerek okula giden çocuk başka 
olurdu."

kAr-Aoıp srohaETı zkbtkc&i coşkum

Tarih içinde Gemlik ve Havalisi

EFSANELER
Bursa'yı anlamak sadece şehri gezip 

görmekle olmaz. Keşiş'in mis kokan rüz
garının yanında, taşın toprağın üzerine 
sihirli bir düş gibi sinmiş olan, inceöik tül 
olup sarıp sarmalayan ve de ilk günkü 
kadar taze, o günler gibi burcu burcu 
kokan o efsanelerle dolu hava ki, bak
masını bilen gözlerin önünde taşlardaki 
gölgeler canlanırlar, mermerin nakışında, 
tahtanın ince oymasında, çininin 
renginde, her bir çizgide, her bir kıvrımda 
koskoca bir devrin şaşaası görülür hatta 
yaşanır. Ne deprem, ne istila, hiç bir şey 
yıpratamaz efsaneleri ve de çoğu zaman 
gerçekle efsane birbirinden ayrı şeyler 
değildir. Ayrılamazlar, çünkü tekdirler, 
bütündürler.

Kim olduğu bilinmeyen bir yabancı 
derviş iken, koca İmparatorluğu en önde 
kişisi olan asasını sapladığı yerden kol gibi 
su fışkırtan Emir Sultan ki. Bursa şehrinin 
manevi koruyucusu olarak bugün bile 
mucizeler yaratmakta, dertlilere derman, 
kısmet isteyene kısmet dağıtarak cami 
avlusuna kalabalıkları toplayabilmektedir.

Emir Sultan Camii, Emir'in eşi Hundi 
Hatun tarafından yaptırılmış olup 1854 
depreminde bu cami yıkılmıştır. Bugünkü 
Barak benzer yapıyı III. Selim depremden 
sonra yeniden yaptırmıştır. Önceden altı 
kubbesi olduğu söylenen cami, bugün tek 
kubbelidir.

(Camiin, Hacı Kasım Efendi tarafından 
yaptırıldığı rivayet olunursa da, kitabelerin 
ve bazı kaynakların İncelenmesi sadece 
Emir Sultan medresesi ile Emir Sultan 
hamamının bu zat tarafından yaptırıldığını

göstermektedir.)
Kim bu Kasım Efendi?
Derler ki:
Kasım Efendi ticaretle geçinen varlıklı 

bir kişidir ve ulemaya karşı sonsuz saygısı 
vardır. Bu Kasım Efendi bir gün çarşıdan 
bir (Arakibe) satın alır. Bu değerli taşı. Emir 
Sultan hazretlerine armağan götürür. Emir 
Sultan bu taşa karşılık sembolik olarak bir 
şey vermek ister ve ona bir akçe uzatır.

Ertesi sabah bedestende bir başka 
değerli taş satın olmak isteyen Kasım 
Efendi elini cebine atar ki, ne görsün. 
Cebindeki o bir akçe yüzlerce-binlerce 
akçe olmuş.

İş o kadarla da kalmaz. Aynı gün, aynı 
çarşıya bir yabancı bezirgan gelir. Bu 
bezirgan az önce Kasım Efendinin satın 
aldığı elması aramaktadır. Meğer o elmas 
fiyat biçilmeyecek bir parça değllmiymiş. 
Bezirgan değerini verip elması Kasım 
Efendiden satın alır.

Emir Buhari'nin verdiği o bir akçenin 
bereketiyle kısa zamanda büyük bir 
servete kavuşan Kasım Efendi de, artık 
onun adına kayratlar yaptırmaya başlar.

Kitabelerde tarihler vardır da efsaneler 
de tarih yazılı değildir. Ama efsaneler 
zaten tarihtir ve bu ikisi birbiri ile sarmaş- 
dolaş sonsuzluğa doğru uzanır giderler. 
Sonsuzluk zamansızlık olunca, her taşın 
altından bir başka çağ çıkar ortaya. Keşiş 
dağının üzerinden inen mavi sisin altında 
ek yerler görünmez olur. Herşey bir 
bütündür artık... Birdir., ve tektir..

Haftaya: Şair Padişah
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İLAN
S.S. İlkop Tüketim Kooperatifinin tasfiyesi nedeniyle, 

kooperatifimizden alacağı olan 
satıcıların ve hissedarların alacaklarını 

tahsil için, ellerindeki kanuni belgeleri ile birlikte 
kooperatif Yönetim-tasfiye kuruluna müracaat 

etmeleri ilanen duyurulur.

i
g

Adres: Demirsübaşi Mah.
Yedlevler Sok. No: 2/A GEMLİK
TEL : 513 35 95

S.S. İlkop Tüketim Kooperatifi 
Tasfiye Kurulu Başkanı

Ali KAYA

I i I 1 | 1 i 
i 1

KONGRE İLANI
GEMLİK AVCILIK VE ATICILIK İHTİSAS KULÜBÜ 

BAŞKANLIĞINDAN
Sayın Üyelerimiz:
Derneğimizin 1994-1995 yılı olağan genel kurül toplantısı 17 Mart 1996 Pazar 

günü saat 20.00’de Derneğimiz Lokalinde yapılacaktır. Bu toplantıya alt gündem 
aşağıda yazılmıştır.

Bu toplantıda ekseriyet temin edilmediği taktirde ikinci toplantı aynı gündem 
ile 31 Mart 1996 tarihine rastlayan pazar günü saat 20.00’de aynı adreste yapıla
caktır.

Üyelerimize duyurulur
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İLAN
KÜÇÜKKUMLA BELEDİYE 

BAŞKANLIĞINDAN

Beldemiz yaz sezonunun yaklaşması 
nedeniyle, yaz mevsiminde nüfusumuzun art
masından dolayı su sıkıntısı çekilmektedir.

Halkımızın bü aylarda mağdur kalmaması için 
Kurudere Mevkiine 1 adet ve Burunucu Mevkiine 
2 adet derin su kuyusu açtırılacaktır.

Bu işe dit malzemeler, 2886 sayılı yasanın 35 
nci maddesi a bendi uyarınca kapalı teklif usulü 
satın alınacaktır,

a- İhale 13 JMart .1996 Çarşamba günü saat 
15.00'de Belediye encümeni huzurunda yapıla
caktır. '

b- Bû işe ait şartnameler, mesai saatleri 
içersinde belediyemizde görülebilir.

c- Geçici teminat 14.715.928'-TI, dir.
İştirakçilerden;
a- 1996 yılına ait Ticaret ye Sanayi Odası 

kabul belgesi
b- Kanuni ikametgah
c- Geçici teminat alındı belgesi
d- Noter lastikli imza sirküleri
e- Şirketi veya kuruluşu yetki kıldığına dair 

yetki belgesi
f- Telgrafla müracatlar ve postadaki gecik

meler kabul edilmez.
Keyfiyet ilan olunur.
Basın: 1996/ 4

SATILIK ZEYTİNLİK

Engürücük- Muratoba 
yolu üzerinde 

40 ağaç zeytinlik 
satılıktır.

Tel: 513 09 01
GEMLİK

KİRALIKVE
SATILIK

İOİĞİft
O Hteartepe 
:İM:öhaİİşöW!ûâ:^Vfef: 
:î:İ::::BİöO:^::::::::::::::::::

:ÖQ:k:t<37^:#l2^¥nİJ$: 
$b^İ;:İIÇİ:$:d<ş£

S®

GÜNDEM :
1 - Açılış ve Başkanlık divanı seçimi
2 - Saygı durûşu
3-Çalışma raporunun okunması
4- Hesap raporunun okunması
5- Denetim kurulu raporunun okunması
6- Okunan raporların müzakeresi ve oylanması
7- Yönetim ve denetim kurullarının İbraları
8- Tahmini bütçenin okunması ve oylanması

Gemlik Avcılık ve 
Atıcılık İhtisas Kulübü

Yönetim Kurulu

9- Aidatların artırılması hakkında genel kurulca karar alınması
10- kulübümüz çay ocdğıhın iki yıllığına işletilmesi hakkında genel kurulca 

karara bağlanması
11 - Dilek ve temenniler kapanış.

İLAN
KÜÇÜKKUMLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz parketaşı imalatında kullanılmak üzere gerekli kum malzemesi ve 
nakliyesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesi (d) bendi uyarınca 
yaptırılacaktır.

1 - Keşif bedeli 514.278.000.-
2- Geçici teminatı' 15.428.340.-Tl.
3- İhale tarihi 13 Mart 1996 Çarşamba günü saat 15.00’de Belediye encümeni 

huzurunda yapılacaktır.
4- Bu işe ait şartnameler mesai saatleri içerisinde belediyemizde görülebilir.
5- İştirakçilerden;
a-1996 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası kayıt belgesi
b- Kanuni İkametgah
c- Geçici teminat alındı belgesi
d- Noter tastikli imza sirküleri
e- Şirketi veya kuruluşu yetki kıldığına dair yetki belgesi
f- Telgrafla mürcaatlar ve postadaki geçikmeler dikkate alınmaz.
Keyfiyet ilan olunur.
Basın : 1996/5

KORJ12 OJSE^
Matbaacılık-Yayıncılık- Reklamcılık ve T anıtım Hizmetleri
Fatura-İrsaliye-Gider Makbuzu- Perakende Satış Fişi- Bilet - Kitap- 

Müstahsil Makbuzu-
Serbest Meslek Makbuzu-Kartvizit-EI İlanı-

30 DAKİKADA BİLGİSAYAR SİSTEMLİ KAŞE VE MÜHÜR İŞLERİ
Gazhane Cad. Fikret Oto Elektrik yanı 51/A GEMLİK

Tel : 513 17 97
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İBÛ
\Jıda katkı maddeleri
sağlığımız için zararlı

/

r, ’

Erol ÇÜKÇAy

Gıda katkı maddelerinin sağlığa zararlı- olduğu 
guno^bildirlldi.

I Teknolojinin ve besin endüstrisinin gelişmesine 
mı gundğvbağlı olarak gıdalarda kullanılan katkı maddelerinin 
esteyopjodeğişik amaçları ve sağlık üzerinde olumsuz etkileri 

oulunuyor.
I Besinin bileşimindeki öğelerin kaybını, böylece 
riyan olmasını önlemek, kalitesini ve dayanıklılığını 
□rtırmak görünüşünü güzelleştirmek, renk vermek ve 
şeklini düzeltmek lezzet, tad ve kokusunun daha 
aoşa gider duruma gelmesini sağlamak ve değerini 
/ükseltmek için katkı maddeleri kullanıldığı belirtiliyor. 
I Şekerlemelere, alkolsüz içkilere, pastalara, don
durmalara, dondurulmuş tatlılara, süt türevleri ve 
/umurtalı besinlere ilave edilen renklendiricilerin bir 
çoğu kanser yapıcı ve toksiktir.
I Salam, sosis, et türevlerine eklenen saklayıcı ve 
koruyucu olarak kullanılan nikrit ve nitratların sağlığa 
zararlı olduğu kanıtlanmıştır.

ıe rM'oF Gazozlar ve meyve sularında kullanılar benzoika- 
sit ve baharatlı besinlere katılan sorbik asitin sağlık 
özerinde olumsuz etkileri olduğunda, kullanımı tüzük- 

dere bağlanmıştır.
~ sy Et tadı veren katkı öğesi mono sodyum gluta- 

matin, olumsuz etkileri olduğuna dikkat çekiliyor.
I Bu katkı maddesi, özellikle gebe ve emzikli kadın- 

İAN or ile çocukların besinlerinde kesinlikle bulunmamalı.
| Genel olarak katkı öğeleri başağrısı, bulantı, 
’iusma, mide ve boğazda yanma, solukluk, kaşıntılı 

'■v:3rın"tızarıklıklar, takatsizlik,, baş dönmesi ve tansiyon
Jüşmesi gibi rahatsızlıklar yapar, bazılarında kanser 
rapıcı etkiler bulunur.
| Emzikli bebek ve çocukların beslenmesinde katkı 

încümaijjaddeiı besinlere yer verilmemesi gerektiği bildirildi.

Bizde "MEGA KUPON, 
SÜPER KUPON" yok.

.Evet.. Değerli okurlar.
Bizim Gazete promosyon vermi 

yor.
Çok şükür, bu yüzden "MEGA 

KUPON, SÜPER KUPON" derdimiz 
yok.

Hatta... Gazete ücretinde bile 
ısrarlı değiliz.

Biz sadece gazete veriyoruz.
İlçe halkının, özellikle ilçe sorun

larına duyarlı olmasını ve bu 
sorunlarla iç-içe yaşamasını isti 
yoruz.

Şimdi, yine dönelim "MEGA- 
SÜPER KUPON" işine.

Promosyon savaşı o kadar 
kızıştı ki, gazeteler bu pahalı işin 
altından kalkamayacak.

Belki de, 1996 yılı "KUPON ZEDE 
LER" yılı olarak anılacak.

Çünkü, 3-4 aydır kuponlarla 
dolaşan vatandaşlar var.

Gazeteler, pes etmeyi şimdilik 
düşünmüyorlar.

Ama.. Binlerinin kendilerini bu 
belalı rekabetten kurtarmasını 
bekler gibiler.

Geçmişte, "bankerzede" 
"dövizzede" olayları yaşandı.

Sakın kapıda, 
"KUPONZEDE" olayı olmasın.

"Güne uygun bir fıkra."
OF'LUYU ÇIKAR OFLU'YU
Karadenlzll'nin tarlasına bir Oflu 

ile bir öküz girmiş, adam birde 
bakmış ki, oğlu Öküzü çıkarmak 
için uğraşıyor. Hemen pencere
den seslenmiş:

- Oğlum öküzü bırak, Ofluyu 
çıkar. Öküz nihayet bir kaç mısır 
yer gider, amma Oflu tarlanın 
tapusunu alır.

"Sen, Ofluyu çıkar Ofluyu,"
Bu fıkra, ister istemez 

"Karadenizli" ANAP Lideri ile 
Refah Lideri arasındaki pazarlığı 
anımsatıyor.

Başlangıçta, Başbakanlık için 
"dönüşümlü" veya "bölüşümlü" 
şeklinde, demeçler dinledik.

- Ama, ANAP Liderinin, 
başbakanlığı, ekonomi idaresini, 
Dış işlerini ve Milli Eğitimi "kap
masından" sonra;

Refah Partisi liderini uyarmak 
şart oldu.
"Aman Hocam, sen 

Karadenizliye bak, 
Karadenizliye, yoksa bütün
Kabineyi ele geçirecek."

"Yunus Emre'den bir söz"

Cümleler doğrudur SEN doğru isen 
Doğrular bulunmaz SEN eğri isen

"Politikacıların okuması dileğiyle"

"Eskiden Mardin-Münih hattı vardı.
Şimdi de bu çıktı"

"KUZEY GARAJI HATTI"
Yaklaşık 40 yıl önce yapılan, Bursa 

otogarı, artık ihtiyaca cevap veremi 
yor.

Nüfus iki milyona dayandı.
Yapılan istatistiklere göre, Bursa'da 

her dört kişiye bir otomobil düşüyor.
Sabah saatlerinde, Bursa'dan- 

Gemlige, otobüs ve minibüs İle gelmek 
tam bir ıstırap.

Otogar'dan kalkan araç, 15-20 
dakikada Gençosman kavşağına 
ulaşamıyor.

Halbuki, 15 saniyelik bir yol burası.
Sabahları araç sürücüleri, büyük bir 

gerilim içinde.
Aslında, bu uygulama trafiği bir 

ölçüde rahatlattı.
Ama.,. Niçin Kuzey Garajı hattı be 

nimsendi.
Doğu ve batı Bölgesinden, yağmur 

gibi otobüs ve minibüs geliyor.
Kuzey Bölgesindeki belediyelerin 

onayı alındı mı?
Kamoyu henüz bunları bilmiyor.
Turizm mevsiminde, Gemlik, Kurşunlu, 

Kumla, Narlı, Armutlu'ya gidip gelecek 
BursalIlar ve yabancılar bu uygula
maya ne diyecekler.

Bu uygulama, yaz turizmini olumsuz 
etkiler mi?

İşte., şimdilik akla gelen sorular bun - 
lar.

Sayın belediye yetkililerine, bir önerim 
yar.

Son günlerde, politikada moda bir 
deyim var. "Dönüşümlü" diye.

Biz de bunu, "Dönüşümlü Garaj hattı" 
projesi olarak düşündük.

Bu konuyu birde siz düşünün ister 
şeniz.

Turizm mevsiminde uygulama, "Doğu 
hattı Garajı" olarak, düzenlenebilir.

Öneri bizden, düşünmek ve uygula
mak sizden.

“■ Boğaz enfeksiyonları böbrekleri tehdit ediyor Alerjik hastalar hava kirliliğine dikkat!
Böbrek hastalıklarının başlıca 

medeninin, ihmal edilen boğaz enfeksi 
iyonları olduğu öğrenildi.

I Boğaz enfeksiyonu hastalıklarının 
bulaşıcı olduğu, bu hastalığa yakalan

ılmış kişilerle yakın temasta bulunulması, 
alınacak gıdaların temizliğine dikkat 
edilmesi gerektiği bildirildi.
I Kış aylarında sık görülen boğaz enfek

siyonlarını özelikle çocuklarda hafife 
almak son derece yanlıştır.
I Eğer boğaza streptokok mikrobu yer 
leşmiş ve tam kontrol ve. tedavi edile

memişse bu mikrop sonradan böbrek
lerin aslı görevini yapan glomerollerine 
yerleşiyor. Mikrobun böbreklere yer
leşmesi sonucu bu organa gelen kan 
süzülemiyor ve vücutta idrarla birlikte 
atılması gereken zehirli maddeler(üre) 
kanda bırakılıyor. Bu durumda gelen 
kişinin tedavisi ancak diyalizle 
mümkündür.

Boğaz enfeksiyonu geçiren her kişinin 
hekim kontrolünden geçerek streptokok 
kontrolünden geçmesi gerekiyor,

Hava kirliliğinin alerjik astım ve alerjik 
nezlesi olanların hastalığını artırdığı bildiril
di

Alerjik hastanın tedavi olmaması ya da 
alerjiye sebep olan gıda ve tozdan uzak 
durmaması halinde, hastalığın gırtlakta 
ses tellerinin şişmesine, tansiyonun düşme - 
sine, alerjik astımlı ise astım krizine ve şoka 
girmesine yol açabileceği öğrenildi.

Kış aylarında alerjik hastaların daha 
dikkatli olması gereken aylardır. Özellikle 
alerjik nezleli ve alerjik astımlı kimseler. 

hava kirliliği ve egsoz gazlarına karşı 
önlem almalı, zorunlu olmadıkça kirli 
havada dışarı çıkmamalıdırlar. Aksi 
takdirde hastalar kirli havada dışarı çık
mamalıdırlar. Aksi takdirde tehlikeli boyut
lara ulaşılır.

Kış mevsiminde daha fazla tüketilen 
çerez, yumurta, turşu, baharat ve kızart
malarında gıda alerjisi olan kimseleri 
tehdit ettiği, alerji belirtisi gören kimselerin 
bu yiyeceklerinden üzak durmaları gerek
tiği bildirildi.

Kaymakamlık

Hastaneler

5131051
5131052
5131053 
5132954 
5131028

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

ULAŞIM
Uludağ Turizm 5131212
Aydın Turizm 5132077

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

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

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

18.15-19.30-20.00

Resmi Daireler Belediye
TEK Arıza 
TEK İşletme 
Turizm Der. 
Spor Sah. 
Orm. Böl. Şf. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Eğt. Mrk. 
Haljc Kütüp. 
As. Şb. 
Karayolları 
Liman Bşk. 
Mal Md. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu SIç. Md. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md. 
Ver. Da. Md. 
İlçe Tar. Md. 
İlçe Seç. Md.

5132066
5134503
5131274
5131900
5131286
5131174
5131846
5131353
5131057
5131308
5131133
5131095
5133742
5131507
5131414
5131364
5131411-5130024
5131042
5132360
5131186
5134994

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz .513 12 95
Özgaz 514 17 00
Tekgaz 513 16 37 •
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513.45 46
Llkltgaz 5İ4 28 41
Yeni Llkitgaz 513 65 00
Alevgaz 513 40 95

G^nlSootl.rl Gemlik'te
Yalova -sirkeci (işgünieri) sinema günleri:

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

Deniz Otobüsü
Yalova -Kabataş (İşgünlerl) 

07.20-09.35-17.10 AİLE SİNEMASI
Tatil Günleri 10.35-13.30-17.15 _ . .

Yalova -Kartal (İş günleri) DU nana ■
o7.3o-o9.oo-ıo.3o "Watervold
12.30-14.45-16.45

ŞİİR KÖŞESİ bursun

SİTEM
Suskunsam, 
şaşkınsam, 
aptallık ediyorsam 
her adım başı, 
sanma ki, 
görmüyor, duymuyor, gnlamıyoruml

Neyim, kimim, neredeyim... 
biliyorum paramparça olduğumu!

Yüreğimde, 
yanardağlar, kasırgalar varl 
Güneşi eritir beynimi
Coşkuydu bir yudum su, mutluluktu...
Şimdi;
GÖKLERE SIĞMAYAN SİTEMİM VARI

27.2.1986 Atina
DÜNÜ-BUGÜNÜ AŞMAK

Günü mü 
yumruklayan umutlarım 
dalga dalga 
büyümesine hayran 
yarını seviyorum
Dünü, 
bugün de arayarak 
yarını, 
bugün de yaşayarak 
şaşarak, 
dalgalanarak 
bir kez olsun 
dönüp 
arkaya bakmayarak 
bugünü yaşıyorum. 12.3.1987 Stockholm

DİYALOJİ
-Sürekli deplasmanda oynamak kaçınıl
maz değil. Sezgisel derinlikten yoksunluk 
her zaman hüsranla sonuçlanmıştırl-

Akıl, erdemsizlik ve para 
arkasında çopur yüzlü babalar 
"Sana YARDIM edeceğimi" diyor. 
Şölenlerle, törenlerle, gizemlerle 
iştahla kendi çocuklarını yiyor!

Benzetirler hipodrum taylarına 
olmazı olur kılar, oluru olmaz 
DİYALOJİK oyunlar tuzağındal 
Aptallık, erdemsizlik, yoksunluk 
çopurların ellerindeki sopa!..

Bayağısından çıkar kavgasıdır politika! 
"Kendim için bir şey istiyorsam namerdim." 
sözü, kuyruklusundan düpedüz palavra! 
Bilginin, cesaretin, emeğin yanında ol 
"Kol kırılır, yen içinde kalır" da olsa!

13 Aralık 1995 Gemlik
*Dlyalojl: Hangisi benimsenirse benim
sensin aynı sonucu doğuran zincirleme 
"ikilem'Ter yaratmak ve olaylara uygula
mak. Altamatlfslzllk.
Bu anlayışı boşa çıkaran güzel bir yak
laşımı, Sayın Süleyman Demlrel'ln şıkça 
yinelediği "Demokrasilerde çareler tüken
mez!" özdeyişinde yakalayabiliriz.
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