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TEŞEKKÜR
Geçirdiğim ağır gripal enfeksiyon 

ve bronşit sırasında 
sıcak ve yakın ilgileriyle

sağlayan
Kardiyolog Doktor

IYOK
ile

İç Hastalıkları Uzmanı Doktor

•ŞRî NaciÖZOKUR'
içten ve kalbi teşekkürlerini sunarım.

DANIŞ EKİM

Doğuştan ama çocuk ilgi bekliyor
Helmersan Mermer Fabrikasında işçi çalışan Raşit 

Bilgin, doğuştan ama olan 4 yaşındaki oğlu 
Yiğithan için Tıp dünyasından yardım bekliyor.

Çocuklarının görebilmesi için gitmedikleri doktor 
kalmadığını söyleyen baba Raşit Bilgin,SSK Bubsa, 
Bursa Tıp Fakültesi, İstanbul Çapa Tıp Fakültesi ve 
Göztepe SSK Hastanelerindeki göz kliniklerine 
başvurduklarını, ancak sonuç alamadıklarını 
belirterek," Oğlumun görme şansı giderek azalı 
yor.Tıp yetkililerinin bize yardımcı olmalarını isti 
yöruz“dedi.

KAYIP

Beko-Casıo
AE 40201631 nolu 

yazar kasa ruhsatımı 
kaybettim.

Hükümsüzdür..

KIRCIOĞLU
LTD.ŞTİ.

Mustafa KIRCI

hjeî
MATBAACILIK - REKLAMCILIK ■ 

YAYINCILIK HİZMETLERİ
Fatura-îrsaliye-Gider Makbuzu-

Perakende Satış Fişi-
Bilet - Kitap- Müstahsil Makbuzu-

Serbest Meslek Makbuzu-Kartvizit- 
El İlanı-

Gazhane Cad. Fikret Oto Elektrik 
yanı 51/A GEMLİK

Tel : 513 17 97

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü
îş Garantili Kurs Açıyor

Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü "Örgü 
Maklnası Temel ve 
Geliştirme Kursları ile 
Bakım Onarım Kursları" 
açıyor. Bu kurslara katılıp 
meslek sahibi olacak kur
siyerlere iş olanacağı 
sağlanacak.
Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürü kemal 
Çetinoğlu yaptığı açıkla
mada, Milli Eğitim 
Bakanlığı ile İhlas Endüstri

ve Dış ticaret A.Ş.'nin 
işbirliği ile düzenlenen 
protokole göre açılacak 
"Örgü Maklnası Temel ve 
Geliştirme Kursu İle Bakım 
Onarım Kursu"na katılmak 
kursiyerler, 3.5 aylık kurs 
süresi sonunda başarı 
gösterirlerse sipariş üze 
rine çalışarak gelir elde 
edebilecekler.
Kurs binalarının bulunma

ması nedeniyle büyük 
sıkıntı içinde olduklarını

belirten ilgililer, kiralık kurs^M 
yeri aradıklarını söylediler. g^J 

Uygun binanın bulun- 
ması ile hemen kurslara* 
başlayacaklarımK
söyleyen Halk Eğitim 1 
Merkezi Müdürlüğü yet 
kilileri, kursa katılmak 
isteyenlerin veya geniş 
bilgi almak isteyenlerin 
Halk Eğitimi Merkezi 1 
Müdürlüğüne şahsen1 
başvurmalarını istediler. j

Getr

HAFTAYA BAKIŞ
O Kadri GÜLER

imparatorun ölümü
1. Sayfanın Devamı:
MİLLİ KORUNMA MAHKEMESİNE GİDİŞİM
“İlk işe başladığım zaman babamın. Zindan Kapı'da Zindan Han'da Nail Bey adında 

biriyle iş gördüğünü yazmıştım. Nail Bey Ankara'dan, gönderilen hububatı satar, korniş 
yon alırdı. Keskinli İsrail Anastasyan Efendi İstanbul'a taşınmış. Nail Beyin yanında 
çalışırmış. Nail Bey bizim işleri İsrail Efendi'ye aktarmış. İsrail Efendi ile bu suretle tanışıldı. 
1918 yılındn, ölünceye kadar bizimle önce komisyoncumuz, sonra ortağımız olarak iş 
gördü. İleri gelen 45 yıl babamla ve benimle çalıştı.

İsrail Efendi'nin İstanbul'a Zindankapı tarafında zeytinyağı işi yapan Karalyan adında 
ailece konuştuğu bir dostu vardır. Biz de kendisi ile dost olduk. Karalyan Efendi 
zeytinyağı işi yapar, zeytinyağından iyi anlar ve bu yağları mevsiminde Gemlik ve
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çevresinden toplayarak İstanbul'a getirir satardı. Bir gün bana geldi, Orhangazi'nin bir 
köyünde bir zeytinyağı değirmeni bulunduğunu, bu işte kar olduğunu söyledi, bu değir । 
meni birlikte satın almamızı teklif etti.

Değirmeni 8-000 liraya aldık. O köyde çok miktarda zeytin oluyor, zeytinler burada 
öğütülerek yağ haline getiriliyor, Karalyan Efendi İstanbul'a gelip bunları satıyordu. Bu 
küçük yağ değirmenini aldıktan bir yıl sonra Karalyan Efendi yeniden bana geldi, 
Gemlik'te çok ucuz bir zeytinyağı fabrikasını olduğunu, bunu her halde almamız gerek
tiğini anlattı. Pazarlık edildi, 40.000 liraya bu fabrika alındı. Biraz tamir gördükten sonra 
çalışmaya başladı.

II. Dünya Savaşı devam ediyordu. Hükümet üretilen zeytinyağların belirli bir kısmının, 
asid miktarı belirtilmek suretiyle, parasız olarak bir çeşit ayniyat vergisi şeklinde devlete 
verileceğine dair karar almıştı.

Yıl 1943, Milli Korunma Kanunu devam ediyor. Fabrika Karalyan Efendi tarafından 
yönetiliyor. Milli Korunma Kanunu gereğince devlete teslim ettiğimiz zeytinyağların asidi 
yüksek geldiği için 330 ya da 390 kilo zeytinyağı yeniden vermemiz gerekiyormuş. 
Karalyan Efendi nedense ihmal etmiş. Galata Fermeneciler'de “Vehbi Koç ve Ortaklan” 
firmamız ile Karalyan Efendi ortak olarak Gemlik'te Milli Korunma Mahkemesine ve 
rilmişiz.

Savaş devam ediyor, sıkıntı büyük. Milli Korunma Mahkemesine verilenleri gazeteler 
halka açıklıyor.

Hergün artan fiyatlar ve istenilen malın bulunmaması halk üzerinde sıkıcı etkiler yap
tığı için Milli Korunma suçlularının idama kadar giden cezaları konusunda meclise 
önergeler veriliyordu; böyle sinir bozucu bir devrede yaşıyorduk. Firmamızın bu kadar 
küçük bir şey için gazetelere geçmesinin manevi zararı çok büyük olabilirdi, onun için 
zeytinyağın eksik kalan kısmını da teslim edip bir an önce beraat kararı almak istiyor- ■ 
dum. Fakat mahkemeye gitmek şartmış.

Gemliğe vapurla gidip, mahkeme günü orada bulunmaya karar verdik. Ocak ayın
da, soğuk, yağmurlu bir gündü. O sıralarda Kadıköy'de kayınpederim Sadullah Aktar 
Beyin evinde misafir kalıyordum. Gemliğe gidecek vapur Salıpazarından kalkacaktı; 
Kadıköy iskelesine geldim. Fırtınadan vapur kalkmadı. Yalvararak elektrik idaresinin bir 
otobüsü ile Haydarpaşa'ya geçtim. Haydarpaşa'dan da vapur kalkıyordu. Gemliğe 
gidecek olan vapurun yanına geldim. Benimle birlikte gelecek olan İsrail Anastasyon, 
İsak Altabef, Emin Güraç Beyler iskelede idiler. Bu havada vapura binemeyeceklerini 
kesinlikle söylemeleri üzerine vapura binmekten vazgeçildi ama ben çok üzüldüm. Ertesi 
gün mahkeme vardı. (Bineceğimiz o vapur fırtınadan karaya oturdu) Yazıhanede çok 
düşünüp taşındıktan sonra Haydarpaşa'dan İzmit'e kadar trenle gitmek, İzmit'ten bir 
araba tutarak gece Gemliğe varmak, sabahleyin mahkemede bulunmak üzere işi 
planladık. Akşam geç vakit trenle İzmit'e geldi, Antalya Ambarı aracılığıyla bir otomobil 
tuttuk. Körfezden Yalova'ya gidiyoruz. Devir savaş devri, ortalık karanlık, Gölcük 
yöresinden geçerken nöbetçiler boyuna bizi durduruyorlar, soru soruyorlar, içimizde de 
bir Ermeni, bir Musevi var.

Gece geç vakit Yalova'ya geldik. Otel aradık, otelci kahvede oyun oynuyor, hava 
buz gibi soğuk, kar yağıyor. "İsterseniz mangal koyun, yatın" dedi. Yatılacak gibi değildi. 
"Burada Kaymakam kimdir?" diye sordum. Orhan Öztrak dediler. Babası Faik Öztrak 
Beyi tanıdığım için otomobille Kaymakamın evine gittik, evde Jandarma Komutanı ile 
iskambil ya da tavla oyunuyordu. Beni görünce şaşırdı. Oturduk, niçin geldiğimizi anlat
tık, Jandarma Komutanı, yolların kardan kapandığını, Gemlik'e gitmemize imkan 
olmadığını anlattı. Neden gitmek istediğimiz söyledim, çare aramaya başladılar. 
Kaymakamın evinde dört kişi için yatacak yer yokmuş. "Yalnız seni alabilirim" dedi.

Jandarma Komutan durmadan Gemlik'le görüşüyor, bizi oraya göndermek için 
çareler arıyordu. Yolun açılmasına imkan olmadığını söylediler ve şöyle bir tavsiyede 
bulundular. Yalova'dan bir otobüs kalkar, sizi belirli bir yere kadar götürür, dağda üç- 
beş yüz metre yürürsünüz, Gemlik'ten bir otobüs gelir, o de belirli bir yerde bekler, sizi alır 
götürür. Hiç düşünmeden "Evet" dedim. Bu planı uyguladık ve mahkeme saattinde beş 
kişi hakimin karşısına çıktık. İsrail Anastasyon, isak Altabef, Emin Güraç, Karalyan ve 
Ben.

Hakim ortakların cinsini görünce şaşırdı, İkisi Ermeni, biri Musevi... Bu havada nasıl 
gelebildiğimize daha çok şaştı. Mahkeme gününden önce zeytinyağlar teslim edilip 
kendisine bildirildiği için beraat kararı verdi. Biz de rahat bir soluk aldık. Üç yüz kile 
zeytinyağı için, o vakit kilosu bir liraya İse, biz kiloya beş lira masraf ettik, bu iş de 
böylece bitti. Bu olay iş hayatımda beni en çok üzmüş olanlardan biridir. Bu kadar 
üzüntünün nedeni olan bu küçücük zeytinyağı fabrikasını az bir zaman sonra Varlık
Verg|sl yüzünden sattık,"
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HAFTALIK SİYASİ GAZETE

■ 00

KÖRFEZ OFSET ,ten“arhyaenilik
KAŞEDE VE MÜHÜRDE BEKLEME YOK 

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

Ayrıca kendinden mürekkeııli,
Gazhane Cad. Beceren Apt. Altı No: 51/A GEMLİK Tel: 513 17 97

Bemlik Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası görüşmelerde anlaştı

üner tonlu sözleşme
Gemlik Halk Dansları Folklor Der neği 
Kurucusu Ahmet Süren kalbine yenildi

Acı ölüm
Endüstri Meslek Lisesi Salonunda yapılan 

Okullararası Halk Oyunları yarışmasında 
fenalaşan Ahmet Süren, tüm çabalara karşın 
kurtarılamadı. Ahmet Sürenin ölümü ilçede

Belediye ile iki aydır toplu sözleşme görüşmelerini sürdüren Genel-İş Sendikası, 208 iş 
adına sosyal haklarla birlikte yüzde 300 ile 350 arasında ücretlerine zam aldılar.

^^B-Gemlik Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel-İş
Sendikası arasında iki ay önce başlayan toplu 

^artulözleşme görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandh 
^■tomsRüper toplu sözleşme ile işçiler bir yıl için imza- 
'V™*[anacak sözleşme ile ücretlerine yüzde 300 ile 350

Lasında zam alacaklar.
tt<taaVç| Belediye Başkanı Nurettin Avcı, 1996 yılı

Bütçesinde işçi ücretleri için ayrılan 110 milyar 
a’T.Tanın denk bir §ekilde işçiler e verildiğini söyledi.

Gemi®_____________________________________

^Cumhuriyet
^kurları

Cumhuriyet Gazetesi 
amızaets'*, . ,
h yukarının yurt çapında 

mensor®üzenledikleri toplan- 
- Jarın biri de geçtiğimiz 

31 tayfta Gemlik'te yapıldı. . 
dedevV Atatürkçü Düşünce

Kerneği'nde toplanan 
âdından cumhuriyet okuru, bir 

’ağlanncdaha toplanmak üzere 
ırekiya pğıldı. 
re Orta 
smesine

etkiler 
idama 
ınbukd

4 onun! 
ılmaki

.Ocak

iri gazeli

toplandı
Cumhuriyet 

gazetesinin yaşatılması, 
ülke sorunları ve 
demokrasi konularında 
görüş alışverişinde bulu
nan cumhuriyet okurları, 

.. tüm demokratların da 
katılacağı kapsamlı bir 
toplantı düzenlenmesine 
karar verdiler.

HAFTAYA BAKIŞ
O Kadri GÜLER

Ahmet Süren için...
' [ İnan Tamer bugün dördüncü sayfamızdaki yazısında
7a,rYİ|,martesi günü yitirdiğimiz değerli folkörcü Ahmet Süren için 
.^^■Kültür Elçimizi Yitirdik" demiş.

neyece®
zûldûmiH 
ıhanedef I 
tanitlenl I 

nak ûze® I 
ıbrotord 

jntak, G# 
r, çmiz#'

| Tamer'in tanımlaması tam yerine oturmuş.
■ Gemlik, bugüne değin birçok kültür elçisi yetiştirdi. 
Bunların en genci ise Ahmet Süren idi.
I Ahmet, Gemlik'in yurt içi ve dışında tanıtımında büyük 
Emekleri geçen bir hemşehrimizdi.
■ Küçük yaşta Gazi İlköğretim Okulunda folklor ile tanıştı. 
Bkul Müdürü Ahmet Ari'nin kurduğu Kılıç Kalkan ekibinde 
Blklör terbiyesini kazandı. Ondaki folklor aşkı ölümüne dek 
Hürdü.

ı/nuyor,^ 
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ı Komut®1'
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I Gemlik'in kurtuluş savaşından önce bir rum kenti olması, 
■ürk halkın nüfusunun az oluşu, daha sonraki yıllarda ise 
göçlerle gelen türklerin beraberinde halk oyunlarını getirme
ği ler. 19701i yıllarda ise patlayan iç göç ile Giresun, Artvin ve 
■unceli yörelerinin halk dansları Gemlik'e geldi. Ancak 
Örgütlü bir çatı altında olmadıkları için kendini gösteremedi.
I Ahmet Süren, halk danslarının ilçemizde gençlere
sevdirilmesi için küjrük yaştan başladığı çalışmalarını 
yaşamının soruna değin sürdürdü.
t Gemlik Halk Dansları Folklor Derneğini kurdu. Yüzlerce 
■ence halk danslarını öğretti. Kurslara katılarak, "Halk 
Şansları Hakemliği Belgesi" aldı. Bu belge ile yurt çapında 
Bemlik'i tanıttı. Yurt çapında düzenlenen Halk Dansları festi
vallerine ekibiyle gönüllü gitti.
I Bu, Kültür Elçiliği değildir de ne dir?
I Gemlik üretgen bir gencini yitirdi.
I Ahmet Süren gibi yaşamını gençliğin, halk danslarının 
tanıtımına ayıran çok az insan yetişir.
I ,0, 38 yaşında yaşama veda ederken, Ahmet'in geride 
■alan iki yavrusuna Gemliklilerin sahip çıkması gerekir.
| Ahmet Sürenin adı, adına yakışır bir caddeye verilerek 
[yaşatılmalı.

▼ Toplu sözleşmede daha önce işçilere ayni 
olarak verilen yardımlar ücretlere eklendi. İşçilerin 
en düşük 7.5 milyon lira Olan maaşları 24 milyon 
250 bin lirâya çıkarıldı. Toplu sözleşmeden geçici ve 
kadrolu 208 işçi yararlanacak. Toplu sözleşme ile 
işçilerin sosyal zamlarında da artışlar oldu.

İmzalanma aşamasına gelen toplu sözleşme 
işçiler arasında memnunluk yaratırken, memurlarda
burukluğa neden oldu.

KlfcrkîstFRiSdr
İŞÇİ EMEKLİLERİ 
KONGRE YAPIYOR
Gemlik. İşçi Emeklileri 
Dem eğ i y 1111k olağan 
genel kurul toplantısını' 
8 Mart 1996 cuma günü 
■saat 1,3.001de Bayraktar 
(2) D ü ğ ü n S a I o n u' n d a 
yapacak. İşçi .Emeklileri' 
Cemiyeti 7 yıldır dernek 
üyeIerine taksitle odun 

ı.ve kömür sağlıyor.,
De inek B aşka n ı F a i k 
Yı " 'U, bu yıl 1 500 ton 
c ; .-ı '80 tonda kömür 
ö : iıatıldığını söyledi. >

ÇOCUK VELİ, 
VELİ ÇOCUK İLİŞKİSİ" 
KONULU TOPLANTI
YAPILDI
Gemlik. S o r d p t i m i s t. 
Kulübü, 0-6 -yaş . gr.ubu 
çocuklar arasında 
"çocuk veli, veli çocuk" 
konufu bir toplantı 
düzenledi, i

Haberi Sayfa 3'de

Haberi Sayfa 3'te

Gazi 
İlköğretim 
Okulu'na 
yeni müdür

İlçe Milli Eğitim Şube 
Müdürü İsmail Çolak, 
.Gazi ilköğretim Okulu 
Müdürlüğüne atandı.

Gazi ilköğretim Okulu 
Müdürü Naci Pehlivan'ın 
emekli olmasından 
sonra ' bu göreve geti 
rilen. İsmail Çolak, yeni 
okulunda çalışmalarına 
başladı.
i'r Öte yândan Gazi 
İlköğretim.''Ökulu'ndan
pçak ayından 
Ahmet Hulusi 
Emine. Yalçın, 
Alton, [fakat

Iflbâren 
Aydın/: 
Şehime 
Kayar,

Bahri Ünlü, Süheyla 
Tireci, Fgdik Gülşen, 
Seher Saik emekli ola.rak 
görevlerinden ayrıldılar.

Giresin^ işçi.banyoda elektrik çarpması sonucu öldü.

Şofben can aldı
Haşan Yiğit(23)' adlı 

inşaat işçisi düğün 
gecesi girdiği banyodaki 
şofbenden elektrik çarp
ması sonucu hayatını, 
kaybetti.

Giresun doğumlu olan 
Hâşan Yiğit, pazar günü 
Fatma Türkmen(31 )• ile 
evlendi.

Hamldlye Mahallesi 
Yağcı,sokakta bulunan' 
evlerinde banyoya, giren 
genç, işçlı şofbenin elek 
trik akşamının bozuk 
olması nedeniyle suyla

temas sonucu elektrik 
akımına kapıldı.

Eşi ve komşuları 
tarafından Gemlik 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan genç .işçi 
Haşan Yiğit, kurtarılama
yarak, hayata gözlerini 
yumdu.

Genç işçinin ölümü, 
yakınları . arasında
büyük üzüntü yarattı.

Elektrikli şofben I 
ba nı Hasa n Yi 
toprağa verildi.

kur- 
Iğlt,

büyük üzüntü yarattı.
Geçtiğimiz hafta 

cumartesi günü Endüstri 
Meslek Lisesi Salonunda 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından düzenlenen 
ilk, orta ve liseler arası 
Halk Oyunları yarışmaları 
sırasında hakem 
masasında kalp krizi 
geçiren folklörü 
gençlere sevdir en 
Ahmet Süren, kaldırıldığı 
Gemlik Devlet 
Hastanesinde ikinci krize 
yenildi.

Şiddetli kriz üzerine 
Bursa Devlet Hastanesine 
kaldırılan Ahmet Süren 
yolda yapılan kalp 
masajına karşın hayata 
döndürelemedi. Devlet 
Hastanesinde de 45 
dakikalık müdahele, 
genç folklörcüyü yaşat
maya yetmedi.

Gemlik folkörünün 
ağabeyi olarak bilinen 
Ahmet Süren büyük bir 
törenle toprağa verildi.

Habere Sayfa 3'te

Elize Ali’yi öldüren belirlendi.

Cinayetin sun çözüldü
Eliza Birahanesi sahibi I çalışan Ahmet Hazer'in

Aliiüluay'r'23 Şubat günü 
evine.giderken 8 kurşunla 
.Öldüren/kişinin Mustafa
Sungur 
olduğp 
.yaptığı 
sonûçü.

adlı kiralık katil 
saptandi. Pplis 
sıkı araştırma 
A|i pkjâyı. öldür

meye azmettiren TIR 
şoförü Ahmet- Hazer'i 
konuşturdu. BÖylece 
cinayetin sırrı da çözüldü.' 

: Eliz,e Birahanesinde.

yeğenlerinin Ali Uluay 
tarafından dövülmesi ile 
başlayan sürtüşmeden bir 
süre sonra Morina 
Restaurant'tan Ahmet 
Hazer'in Ali Uluay tarafın
dan tabanca zoru ile 
dışarı atılması cinayetin 
işlenmesine ve kiralık katil 
tutulmasına sebep oldu.

Haberi Sayfa 3'te

Çalıntı otomobil ve esrarla yakalandı
İstdnbuİ'dqn çâldığı 34 

ıGBBfl9,8 plakalı otonun; 
plakasını. .34 F 0873 
numaralı sahte plaka ile 
değiştiren İnegöl doğum- 
lu İsmail1 Kenan 
Hacıbekiröğlu (34) pazar 
sabahı saat Oj .ao ■’ 
sırala r. j n d a D ö r tty o I 
Mevkiinde polisin şüphe

üzerine yaptığı araştırma - 
da üzerinde 1 gram esrar
la yakalandı.

Soruşturmayı derin
leştiren polis, aracın da 
çalıntı olduğunu saptadı. 
Gözaltına alınan 
Hacıbekiröğlu, çıkarıldığı 
mahkemece tutuklandı.

ANDIMIZ

- ADIMIZ ANDIMIZDIR.
ANDIMIZ RANDIMIZDIR.
RANDLIMIZ GRANDIMIZDIR.

İnan
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24 ARALIK "MESAJ"!
Bu hafta sizlere değerli dostum 

Emekli Amiral Vedii Bilget'in bana 
gönderdiği yazısını takdirlerinize 
sunuyorum.

Bugünlerde herkes, 24 Aralık sonu
cunun “mesaj"ını tartışıyor. Oysa bu 
seçimler, bir sonuç vermemiştir. 
Siyasal yansımanın nedenine dikkat 
çekmiştir. İlle de bir mesaj alma 
gereksiniminde olan varsa, bu nedeni 
ele almak zorundadır.

12 Eylül'den bu yana, Türkiye 
siyasasına "ılımlı" bir süreç daya 
tılmıştır. Siyasal çatışma yadsınılacak 
-sözde- toplumsal özlemin yanıt
landığı savlanmıştır. Sol sağ'a, sağ 
sol'a iteklenmiş; siyasal/sosyal ve 
ekonomik bir olmazlık, bir usdışılık kur - 
gulanmaya çalışılmıştır. Toplumsal 
yapı, sınıf siyasasından soyutlanmıştır. 
Tarihsel olguların üzeri örtülmüştür.

Doğrular yasaklanmıştır. Yanlışlara, 
yanılgılara yasak konulmamıştır. Oysa 
doğrular yalın gerçektir, serttir. Gerçek 
yasaklanmıştır. Sertlik dışlanmıştır. 
Eğilip bükülme, atışıp kokuşma serbest 
bırakılmıştır, desteklenmiştir.

Ilımlı sürecin belirleyici ekonomik/ 
siyasal anlayışı, kapitalizmin -moneta- 
rizm ve neoliberalizm- çıkışlı nesnel 
dayanaklarına oturtulmuştur. Sınıfsal 
siyasanın yokluğu, toplumun ezilen 
yığınlarını bir uçurum kenarına itmiş, 
apaçık bir "çaresizlik bunalımı"na 
sürüklenmiştir. Gidişe koşut olarak, o 
çok ürkülen -demode- "proteterya 
diktatörlüğü" söylemi yerine bir "molla 
diktatörlüğü"nün konulduğu gözden 
kaçırılmıştır.

Sınıfsal perspektif ve seçenek yok
luğunda, uçurumun kenarında çaresiz 
lik bunalımına sürüklenmiş yığınlar, 
nesnel bir siyasal dayanak bulamayın
ca, düzeni değiştirme savında bir 
umar sandıkları Refah Partisi ne tutun
maya koşullanmışlardır

McDougalI Par sor yasası bu 
aşamada sa/’-a; • j kanıtlanmıştır 
ki. "Üç kişinin oyu, yirmi kişilik ilgisiz 
bir çoğunluğun oyunu denetim altına 
alabilir." Gerçekten de bu olmuş; 
/ jzde 21 oy, yüzde 79 oyu denetim 
altına alabilmiştir.

Bunun temel etmeni, -işaret 
edildiği gibi- 'ilgisizlik'tir. Yığınlar, sınıf
sal çıkarlarına karşı ilgisiz kalmışlardır. 
Çünkü topluma aşılanan 12 Eylül 
siyasası; özdeksel çıkarları, 
toplumspl/siyasal gelişme eğilimi dışı
na itmiştir. Emekçi sınıflara siyasal 
mücadele alanı altyapısı oluşturmayı 
engelleyen sanayi burjuvazisi ise, o 
sınıfların bizzat kendi varlığının 
güvencesi olduğunu kavramaktan 
kaçınmıştır. Belki de sosyalizm değil

(■&EMLİK KÖRFEZ 
|||| Haftalık Siyasi Gazete

Yıl: 23 SAYI: 1104 
Fiyatı :10.000 TL.

||iğhibi ve Sorumlu Müdürü : KADRİ GÜLER 
letlm Merkezi: Gazhane Cad. No,51/A

Tel: 513 17 97 GEMLİK
Basıldığı yer: KÖRFEZ OFSET

Matbaacılık Yayıncılık - Tanıtım Hizmetleri

Yılmaz AKKILIÇ

tfazı yor cim Necati KARTAL

1970’LER VE GENÇ AYDINLARIN GELİŞİMİ (7)

ama, 'sosyalizm öldü' savı, sanayi 
burjuvazisini can çekişir duruma getir
miştir.

Sınıflı toplum, üretim araçlarının 
özel mülkiyeti sürecinin toplumudur. 
Sınıfsız toplum ise, ilkel toplumsal 
sürecin modelidir. Doğal olarak da, 
sınıfsız toplum savındaki 12 Eylül da 
yatmacıları, Refah Partisi ile birlikte, 
şimdi sürdürülen ilkellik düzeyinin suç 
ortaklarıdır. Belki bugün varılan nokta
da, indikleri dalı kestiklerinin ayrımına 
varmışlardır. Bilinmez. Ama şurası 
kesindir ki, sanayi kapitalizminin varlığı, 
çağdışı işçi sınıfının ağırlığı ile koşut - 
tur. Aksi, siyasal dengesizlik getirir.

"Sınıf mücadelesi, yalnızca toplum
sal dengelerin ve barışın değil,, aynı 
zamanda, ulusal bütünlüğün çıkar bir
liğini de belirler. Güneydoğu soru
nunun 12 Eylül'den sonraki çözümsüz 
biçimlenişi de, sınıfsal perspektifin 
uykuya yatırılışıyla orantılıdır.

Sınıf mücadelesinin öznek birikimi 
devrimci süreci, kesintisi karşı-devrimci 
süreci yokluğu ilkel-gerici süreci belir
ler. Bugünkü belirti, bu üçüncü sürece 
ilişkindir.

Sınıf çatışması, toplumun top 
yekun itici gücüdür. Sınıf çatışması 
olmayan yerde, ne sanayi burju
vazisinin ne de emekçilerin belli bir 
sosyo-ekonomik ilerleyişinden söz 
edilemez. Bu ortamdan kazançlı 
çıkanlar, köleci ve feodal sürecin 
belirleyici güç odakları, yani din bezir
ganlığı ile aracı-tefeci bezirganlık olur. 
24 Aralık sonuçlarının nedeni bunun 
belirlemek;- 'iste...

Din ve t i'i bezirganlık koalisyonu 
destekçileri, bir yandan Avrupa ve 
dünya bütünleşmesi çabasındaki 
sanayi burjuvazisine karşı dikiliyor. Öte 
yandan, emekçi sınıflara karşı sol 
söylemli umut bezirganlarını yeniden 
sahneye itiyor. .Çıkış yollarını kapa
maya kalkışıyor. Seçim sonuçlarına 
yansıyan sayısallık bunun kanıtıdır...

24 Aralık seçimlerinin ortaya koy
duğu sonuçsak nedeni, tüm bunların 
ışığında algılamak gerekir. 
Algılamadaki başarı düzeyi, tarihsel 
diyalektiğin zorunluluğunu sırtlamada 
ivedi sorumluluk getirecektir.

Emekçi sınıflar silkinmek, sanayi 
burjuvazisi de bu silkinişi harekete 
geçirmek sorumluluk ve zorunluğun- 
dadır. Bu, tarihsel diyalektiğin belli bir 
sürece ilişkin kaçınılmazlığıdır. 
Engelsin işaret ettiği gibi, "... Burjuva 
sınıfı, emekçilere başvurarak onları 
bizzat kendisi siyasa alanına çekmek 
zorundadır" Varılan bu karanlık, bu kör 
nokta, ".... sınıflar kendi düşman
larının düşmanları ile çatıştıkları 
ölçüde aşılabilir" çünkü;..,

Doğayı 
Sev, 

yeşili 
Koru

I965'lerden sonra siyasal çeşitllik, 
aydınlarında çeşitlenmesini sağladığı ve 
KADRO'dan sonra YÖN dergisinde ben
zeri felsefeyle kendinden sonra gelen 
aydın solu etkilediğini ve .karakterini 
verdiğini geçen sayılarımızda bahset
miştik.

1965'ler sonrasında çok önemli iki 
gelişme mevcuttu Türkiye için.

Birincisi; dünyada ulusal kurtuluş 
savaşları ve sosyalist blok en parlak 
dönemini yaşıyor ve bunun ideolojik 
yansımaları Türkiye'deki’ toplumsal 
yapıyı doğrudan etkiliyordu.

İkincisi; Artık Türkiye'de kapitalizm; 
feodal üretim ve ilişkinin önüne geçmiş, 
dolayısıyla sınıf farklılaşması ve 
mücadelesi doğmuş, buna uygun 
olarak ideolojik ayrışma keskinleşmeye 
başlamıştı.

1961 Anayasasıyla önerilen “çözüm 
ilmidir, buda iyi bir anayasadır" söylemi 
resmiyete dökülünce, aydınların 
ayağındaki toprak kaymaya başlamış, 
Türk aydını yeniden yön bulma uğraşısı
na girmişti.

İşte bu aşamada ortaya çıkan 
arayışlara kaynaklık eden YÖN dergisini 
ve hareketini tekrar ele almakta fayda 
görüyorum.

1970'lere kadar 6O'lı yıllara 
damgasını vuran YÖN hareketi, Asker- 
sivil neo-Kemalist aydınların geri 
kalmış Türkiye'ye ulusal kurtuluşçu-mil - 
lici- bir yarı sosyalist model arayışıyla 
ortaya koydukları manifesto, ülkenin 
önde gelen birçok ünlü aydınının imza 
koymasıyla büyük bir güven ve etki 
yarattı.

YÖN üç şey öneriyordu;
Birincisi ; Dış politikada üçüncü 

dünyaya ait bağımsız ama "bağlantısız 
lar blokunda", ve S. Birliği ile ilişkilerde 
dost bir dış açılım;

İkincisi ; kalkınmada devletçi ve 
merkezi planlamacı yarı-sosyalist bir 
model.

Üçüncüsü : Bütün bunların sosya 
üzme açılan bir pencere şeklinde ele 
alınması ve stratejinin "neo-kemalizmin 
evrenselliği" olarak tanımlanması.

YÖN hareketi bir yanda kendinden 
sonraki aydın sol hareketi kemalizm ile 
psikolojik olarak bağlantılarken, diğer 
yanda 1971 12 Mart yenilgisiyle, Türk 
aydınını aklını kullanarak üreten ve 
mücadele eden insan olma özelliğin
den uzaklaştırıp, ş’ablon modellere 
angaje olmasına yolaçtı.

YÖN hareketinin bu yenilgisini ardın
dan, bu hareketten doğan ve etkilenen 
DEVRİM dergisi doğdu.

İlhan Selçuk, İlhami Soysal, Alfan 
Öymen, Cemal Reşit Eyüpoğlu devrim 
ile birlikte büyük bir ağırlığa sahip oldu
lar. Aynı dönem bir Aİi Gevgllllll, bir 
Abdi ipekçi'nin konferansına 20-30 kişi 
dinleyici olarak gelirken, aynı dönemde 
İlhan Selçuk'un konferansında salonlar
da yer bulmak mümkün olmuyordu. 
Artık aydınların arkasında kitleleri vardı. 
Diğer bir deyişle kitlesi olan aydınlar 
doğmuştu.

Sol aydınlar içerisinde gittikçe sol 
fraksyonlar ve bunların dergileri sürece 
girdi. ANT, Aydınlık, İlke, Türkiye solu, 
sosyal Adalet, Emek, İşçl-köylü gibi 
çeşitlenmeler, başlamıştı.

Dünyâda gelişen "Demokrasi, özgür
lük, ulusal kurtuluşçuluk" sloganlarına 
hazır olmayan sağ aydınlar, yönlerini 

henüz bulamamışlardı.
Ahmet Kabaklı sağ ideolojik önderliği 

üstlenenlerden biriydi. DP zihniyetini - 
güya- devam ettirme iddiasında olan 
"Bizim Ev" dergisi, “Tercüman gazetesi” 
Nazlı Ilıcak gibi 68 gençliğinden sağ 
aydınlarıda parlatmaya başlamış, "Son 
havadis, milli gazete" ve M. Şevki 
Eygü'nün “Sebül ül Reşat" dergisi ile 
Aydınlar Ocağı henüz daha yeni 
gelişen dünyaya uyum sağlaya - 
mamışlardı.

Bu süreç, sosyalist blokun çözülüp, 
Türk! Cumhuriyetlerin ortaya çıkışı ye 
Bulgaristan Türklerinin göçü sırasında- 
Türkiye solunun gelişmeye hazır ala
mayıp, politika üretmemesi gibi bir 
dönemdi sağ için.

1965-73 dönemi; Sağ açısından ideo 
lojik bir silinmeydi. Birde 1958'lerde sol
dan sağa geçmiş olan Bedi Faik'in 
DÜNYA Dergisini unutmamak gerekir 
sağ aydınlar açısından.

FORUM ise, 1965-75 arasından git
tikçe devletleşerek 1982 anayasasının 

। ve devlet yapısının hazırlayıcıılğını 
| yaptı. Boyler, e aydınların sağ bir man- 
I tıkla devlet adına çalışabileceğinin yo 
i lunü açm-iriu, Aydın YALÇIN FORUM 
I dergisiyle.

1965 le- Cumhuriyet tarihinin 
| yepyeni bir a ■ nemi başlıyordu.

"Osmanlı döneminde çeşitli de 
nemeleri görülen (Öğrenci-Aydın 

i hareketi) Mulkiye-Harbiye -Tıbbiye 
i öğrencilerinin yeni dünya takipçiliği 
I kendini 1965 terde tekrar gösterdi"

1956 y siyasal Bilgiler
| Fakülte • ulan FİkİR KULÜBÜ, 
I "1965 yılında. DİL TARİH, FEN, HUKUK 
I FAKÜLTELERİ İLE YÜKSEK ÖĞRETMENE 
okulu bir araya gelerek beş fikir

I klübünün bileşiminden FKF (Fikir Klüpleri 
| Federasyonu) kuruldu.

FKF, gençligr । yen. cır dünya talebiy- ■ 
; di. Cok kısa ■ nede İstanbul'da bir 
i sekreterlik kurutup, birkaç ayda yayıldı 

ve kitlesel bir hal aldı.
FKF kurucu başkanlığına, son 

| dönemlerde YDH kurucusu olarak 
kamuoyunda gözüken Hüseyin ERGÜN 
getirildi.

Daha çok 1965'lerin TİP içerisindeki 
gençlerin egemen olduğu FKF hareketi 
üç aşamada incelebilir.

Birincisi; gençliğin hem aydın, hem 
de toplumsal mücadeleye katılmaya 
henüz amatörce başladığı 1965-68 
dönemi.

İkincisi; M.D.D. (Milli Demokratik 
Devrim)ciler ayrışması ile FKF'de frak- 
sonel ayrılıkların doğması.

Üçüncüsü; 1969‘de FKF'nin Dev- 
Genç hareketine dönüşmesi.

FKF'nin her üç dönemi de, 
Türkiye'nin aydın hareketinin farklı et 
kilendiği dönemler olmuştu.

1970'ten 1980'li yıllara kadar siyasal 
mücadele her alana girmiş, sokağa 
inmişti. Bu süreçten sonra entellektüel 
üretim iki kampın emperyalist ve sosya 
list blokun sınırları içerisinde cereyan 
etti. Üretim daha çok pratik tavra 
İlişkindi.

1980'ler sonrasında aydınlar iekıar 
devlet ve demokrasiyi tartışmaya 
başladı.

Aydın hareketi için 1980'li yıllar ile 
1990'lar yeni bir dönüşümdü. Haftaya 
tartışmak üzere mutlu kalın.
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Gemlik Belediyesi ile Diske bağlı Genel İş Sendikası görüşmelerde anlaştı

Belediye ile iki aydır toplu sözleşme görüşmelerini sürdüren Genel-İş 
Sendikası. 208 işçi adına sosyal haklarla birlikte yüzde 300 ile 350 arasında 
ücretlerine zam aldılar.
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Gemlik Belediyesinde çalışan 208 
işçi adına toplu sözleşme görüşmeleri 
ni sürdüren DİSK'e bağlı Genel-İş 
Sendikası ile «Belediye yetkilileri tüm 
maddelerde anlaştılar. Toplu sözleşme 
imzaya kaldı. Belediye bu yıl oturumlar
da ücretler ile sosyal hakları birleştirdi. 
Böylece işçi ücretlerine yaklaşık yüzde 
300 ile 350 oranında zam geldiği açık
landı.

Gemlik Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı, toplu sözleşme görüşmelerinde 
anlaşmaya varıldığını, bazı teknik 
maddeler üzerinde son görüşmenin 
yarın yapılmasından sonra taraflar 
arasında sözleşmenin imzalabileceğini 
söyledi

DİSK e bağlı Genel-İş Sendikası 
Bursa Şube Başkanı Süreyya Candaş 
ise, görüşmelerin c ok olumlu geçtiğini 
ve işçilerin enflasyon canavarına 
ezdirilmemesine çalışıldığın belirterek, 
"Görüşmeler sırasında bizlen anlayışla 
karşılayan Belediye Başkanı ve 
Encümen üyelerine teşekkür ediy
oruz." dedi

NELER KAZANDILAR
Yarın imzalanması beklen, 

sözleşmede Beedıye ae çalışc

Elize Ali'yi öldüren belirlendi.

Cinayetin sırn çözüldü
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Evine giderker 
kurşunla öldürülen E 
Birahanesi sahibi Ali 
Uluay'ı öldüren katilin 
kimliği polisin yoğun 
çabası sonunda 
çözüldü. Cinayeti, Ali I 
Uluay ile üç ay önce 
kavga eden TIR şoförü 
Ahmet H a z e r' i n 
(38)Milas'lı kiralık, katil 
Mustafa Sungur'a işlet
tiği saptandı.

Polisin cinayetten 
sonra çok yönlü olarak 
başlattığı soruşturmada I 
cinayetin işlenmesi • 
şöyle gelişir: Ahmet 
Hazer'in birahanede 
çalışan iki yeğinini Ali | 
Uluay'ın dövmesi sonu
cu, Ahmet Hazer ile Ali; 
Uluay'ın arası açılır. I 
Cinayetten yaklaşık üç 
ay önce, M a rina 
Restaurantta yemek 
yemekte olan Ahmet 
Hazer'i, Ali Uluay silah 
zoru ile lokantadan 
çıkarması, olayların 
gelişmesine neden olur. 
Bu olaydan sonra 
Ahmet Hazer, Milas'tan 
tanıdığı ve Yaşar Petrol

İstasyonu d ı çalışan 
kiralık kani Mustafa 
S u n g u r' u G e m I i k1 e 
çağırarak Ah Uluay'ın 
öldürmesini planlar

Gürle Otelde 3 gün 
kalan kiralık katil, bu 
arada Ali Uluay'ı izli 
yerek, avını nerede 
vuracağını saptar. 23 
Şubat gunu saat 19 50 
de E 11 î e Bira 
Salonundan .ikan Ali 
Uluay ı arkasından takip 
eden t - a • katil, 
Bahkpa: rr’ Mahallesi 
Aksu! p )■>’ uhanesi 
önünde - Jluay'ı 8 
kurşun a öldürerek 
kaçar

Polisin sonuca varan 
soruşturmasından sonra 
Ahmet Hazer'in konuş
masıyla cinayet 
düğümü çözülür ve katil 
Mustafa Sungur'un 
aranmasına tüm yurtta 
başlanırken, adam 
öldürmeye azmettiren 
Ahmet Hazer ise dün 
çıkarıldığı mahkemece 
tutuklanarak Gemlik. 
Kapalı cezaevine gön
derildi.
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Gemlik Soroptimist Kulübünden yeni bir etkinlik 

"Çocuk veli, veli çocuk iliş 
kili” konulu toplantı yapıldı

Gemlik Soroptimist 
Kulübü 0-6 yaş grubu 
bocuklar arasında 
"Çocuk veli, veli çocuk" 
[konulu bir toplantı düzen
ledi.

Geçtiğimiz hafta
-cumartesi günü saat 
fil.oo-13.oo arasında 
[yapılan toplantıyı Gemlik 
SSK. Hastanesi doktor
larından Klinik Plskolog 
Gülden Yılık yaptı. Yılık 
toplantıda yaptığı konuş- 
imada 0-6 yaş grubu

çocuklar ile velileri arasın
da dikkat edilmesi 
gereken pisikolojik 
davranışlara değindi.

Velilerin bu yaş 
grubundaki çocuklara 
karşı anlayışlı davran - 
maları gerektiğine deği
nen Klinik ' Plskolog 
Gülden Yılık, çocuk ile 
ebeveyn arasında kuru- 
lamıyan İlişkilerin çocuk-
ların ruh sağlığına büyük 
etkisi olduğunu söyledi ,

Gemlik KÖRFEZ

işçinin akitleri 1 Ocak 1996 ile 31 Aralık 
1996 tarihleri arasında geçerli olacak.

Toplu sözleşmenin en önemli yönü 
sosyal hakların ücretlere yansıtıldı. 
Daha önce ayni olarak belediyenin 
işçilere verdiği odun, kömür gibi 
yardımlar, işçi ücretlerine aylık para 
olarak yansıyacak. Böylece 1995 yılın
da en düşük 7.5 milyon lliraya olan işçi 
ücreti 24 milyon 500 bin liraya yüksele
cek.

Toplu sözleşmeyle işçilerin kazanım - 
lan şöyle:

Eski Yeni 
Sorumluluk zammı 500.000
2.000.000
Aile Yardımı (2 çoc. 50,000
169.000
Sosyal Güvenlik 150.000
500.000
Kira yardımı 500.000
600.000
Yemek Yardımı 600.000
2.683.000
Ramazan Yar. 1.500.000- 2.500.000
Kurban Bay.Yard. 2.500.000
4.500.000
Yakac ak 2 ton kömür 1 ton odun- 
aynı

İkramiye günlük 990.000 
TL. 112 gün tutarında olup 
4 ayda bir ödenecek.
Giyecek : 2 yazlık gömlek, 
1 pantalon, 1 ayakkabı, 
kışlık bir takım elbise,! 
ayakkabı, 1 gömlek, 3 
yılda bir ise deri ceket.

", Doğum ve ölüm yardım- 
• lan aynı kalırken 1996 yılı 
belediye bütçesine işçi 
ücretleri için ayrılan tahmi
ni bütçe olan 110 milyar 
lirayı geçmiyeceği açık- 

|J landı.
MEMURLAR BURUK
Belediyede toplu 

sözleşme görüşmelerin 
açıklanarak sendika da 
ilan edilmesinden sonra 
ücretlerdeki süper artışlar 
memurlar arasında buruk
luk yarattı.

Belediyede çalışan 10 
yılın üzerindeki bir memu
run ayda yaklaşık 12 mil 
yon, 17 milyon lira maaş 
alrpası karşısında, aynı 
dairede odacı olarak işçi 
statüsünde- çalışan bir 
işçinin en az 23. milyon lira 
maaş ve sosyal zamlar 
alması memurlar arasında 
istemiyerekte olsa buruk
luk yarattı. .

Memurlara geçmiş yıl
larda Meclis kararıyla 
giyecek yardımı ve kış 
ayında verilen yakacak 
yardımının da tamamen 
kaldırılması üzüntü yaratı 

.yor,.
Öte yandan 

belediyede aynı işi yapan
şoför ve bazı odacıların 
memur statüsünde çalış
ması sonucu, işçi memur 
ayrımı nedeniyle büyük 
ücret farklılıklarının doğ
masına neden oluyor.

SİLAHLA ı 

YAKALANDI 
Önceki gece sabaha 
karşı saat 01.30 polisin 
Manastır Akcan Petrol 
önünde yaptığı kontrolde 
61 AH 555 plakalı oto 
sürücüsü Hüseyin 
Sönmez(23) GEZE marka 
16'lık ruhsatsız silahla yaka
landı.
Hüseyin Sönmez mdhke 
meye çıkarılacak.

Gemlik Halk Dansları
Folklor Derneği Kurucusu
Ahmet Süren kalbine 
yenildi

■ ■ ■ ■■ olum
□ Endüstri Meslek Lisesi 
Salonunda yapılan 
Olçu Ha ra ra sı Halk 
Oyunları yarışmasında 
fenalaşan Ahmet Süren 
tüm çabalara karşın 
■Kurtarılamadı.
-Gemlik Milli Eğitim 
Müdürlüğünce ilk ve orta 
dereceli okullar arasında 
yapılan Halk Oyunları yarış- 
mâsı. güzel başladı, acı bitti.

• •• • .-Gemlik'in tanıtımında ve 
gençlerin folklörü sevmesinde 
yrlLârdır emek veren Ahmet 
Süren, yarışmaların yapıldığı 
şâlpnda kalbinden fenalaşın - 
c.a, kaldırıldığı Gemlik Devlet 
Hastanesinde geçirdiği ikinci 
.kgİP:- krizi sonucu yaşama 
veda etti. Geçtiğimiz hafta 
^cumartesi günü Endüstri 
.MiŞştek Lisesinde saat lO.oo 
:dâibaşlayan Halk Oyunları 
ydjişması ilkokullar 
kaîdgorisinde hakemlik 
y’çipan Ahmet Süren, saat 
lâ.oo sıralarında yanında 
Oturduğu hakem arkadaşına 
kalbinin ağrıdığını söylemesi 

• özerine okul müdürünün 
.^Odasına gönderildi. Burada

bit süre dinlenen Süren, bir 
poiis minibüsü ile Gemlik 
Devlet Hastanesine götürüldü. 
Höbetçi doktor tarafından 
fanâyonu ölçülen genç fok- 
förou kalp radyografisi 
alınırken şiddetli bir enfaktüs 
daha geçirdi. Hemen ambu- 
Jansla Bursa Devlet 
Hastanesine kaldırılan Ahmet 
Süren, yolda can verdi. 
Süfen'e yol boyunca sunni 
masaj yapıldığı, ayrıca Bursa 
'Devlet Hastanesinde 45 daki
ka-., tekrar yaşama 
döndürülmesi için uzman dok- 

) torlarca uğraşıldığı, ancak 
sonuç alınamadığı öğrenildi.

Ahmet Süren'in ölümü 
İlçede büyük üzüntü yarattı. 
Süren'in cenazesi pazar günü 
öğle namazından sonra 
Kaymakam, Belediye Başkanı 
ve çok kalabalık halk toplu- 
tüğu ile folklörcülerin katıldığı 
■bOörenle Gemlik'te toprağa 
verildi.

Tarih içinde Gemlik ve Havalisi

ŞAİR PADİŞAH
1429 yılında Bursa şehri ahalisi ve çevre 

şehirler (Gemlik de dahil) bir amansız 
hastalığın pençesine düştüler, öyle ki ölen
lerin sayısı belli olmadı. Her eve girdi ölüm, 
çağrılmadan geldi, mahallelerde kol 
gezdi, nice ocaklar söndürdü. Oradan 
oraya atlayan korkunç veba salgını 
ortalığı kasıp kavurdu. Ev demedi, saray 
demedi, mektep medrese demedi, tekke- 
zaviye korkunç hastalıktan kendilerini kur
taramadılar.

O sıralarda Sultan II. Murat Padişahtı. 
1421 yılında tahta geçtiğinde onyedi 
yaşında idi. Murat ve timur darbesinin et 
kileri Çelebi Sultan Mehmet'in bütün 
çabalarına karşın hala etkisini sürdürmek - 
teydl.

Önce iç karışıkları giderdi Sultan Murat 
Amcası Mustafa Çelebi'yi bertaraf etti, 
sonra da babasının yarım bıraktığı imar 
hareketlerini tamamladı. Yeşil camiin 
nakışları, o tahta geçtikten sonra tamam
lanmış ve cami onun zamanında 
ibadete açılmıştır.

Saltanatın büyük bir başarı ile 
sürdüren Sultan II. Murat zamanında halk 
yine bolluğa ve berekete kavuştu, bozu
lan devlet düzeni eski durumuna geldi, 
Türk askeri yine Avrupa'da zaferden zafere 
koşmaya başladı. Öldüğünde 46 yaşında 
olan Hünkar bilgindi, şairdi, bestekardı.

"Saki yine getir dünkü şarabımı...
Söylet dile getir ceng-ü rebabımı. 11 

beytinin sahibi olan bu padişah, 
sanatkarları kayırmış, onlara meclisinde
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Gonca YERLİYURT

KADIN MANZARALARI
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü bu hafta içinde 

yaşayacağız. Paneller, söyleşiler, konserler falan 
filan. Büyük usta’Çetin Alton Sabah Gazetesi'ndeki 
köşesinde ülkemizden kadın manzaraları çiziyordu 
geçtiğimiz günlerde. Okuyunca bunun Kadınlar 
Haftası için iyi bir seçim olacağına karar verdim. 
İşte Çetin Altan'ın gözüyle ülkemizden kadın man - 
zaraları:

Ailemdeki değişik kuşaklardan kadın yakınlarım; 
bazan hiç bilmediğim bir kadın "kimyası" anlatıyor
lar bana. Donup kalıyorum.

Örneğin gelinim Ümit Alton -ki Adli Moran'ın tek 
çocuğu idi- erkek kardeşleri de olan küçük kız 
çocuklarının, hayatta ilk karşılaştıkları gerçeği çi 
zimlerken şöyle diyor:

-Erkeklere gösterilen ilgi yanında ikinci planda 
kalmak... Bazan bir .kaç şamar yemek. Bazan 
babasının annesini dövdüğünü görmek... Evlenince 
de mutfak, yemek, bulaşık, çamaşır, ev temizliği 
döngüsünün hiç bir zaman aşamayacağını 
anladığı çemberi içine sıkışmak... Kendiliğinden 
otomatikleşen yalanlarla kendine bir savunma ve 
uyum olanağı yaratmaya çalışmak...

Doksanındaki anneme soruyorum :
Yalanın hayattaki yüzdesi ne kadardır anne?
Yüzüme öyle bir bakıyor, sonra :
- Hayatın yarısı yalandır evladım, diyor'...
Başka bir kadın yakınım, erkeklerle kadınlar 

arasındaki en belirgin bir farkın, Tayland'dan 
Meksika'ya hiç değişmediğini şöyle anlatıyor:

- Kadın sevgi ve saygı duymadığı erkeği, gözünü 
bile kırpmadan ilk fırsatta harcar. Öyle bir erkek, 
birisiyle tartışsa, hemen onun tartıştığı tarafı tutar 
örneği. Erkek ise asla yapmaz bunu. Sevgi ve saygı 
duymasa da hemen harcamaz kadını.

Kocasından ayrıldıktan sonra kendini eldışına 
vurmuş kadınların iç dünyaları... Eski kocalarıyla 
olan çatışma ve tartışmalarını -bilincine var madan- 
yeni tanıdıklarına da uzatarak, ille de onu yenmeye 
kalkma uğraşları... Yıllar geçtikçe kuruyup katılaş
ma ve bazan kendini yenilemeye çalışırken bir kez 
daha düş kırıklığına uğrama...

Bunları kadın yakınlarımın ağzından dinlemek bir 
karış açık bırakıyor ağzımı...

- Peki neden kendi erkek çoçuklarını da kork
tukları, kızdıkları, kırıldıkları "o erkeklere" benzer 
yetiştirmeye kalkıyorlar o zaman , diye soruyorum.

- Kendilerinden doğan erkek de ötekiler gibi 
güçlü olsun diye, diyorlar, üstelik başka modelleri 
de pek yok...

Ve azıcık da olsa anlaşılıyor, yüzde sekseni 
mesleksiz bir toplumun, kendi "dön baba dönelim 
mi" ini neden kolayından aşamadığı?"

ve sarayında yer vermiş, itibar göster
mişti.

1435 tarihinde Bursa'ya gelen Fransız 
gezgini "B.de la Bragvier" yazılarında 
"BursalIların dillerinden hiç türkü 
düşmez..." diyerek BursalIlardan musiki 
sevgisini anlatmıştır.

II. Murat zamanında o devrin en ünlü 
müzisyenleri Bursa'da toplandı. İlk Türkçe 
müzik kitabı da yine onun devrinde (Hızır 
Bin' Abdullah tarafından yazıldı. Pek çok 
müzik ustası yetişti onun gününde, bun
ların arasında şehzade Korkut'da vardır. 
Bir kaç çeşit çalgı çalan Şehzade, bir çok 
da beste bırakmıştır.

1451 yılının şubat ayında ölen II. 
Murat'ın cenazesini oğlu II. Mehmet 
Bursa'ya getirtmiş ve Bursa'daki türbesine 
gömdürtmüştür.

"Öldüğüm zaman beni Bursa'ya 
Alaac^din'ln İki üç arşın yakınına 
gömünüz!" diye vasiyet etmişti Sultan 
Murat. “Mezarının üzerine gözahcı bir 
türbe yaptırmayınız. Beni doğrudan 
toprağa gömünüz kİ, Cenabı Hakkın rah
metini İşaret eden yağmur taneleri üstüne 
dökülsün!...

Murat II türbesinin kubbesi, tam 
tepede, yağmur tanelerinin mezar üstüne 
düşmesi için açık bırakılmıştır. Bu biçim 
kabrin başka hiç bir yerde bulunmadığı 
söylenen, türbenin kapısı üzerinde, 
"Tanrının rahmeti üzerinde olsun!1' 
anlamında bir kitabe vardır.

Haftaya : “Fatih'in doğduğu ev ve Bursa Şehri" j

B.de
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KÜLTÜR ELÇİMİZİ YİTİRDİK ... pe’

Hayatını Gemlik Gençliğine adayan 
Türk Folklörünün ve ilçemizin 

tanıtımına büyük katkıları geçen 
görev şehidi

jınıet SUREN* ■1

ölümünü üzüntü ile öğrendik. 
Ailesine ve Gemlik gençliğine 

başsağlığı dileriz.

Atatürkçü Düşünce Derneği 
Gemlik Şubesi

Gemlik, kendini TÜRK KÜLTÜR VE FOLK
LARINA adamış bir evladını daha 
gençliğinin baharında kaybetti...

Ahmet Süren'i yitirdik. O, insan sevgisi, 
yurt sevgisi ile dolu kalbi, öncülük ettiği,, 
gelişmesine ömrünü verdiği, koruyup kol
ladığı Folklörümüzün; yaygınlaşarak 
okullararası yarışmalara vesile olduğu 
okullararası folklor yarışması jüri masasın - 
da, sevinç ve heyecandan coştu, doldu, 
taştı ve bendini aştı. Tüm çabalara rağ
men bir daha çalışmamak üzere durdu.

Gemlik'! çok seven bir kişi idi Ahmet. 
İstiyordu ki; Gemlik ses versin yurdun dört 
yanına... Zeytini yanında kültür etkinlikleri 
ile de ses versin dünyaya. Bu düşünceler 
iledir ki; Gemlik Halk Dansları ve Folklor 
Derneğini kurdu. Büyük uğraş ve maddi 
katkıları ile derneği bugünlere başarı ile 
taşıdı. Yurdun-çeşitli yörelerindeki kültür 
etkinliklerinde Gemlik'i başarı ile temsil 
etti. Doğu Avrupa ülkelerinde Türk 
Folklörünü hayranlıkla' izletti. Madalyalar, 
kupalar kazandırdı.

Gençliğimizi' kötü alışkanlıklardan 
uzak tutarak, milli duygularını artırarak 
yeteneklerini sergilemelerini sağladı. 
Velhasılı o, bir kültür eğitmeni olarak son 
nefesine kadar unutulmaz hizmetler verdi 
bizlere, Gemlik'imize, ülkemize.

Ahmet Kardeşim.. Hizmetlerini bileri.

takdir eden Gemlikli arkadaşların, dost
ların, öğrencilerin, tüm Milli Eğitim camia 
sının oluşturduğu büyük bir kalabalıkla 
seni göz yaşlarımızla, eller üzerinde 
ebedi istirahatgahına uğurladık.

Son yolculuğun görkemli, olsun diye 
Yüce Yaradanın izni ile tüm gece yağan 
kar, yağmur durdu. Şiddetli fırtına dindi. 
Soğuk ve ayaz bitti. Sakin ve ılıman bir 
hava aldı yerini. Hizmetlerinin Allah 
indinde de kabul edildiğine inanıyorum.

Ahmet'imiz, seni bir kültür elçisi kabul 
ederek; yad ellerde, gururla şerefle dal
galandırdığın Ay-Yıldızlı şanlı Türk 
Bayrağımızı örttük üstüne hizmetlerinle1 
seni görev şehidi saydık. Gemlik halkının 
her faniye nasip olmaz ödülü de bu.

Sana sağlığında yeterli desteği pek 
veremedik. Bağışla bizi. Gözlerimiz ara 
yacak seni hep şölenlerimizde. Milli gün
lerimizde. Eserinle seni anıp, gönülleri 
mizde yaşatacağız. Umarım Halk Eğitim 
Merkezi, adını yaşatacak girişimleri 
yapacaktır.

Dostlarına, arkadaşlarına, sevenle 
rine, öğrencilerine, Tüm eğitim camiası
na, acılı Süren Ailesine başsağlığı dilerim. 
Nurlarda yat. Ebedi Alemin, cennet 
bahçelerinde sefa Süren ol. Sevgili 
hemşehrim. Kardeşim.
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BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GEMLİK

İlçemiz Çarşı Deresi Beton Çiçeklik İnşaatı (1996/2) yapım işi 2886 sayılı 
yasanın 81. maddesinin (a) fıkrası hükümlerine göre 15.3.1996 cuma günü saat 
18.30'da Emanet Komisyonu huzurunda ihale edilecektir.

1 - İşin keşif bedeli 1,999.663.800.-TL olup geçici teminatı 60.000.000.-TL.
2- İhaleye girmek isteyenlerin yapı tesis ve onarım işleri ihalelerine- girme 

yönetmeliğindeki hükümler içinde ibraz edecekleri belgeleri ile müracaat 
etmeleri gerekmektedir.

3- Bu işe ait keşif ve şartnameler Fen İşleri Müdürlüğü'nde görülebilir.
4- İhaleye iştirak edeceklerin 1996 yılı ticaret odası belgesi, yapı araçları 

bildirisi, teknik personel bildirisi, mali durum bildirisi, iş bitirme belgesi ile en az (C) 
gurubu müteahhitlik karnesini ibraz etmeleri şarttır.

5- İhaleye katılmak için son müracaat tarihi 15.03.1996 günü saat 11.00'e 
kadardır.

6- Posta ile yapılacak müracaatlardaki gecikmeler dikkate alınmaz.

BASIN : 1996/6 jnş. Müh. Nurettin AVCI
Belediye Başkanı

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GEMLİK
İlçemiz Çarşı Deresi düzenleme ve Yan Betonu İnşaatı yapı işi 2886 sayılı 

yasanın 81. maddesinin (a) fıkrası hükümlerine göre 15.03.1996 cuma günü 
saat 14.00'de Emanet komisyonu huzurunda ihale edilecektir.

1- İşin keşif bedeli 1.999.625.920.- TL. olup geçici teminatı 60.000.000.-TL. dir.
2- İhaleye girmek isteyenlerin yapi tesis ve onarım işleri ihalelerine girme 

yönetmeliğindeki hükümler içinde ibraz edecekleri belgeleri ile müracaat 
etmeleri gerekmektedir.

3- Bu işe ait keşif ve şartnameler Fen İşleri Müdürlüğünde görülebilir.
4- İhaleye iştirak edeceklerin 1996 yılı ticaret odası belgesi, yapı araçları 

bildirisi, teknik personel bildirisi, mali durum bildirisi, iş bitirme belgesi ile en az (C) 
gurubu müteahhitlik karnesini ibraz etmeleri şarttır.

5- İhaleye katılmak için son müracaat tarihi 15,03.1996 günü saat 11.00'e 
kadardır.

6- Posta ile yapılacak müracaatlardaki gecikmeler dikkate alınmaz.
Basın : 1996/7 inş. Müh. Nurettin AVCI

Belediye Başkanı

KONGRE İLANI
S.S. AZOT MENSUPLARI TÜKETİM KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN
S.S. Azot Mensupları Tüketim Kooperatifi'nin 18 ncl yıllık olağan genel toplan

tısı 16 Mart 1996 günü saat 14.00'de Balıkpazarı Merkez Şube Bürosunda 
yapılacaktır,

Çoğunluk sağlanmadığı taktlîde 30 Mart 1996 günü aynı yer ve saatte 
tekrarlanacaktır.

GÜNDEM: 1
1- Açılış ve saygı duruşu
2- Divan teşkili
3- Yönetim ve denetim kurula raporlarının okunması
4- Yönetir?! ve denetim kurulunun aklanması
5-1996 bütçenin görüşülüp karara bağlanması
6- Dilek ve temenniler
7- Kapanış.

KONGRE İLANI
ol 

la

UMURBEY ABDULLAH FEHMİ İLKÖĞRETİM OKULU
KORUMA DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimizin 1995-1996 yılı olağan genel kurul toplantısı 22 Mart 1996 Cuma 
günü saat 17.oo'da okulumuzda yapılacaktır.

Bu toplantıda ekseriyet temin edilmediği taktirde, ikinci toplantı aynı gündem 
ile 29 Mart 1996 Cuma günü saat 1 7,oo ,00'de aynı yerde yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

loı
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GÜNDEM :
1- Açılış ve Başkanlık divanı seçimi
2- Saygı duruşu
3- Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması
4- Denetim kurulu raporunun okunması
5- Okunan raporların müzakeresi ve oylanması
6- Yönetim ve denetim kurullarının ibraları
7- Tahmini bütçenin okunması ve oylanması
8- Yeni yönetim ve denetleme kurullarının seçilmesi
9- Dilek ve temenniler
10-Kapanış.
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KONGRE İLANI
S.S. GEMLİK ZEYTİN DALI KONUT YAPI

KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN

Kooperatifimizin 2. Olağan Genel Kurulu 31.03.1996 tarihinde saat 11.00‘de 
aşağıdaki gündem maddeleri dahilinde Belediye Düğün Salonu'nda yapılacaktır. 
Tüm ortaklarımızın katılması önemle rica olunur.

GÜNDEM :
1- Açılış

S.S. Gemlik Zeytindalı Konut Yapı 
Kooperatifi Yönetim Kurulu

2- Divan seçimi, saygı duruşu
3- Yönetim Kurulu faaliyet raporu, denetleme Kurulu Raporu ayrı ayrı okunması, 

görüşülmesi,- kabulü veya reddi,
4- Bilanço, Kar-Zarar ve Gelir-Gider cetvelinin ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, 

kabulü veya reddi,
5-1996 Mayıs İle 1997 nisan arasında ödenecek inşaat aidatlarının belirlenmesi.
6- Ara senet konusunun görüşülmesi ve miktarlarının belirlenmesi
7- 1996 yılı tahmini Bütçenin görüşülüp karara bağlanması, Fasıllar arasında 

aktarma yetkisinin Yönetim kuruluna verilmesi,
8- Dilek ve temenniler
9- Kapanış.
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KONGRE İLANI
GEMLİK KÖRFEZ AVCILIK VE ATICILIK İHTİSAS 

KULÜBÜ DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN
Gemlik Körfez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü

Ş'AkA V Aiy CİDDİ
'Kuzey Garajı Hattı, Halkı fena çarptı'

ğrfim 
nleri

Derneği'nln yıllık olağan genel kurul toplantısı, 
aşağıdaki gündem gereğince 23 Mart 1996 
günü saat 20,30'da Balıkpazarı Mahallesi 1, kor
donda bulunan Dernek Lokalinde yapılacaktır,

Ekseriyet temin edilemediği takdirde, toplantı 
bir hafta sonra yine aynı yer ve saatte yapıla
caktır.

GÜNDEM :
Dernek

Yönetim Kurulu
1- Açılış ve açılış konuşması
2- Divan teşekkülü ve saygı duruşu
3- Gelir gider raporlarının okunması ve 
•.■o e fesi ile ibrası

■etim ve Denetim kurullarının ibrası 
yönetim ve denetim kurullarının seçimi 

•-» ve temenniler
. iniş

;nle 
liasr 
«im. 
met 
ıvgili

Okullarda sarılığa dikkat!
L Halk arasında
I "Bulaşıcı sarılık" olarak 
[adlandırılan ve Hepatıt
A virüsmden kay 

Inaklanan hastalığın, 
[daha çok okul çağı 

1 çocuklarında görüldüğü
—|okullardakı hijyen sarf

Geçen, yılki hasta 
sayısının diğer yıllara 
göre fazla olmasının 
ihbar sisteminin iyleştî 
rilmesinden ve nüfusun 
artışından kaynaklandığı 
belirten ilgililer , bu

ILU;

lamın iyileştirilmesi ile bu 
hastalığın o n u n e 
geçilebileceği Dildirildi.

Bursa Sağlık
■ Müdürlüğü yaptığı açık-'
■ lamada Dünya Sağlık

U Örgütünün bildirimi
■[zorunlu hastalıklar 

dem arasında yer ver dıği

hastalığı önlemek 
amacıyla Büyükşehir 
Belediyesi ile işbirliği yap
tıklarını bildirdi.

Bölgede 5 ayrı nok
tadan aldıkları içme 
suyunda klor ölçümü 
yaptıklarını ve normalde 
litrede 0.05 ppm olması 
gereken klorun az

ÇİLELİ VE PAHALI YOLCULUK
Konumuz, Kuzey Garajı hattından yapılan, 

Gemllk-Bursa yolculuğu.
Başlığımız biraz "acıklı" oldu ama, yazıyı 

okuyunca siz de hak vereceksiniz.
Eskiden Gemlik araçları. Bursa otogarının 

İçine kadar, geliyordu.
Halkın önemli bir bölümü, küçük bir 

yürüyüşle, Kapalı Çarşı çevresinden alış-ve 
rişinl yapip, dönüyordu. •

Bir bölümü ise, "İndirimli Belediye otobüs
leriyle" Yıldırım, Çekirge, Stadyum ve hasta- 
hanelere "tek bir vasıta" İle gidip gelebiliyordu. 
Şimdi de, Kuzey Garajından İndirimli otobüsler 
var.

Ama... Bu otobüsler sadece Heykel'e 
gidiyor.

Hasta Ziyareti ve alışveriş için gelenler, 
Kuzey Garajında iniyorlar, oradan otogara 
geliyorlar ve oradan ikinci bir otobüsle hasta- 
hanelere, alışveriş bölgelerine ve stadyuma 
gidebiliyorlar.

Eskiden, “Bursa içindeki taşıma ücreti" kişi 
başına, “gidiş-dönüş" 15 bin lira iken, şimdi, 
30-40 bin liraya mal oluyor. Dolmuş ücreti 
daha da pahalı.

Kalabalık bir ailenin, artan ulaşım maliyetini 
siz hesap edin artık.

Birde, küçük çocuklu, eli çanta ve filelerle 
dolu bir ailenin, “üç kez aktarma" yaptığını 
düşünün.

İşte... Bu yolculuğun "çileli yönü de" bura
da.

Peki... Bu sorun nasıl çözümlenebilir.
- Öncelikle, Kuzey Garından hasta- 

hanelere, stadyuma ve alış veriş bölgelerine 
indirimli servis tahsis edilmelidir.

- Turizm mevsiminde, Kuzey Bölgesi yerine, 
bu uygulama başka bir bölgeye alınmalıdır.

Bu şekilde hem trafikte rahatlama devam , 
eder, hem de hakkaniyet ölçülerine uyulur.

Şimdilik önerilerimiz bunlar, gelişmelere 
göre bu konudaki yazılarımız sürecektir.

"Bir fıkra ve biraz politika" 
BAŞINA PAMUK EKMİŞ 

Bir gün Hoca, bir acemi
berbere traş olur. Berber usturayı 
vurdukça, deriyi keser, kestiği 
yere pamuk yapıştırır.

Hocanın canı sıkılır, kavuğuna 
uzanır. Berber utana sıkıla ;

"Aman Hocam, daha 
başınızın yarısı traş edilmedi" 
deyince, Hoca kıs kıs güler.

"Be evlat, sen başımın yarısı
na pamuk ektin. Bari bırakta, 
diğer yarasına keten ekeyim" 
der.

"Her iktidar vatandaşın 
kafasında berberlik öğreniyor"

Halkın kafası deneme tahtası
na döndü.

Vatandaşın şansızlığı ise;
"Hoca gibi, traşın yarısında, 

berber koltuğundan kalkama- 
ması"

Acemi ve halkın derdine çare 
bulamayan politikacılar, "acemi 
berberler gibi" halkın kafasında, 
kesilmedik yer bırakmadılar.

"Bir söz, bir yorum"

Sevgini şimdi söyle, 
Musalla taşında değil

Mevlana
"Sevgimizi yaşarken göstermeliyiz. Ölüme 
layık gördüğümüz insanlar için, daha sonra 
övgüler yağdırsak anıt-mezarlar yapsak neye 
yarar"

Erol (jÜKÇ/iy
"Kitleri kötülüyenlerin kulakları 
çınlasın."
GEMLİK GÜBRE DEN OLUMLU SİNYALLER

Politikacılar, ekonominin kötüye 
gidişini ve bütçe açığının sorumlu
luğunu, "KİT" lerln varlığına bağlarlar.

Hele, bazı "özelleştirme şampiyon - 
larına" göre enflasyonun da tek sebe
bi, "KİT” lerdlr.

Bütün "KIT'ler özelleştirilse bile, 
ülkemizde enflasyon kolay kolay 
düşmez.

Çünkü, son "on-on beş yılda" üre
tim artmamamıştır.

Buna karşılık, nüfus ortalama 
"yüzde iki buçuk" büyük şehirlerde ise 
"yüzde altı" artmaktadır.

Bunu fırsat bilen, enflasyon lobisi, 
İstediği kalitede ürettiği malı, istediği fi 
yattan satmaktadır.

Halkımız, on yıl bekledikten sonra 
çıkan, tüketici konusundaki haklarını 
henüz öğrenememiştir.

Haksız rekabeti önleyen kanun ise, 
henüz işler duruda değildir.

Böyle bir düzende işe, "pahalılık" 
sürer gider.

İş dünyası ve politikacılar ise 
hemen suçluyu bulurlar.

Suçlu olanlar, "KİT" lerdlr.
Hele bir de, bilanço da zarar var 

ise;
1990 yılından beri, zarar eden, 

Gemlik Gübre 1995 yılını "KAR" ile ka 
patacak.

Demek ki, sermayesi artan, ser
mayesi ödenen ve alacakları verilen 
her "KİT" mutlu sona ulaşabiliyor.

Bu başarıda payı olan, en küçük 
rütbeli işçiden, en üst makamdaki 
yöneticiye kadar, tüm "Gemlik Gübre 
Çalışanlarını" kutluyoruz.

Ve... Bir temenni ile noktalıyoruz.
"Dansı diğer kuruluşların başına"

■sarılığın önlenmesi 
damacıyla çalışmalar 
^yaptıklarını belirtti.

Çalışmalar 
Içerçevesinde, ihbar siste 
İmini iyileştirdiklerini ve 
■sarılık vakalarını, bilgisa- 
■yara kaydederek takip 
Iettiklerini anlatan yetkilil

er, son 3 yılda elde 
Jedilen verilere göre, 
■ hepatit A'lı vaka 
■sayısının 1993 yılında 
■236, 1994 yılında 529, 
■ 1995 yılında ise 657 
■ olduğu saptandı.

olması halinde durumun 
Büyükşehir Belediyesi'ne 
bildirerek bölge suyunun 
klorlandığını ifade etti.

Özellikle toplu 
j yaşanılan yerlerde ve 
| okul çağı çocuklarında 
. hastalığın daha çok 
| görülüyor.

Hastalıkta, normalde 
okulların açılmasına 

i paralel olarak ekim, 
I kasım ve aralık ayların
da artış görülüyor. Bu 
artışın en önemli 

| nedeni, hijyen şartlarının

elverişsiz olmasıdır . Bu 
nedenle öncelikle okul 
tuvaletlerinde mümkünse 
sıvı sabun bulundurulması, 
tuvaletlerin çamaşır suyu 
ile yıkanması, içme suyu
nun ve depo sularının 
klorlu olması gerekir. Bu 
konuda İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü yetkilileri ile 
ortaklaşa bir çalışma 
yaparak okullarda sarılığa 
karşı neler yapılması 
gerektiği anlatılıyor.

Öte yandan halk 
arasında "Kara sarılık
olarak bilinen hepatit B 
hastalığının Bursa'da 1993 
yılında 21, 1994 yılında 25, 
1995 yılında da 26 kişide 
görüldüğü saptandı.

’tfe

Çocuklar ve spor!
Çocukluk çağında yapılacak spor 

etkinlikerinin, çocuğun sağlıklı, fiziksel, 
zihinsel gelişimi açısından büyük önem 
taşıdığı belirtildi.

Çocukluk döneminde hızlı büyüme 
.ve' gelişme süreci yaşandı, en yararlı' 
sosyal etkinliklerden olan spora bu 
dönemde başlanması gerektiği bildirildi.

Erken çağda yeterli spor yapma
manın, genetik özelliklere uygun fiziki 
yapıya ulaşamama sorunu yaratacağı
na dikkat çekiliyor.

Oyun bazında yaptırılan spor, ileri 
yaşlarda güncel yaşamın bir parçası 
olarak alışkanlık haline getirilerek benim- 
setilmeli. Çocukluk dönemindeki 
bedensel ve zihinsel gelişime yönelik 
oyun şeklindeki çalışmalar ve spor 
etkinlikleri, kişilik üzerinde yapıcı etki 
sağlar. ÇOcuk açısından spor, fiziksel 
gelişmenin yanında, sosyal açıdan da 
son derece önemlidir. Spor çocuğun 
çevresini tanımasına, iletişim kurmasına, 
sosyal ilişkilerini dengelemesine kavrama 
yeteneğinin gelişmesine yardım eder.

■ ŞİİR KÖŞESİ
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KONGRE İLANI
GEMLİK MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ 

DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN
Gemlıl' Memur ve Memur Emeklileri Derneği olağan genel kurulu 23 Mart

1996 gunu saat 14.00'de lokalimizde yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanmadığı takdide ikinci toplantı 31 Mart 1996 tarihinde 

aynı yer ve saatte tekrarlanacaktır.
Üyelerimize duyurulur

YÖNETİM KURULU

1 - Açılış ve yoklama
2- Divan teşkili, saygı duruşu
3- Yönetim ve denetim kurulu çalışma raporlarının okunması
4- Yönetim ve denetim kurulunun aklanması
5- Yeni yönetim ve denetim kurullarının seçimi
6-1996yılı bütçesinin görüşülerek karara bağlanması
7- Dilekler ve temenniler
8- Kapanış.________________ _______________ ______

I

İLK ADIMLAR
-STENDHAL'den Valeonod'lara-

Tufan gibi geliş- geçmelere göz 
kırpmadan
suçu ve bilgisizliği atarken toprağından 
yazgısıyla oynamayı zevk edinen 
yürekler vardırl

İkram ederek bir şeyleri 
ya da hor görerek onu 
ulaşılmaz yürekler vardır!

■-,;dusurer.iuı oudaiuyso

dalkavuktur
diyebilen yürekler vardır!

Günahının nedenini severken 
günahından da nefret etmeden 
"sevmek güzeldir" diyen yürekler vardırl

Fırtınanın ortasında sallanırken 
varoşlarda kolgezerken korku 
satınahnamaz yürekler vardırl

"Ne anaların günahıdır aşk
ne de bu nedenlerle öç alan vardır"
diyebilen yürekler vardırl

Karanlığa gömerek Halime'yi
"onun gibi değiştireceğiz herkesin 
kişiliğini"
diyen ERYNİ'lere, karşı yürekler vardır!

Aşılırken yaşamın en uçuk sorunları 
zangoçun çanlarına takılan nüanslara 
isyana duran yürekler vardır!

Yetke demir atmışsa durgun sulara, 
değişim kasırgalarının okyanusunda 
güneşi yönlendiren yürekler vardırl

“Yere bakan, yürek yakan" lık 
ı ilkesi de olsa ikiyüzlü saygınlığın , 
ı AURA lorla süslü yürekler vardır!

'Güç"e acılar sunarak arınmak 
| yalvarıp-yakararak bağışlanmak 
zorunda olmayan yürekler vardır!

"Fırtınalar ortasında uyuyup kalmak 
yeryüzü cehenneminde kavrulup yan
maktır"
diye çarpan, uyaran yürekler vardır!

Kullansa da alçakça bilgiyi güçü, 
olası, olası'yı, absürd'ü 
laboratuarına alabilen yürekler vardır!

GÜNEŞ GÖMÜLÜRKEN KARANLIĞA 
KORKUNÇ KAYALIKLARIN ARKASINDA
YILDIZLARA KUCAK AÇAN YÜREKLER
VARDIRI 16-26 OCAK 1996 Gemlik

.......... ?



VEFAT ve TEŞEKKÜR
İlçemizin sevilen simalarından Gemlik Halk Dansları Folklor Derneği Kurucusu ve Başkanı

Ahmet SUREN' i
çok sevdiği Türk Halk Oyunları okullararası yarışmaları sırasında geçirdiği ani kalp 

krizi sonucu kaybettik. Cenazemize katılan Kaymakamımız
Sayın Orhan İşın'a

Belediye Başkanımız
Sayın Nurettin AVCI'ya

İlçe Emniyet Müdürümüz
Sayın Üzeyir ERGÜVEN'e 

İlçe Milli Eğitim Müdürümüz 
Sayın Erol Ateşli'ye

daire amir ve personellerine, Milli Eğitim Camiasına Gemlik Halk Dansları Folklor Derneği 
elemanlarına, çevre il ve ilçelerin Halk Dansları Folklor Derneği yöneticilerine, cenazemize biz/af katılan 

Gemlik halkına, çelenk gönderen ve acımızı telefonla ve eviimize kadar gelerek, bizlerle paylaşan < 
dost, tanıdık ve akrabalarımıza teşekkürü bir borç biliriz.

AİLESİ
Annesi - Ağabeyi ve Ablaları

DEMOKRATİK SOL 
PARTİ ÜYE

KAYITLARI BAŞLADI
Demokratik Sol Partj.Gemlik.İlçe Teşkilatı 

"üye kayıtlarına 4 Mart 1996 Pazartesi.
gününde nJtibaren başlamıştır ./Partimize 
üye olmak isteyenlerin ilçe merkezine ge 
lerek, üye kayıtlarını yaptır maları gerek
mektedir.

MİLTON AİLE ÇAY BAHÇESİ
17 Mart 1996 Pazar günü 

Saat: 13.00’de 
BAYANLAR MATİNESİ 

Piyanist şantör eşliğinde 
limitsiz yaş pasta mantı ve çay 

Fiyatı: 200.000.-TL.

İskele Meydana GEMLİK Tel; 513 10 71

KİRALIK 
İŞYERİ

Ilıca Caddesinde yola, 
cepheli ARILAR 
Apartmanı altında 

: 1G0 işyeri ^kiralı ktîH-*?

Tel ; (0.224) 513 46 83
Gemlik*

(0.232) 381 77 31 Gemlik Halk Dansları Folklor Derneği 
Kurucusu ve Başkanı 

ilçemizin tanıtımında katkıları olan 
değerli insan 

Ahmet SÜREN'i 
sevdiği folklor gösterileri sırasında 

görev başında kaybetmenin 
derin üzüntüsü içindeyim.

Kederli ailesine ve yakınlarına, 
folklörcülere ve Gemlik Halkı adına 

başsağlığı dilerim.
Nurettin AVCI 

Gemlik Belediye Başkanı
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Ankara dan dönen Başkan Avcı, doğalgaz için BOTAŞ'a başvuracağını açıkladı

ilçemizde verilecek

K0rf
'ten bir yenilik 

daha
KAŞEDE VE MÜHÜRDE BEKLEME YOK 

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

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

HAFTALIK SİYASİ GAZETE

13-17 Mayıs günleri kurs açılacak

Gemici adamı cüzdanı

Gün geçtikçe hava kirliliği artan Gemlik'te büyüyen çevre sorunlarını çözmek için ilk adım olarak 
hemen yanımızdan geçmekte olan doğalgazın ilçemize getirilmesi için ilk resmi atılım yapılıyor.

f Geçtirrik hafta Ankara'da yağ un-temaslarda 
bulunan Belediye Başkanı Nuretin Avcı, bu 
arada hükümetin kurulmasını da bekledi ve’ilk 
kutlamaları yapanlardan oldu. Belediye Başkanı 
Avcı, BOTAŞ yetkilileriyle de görüşerek Gemlik'e 
doğalgaz getirilmesi için girişimlerini başlatma 
kararı aldı
BOTAŞ a ıık başvuran Belediye Başkanı unvanını

alacak-olan Avcı, bu işi başarırsa Gemlik'ş iz 
bırakanlar arasına katılacak.
Avcı, başvuru dilekçesini hazırladıktan sonra 

önümüzdeki hafta yeniden Ankara'ya giderek 
BÖTAŞ yetkilileriyle görüşecek. Bu arada Bursa
BOTAŞ Bölge Müdürlüğüne de başvurularak 
çalışma raporu hazırlanması istenecek. .

Haberi Sayfa 3'te

ön,

Yıllardan beri "Gemici 
Adamı Cüzdanı" almak 
isteyenler İstanbul ve 
Çanakkale'ye gitmekten 
artık kurtuluyorlar.

Gemlik Liman Başkanı 
Eftal Taşçı, yaptığı açık - 
lamada, Başbakanlık 
Denizcilik Müsteşarlığına 
yaptıkları başvurunun 
olumlu karşılandığını ve 
bir süre sonra ilçemizde 
açılacak kurslar dan 
sonra yapılacak sınavlar
da başarılı olanlara 
"Gemici Adamı Cüzdanı" 
verileceğini söyledi.

Belediye Başkanı 
Nure 11 i n A vcı'yı 
makamında ziyar et 
eden Liman Başkanı 
Taşçı, 13-17 Mayıs günleri

I arasında açılacak olan 
Temel Denizcilik Kursu 
için Belediye Düğün ‘1 
Salonunun kendilerine 
ayrılmasını istedi.

Belediye Başkanından 
olumlu yanıt alan Liman 
B a ş.k a n ı, . açılacak 
sınavlarda başarılı olan
lara, 20 metreye kadar 
olan tekneleri kullanma 
ehliyetinin verileceğini, 
açıkladı.

Gemlik, Mudanya ve 
çevre ilçelerden gelen
lerinde katılacağı kursun 
yaklaşık 100-120 kişilik 
olacağımda belirten 
Liman Başkanı, başvuru - 
ların daha sonra açık
lanacağını söyledi.

B Kumla daki yazlıklarına tatile gelen baba ve 
1.5 yaşındaki kızı gaz zehirlenmesinden öldüler. 

Katalatik faciası
Mustafa Altuner ile 

1.5 yaşındaki kızı 
Gamze, uyudukları sıra
da yanık bırakılan 
katalitik tüpünden sızan 
gaz ile zehirlenerek 
öldüler.
F Olay, Bursa'daki akra
balarını ziyaret giden

Mustafa Altuner'in imam 
nikahlı eşi Hülya Say'ın 
eve dönmesiyle ortaya 
çıktı.

Baba ve küçük kızının 
ölümü genç anneyi yıktı 
Savcılık olayla ilgili soruş - 
turma açtı.
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HÜKÜMET KURULDU.

İnan

Kendilerini İnsanlığa hizmete adamış tüm 
doktorlarımızın Tıp Bayramını kutlar, başarılar dilerim.

İkinci Zeytinciler Kooperatif i .Rıfat Minare Çiftliğinde 14 
dönüm arazi üzerinde kuruluyor!'

Dünya Kadınlar Günü kutlandı
HAFTAYA BAKIŞ

O Kadri GÜLER

Doğalgaz
I- Dün geçtiğimiz haftanın büyük bir bölümünü Ankara, da geçiren 
Belediye Başkanı Nurettin Avcımı makamında ziyaret ettim.
I Bu kadar uzun ilçeden ayrı kalışın nedenleri olabileceğini düşünerek, 
çalışmaları ve Ankara gezisi hakkında bilgi almak istedim.
[ Sürekli çalan telefonlara yanıt vermeden fırsat buldukça odasında 
pekleşen bizlere de cevap yetiştirmeğe çalıştı Başkan Avcı.
[ Anladığım kadarıyla Başkan Avcı, Ankara ziyaretini ANAYOL 
hükümetinin kuruluşu sırasına denk getirerek' bir taşla iki kuş vurmayı 
hedeflemiş.
T Bir taraftan sevdiği kişilerin bakan olmasını anında karşılamak, bir 
taraftan da onlara manevi destek vermek ve kendini hatırlatmak için...

Ankara temaslarının Gemlikliler için en önemli yanı manşetimizdeki 
konu. Yani doğalgaz müjdesi.
I Gemlik yakınlarından geçen, Sunğipek, TUGSAŞ, BP, BORUSAN gibi 
sanayi kuruluşlarının kullandığı doğalgazı Gemlikliler nedense kul - 
[anamıyor.

Eski Başkanlardan Hakkı Çakır döneminde yakınımızdan geçen bu 
uoğal yakıtın, ilçeye getirilemeyişinin mantıklı bir açıklaması bugüne 
kadar yapılmadı.
I Sayın Avcı*ya nedir bunun zorluğu, neden bugüne kadar iki başkan, 
bu önemli hizmet için atılımda bulunmadı diye sordum.
[ BOTAŞ'ın bazı istekleri olabileceğini ancak sorunun üzerine 
gidildiğinde çözümünde bulunabileceğini söyledi ve girişime başladıklarını 
Kınlattı.
I Belediye Başkanları yaşadığımız kente belirli sürelerde hizmet yap
mak için gelirler. Her başka da ilçeye kazandırdıklarıyla anılırlar.lz 
bırakanların izleri unutulmaz.
[ Emin Dalkıran'ın birinci kordonu, İbrahim Akıtın Nacaklı suyu, 

Sahabettin Canday'ınbelediye otobüsleri, Hakkı Çakır'ın Belediye Sarayı, 
'Nezih Dimili'nin Çarşı Deresi ve ikinci kordonu unutulmazlar arasında.

I Nurettin Avcı, 27 Martta ikinci yılını geride bırakacak.
[ Önünde üç yılı daha var. Bu üç yıl içinde doğalgazı Gemlik'e getire - 
bilirse o da bu eseriyle anılır.
ı Değerli meslektaşım Mustafa Eren, kendine göre iddialı bir- gazeteci 
idi. Gemlik'te Çağrı'yı çıkardığı yıllarda blzlerle yıldızı pek barışmadı. Bu 
barışmama siyasi çizgimizden , düşüncelerimizin farklılığından değildi. 
Kalemini elinde bir koz olarak kullandı o, topluma kendini asıl mesleğinden 
çok, gazeteci olarak tanıtmağa çalıştı.
I Oysa,fazla iddialı görünmek, o işi sonuna değin yapmaktır.
I Gemlik basın tarihinde bir sayfa kapandı, ilginç(l) bir sayfa daha 

Kaçıldı
T Hep birlikte, hem de merakla bu sayfanın ne zaman kapanacağını 

ttovaceaiz,. ____________

Kısa kısa kısa
TIP BAYRAMI 
KUTLANACAK
14 Mart Tıp Bayramı bu 
yılda ilçemizde yapıla
cak değişik etkinliklerle 
kutlanacak.
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EMİR BİRGÜL ELEKTRİK 
MÜHENDİSLERİ 
ODASI BAŞKANI 
SEÇİLDİ
Gemlikli Elektrik 
Mühendisi Emir Birgül, 
Bursa Elektrik 
Mühendisliği Odası 
Başkanlığına seçildi.
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RP'li
Kadınlardan 
'Kadın"konulu 
sergi
Refah Partisi Kadın
Komisyonu üyeleri 8 Mart 
Dünya Kadınlar günü 
nedeniyle Belediye 
Düğün Salonunda 
"Dünya Kadınlan" konulu 
fotoğraf sergisi açtı,_____

Zeytinciler kooperatifi 
kongresine büyük ilgi
Eski Zeytin Halinde işyeri 

bulunan Ve birinci Zeytin 
Kooperatifine katılmayan 
esnafın öncülüğünde kuru
lan 2. Zeytin Kooperatifinin 
genel kurul toplantısı 
Bayraktar Düğün 
Salonunda yapıldı. Divan 
Başkanlığını Avukat 
Teoman .Ekim'ln yaptığı 
genel kurulda Rıfat Minare 
varislerinin mülkü olan 14 
dönümlük arazinin .8 taksit 
le alımı İçin, anlaştıklarını 
söyleyen Kurucu Başkan 
Faik Yumru, 76 asil ortağa 
karşılık 60 da yedek üyenin 

Gemlik ve M.Kemal Paşa'da 
yapılan yarışmalar sonuçlandı. 

Gemlik 
Lisesi 
Folklor 
birincisi

İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından 
düzenlenen ilk, orta, lise 
ve halk eğitim merkezleri 
arası folklor yarış
malarında Gemlik Lisesi 
liseler arası 
kötagorisinde birinci 
oldu.

Öpceki hafta Gemlik. 
Mustafa Kemal Paşa'da 
yapılan yarışmalara 217 
ekip katıldı.

Gemlik Lisesi, liseler 
arasında birinci olurken, 
Mehmet-Çelebi Lisesi 
ikinci, Atatürk Lisesi de 
üçüncü oldu.
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beklediğini söyledi. 100 iş 
yerinin yapılacağı S.S. 
Küçük Serbest Esnaf ve 
Üretici Toplu Satış Yeri 
Kooperatifinin Yönetim 
Kuruluna Faik Yumru, 
Erman Sezglner, Kemal 
Deliçay, Hamza Atçı, Salih 
Sarıca, Fahri Güner, 
Mehmet Ulukaya, İbrahim 
Gedik, Celal Atalık seçil
di. Denetleme. Kurulu üye
liklerine.-ise Teoman Ekim, 
Mahmut Solaksubaşı, 
Erhan Öztan, Hüseyin 
Yalabık getirildi.

B^ediye Sanat ve Kültür Derneği korusunun ikinci etkinliği

İkinci konser Nisan’da
Gemlik Belediyesi 

Sanat ve Kültür 
Derneğinin başarılı 
geçen birinci kon - 
serinden sonra, ikinci 
konserinin Nisan ayında 
ve rileceği açıklandı.

Şef Erdinç Çelikkol 
yönetiminde çalış - 
malarını sürdüren Gemlik 
Belediye Sanat ve Kültür 
Derneği, Türk Sanat 
Müziği korosu, birinci 
konserden memnun 
kalan' Gemlikli izliyecilere

8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü tüm yutta olduğu 
gibi ilçemizde de kut
landı. .

Atatürkçü Düşünce 
Derneği, Soroptimis iş ve 
meslek kadınları, • ' 
Yardımsevenler Derneği 
Anavatan Partisi , 

HÜKÜMET

KURULMASINA KURULDU DA...
ÇOĞU GÖNÜLLER BURULDU. 
BURULANLİR, DURULUR MU?
GÖRECEĞİZ...

güzel bir gece daha 
geçirtmek için titiz çalış
malarını yürütüyor.

24 Nisan Çarşamba 
günü akşamı saat 20.oo 
de Belediye'^büğün 
Salonunda ydpılacak 
olan ikinci konser de 
hicaz, uşşak, hüzzam 
eserlere yer verilecek.

Öte yandan geceye 
misafir bir sanatçının 
getirilmesi için çalışmalar 
yürütüldüğü öğrenildi.

Cumhuriyet Halk Partisi, 
Demokratik Sol Parti, 
Doğru Yol Partisi, Milliyetçi 
Hareket Partisi kadın 
komisyonu üyeleri Atatürk 
Anıtına çelenk koyarak, 
saygı duruşunda bulun
dular.
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KÖŞEMDEN
YılmazAKKILIÇ

Çağdaş Eğitim Kooperatifi
Kooperaifler genellikle üyelerine 

“çıkar" veya "yarar" sağlamak 
amacıyla kurulur. Oysa geçen 
cumartesi günü birinci olağan genel 
kurulunu yapan "SS Çağdaş Eğitim 
Kooperatifi" (ÇEK), genellemeye pek 
de uymuyor. Bu kooperatifin, -hiç 
değilse yakın ya da orta vadede- 
üyelerine hehangi bir "getiri"si yok; 
üyelerine hiçbir “çıkar" veya “yarar" 
sağlaması söz konusu değil.

ÇEK, "Türk Devrimi“ne ve Atatürk 
ilkelerine bağlı, çağdaş laik 
demokratik eğitim vermek veya 
eğitim etkinliklerinin her aşamasına bu 
doğrultuda katkıda bulunmak 
amacıyla kurulmuş bir "sivil toplum 
örgütü", bir “gönüllü kuruluş".

Almira Oteli'nin alt salonunda 
toplanan kooperatif üyleri, bu bilinçle, 
olağanüstü güzellikte bir kongre yap
tılar. Bir örnek vereyim :

ÇEK'in yönetim kurulu üyelerinin 
"hakk-ı huzur" almaması, herhangi bir 
aykırı görüş öne sürülmeksizin oybir
liğiyle kabul edildi...

ÇEK'in bu ilk kongresinde sunulan 
"çalışma raporu"nda yer alan bazı 
önemli atıhmlar var:

1- Görükle Belediyesi'nin sağladığı 
imkanla, Uludağ Üniversitesi kampüsü 
yakınında 4 bin 500 metrekarelik bir 
alanda, bir yurt inşaatı. Proje,UÜ 
Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi 
Prof. Dr. Cengiz Bayülgen'in başkan
lığında bir ekip tarafından hazırlan) 
yor. 420 yatak kapasiteli bu kompleks 
te ayrıca, 123 koltuklu iki "cep sine
ması" ve 296 koltuklu bir "tiyatro" ile, 
sergi salonları, bilgisayarlı kütüphane 
ve gerekli sosyal hizmet ünitleri (mar
ket. berber, kitapçı, kafeterya vb.) yer 
alıyor.

2- Genel kurulda alınan karar 
gereği, bu .eğitim kompleksinin inşaatı 
"emanet usulü" ile ve yapım sorumlu
luğunu üstlenenlere herhangi bir 
"çıkar" sağlanmaksızın -sadece "şan
tiye şefi" ücret alacak- gerçekleştirile
cek; temel atma töreni olasılıkla 19 
Mayıs 1996'da yapılacak.

3- Ankara'da Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi kampüsündeki "ODTÜ 
Lisesi"nin bir benzerinin Bursa'da da 
açılması için çaba harcanmakta. 
İzmir yolu üzerinde 30 bin metrekare
lik bir arazinin satın alımı veya ÇEK'e 
devri sağlanabilirse, ilk orta ve lise 
düzeyinde eğitim veren ileri bir öğre
tim kurumuna kavuşturulacak Bursa.

4- Bu etkinliklerinin yanısıra, ÇEK, 
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 
"Kültürpark" içinde vermeyi karar
laştırdığı bir yerde, “çocuk kulübü" ve 
“eğitim kursları" açma hazırlığında. 
Kurslar için bilgisayar donamını 
Eskişehir'deki Anadolu Üniversitesi 
tarafından sağlanacak. Kooperatif, 
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hayırsever BursalI sanayici ve 
işadamlarından bu atılımı için "spon
sorlar" arıyor.

5- ÇEK'in şu andaki üye sayısı 441. 
Bu sayının yükselmesi gerekiyor. 
Üstelik aydınlığa tutkun, orta halli 
BursalIların da katılabilecekleri 
"uygun" koşullarla ortak olunabiliyor. 
(2.5 milyonu peşin, kalanı altı ay 
içinde ödenmek üzere sadece 25 
milyon) Gerçi başladığı yatırımlarını 
gerçekleştirmeyi, bugün yöneti - 
minde bulunan veya bulunmayan 
birtakım aydın ve aydınlık işadamları 
yüklenmişler, ama yine de "çağrı" 
çıkarıyor, yönetim, "Gelin, imeceye 
katılın" diyor.

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Ayhan Kızıl'ın divan başkanlığını yap - 
tığı ÇEK kongresinde Vali Vekili Kasan 
Tülay, Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ekrem Barışık ve Milli Eğitim Müdürü 
İlhan Doğanla milletvekillerimizden 
sadece RP'Iİ Ertuğrul Yalçınbayır görüş 
açıkladılar. Milli Eğitim Bakanı Turhan 
Tayanla öteki milletvekillerimiz "telg 
rafla katılma"yı yeğlemişlerdi.

Vali Vekili Tülay, "Atatürk'ün 1900'lü 
yılların başında getirdiği "eğitimin 
parasız olması” ilkesini artık gözden 
geçirmeliyiz" dedi ve gerekçesini de 
şöyle'açıkladı:

"Asgari ücretli nasıl kullandığı elek
trik sayacının kirasını veriyorsa, 
çocuklarının eğitim parasını da 
ödemelidir"

Hayli şaşırdığımı itiraf etmeliyim, 
bana sanki fazla derinlemesine 
düşünülmeden dile getirilmiş bir yarğı 
gibi geldi!

Büyükşehir Belediye Başkanı Erdem 
Saker, sik sık yaptığı gibi, konunun 
"çevre"den soyutlanmadan ele alın
ması gereği üzerinde durdu. İşaret 
ettiği tehlike şöyleydi:

"Dikkat ediniz. Bugün doğan 
çocuğunuz 54 yaşına geldiğinde, 
yani 2050 yılında belki de yaşaya
bilmesi için gerekli ortamdan yoksun 
kalacak! Çünkü yapılan bilimsel 
araştırmalara göre, eğer 'çevre' için 
gerekli duyarlığı gösteremezsek, 
dünya sıcaklığı 2050'de 4.5 derece, 
2100'de ise 9 derece yükselmiş ola
cak"

Ve ekledi:
"20.yüzyılın başlarındaki hasletleri 

mizden 'sevgi' ve 'saygı'yı 21. yüzyılın 
getirdiği 'çevresel yönetim' kavramı 
na taşıyarak başarılı olabiliriz 
Eğitimde önce 'sevgi' ve 'saygı', sonra 
'fizik' ve 'matematik' gelmelidir 
ÇEK'İN ana amacı bu olmalıdır."

Sayın Saker'in sözlerine yürekten 
kdtıliyorum.

Kongrede Milli Eğitim Müdürü Ilhan 
Doğan'ın yaptığı konuşma önemlıy iı 
buna ayrı bir yazıda değineceğim

t/czzı yorum Necati KARTAL

AYDIN KİMLİK ARAYIŞINDA (8)

1980'11 yıllar 12 Eylül'ün izlerinin 
taşındığı yıllar oldu. Okumuş, devlet 
ricaline soyunmuş bürokratlar dışında 
tüm aydın kesimlere devlet düşmanı 
gözüyle bakıldığı, hatta ifade edildiği 
bu dönemde, merkez sağdan, sosya 
list sol aydınlara kadar, geniş bir yel
pazenin yer aldığı "aydınlar dilekçesi" 
1980'li yılların aydın ‘hareketinde çok 
önemli bir tavır oldu. İlk kez merkez 
sağın bir bölümü ile sol; "Demokrasi" 
talebinde ortak hareket ediyordu.

Tasfiyeye uğramış merkez sağın 
Demirel kanadı dahi -demoğojikte olsa- 
"konuşan Türkiye", "Hukuk devleti" di 
yordu. Bu, Türkiye için önemli bir 
gelişmeydi.

1985-90 arası yeniden "demokrasi, 
devlet ye sivil toplum" tartışması filizlen
di sol aydinlar arasında.

1990'larda sosyalist blokun çözülüşü, 
Türki-Cumhuriyetlerin ortaya çıkışı, buna 
hazır olmayan sol açısından politikasızlık 
dönemi oldu.

Dünyada yükselen mikro-milliyetçi 
dalganın vahameti hareketsiz kalan 
solun ve arayış içerisinde olan toplum
sal yapının karşısına gelenekçi ve mo 
dern “İslam entelektüellerini" çıkarttı.

Hızlı kentleşme, toplumsal kimlik 
arayışı ve .globalleşen, "yeni dünya 
düzeni" diye ifade edilen “dünya 
düzensizliğine" karşı, yerel tarihi değer
lerle çözüm bulmaya çalışan "İslam 
entelektüelleri" tartışmaların artık 
mihenk taşını oluşturuyordu.

1990'ların ikinci bir özelliği ise, 
toplumun kendiliğinden oluşturduğu 
"Think Thank" gruplarıdır. Bu gruplar 
değişen dünyada bir arayışın, 
toplumun; kendi yaşamında oynanan 
kumarına bir müdahalesiydi.

Bü gruplar önemli işler başarmasa- 
da, yurttaş insiyatifleri ve platformla?

1II olarak aydınların değişiminde önemli geleneksel duvarları yıkıyor, insanlığı bj
bîr gelişmeydi.

Dünya ve Türkiye 1990'larda yeni bir 
boyuta girerken. Aydınlar kimliğini arı 
yordu.

DEĞİŞEN DÜNYADA YOL 
AYRIMINDAYIZ
Bugün, Türkiye aydınları Kemalizm, 

İslamcılık, Liberalizm ve Sosyalizm ile 
bunların çeşitli renklerine bölünmüş bir 
kimlik arayışına girmiştir.

Bir yandan kendi ülkemizde farklı 
kimliklerin varlığı ortaya çıktıkça, diğer 
yandan dış dünya ile ilişkilerimiz art
tıkça, kimlik konusunda araştırma, 
karşılaştırma ve tanımlama çabaları 
doğal olarak gelişmeye başlamıştır.

Biz kimiz?" sorusu, tekrar geçmişten 
günümüze, günümüzden geleceğe 
uzanan bir araştırma zincirini ortaya 
çıkarıyor.

Bu tartışma zincirinin esas halkasının 
oluşturan etmen, yerel olmamasıdır.

ünku kimlik bunalımı yalnız bizde 
değil, bütün dünyada yaşanıyor. Bu da 
■çok, bir uygarlık krizi. Dünya, sanayi 
uygarlığından, başka bir uygarlığa, bilgi 
ve globalleşme uygarlığına adım atı 
yor.

Ancak, İslamcı, Kemalist, Liberal, 
Sosyalist vb. kamplaşmalar gelişen 
çağı, kültürel dönüşümü açıklaya - 
bilmekte epey geri kalıyor. Geri 
kalmaktan öte, bir ön kabullü yaklaşımı 
ortaya çıkarıp, sadece geçmişin 
mekanik değerlendirilmesine ve dog 
matik çözümlemelere hizmet ediyor.

Tartışmaların boyutu yeni gelişen 
çağı yakalamak ve çözümlemekten 
öte, bizi geçmişin tartışmasında kilitliyor. 
Tartışmalar, OsmanlI, Cumhuriyet 
Türkiyesi, çok partili sistem ve soğuk 
savaş üzerinde bir kısır döngüde çevi 
rilip duruyor. Hatta bu yoğunluk ve 
çatışma bizleri, gelecekten öte 
günümüzden de koparıp, geçmişe 
özleminizi körüklüyor.

Modern çağın iki büyük düşünce 
akımı olan Liberalizm ve Marksizm ile 
Türkiye'nin gerçeği olan Kemalizm ve 
İslamcılığın tarihimize ve kültürümüze 
kazandırdıklarını çağı anlamada araç 
olarak kullanmak yerine, çağa çözüm 
yolu olarak sunma gayretleri gelişen 
dünyayı kavramayı engelliyor ve 
kollektif entellektüel birikimi parçalıyor, 
atomize ediyor, saflaştırarak suhni 
cepheler yaratıyor.

Oysa, soğuk savaş ve sanayi uygar
lığından sonra gelişen "bilgi toplumuna" 
geçebilmede, gerek global (Marksizm 
ve liberalizmin) düşünce ve değer sis
temlerinin, gerekse, tarihimizin (İslam ve 
Kemalizmin) bugünümüze ve gele
ceğimize hangi olanakları hazırladığının 
tartışılıp araştırılması gerekmektedir.

Çünkü, gelişen çağ bugün bizi bir
birine zık gibi görünen “bütünleşme ve 
ayrışma" süreçlerinin birarada yaşatı 
yor;

Bir yandan, devletler, uluslar, sınıflar, 
meslek grupları, bölgeler, dinler, mes 
hepler, aileler, kültür grupları, tröstler, 
karteller, büyük idelojiler, büyük partiler; 
“daha küçük", "daha özgül", "ken 
dince tanımlanmış" birimlere ayrılırken, 
insanoğlunu üretim, tüketim, dinlenme 
ve eğlenmede tek başınalığa itiyor.

Diğer yandan, teleminikasyon devri
mi, ulaşım ve dünya ticareti ile iç, dış 
turizm, kimlikler ve devletler arasındaki 

ve aynı' global değerlere doğru sürülü 
yor.

Ne var ki, Türkiye aydınları henüz bu 
ayrışma ve bütünleşme süreçlerini tarif 
etmede zorlanıyor. Bunun bir nedeni 
eskiyle uğraşmak olarak adlandırılırken, 
diğer nedeni hazır ideolojik dünya 
görüşlerini dogmatik olarak kendine 
aktarmaya alışkın bulunan mantığın, 
bu durumu dünya ideologlarının henüz 
dünya görüşü şeklinde ifade etmemiş 
olmasıdır.

SONUÇ VE TAVRIMIZ NE OLMALI?
Batının en doğusu, doğunun en 

batısında yer alan Türkiye'nin Batı ve 
İslam dünyası arasında yer alan i 
kesişmesinden dolayı. Globalleşen 
dünyada alacağı yer ve tavır, bütün 
insancıl açısından büyük önem taşıya-l 
çaktır.

Bir yanda, Tarım toplumu ve sanayi! 
toplumunu eş zamanlı yaşayan 
Türkiye, diğer; yanda bilgi toplumunudaj 
aynı anda yaşayacağı kehanet 1 
değildir.

Bu sosyo-ekonomik, sosyo-politik ve 
sosyo-kültürel gerçeği göz önüne 
alarak, aydınların her satırına önemle 
bak-fnaları gerektiği bu süreçte; Temel 
ihtiyacımızın en yüksek entellektüel 
düzeyden, köy kahvesindeki halk 
önderine kadar her düzeyde yaratıcı 
bir toplumsal kimlikte buluşmalıyız.

Bu gerçegi kaybetmemek koşuluyla 
, Aydınlar yazı dizimizi sonluyoruz. Mutlu 
I kalın.
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Ankara dan dönen Başkan Avcı, doğalgaz için BOTAŞ'a başvuracağını açıkladı

yem gei 
rumlenJ.,
ndolo Geçtiğimiz hafta ANAP İlçe Başkanı 
. T Adnan Tekin ile Ankara'ya giden 
îumİHiıiJ Belediye Başkanı Nurettin Avcı, 
n ve uf dönüşte gazetemize yaptığı açıklama- 
ınaüdel da İlçemizin doğalgaza kavuşması için

. "ı BOTAŞ'a resmen başvurunun yapıla- 
/ogunlu cağ]n| açıkladı.
ilden y, Hafta boyunca Ankara da çeşitli 
p, geçm' temaslarda bulunan ve kurulan yeni 

1 hükümette bakanları tebriğe kaldığını
.... açıklayan Belediye Başkanı Nurettin 
uk "^TAvcı, Gemlik'in yarım işlerinin tamam- 
MaıksMplan ması için yeni kurulan hükümet 
emaliM üyelerine sorunlarını aktardıklarını, 
kütûıûtf gelecek hafta yeniden Ankara'ya 

. J Gemlik dosyasıyla giderek kalan işlerin 
- .jtarnamlanması için çaba harcayacak- 

a9°® (arını söyledi.
leri gefe BOTAŞ'A BAŞVURU
elliyor A Ankara'daki temaslarında BOTAŞ 
p—yetkilileriyle de görüştüğünü söyleyen 

t**4JBelediye Başkanı Nurettin Avcı," ilçenin 
^^sınırlarından geçen doğalgazdan 

I Gemliklilerin de yararlanması için 
ç'U- Belediye olarak BOTAŞ Genel 
plmMl Müdürlüğüne başvuruda bulunacağız, 
u ıaı.,1 Başvurumuzun ardından Bursa BOTAŞ 
- Bölge Müdürlüğünce de gerekli 
leğeı s® incelemenin yapılmasını isteyeceğiz." 
i (ton V dedi.
. vpyM Konunun hızlandırılacağını da 
■nffrçJbelirten Başkan Avcı, "bu konu

Gemlikli için çok önemlidir. Gittikçe 
artan hava kirliliğinin fen güzel önleme 
doğalgazdır. Gemlik'in Büyükşehir 
Belediyesine bağlanması sağlanırsa bu 
konu Büyükşehir Meclisine götürüle
cek ve Bursa doğalgaz projesinin bir 
parçası olarak ele alınmasını talep 
edecektik. Ayrıca Büyükşehir Belediye 
Başkanı ile de bu konuda görüşmeler 
yaptık.11 şeklinde konuştu.

Gemlik'in büyük projelere ihtiyacı 
olduğunu, her geçen gün nüfusunun 
arttığını da belirten Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, Belediye içinde oturarak 
sorunların çözülmesinin iimkanının 
bulunmadığını,-bunun için Ankara ile 
temaslarını sıkı şekilde sür dürdürğünü 
söyledi.

Yeni hükümetin BOTAŞ'ın işleyişinde 
bazı değişiklikler yapacağı konusunda 
duyumlar aldığını da açıklayan Avcı, 
yap -işlet -devret modeli ile doğalgaz 
almak isteyen yerleşimlerin etüd ve 
projeleri BOTAŞ tarafından hazırlandık
tan sonra ihaleye çıkarılacağı, 
BOTAŞ'ın ihaleyi alan firmaya altyapı 
çalışmaları tamamlandıktan sonra 
gazı belli bir ücret İle satacağını, alıcı 
firmanın bunun üzerine kar ekllyerek 
abonelere gaz vereceğini söyledi. 
Avcı, doğal gaz konusunun sıkı takipçisi 
olacaklarını da sözlerine ekledi.

sktedt I 

gün bili it; 

tûnleşme» 

■ada

uslarına-, 
dinleırl| 

ilan, trösliK
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Büyük Kumla'daki yazlıklarına tatile gelen baba„ve 1.5 
yaşındaki kızı gaz zehirlenmesinden öldüler

Katalitik faciası

NEOUUi' 

doğunıft 
/e'nin Mİ 

la yer

Büyük Kumla 
Köyün'de perşembe 
günü meydana gelen 
olayda, Metin Altuner 
(49) ile 1.5 yaşındaki 
kızı Gamze, katalitiğe 
bağlı olan tüpden sızan 
gaz ile zehirlenerek, 
öldüler.

Bursa'da uzun' bir 
süre önce çiçekçilik 
yapan Metin Altuner, 
Hülya Say, adlı imam 
nikahlı eşi ile birlikte 
geçtiğimiz hafta 
perşembe günü Büyük 
Kumla'daki Çorum 
Apartmanı 9 numaralı 
dairesine dinlenmek 
için geldiler.

Hülya Say, olay 
günü Bursa'da bulunan 
yakınlarının yanına 
ziyarete gitti. Saat 
20.30'da Büyük 
Kümla'dakl evlerine 
döndüğünde eşi 
Mustafa Metin Altuner 
ile kızı Gamze'nin yatak 
odasında cesetleriyle

karşılaştı.
' Çığlıklarla komşu

larından yardım 
isteyen genç kadının 
bağırışlarına koşan - 
larında yapacağı bir 
şey kalmamıştı.

Olay, jandarmaya 
ve savcılığa bildirildi.

Mustafa Metin 
Altunerin cesedi Bursa 
Adli Tıp Kurumu'na 
kaldırılırken, Gemlik 
Cumhuriyet 
Başsavcılığı da olayla 
ilgili soruşturma başlat
tı.

Bir süredir 
İstanbul'da oturan M. 
Metin Altuner'in yaz 
aylarında Kumla'ya 
geldiği ve tatilinin 
buradaki dairesinde 
geçirdiği öğrenildi.

Altuner'le imam 
nikahlı eşi Hülya Say ile 
birlikte yaklaşık.bir ay 
önce B.Kumla'ya gele 
rek, burada dinlendiği 
saptandı.

Kadınlar

Tıp Bayramı 
kutlanacak

• .--14 Mart Tıp Bayramı bu 
yılda tüm yurtta ve ilçemiz 
de değişik etkinlikler kut
la nacak.

14 Mart günü Gemlik 
Sağlıkçılar ve Emeklileri 
Derneği tarafından Atatürk 
Anıtına çelenk konularak, 
saygt duruşu yapılacak.

15 Mart günü ise 
Atamer Turistik Tesisleri'nde 
kokteyle düzenlenecek.

Emir Birgül 
Elektrik
Mühendisleri
Odası Başkani 
şeçildi
-Gemlikli Elektrik 

Mühendisi Emir Birgül, 
Barsa Elektrik Mühendisliği 
Odası başkanlığına seçildi. 
.-İjTMMB bağlı Bursa 
Elektrik Mühendisleri 
Şubesinin geçtiğimiz hafta 
yapılan genel kurul seçim- 
lerinde uç liste yarıştı.
L. 477 üyenin oy kullandığı 

seçimlerde Gemlik Elektrik 
Mühendisi Emir Birgül'ün 
(dayanışma) listesi 264 oy 
alırken, "Mesleğe Çağrı 
grubu Listesi 1 236, 
Demokrat Mühendisler 
Grubu Listesi de 104 oy

Emir Birgül, daha önce 
de Bursa Elektrik 
Mühendisler Odası 
Yönetim kurulu üyelik - 
letlnde çeşitli kez görev 
almıştı.

O1İ

Gonca YERLİYURT ==
Yazarımız Gonca Yerliyurt'un il dışında olması 

nedeniyle yazısı elimize ulaşmamıştır 
Okuyucularımızdan özür dileriz. Gemlik KÖRFEZ

Emine Türkmen başkanlığa getirildi

MHP Kadın Komisyonunun 
yeni yönetimi belirlendi

Nadide Atamer'in 
görevinden istifa etmesi 
üzerine MHP Kadın Kolu 
başkanlığına Emine 
Türkmen getirildi.

Yeniden oluşturulan 
MHP Kadın komisyonu şu 
üyelerden oluşuyor:

Şükriye Demir, Gökçen 
Kayhan, Hatun Geçen, 
Yıldız Kardeş, Emine 
Asakpur, Şeyda Sardl,

Zeliha Karaboğa, Hasane 
Uslu, Nevin Yıldız, Ayşe 
Zağralı.

M H P ' I i kadınlar 
önümüzdeki günlerde kağıt 
kampanyası düzenleyerek, 
elde edecekleri gelirlerle 
Kurban Bayramı'nda yoksul 
çocukları giydireceklerini, 6 
Nisan günü ise çay 
düzenleyecekleri öğrenildi.

Ayda 250 milyon lira kazanç sağlanacak

Belediye yeni çöplük buldu
Bursa Büyükşehir 

Belediyesinin Demirtaş 
çöplüğünü kaldırması üze 
rine yeni çöplük arayışına 
başlayan Gemlik Belediyesi, 
Cihatlı Köyü Karatepe 
Mevkiinde çöp atım 
merkezi oluşturdu.
. Gemlik Belediyesi Za bit a 
Müdürü Ömer Kahraman, 
yaptığı açıklamada 80 bin 
metreküp çöp toplama 
kapasiteli olan Karatepe 
çöplüğüne günde yaklaşık 
20 ton çöp dökülecek.

Kahraman açıklamasın
da, ilçe çöplüğünün bulun
maması nedeniyle Bursa 
Büyükşehir Belediyesi 
Demirtaş beldesinde bulu
nan çöplüğüne ilçe çöp 
lerinin gönderildiğini bu 
nedenle zaman ve 
akaryakıt yönünden

belediyenin ayda 250 mil 
yon lira harcamada bulun
duğunu belirterek, "Cihatlı 
Köyü Karatepe Mevkiinde 
bulunan çöp atım merke 
zimizin faaliyete geçme
siyle 1.5 saatte gittiğimiz yol 
30 dakikaya düştü. Ayda 
yaklaşık 10 ton mazot ve 
araçların amortisman tasar
rufu sağlandı. Bunun yanın
da Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'ne döktüğümüz 
çöp için ton başına 
ödediğimiz 400 bin liraya 
ortadan kalktı." dedi.

Kahraman, yeni 
çöplüğün ihale usulüyle sa 
tacaklarını da belirterek, 
bundanda 1 milyar liranın 
üzerinde gelir elde edecek
lerini söyledi. Çöp ihalesi 
yarın belediye encü - 
meninde yapılacak.

j Gemlik ve M.Kcmal Paşa'da yapılan yarışmalar sonuçlandı, 
ı/e tavıı.t®

lön"®emlik Lisesi Folklor birincisi

kutlandı
8 Mart Dünya Kadınlar 

Günü ilçemizde de 
düzenlenen törenle kut
landı.

8 Mart cuma günü 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği, Soroptimist (İş ve 
meslek kadınları), Verem 
Savaş Derneği, \brdım 
Sevenler Derneği, ANAP 
CHP, DSP, DYP ve MHP 
Kadın Komisyonu üyeleri 
Atatürk anıtına çelenk 
koyarak, saygı duruşunda 
bulundular.

Burada bir konuşma

kArTAfllp S'OİİSeTi COŞ%U9^

Tarih içinde Gemlik ve Havalisi

lumuves® İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
•)lı yajofi-tarafından düzenlenen 
gi toplum®^' orta ve 'ise ve kıalk 

- l . Jfceğitim merkezlen arası agı keho®”,...| folklor yarışma arında
.Gemlik Lisesi liseler arası 

losyo-po* kategoride birinci oldu, 
iği göz Önceki hafta Mustafa 
satırınaR Kemal Paşa'dan sonra

u süreçte;'^ Gemlik'te yapılan yarış- 
; malar sırasında Hakemlek ente^ 

veslndeki * 

düzeyde 
□uluşmalıV11 

memek 
sonl

İh ©yetinde bulunun 
İGemlik Halk Dansları 
Folklor Derneği Başkanı 
lolon Ahmet Süren'in 
■fenalaşarak, kaldırıldığı 
pastanede ölmesi ile 
üzücü- anlarında 
yaşandığı folklor yarış-

malarına 217 ekibin 
katıldığı açıklandı.

Gemlik Lisesi liseler 
arası yarışmalarda birinci 
olurken, Çelebi Mehmet 
Lisesi kura ile ikinci, 
Atatürk Lisesi de kurayla 
üçüncü oldular.
- İlkokul ve orta okullar 
arasında yapılan yarış
malarda Gemlik ekipleri 
dereceye giremedi.

Yarışmada dereceye 
giren ekipler 24 Mart 
günü Çanakkale'de 
yapılacak bölge yarış
malarında Bursa'yı temsil 
edecekler.

yapan CHP Kadın 
Komisyonu üyesi Yüksel 
Uğuı 8 Mart 1857 de 
başlatılan Dünya Kadınlar 
gününü kutladığımız bu 
günde "toplumsal 
devrimler ve ilerlemeler 
kadınsız gerçekleşemez" 
sîzleriyle kadınlara ne 
kadar değer verdiğini 
belirten Atatürk'ü saygıyla 
anıyoruz.

Türk Kadını bugün 
toplumsal yaşamın her 
kolunda kendini kanıt
lamış, Atasının istediği 
yönde ülke kalkınmasının 
yanında evinde yuvasının 
da kadını olduğunu kanıt
lamıştır." dedi.

FATİH'in doğduğu
Fatih Sultan Mehmet'in doğduğu ev 

Bursa'da, Muradiye semtindedir. Muradiye 
camii ve Muradiye türbelerinin batısına 
düşen bir iki karlı, pembe badanalı, ak 
kafesli eski. Türk evi Cumhuriyet devrinde 
halka açık bir müze durumuna getirilmiştir.

Küçük bir bahçenin içindeki pembe 
boyalı eve, bahçeden sekiz-on ayak 
kadar merdivenle çıkılır. Birinci katta bir 
sofa, iki oda, mutfak, ikinci katta yine 
odalar ve T şeklinde bir sofa vardır.

Ahşap kaplama sütunlarla süslü 
sofaların pencereleri bahçeye bakar. 
Odalarda karşılıklı sedirler vardır. 
Sedirlerdeki pufla minderler, sim işlemeli 
atlas örtüler, bindallı kadifeler, türkişi 
çevreler, işlemeli yastıklar o devrin zevkini 
ve güzelliğini biraraya getirirler. 
Duvarlardaki oymalı ve sedefli ahşap lam
balıklarda küçük lambalar, konsol üst
lerinde ise büyük antika karpuz lambalar, 
orda burda pirinç şamdanlıklar, orta 
yerde bakır mangallar vardır. Duvar 
süslemelerinde açık eflatun, soluk kiremit 
rengi, açık kahve ve kurşuni birbirleri ile 
kucaklarmışlar, tepe pencerelerdeki 
demirle bile biçim biçim çubuklardan 
oluşarak gözalıcı bir şekle gelmişler bu 
tarihi eVde.

Fatih'in doğduğu bu yerin odalarında 
dokuma kilimler serilidir, kilimlerin üzerine 
pufla minderler konulmuş, köşelerde 
vadide vazolar, kimi yerde bir rakle, rakle 
başında şamdan, ötede bir kenarda 
bakır ibrik,- bakır leğen... Herşey yüzyıllar 
öncesinin görünümünde, yüzyıllar 
öncesinin biçiminde havasında.

İstanbul alındıktan sonra her ne kadar

ev BURSA ŞEHRİ
önemini yitirmiş bile olsa Bursa şehri, yine 
de bir takım imar hareketleri ile canlanı 
yor ve hala önem verildiği belli oluyor, 
anlaşılıyordu. Vezirler, beyler paşalar bil - 
gin kişiler ve zenginler Bursg'ya geliyorlar, 
burada yeni yeni imâr hareketleri 
başlatıyorlar, köprüler kurduruyorlar, cam- 
ler mescitler yaptırıyorlardı.

Şehzade Cem'in türbesi de Bursa'dadır.
İstanbul başkentti ama Bursa 

medreselerinde zaman zaman 
İstanbuldakileri gölgede bırakacak bilgin 
kişiler yetişiyordu. Hocazade Muslihiddin 
Efendi de bunlardan biri olup, Fatih'in 
isteği üzerine İmam Gazali ile Filozof 
İbnirusel'in (Tekafüllerine) bir üçüncüsünü 
yazmıştı. Hocazade Muslihiddin bu 
eserinde tasavvuf erbabı ile hür düşünceli 
filozofların fikirlerini birleştirmek çabasın- 
daydı. Bursa'da kadılık ve müderrislik yap
mış olan Muslihiddin efendinin kabri. Emir 
Sultan camiinin batı kapısı yanındadır.

Yine Fatih devrinin ünlülerinden Molla 
.Hüsrev'in mezarı ise Zeyniler Camii 
türbesindedirrMolla Hüsrev kelamı mantık 
ve fıkıf bilgini idi.

Molla Hüsrev önce Fatih'in kazaskeri idi, 
sonra İstanbul kadısı oldu.

Bir çok eser vermiş olan bu bilgin kişinin 
eserleri arasında Durer ve Gürer-Mir'at ve 
Mirat vardır. Ayrıca şiirleri ve Arapça 
kasideleri de bulunan Molla Hüsrev, Fatih 
zamanında İstanbul kadısı iken, bir olay 
üzerine devlete küsmüş ve Bursa'ya dön
müştür. .Zeyniler Camiin güneyinde bir 
medrese yaptırmış ve 1461 yılında ölünce 
bu medresenin avlusuna gömülmüştür.

Haftaya : "Bursa'da yeni İmar hareketleri"
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KONGRE İLANI
S.S. GEMLİK KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI 

KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN
Kooperatifimizin olağan genel kurul toplantısı 13 Nisan 1996 cumartesi günü 

saat 14.00'de Sanayi sitemiz kafeteryasında yapılacaktır. Çoğunluk sağlan
madığı takdirde toplantı 20 Nisan 1996 tarihinde yine aynı yer ve saatte 
tekrarlanacaktır.

Ortaklarımıza duyurulur.
YÖNETİM KURULU ADINA

GÜNDEM : SÜREYYA BAYRAK
1 - Yoklama ve açılış
2- Divan heyeti seçimi ve saygı duruşu
3- a) Yönetim ve denetim raporlarının okunup oylanması
b) Bilanço ve kar/zarar tablosunun okunup oylanması

Dr. Cahit YORULMAZ 
iç Hastalıkları Mütehassısı 

(Sağlıkçılar Derneği Başkanı)

14 Mart Tıp Bayramım 
kutluyoruz

c) Fasıllar arasında aktarma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesinin oylan
ması

4- a) Yönetim kurulunun ibrası
b) Denetim kurulunun ibrası
c) Bilanço ve kar/zarar tablosunun ibrası
5- Sitenin çalışmalarını sürdürürken çalışmaların devamını sağlamak için 

menkul, gayrimenkul satın almaya veya satmaya, ipotek almaya ve vermeye 
ve tadilat işlerini yapmaya alınan arsa ve inşaat üzerinde tevhld, ifraz, yola 
terk işlerinin yapmaya ahzukabza ve her türlü tasarrufta bulunmaya, asıl 
yetkinin genel kurulun uhdesinde kalmakla birlikte yönetim kurulunun yukarı
daki işlerin icrası için yetkili kılınmasına.

6- Kooperatif ortaklığından çıkarılanların durumların görüşülerek karara 
bağlanması, çıkarma işlemleri kesinleşenlerin ana sözleşme hükümleri 
gereğince ortaklık paylarının tasfiyesine karar verilmesi

7- Daha önceki mahkeme kararları ile iptal olunan genel kurul kararlarına 
göre alacaklı duruma giren ortaklarımıza borçumuzun ödenebilmesi için ek 
ödeme talebinin karara bağlanması.

8- 1996 yılı masraflarının karşılanabilmesi için aylık aidat miktarının tesbiti 
ve karara bağlanması.

9- 1996 yılı çalışma proğramının uygulanabilmesi için aylık inşaat ve 
bakanlık borçlarının geri ödemelerinin görüşülmesi ve karara bağlanması.

10-1996 yılı tahmini bütçesinin görüşülmesi karara bağlanması.
İl - Dilek ve temenniler
12-Kapanış.

Koroner kalp hastalığ ma dikkat edin!
Dünyada ölüm nedenleri arasında ilk 

sıralarda yeralan, koroner kalp yetmezliği 
hastalığının, 30 yaş sınırı altında da sıkça 
görülmeye başladığı bildirildi.

Günümüzde hızla değişen sosyo-politik 
ve sosyo-ekonomik faktörlerin beslenme 
alışkanlıklarının değişmesine yok açtığını, 
bunun sonucu olarak da kronik hastalık
larının arttığı öğrenildi.

Hastalığın oluşmasında birden fazla 
faktör rol oynuyor.

Koroner kalp hastalığım yaş ve cin
siyetle ilişkisi vardır. İstatistikler, hastalığın 
görülme sıklığının 30 yaş sınırının altına 
indiğini ve giderek yoğunlaştığını gösteri 
yor. Yaş ilerledikçe, hastalığın erkeklerde. 

kadınlardan daha fazla etkili olduğu da 
belirtiliyor.

Hastalığın özellikle kan kolesterolü yük
sek olan sigara içen ve stresli yaşamı olan 
insanlarda daha sıkça görülüyor. Sigara 
içenlerde koroner kalp hastalığına 
yakalanma riski, içmeyenlere göre 3-4 kat 
fazladır. Gelişmekte olan ülkelerde ölüm
lerin yüzde 19'u kalp-damar sistemi 
hastalıklarından kaynaklanırken, bu oran 
gelişmiş ülkelerde yüzde 48'e kadar ulaşı 
yor.

Yüksek kan kolesterolü, hipertansiyon, 
sigara alışkanlığı, çalışma yaşamının 
verdiği gerginlik ve şişmanlık gibi faktörler 
kontrol altına alınarak hastalığın önüne 
geçmek mümkündür.

Batı dünyası herşeyi ile Türk olan 
ibni Sinan'ın tıp eserlerini yüzlerce yıl 
tıbbın kanunu olarak okumuş, ken
disinin de tıbbın sultanı bilerek tahta 
çıkatmış, birer yanına nedimeleri 
sfıatı ile Hipokrat ve Galineus'u otur
tarak, rönesansın ardından doğan 
dünya tıbbının gerçek sahiplerine 
gereken değeri vermiştir.

Aşağıdaki belgeler bizlere entere
san ve değişik fikirler vermektedir:

Osmanlı devletinde, kuruluşun
dan 1827 yılına kadar pratik eğitim, 
Darülşafaka denilen sağlık yurtların
da verilmiştir. İlk sivil hastane ise 
1847'de kurulan "Benzin alem Valide 
Sultan" Gurabadır. Tıp ilmini ayrı bir 
meslek medresesinde okutmak 
amacı ile 1399'da Yıldırım Bayezıt
Bursa'da, 1470 de Fatih Külliyesinden 
sonra Kanuni Sultan Süleymanın
Süleymaniye Camisi çevresinde yap
tırdığı kültür kurumlan büyük atılım- 
lardır. Zamanla Fatih ve 
Süleymaniye Tıp medreselerinin 
yetersizliği anlaşılarak batı düzeyine 
getirilme çalışmaları başlamış ve bu 
ilk hareket 1804'de hekimbaşı 
Mustafa Behçet Efendinin Sultan 2. 
nci Mahmut'a sunduğu belge ile fil- 
iyata geçirilmişdir.

İşte çağdaş anlamda modern 
tıbbın ülkemizde kuruluşu, ileri 
görüşlü Başhekim Mustafa Behçet 
Efendinin girişimleri ve yenikçi bir 
padişah olan Sultan 2.nci 
Mahmudun fermanı ile bir TIBHANE 

kurularak gerçekleşmiştir.
TARİH 14 MART 1827 ÇARŞAMBA 

GÜNÜDÜR.
Şehzadebaşı civarındaki vezneci 

lerde tulumbacıbaşı konağında 
kurulan Tıbhane Türkiye'nin ilk tıp 
fakültesidir.

1832'de Pothane Sarayı içinde 
hastane ve cerrahhane açılır . 
Burada Kostantin Efendi ve 
Fransa'dan getiri len cerrah Sıddıkalir 
ders vermeye başlarlar.

1839 yılında dört yıllık tıp eğitimi 
yetersiz görülerek, tıphane ve cer
rahhane birleştirilerek MEKTEBİ TIB
BİYE yeniden açılır.

Okulun açılışını bizzat Sultan ikinci 
Mahmut, devletin ileri gelenlerinin 
huzurunda yapar ve okuduğu fer
manla özet olarak şöyle söyler:

“Bu yüksek binaları Tıp okulu şek
linde düzenleyerek, adını MEKTEBİ 
TIBBİYE! ADLİYEİ ŞAHANE koydum. 
İnsan sağlığının hizmetinde çalışa
cağından bu okulu diğerlerinden 
üstün tutuyorum. Sizlere ULU TANRI
DAN başarılar dilerim. Her türlü 
istekleriniz yerine getirilecektir. 
İstemek sizden, vermek bizden."

İşte doğulu bir Türk Tıb bilgini İbni 
Sinan'ın modern tıbbın esasını oluş 4 
turduğu KANUN'u yenilikçi bir Saray 
Başhekimi ve Sultan Mahmut 
sayesinde, batılı anlamda asırlar 
sonra bir 14 MART GÜNÜ yurdumuza 
henüz geliyordu.

İ4 Mart hepimize kutlu olsun.

KORJE2
Matbaacılık-Yayıncılık- Reklamcılık ve T anıtım Hizmetleri

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

Serbest Meslek Makbuzu-Kartvlzit-El İlanı-
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Erol gunçsıy(Çocuklara sağlıklı
,uuill I
t gelecek sağlamak

[ Sağlıklı yaşamın sabun kullanımıyla, sağlıklı 
geleceğin çocukluk dönemi alışkanlıkları ile

■aşlar,
rraW Sabunsuz sağlıklı birey ve toplum olmayacağı 

ve sabun kullanımı birey ve toplum için bir zorun
luluktur. Çocuklarda yemek öncesi, tuvalet son
rası ve okuldan, sokaktan eve gelindiğinde ellerin 

sabunlanması, yaşam biçimi haline gelmeli.
■ Düzenli olarak ellerin bol suyla sabunlan- 
Imasının, en büyük sağlık yatırımı olacağı belirtili 
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[tifo, paratifo, Hepatit-A ve bağırsak parazitleri gibi 
hastalıklar azalır.

Çocuklara el yıkamının öneminin anlatılması
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İve anne ve babanın bu konuda örnek olması, 
Isabunla el yıkama sırasında şarkılar söyletilmesi, 
I bir şarkı süresince ellerin sabunlatılması ve tuvalet 
kağıdı kullanımının özendirilmesi gerekiyor.
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Wli yıllarda hammadde
açığı 7 milyon metreküp
odu

- de hammadde olarak kullanılan 
gının 2000'11 yıllarda yaklaşık 7 mil 

rekupe ulaşacağı, bu sorunun hızlı
şen ağaç türlerinin yetiştirilmesiyle aşıla

r - egı bildirildi
Jdun ihtiyaç 

hanrfbi ve hızlı 
.ıdugu göruluv 

Hammaci- 
kullanım alar.

2000'li yılic 
. ıklaşık 
• ’ vacımızı 

ın yıllık ve 
■ iddir.

n artmasında, ormanların 
fus artışının önemli etkisi

ııak odunun 6 binden fazla 
njgu bildirildi.
ı odun hammadesi açığımız 
/.on metreküp olacak.
!aşık 1.3 milyon meterküp 
ıe karşılamamız mümkün

Ddun hammedıs ıc ıgının kapatılması için 
nacak en önemli tedbir, hızlı gelişen yük - 
k verimli ağaç türlerinin yetiştrilmesidir. Bu 
îdenle, kızılçam, kavak, okaliptüs gibi ağaç

"ANAYOL'un neler yapacağını öğrendik.
Allah hepimizin BABAYOL'dan korusun" 

"MERKEZ SAĞ"
SON ŞANSINI KULLANIYOR

Anayol iktidarı, görev başında.
Halkımız İçin bir "umut kapısı mı" olacak, 

yoksa "hayal kırıklığı mı" yaratacak.
İcraat başlayınca, bunu hep birlikte 

göreceğiz. Koalisyon protokülünden, bası
na yansıdığı kadarı ile, yine "vatandaşın 
canının yanacağı" anlaşılıyor.

- Üretim faktörleri üzerindeki .vergi yükü 
hafifletiliyor.

"Sanayi Liderlerinin, yine işi iş"
-Tüketim üzerinden alınan vergilere ağır

lık veriliyor.
"Vatandaşı, yine yandım Allah diyecek"
- Sosyal Güvenlik sisteminde (Emekli • 

Sandığı, S.S.K. Bağkur) köklü değişiklikler 
yapılması düşünülüyor.

Bu uygulama, işçi ve emekliyi, hükümet 
le karşı karşıya getirecek.

Eylemler ve grevler gündeme gelecek" 
- Özelleştirmenin "tam gaz" devam 

etmesi ve bazı kamu hizmetlerinin özel sek
töre devredilmesi düşünülüyor.

"İşte işin yumuşak karnı burada yatıyor.
İş güvenliğinin kaybolması, işçiyi eyleme 

itecek"
- Madenlerin özelleştirilmesi veya tas

fiyesi düşünülüyor. "Hemen akla 
Zonguldak geliyor. Mümtaz Hoca bu kez, 
Zonguldak Milletvekili.

Hükümet özelleştirmek istiyor. DSP 
destek verecek mi acaba. Destek yerse 
bile, Mümtaz Hoca, yine bildiğini 
yapacak"

Sözün kısası, 1996 yılında; "acı reçeteli" 
ve "haraketli günler" göreceğiz.

Sayın ANAP Liderine, seçim propagan
daları sırasında, “güç odaklarının tutsağı” iş 
adamlarının emrinde yakıştırılmaları 
yapıldı, durdu.

Artık, Halkın Başbakanı olduğunu ispat 
etme zamanı gelmiştir.

Yoksa, bu şans, hem onun, hem de 
"Merkez Sağın" son şansıdır.

"Politik bir fıkra"
İLGİNÇ BİR "TEKZİP"

Amerika'da küçük bir şehir. Bu 
şehirlerde, tek bir gazete yayınlanı 
yor.

Bir gün, gazetenin yazı işleri

"mahalli politikacılarımızın yarısı 
namussuzdur" diye, bir bölüm yer 
alıyor.

Tabii. Ertesi günden itibaren, böl
genin bütün politikacılarından, 
gazeteye protesto yağıyor. 
Yazardan iddiasını, geri alması 
isteniyor.

Bir kaç gün sonra, gazetede şöyle 
birtekzip'in yayınlandığı görülüyor.

"Yazdığımın aksine, politikacılarım
dan yarısı namussuz değildir"

Demek ki, politikacıların dürüstlüğü 
ve namusu dünyanın her ülkesinde, 
gündemin ilk sırasında yerini alıyor.

Uzun yıllar, ülkemizde poli
tikacıların, Devlet ihalelerine ve 
banka kredilerine olan meraklan" 
konuşuluyor. Herhalde bu konuda, 
Amerikalı politikacılara, "fark atarız"

"Bir söz ve bir yorum"
"Yüksek bir mevkiye, sahip olmadığından 
dolayı, telaş etme.
Asıl o mevkiye layık olup olmayacağından 
dolayı, endişe et"

Hayırlı olsun diyor, gelişmeleri izlemeye I görülüyor.

Confucıus
Ülkemizde, seçilenler ve atananların bir çoğunun, 
sadece telaş içinde, olduğunu görüyoruz.
Çok şükür, kimsenin endişe ettiği yok. Bürokraside 
ve mecliste bulunan bir çok kişinin, tahsilli, kültür
lü ve kariyer sahibi olmadığı, bir gerçek
Çoğu zaman, "partili ve paralı" olması, yeterli

devam ediyoruz.

"Özelleştirme uygulaması
Gemliklinin “başında" denenecek"

KUZEY GARAJINDA 
ÖZELLEŞTİRME GİRİŞİMLERİ
Kuzey Garajı uygulaması sürerken, 1

Martta yapılan, bir taşıma ihalesi 
dikkatleri çekti.

Bursa Belediyesi, "sekiz otobüsünü, üç 
yıllığına" özelleştirmek için, bir ihale 
yaptı.

Bu otobüsler. Kuzey Garajı ile Bursa 
arasındaki; yolcu taşıma işinde kul - 
(anılacaktı.

Ama ... Kimine göre, gereken ilgiyi 
görmediği için, bazılarına göre de, 
şartnamedeki ağır koşullar nedeniyle, 
"ihale zorunlu olarak” iptal edildi.

Belki de, kuzey ilçelerinden gelen 
tepkiler, ihalenin iptalin de, önemli rol 
oynadı.

Peki... "Kuzey Garajı Bursa" yolcu taşı
ma işi, özelleşirse, ne gibi sonuçlar 
meydana gelir.

Bir kere, halen 7.500 lira olan yolcu 
taşıma ücreti, "iki, hatta üç misli" arta
bilir.

Çünkü, şu anda, "Kuzey Garajı" ile 
otogar" arası minibüs ücreti 15.000 lira.

Bir de, heykele, hastahanelere, gide- 
cek özelleştirilmiş otobüslerin, 
"özelleştirilmiş fiyatlarını" siz düşünün 
artık.

Bu arada. Bursa Belediyesi'nin, "Doğu 
Garajı" ile ilgili çalışmalarını, öğreni 
yoruz.

Ancak, otobüs yetersizliği nedeniyle, 
uygulamaya başlanamadığı belirtiliyor.

Acaba, gerçek sebep otobüs yetersiz 
liği mi, yoksa Doğu bölgesi ilçelerinden 
tepki mi geldi.

Bu durum, ilerideki günlerde daha iyi 
anlaşılacak.

Bu uygulama, Gemlik halkına hem 
eziyet veriyor, hem de daha çok har
camasına, sebep oluyor.

Gemlik Belediyesi'nin bu konuya 
eğilmesini ve "turizm mevsimine kadar" 
sonuç almasını diliyoruz.

■»
türlerinin yetiştirilmesine önem verilmelidr.

Gelişmiş ülkeler de odun hammadesi 
ihtiyaçlarını bu yöntemle karşılayıp, bu tür 
ağaçların dikimini teşvik politikalarıyla destek
lenmelidir.

Ülkemiz topraklarının 27.7 milyon hek
tarının tarım, 21.2 milyon hektarının çayır, 
mera ve 202.2 milyon hektarının da ormanlık 
17 milyon hektar alanın da ağaçlandırılmayı 
beklediği, ormanlık olması gereken ancak,

$|İRKÖŞESİ ‘Dursun ‘E'J^ÇÜEE^

YABANELLER

tarım yapılan 6.1 
duğu belirtiliyor.

Son üç yılda 
çalışmaları için 
yapıldığını, 1995

milyon hektar alan bulun-

ağaçlandırma ve bakım 
3 trilyon liralık yatırım 
yılı fiyatlarıyla bir hektar

alanın ağaçlandırma maliyeti 30 milyon 
liradır. Hedefimiz, en kısa sürede 300 bin hek
tar alanın ağaçlandırılmasıdır. Bunun için 9 
trilyon liralık ödenek ayrılmıştır.

GEMLİK REHBERİ
Gerekli Telefonlar
itfaiye 110
Polis İmdat 155
jandarma İmdat 156
Jandarma K. 5131055
Polis Karakolu 5131879
Gar. Kom 5131206

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

ULAŞIM
Uludağ Turizm 5131212
Aydın Turizm 5132077

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

5132066
5134503
5131274
5131900
5131286
5131174
5131846
5131353
5131057
5131308
5131133
5131095
5133742
5131507
5131414
5131364
5131411-5130024
5T31042
5132360 '
5131186
5134994

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

Gemi Saatleri
Yalova -Sirkeci (İşgünlerl) 

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

Deniz Otobüsü

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 513 1295
Özgaz 514 17 00
Tekgaz 513 1637
Ocakgaz 513 1637
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Likit gaz 514 28 41
Yeni Likitgaz 513 65 00
Alevgaz 513 40 95

Gemlik'te 
sinema günleri:

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

Yalova -Kabataş (işgünlerl) 
07.20-09.35-17.10

Tatil Günleri 10.35-13.30- 1 7.15 
Yalova -Kartal (İş günleri) 

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

AİLE SİNEMASI
Bu hafta :

Yargıç
Tel : 5131329

Ağulu geçmiyorsa da günler, 
hasret, tasa yüklü yaşamın 
tadı yok yalnızlıklarda!.. 
Gider-gelir duygular, 
karışır belirsizliğe 
hayalle gerçek!..
Akşamlar ayrı bir hüzün, 
sabahlar ayrı bir kekre!
Yardıma muhtaç sanan 
gözler altında, 
utangaç.
ürkek...
gerilir yürekler yabanellerde!...

YABANELLER!
endişe, 
kararsızlık, 
sisli yarınlar!.. 
İşsizlik yangına körük!

Düşünüp de 
söyleyemeden, 
savurmak umudu rüzgarlara... 
Bazen;
bir kediye hasret 
kucaklamak yalnızlığı!..

YAZGI DEYİP GEÇEMEZSİNI 
Yaşam bu;
direnç isteri 
aşk isteri 
dost isteri

Belki bir gün, 
belki değil 
mutlaka değişir devranI 
Kalır geride gözyaşları 
ama; hayat bul 
Bir daha yaşanamayanl

UMUT

Gün olur, 
dağılır bu sisler del.. 
Gökyüzü aydınlanır, 
aydınlanırızl..

.i

26.7.1986 Atina

1996 Gemlik

"Yolcular, kötü dikenleri sıkıntılarıyla, 
başbaşa bırakarak çekip giderler."

STENDHAL
(Marie-Henri beyle)

FERHAT GİBİ

Yolcuyum, 
yollarda susuz kalmışım. 
Aslı'yı arayan Kerem gibiyim... 
Dumanlı dağların eteklerinde, 
Şirin'e ağlayan Ferhat gibiyim!..

Yolcuyum;
çok hanlar, saraylar geçtim.
yolcuyla, hancıyla oturdum içtim...
sordum, bulamadım, kendimden geçtim, 
ormanda kaybolmuş çocuk gibiyim!..

Yolcuyum;
yol uzun karanlıklarda,
ne in var, ne cin var, ne gerçek dostlar...
manda derisinden bir yüreğim var.
dünyayı yüklenmiş dertli gibiyim!...

Yolcuyum;
yorulmadım kaç yıllar oldu, 
bardağım boşaldı, boşaldı doldu... 
kimi zehir koydu, kimi mey koydu, 
gerçeği ulaşmış, ermiş gibiyim!...

23.8.1980 Burdur

UYGARLIĞIN ÖBÜR ADI : 
ELEKTRONİK KONTROL 
YA DA RAFİNE FAŞİZM

Duvarlar sıkı mengene, 
gecesi de gündüzü de 
bedenimde bir top ateş! 
Mavi denizler nerede?
Kuşlar, ağaçlar, gökyüzü... 
candan insanlar nerede?.. 
Çatladı nar çatlayacak, 
sözüm geçmez oldu gayri 
isyana duran öfkeme!..

14.3.1
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KONGRE İLANI
S.S. GÜREL KONUT YAPI KOOPERATİFİ 

BAŞKANLIĞINDAN
Kooperatifimizin;1996 yılı olağan genel kurul toplantısı"24 Mart 1996(pazar);, 

günü saat lO.ÖÖ'da Balıkpazarı Mahallesi Şehit Cemal İlkokulü karşısındaki 
BAYRAKTAR DÜĞÜN SALONU'nda yapiiacâktîr.

Ekseriyet temin edilemediği tpkdirde 31 .Mart 1996 günü aynı yer ve saatt 
de yapılacaktır.

Tüm otaklarımıın toplantıda, hakir bulunmaları önemle rica olunur.
YÖNETİM KURULU

MILTON
AİLE ÇAY BAHÇESİ

GÜNDEM :
1 - Yoklama ve açılış

' 2- Divan kurulu teşkili ve saygı duruşu
3- Yönetim kurulu faaliyet, raporunun okunması
4- Denetim kurulu faaliyet raporunun okunması
5-Yönetim ve denetim kurulları faaliyet raporları hakkında görüşme.
6- Yönetim ve denetim kurullarının ibrası.
7-1996 yılı çalışma raporunun.okunması?'
8-1996 yılı çalışma raporu hakkında görüşme.

' 9-Nisan 1996-Nisan 1997 (12 aylık) aidat miktarının belirlenmesi,
: 1 (> Dilek ve temenniler

-: 11 - Kapanış. ■
NOT : İnşaatımızın arsasının tevhid işlemleri tamamlanmış, yer sahipleri ile 

noterden kat karşılığı satış sözleşmesi yapılmış, Gemlik Belediy.es,inden inşaat' 
ruhsatı âlınmış, 1.3.1996 tarihinde 44 saat kepçe çalıştırılarak yaklöşık 3000 m3 
toprak hafriyat yaptırılmıştır/ Bu meyanda 42810.kg. nervüjlü demir-ahhmış 
30.000 m3 kalıplık kereste alınmış ve inşaatı fiilen başlanmıştr.

17 Mart 1996 Pazar günü 
Saat: 13.00'de

BAYANLAR MATİNESİ
Piyanist şantör eşliğinde 

limitsiz yaş pasta mantı ve çay
Fiyatı: 200.000.-TL.

n

jer

İskele Meydana GEMLİK Tel; 513 10 71 ş

îlîi

DEMOKRATİK SOL 
PARTİ ÜYE 

KAYITLARI BAŞLADI
Demokratik Sol Parti Gemlik^çe Teşkilatı 

üye kayıtlarına. 4 Mart 1996 Pazartesi 
gününden itibaren başlamıştır. Partimize 
üye öîmdk isteyenlerin ilçe merkezine* ge 

lerek, üye kayıtlarını yaktırmaları gerek
mektedir.

KİRALIK 
İŞYERİ

Ilıca Caddesinde yola' 
cepheli ARILAR 
Apartmanı altında 
l.OÛ’m2 işyeri kiralıktır....

Tel: (0.224) 513 46 83
Gemlik

- (0.232X3817731

1) ANALİZ CİHAZLARI
SATIŞ ELEMANLARI
Kimya Mühendisi ve tercihen . 
İngilizce/Almanca bile

2) SERVİS VE İMALATTA ÇALIŞACAK 
Elektronik mezUnu, 
tercihen Almanca bilen -SC ajİNGİLİZCE/ALMANCA KONUŞUP fjj YAZABİLEN

R Büro maklnaların kullanabilen
M-a ELEMANLAR ALINACAKTIR.

W Tel : (0.224) 513 30 54

S.S. YAĞMUR 
KONUT YAPI 
KOOPERATİFİ

Yeni Pazar Caddesi 
üzerindeki yapımınd 
başlanan inşşatın 1 

üye kayıtları 
başlamıştır.

Bilgi almak
isteyenler: 1

Tel: 5134612 
nolu telefona başvura 

bilirler.

'jh

K0RJE2 OJSPl
MATBAACILIK ■ REKLAMCILIK -YAYINCILIK VE TANITIM HİZMETLERİ

fi
M 
ti

30 DAKİKADA 
BİLGİSAYAR 

SİSTEMİYLE ACELE 
KAŞE VE MÜHÜR

Gazhane Cad. Fikret Oto

Tel :

Fatura-İrsaliye-Gider Makbuzu- 
Perakende Satış Fişi- 

Bilet - Kitap- Müstahsil 
Makbuzu-

Serbest Meslek Makbuzu- 
Kartvizit-EI İlanı-

Elektrik yanı Sl/A GEMLİK

51317 97

I»

tit



da adaylığını koyacağı öğrenildi. Haberi Sayfa 3 te

OKMLİK 1» Mart 1996 Salı

Seçimlere 3 aday hazırlanıyor. İbrahim Talan adaylığını açıkladı

Esnaf Odasında seçim heyecanı
Gemlik Küçük Esnaf ye Muhtelif Sanatkarlar Odasının 29 Mart günü 
yapılacak olan Genel . Kurul toplantısına üç aday hazırlanıyor. 
Bobinajdı İbrahim Talan, gazetemize gelerek* Genel Kurulda aday 
olacağını, ve genç bîr. kadro ile seçimlere katılacağın belirterek, eski 
yönetimin esnafa ve sanatkara birşey kazandırmadığını iddia etti; 
Oda eski Başkanı Şükret Solmaz ile Mustafa Malgıhç'ın da genel kurul -

jh ma niye Mahallesinde 2170 metrekare arsa üzerine İlköğretim Okulu yapılacak.

ii Yem okul sevinci
Önce haklarından söz ettiler. Sonra mantı yediler.

Kadınlar platform oluşturdu

V I Arsası devlet tarafından kamulaştırılan arazi üzerine yapılacak 20 milyar liralık okul için işadamı 
Kemal Kılıç, 12 milyar bağışlayacak. Bunun için Kaymakamlıkta Vali Vekili Haşan Tülay ile İl Milli Eğitim 
Müdürü İlhan Doğan'ın da katıldığı töıende bağış protokolü imzalandı. Yapılacak okulun adı "Leyla- 
jtemal Kılıç İlköğretim Okulu " olacak.
■ İlçemizin okul sorununa Çözüm getirecek bir adım 

71 geçtiğimiz hafta Kaymakamlıkta Vali Vekili Haşan Tülay 
'1 [e il Milli Eğitim Müdürü İlhan Doğan'tn da katıldığı bir 

■örenle çözüme kavuştu.
Osmaniye Mahallesi Mezarlık altında kamulaştırılan 

' 4170 metrekare alana yapılacak İlköğretim okulunu 
S-Jeytin tüccarı Kemal Kılıç üstleniyor.
;|||j|| L 20 milyar liraya malölacak okulun, yapıniı için Kemal

Kılıç, 12 milyar’Vlira bağışta bulunacak.. Bunun için 
Kaymgkarhlıkta düzenlenen törende hazırlanan pror 
toköl taraflarca imzalandı.

Ytıpılacak ilköğretim Okulunun adı Leyla- Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu öJdçak. Kaymçkarh Orhan Işın, yeni 
yapılacak okulla, Gemlik'in ön yıllık okul sörunuhün.
çözüleceğini söyledi. Haberi Sayfa 3 'de

AH 
TİFİ

Gemlik Atatürkçü 
Düşünce Derneği,," 
S o r o p t i m I s t Külü b ü, 
Yardımsevenler Derneği, 
Verem Savaş' Derneği, 
ANAP- DYP-CHP-DSP-MHP 
Kadın Kömlsyonu üyelerinin 
ortaklaşa düzenledikleri 
günde, "Türk toplumunda 
kadın" kçnusu ele alındı... 
Toplantıda konuşmacı 
olarak Bursa Çağdaş 
Yaşa mı Destekleme Derneği 
Başkanı Av. Kadriye 
Gökçadır'ın katıldı.

Milton Aile Çay bahçe- 
si'nde pazar günü yapılan 
toplantıya, yaklaşık 300 
kadının katıldi.Ttoplantıda 
konuşan Gökçadır, ilk türk 
d e vle tle ri n d e ilkel ■ 
demokratik anlayışa karşı 
kadın ile erkek arasında 
birçok yönden eşitlik bulun
duğunu, ilk kadın devlet 
başkanlarının dönemde 
görüldüğünü hatırlatarak, 
kadın ile erkek arasındaki 
eşitliğinin İslamın kabulü ile 
önemli değişikliklere 
uğradığını söyledi.

Türk kadınının kurtuluşu - 
nün Cumhuriyet ve Atatürk 
ile birlikte başladığını 
belirten Gök.çadır, 
"Atatürk'ün kurduğu laik 
Cumhuriyette, kadın .birey 
olma hakini kullanmayı 
öğrendi. Toplum içinde 
siyasette eğitimde, yasalar 
önünde söz sahibi oldu. ” 
dedi. .

Panelde konuşan 
Atatürkçü Düşünce Derneği 
Yönetim Kurulu üyesi Yükseli 
Uğur da, toplantının 
amacının, bir hafta sonra 
kutlanacak olan kadınların 
muhtar, belediye başkanı, 
belediye, meclis üyesi il 
ğene| meclis üyesi seçilime 
hakkının 66. yılının^ hatırla - 
rhak olduğunu söyledi.

Çeşitli dernek ve siyasi 
p a r t i I e ri n k a d ı n I a r ı n d a n 
oluşan örtak platformda 
kadınların sorunlarının ele 
alınacağı belirtti. Kadınlar, 
konaşmalarından sonra 
mantı yiyerek, doyasıya 
eğlendiler.

ddes 
»imini 

itin 1

Özel Körfez Fen Dershanesinin
neneme sınavı sonuçlandı DSPliler DYO İzzet Kaptan'ı tabela ile ödüllendirdi

ık

E Özel Körfez Fen der- 
Ishanesi'nin geçtiğimiz 
■hafta yapılan ilkokul 5. 
■sınıflar ve Anadolu 
[Liselerine hazırlık ve lise 
■son sınafların ÖYS

612 (sınavları sonuçlandı.
3ŞVUI0- !. Anadolu Lisesi den

eme sınavları birinciliğini 
İGizem Gülşen 778.497- 
Ipuanla alırken,Orçun 
İKavaklıpınar 716.236

puanla -ikinci,., Deniz 
Zeynep 704.010 puanla 
Üçüncü oldu.

ÖYS (Türkçe- 
Matemdtik deneme 
sınavlarında ise Özgür 
Erdem 525.636 puanla 
biinci, Deniz Şahin 484.202 
puanla ikinci,^' Başak 
Taşpinar 472.803 puanla 
üçüncülüğü elde etti.ler.

MS

HAFTAYA BAKIŞ
O Kadri GÜLER

Huzurevi
Gemlik son yıllırda bölgemizin en hızlı şekilde büyüyen şehri 

ünvanını kazandı.
I-, Güney Doğu Anadolu Bölgesinde yaşanan iç savaş nedeniyle' 
göçler daha da hızlandı.
E Göçler sonucu bir kentin nüfusunun sürekli artması yerel, yöne- 
timlere yeni sorunlar yükler. Başta gecekoniduculuk artar. İşsizlik 
ardından gelir. Belediyenin kapısını aşındıran insanlar çoğalır...

Yerel yönetimlerin en önemli görevleri insana yapılan 
yatırımdır. Bunun jçin beldenin çöpünü, kanalizasyonunu, temiz 
ligini yapmak belediyelere verilmiş yasal görevlerdir.

Belediyeler bununla da kalmaz, kentin sağlık sorunlarıyla, 
■ eğitim sorunlarıyla, insanlarının spor ihtiyacını gidermekle, kültürel 
çalışmalara katkılarıyla halka hizmet için kurulmuşlardır.
| Gemlik'te yıllardır yerel .yöneticilerin söz verip yerine 

! getirmediği önemli bir konu var. ’ .
Huzurevi kurulması.
Nüfusu 7&bini aşan ilçemizde ne yazıkki bir huzurevi yok.

I Huzurevi yok ama, Huzurevi Yaptırma Derneği var.

ağaç 
dikecek

' Demokratik Sol Parti 
İlçe Teşkilatı ağaç dikme 
kampanyası başlattı. .

• 21 'Mart 1996 perşem
be günü şâat 10.00'da 
yeni Pazar caddesi 3. t. 
köprü mevkiinde 
toplanacakplan DSP'liler 
Çarşı deresietrafihı, 
ağaçlandırıacaklar.

ANAP'lı 
gençlerden 
eğitime katkı

AN-AP Gençlik korniş 
yonu üyelejt Şehit Ethem 
Yaşar ilköğretim Okulu'nun 
sıra, mdsa ve ders araçları 
yardımında bulundular. • 

ANAP . Genç I i k 
Komisybnu Bpşkanı Volkan 
Tos un, o kulla r a' o I an • 
katkılarını sürdüreceklerini 
söyledi. ‘. . 1 ■ ' •'

f

M Kaptan
,n?aat W Deniz Boyalan r,ureli

EN BÜYÜK TABELA : İlçemizin tanınmış simalarından İzzet/Kaptân ve oğlu tarafın - 
dan Gazhane. Caddesinde bulunan Jşy&rinde Gemlik'in en uzun'tabelasını görenler 
şaşırıyor.24 metre uzunluğunda T20 cm genişliğinde olan vb DYO tarafından yap - 
trılan tabela, Gemlik'in değil, bölgenin de en uzun tabelası ünVanını taşıyor. 
Satışlarındaki başarısından dolayı tabela ile ödüllendirilen İzzet Kaptan, Gemlik'i 
turizm açısından tanıtımı ile ünlenirken, şimdi de en büyük tabelalı işyeri sahibi 
ün vah mı kazandı,:
İzzet Kaptan, "DYO Bursa bölgesindeki satışlarımızdaki başarımızdan dolayı fir
mamızın yaptırdığı 24 metre uzunluğudaki tabelâ ile ödüllendi, bizde bu ödüle laik 
olmaya çalışacağız" dedi.

Hatta bu derneğin elinde bir de arsa var.
Belleğim yanılmıyorsa, ilçeye Huzurevi yapılması için birkaç yıl 

I önce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma V aktı, bir karar alarak,
ellerinde birikmiş paranın bulunduğunu, bu para ile mevcut arsanın 
kendilerine devri halinde hemen inşaata başlanacağı, duyulmuştu. 
Sayın Kaymakamımız bu konuda basına da açıklamalarda yap
mıştı.
•' Ne yazıkki bu fırsat kaçtı. Vakıfın biriken parası devredildi.

Oysa, Gemlik'in bir huzurevine ihtiyacı var. Bunun jçin de kamu 
malı bir arsa mevcut. Önemli olan bunun yapılması değil mi? 
; Şen yapmışsın, ben yapmışım ne değişir?
t İlçemize bir huzurevi için. Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Belediye, 
Demek ve hayırsever Gemlikliler biraraya gelmeli.

İşadamı Kemal Kılıç gibi başka hayırseverler bu ilçede yok 
mu?
İ Sanıyorum yüzlercesi var.

. „ Önemli olan onları harekete geçirmek.
Öyleyse daha ne duruyorsunuz?

Küçük Kumla TE D AŞ yol 
'suzluğu davasına başlandı

Şok açıklama: 
"Kurumu yiyorlar"

TED.AŞ Küçük Kumla' 
işletmesinde müfeet- 
tişler tarafından ortaya 
çıkartlan yolsuzluk olayı 
ile ilgili olarak. Bursa 1. 
Ağ ir Ceza 
Mahkemesinde yapılan 
duruşmada, tutuklu 
sanıklardan Halil- ■ 
İbrahim Akoğlu, suçunu 
itiraf ederek, şok açıkla. - 
malarda bulundu.

Akoğlu, elektrik fatu
ralımdan tahsil edilen 
yüzde 20'slnin. göreyli 
Muzafeer baytok, sıd- 
dık Sevinçler ve. 
Feruzâhj pâmutsaç İle 
Hüseyin Çaylı arasında 
paylaşıldımı iddia etti,

Haberi Sayfa 3'de

Kısa kısa kısa kısa

HUZUR 
OPERASYONU
i I ç e .E m n i y et 
Müdürüğüne bağlı 
ekipler, geçtiğimiz hafta 
İçinde halka , açık yer
lerde yaptığı aramalar
da 3. kişide ruhsatsr silah 
İle oto teypl çalan 
şebekeyi ele geçirdi.
MEKTEP AÇLI 
SAHNELENİYOR 
Kültür Bakanlığı'nın 
maddi katkıları ile Eğitim
sen tarafından ilçe 
mize getirtilen Ankara 
Ekin Tlyatrosu'nun sah
nelediği “Mektep" adlı 
oyun, ..bu. akşam, saat- 
2Ö.30‘da Gemlik Lisesi 
Salonu'nda sahne - 
lenecek. •

DİKELİM
SARSIN VATANIMI DOĞANIN
YEŞİL ÖRTÜSÜ 
YİYEMESİN TOPRAĞIMI, 
EREZYON TÖRPÜSÜ 
İSTEMİYORSAK KALMAK, 
YOKSUL, SEFİL, AÇ 
HAYDİ! DİKELİM BİRER AĞAÇ! 
DİKEN, HAYIR DUA ALIR 
BİZ GİDERİZ, O KALIR...

İnan

1



19 Mart 1996 Salı Gemlik KÖRFEZ Sayfa:

KÖŞEMDEN
| ' ’ | Yılmaz AKKILIÇ

Benden söylemesi, yazması
Daha önce de değindim : Türkiye 

hızla genleşiyor, ama buna koşut bir 
gelişme trendini yakalayamıyor bir 
türlü. İçsel olumsuzluklarına, 
ekonomisinin rayına oturtulamaması- 
na, adeta bir “ateş çemberi” yle 
kuşatılmış bulunmasına karşın, Orta 
Doğu'nun güçlü -ama hantal- ülkesi. 
Ayrıca Batı ve Doğu arasında, farklı 
"doğma'ların karşılıklı astıkları kapı ki 
liflerini açabilecek "laik anahtar" da 
Türkiye'nin elinde.

Ne var ki, son yüzyıllar boyunca 
Batı'nın Doğu'ya ve özellikle Orta 
Doğu'ya uyguladığı yayılmacı siyasal
lar dolayısıyla, Türkiye "iki cami arasın
da bi-namaz", kararsız ve etkisiz. Ne 
Batı'yla tam bütünleşebiliyor, ne 
Doğu'ya "rehber'lik işlevini gereğince 
yerine getirebiliyor.

Türkiye, eğer 1950'li yıllardan sonra 
"Doğu mantalitesi"ne dönüşü siyaset 
aracı olarak kullanmaya kalkışmasa 
ve -dolayısıyla- nüfus artış hızını 
"makul" düzeyde tutabilseydi, bugün 
2 bin dolar düzeylerinde kişi başına 
geliriyle batı'ya öykünen, ama -hem 
tarihsel, hem güncel nedenlerle- 
Doğulu komşularınca dışlanan ülke 
durumuna düşmezdi.

Türkiye bu çemberi nasıl kuracak?
Sanırım çemberi kırabilmenin 

önkoşulu, ülkeyi yöneten siyasal 
kadroların "doğru" ve "kesin" karar ver
melerinde . Yani hem İsa'ya, hem 
Musa'ya yaranmaya çalışarak olum
suzlukları aşmak mümkün değil. 
Yüzünü Batı'ya dönüp, siyasal kazanç 
uğruna "şark kurnazlığı"ndan medet 
umarak bir yerlere varılamayacağı 
artık kafalara dank etmeli...

Türkiye demokratikleşmek, yalnız 
"ekonomi" de değil, "hukuk"ta ve 
"siyasef'te de "liberal"leşmek zorunda. 
Türkiye'nin siyasetçilerine, siyaset dışı 
çevrelerden "öneri'ler veya 
"temenni'ler, hatta gerekiyorsa 
"telkin“ler gelebilir -bu doğal-. Ama 
böyle bir "telkin"! sanki "ayıp" bir 
şeymiş gibi kamuoyundan saklamaya 
kalkışmak, beceremeyince de 
bocalayıp sapla samanı birbirine 
karıştırmak doğal olmuyor.

İşe bakın, konuşma özürlü olarak 
tanıdığımız Başbakan Mesut Yılmaz'ın 
dili, yurt dışında bir açıldı, pir açıldı. 
Yaşar Kemal davası ile ilgili sözlerinin 
ardından, Sayın Yılmaz bir gazetecinin 
sorusu üzerine, "Komutanlar, 
Kalemli'ye (TBMM Başkanı Mustafa 
Kalemli) ANAYOL için temennide 
bulunmuşlar” yanıtını veriverdi.

Vay efendi, komutanlar nasıl olur 
da "temenni"de bulunabilirlermiş?!..

Başkan Kalemli hemen açıklama 
yaptı : "Bana böyle bir teklif ve 
temenni olmadı. Sanırım Sayın 
Başbakan ile aramızda algılama fark
lılığı var."

GEMLİK KÖRFEZ 
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl: 23 SAYI: 1106 
Fiyatı:! 0.000 TL.

Sahibi ve Sorumlu Müdürü : KADRİ GÜLER
■'^Y^netim Merkezi: Gazhane Cad. No.51/A 

Tel: 513 17 97 GEMLİK
Basıldığı yer: KÖRFEZ OFSET

Matbaacılık Yayıncılık - Tanıtım Hizmetleri

Çiller de durur mu? O da bir ucun
dan karıştı ise, ima yoluyla da olsa 
Başbakan'a hafif tertip eleştiri yöneltti: 
"Kimse orduya gölge etmesin. DYP her 
zaman demokrasinin kökeninden 
gelmiştir."

"Doğu mantalitesiyle demokrasi 
havuzunda kumdan şatolar yapmak" 
diye buna derler işte!..

Bence komutanların, "bize kalırsa 
DYP ile ANAP anlaşmalıdır" demeleri 
son derece doğal -eğer demişlerse-, 
bunun ayıplanacak, kamuoyundan 
gizlenecek yânı yok. Ayıp olan, 
Refah'la koalisyon kurmaya kesin karar 
vermişken, -eğer olduysa- böyle bir 
uyarı üzerine vazgeçmek!

Yani -eğer, gerçekten ANAP-RP 
koalisyonunu kurma kararına varmış 
ve herşeyi kotarmış görüntüsü ver
mişken, birden bire - Meclis Grubu'nun 
oybirliğiyle aldığı 'DYP ile koalisyon 
yapmama' kararını bile unutup- 
ANAYOL'a rampalamanızda böyle bir 
"temenni"nin etkisi olmuşsa, işte asil 
büyük "ayıp" budur.

Ve de en büyük "ayıp", 1971 ve 
1980'de esas duruşa geçenlerin, ikide 
birde demokrasi söylevleri vermeye 
kalkışmalarıdır...

DYP ve ANAP'ın hala "kol"laşa- 
mamış "kadın korniş yanları 
geçtiğimiz günlerde Bursa 2000'i 
ziyarete gelmişlerdi. Onlara, böyle bir
likte gezilerin yararlı olacağını, ama 
as.ıl geçen ağustos ayında 
Anayasa'da gerçekleştirilen değişiklik
lerle ilgili uyum yasalarının çıkarılması 
için "eylem" yapmaları gerektiğini 
söyledim.

Hem "komisyon"d a n "kol"a 
dönüşümü sağlayacak siyasi Partiler 
Yasası'nda, hem de örneğin kamu 
çalışanlarının sendikal haklarını 
güvence altına alacak öteki yasalar
da yapılması gerekli düzenlemeler 
için.

"Madem Anayasa size bu hakkı, 
kamu çalışanına da 'sendika' hakkını 
tanımış, o halde anayasaya aykırı 
engelleri kaldırma savaşımına birlikte 
omuz verin" dedim.

Çünkü demokrasi bir bütündür, 
“bana bu kadar, sana şu kadar" 
olmaz. Demokrasi savaşımında 
"işkence"ye karşı çıkmak da var, bun
dan da kaçamazsınız. Hem işkenceye 
karşı çıkmak, "polise karşı olmak" 
değildir; tersine eğer bu ikisini birbirine 
karıştırıyorsanız, polise kötülük ediyor - 
sunuz demektir.

DYP'li ve ANAP'lı kadınlar şunu da 
bilmeliler: Eğer’ gelecekte bu iki 
“merkez sağ" parti ile "merkez 
sol"daki iki parti birleşemeyecek, bir
leşmenin getirdiği yeni güçle 
Türkiye'nin "lktldar"ı ve "muhalefet"! 
olamayacaklarsa, şimdiden başlarına 
göre "örtü" tedarikine girişmelidirler.

Benden söylemesi ve yazması...

Doğayı 
Sev, 

yeşili 
Koru

yazı yorum Necati KARTAL

ÖNEMLİ BİR ARAŞTIRMA (1)

Nokta dergisinin 16 Mart tarihli 14/11 
ci sayısında, TÜSES (Türkiye sosyal 
Ekonomik ve siyasal araştırma) vakfının 
"Türk halkı demokrasiden ne anlıyor?" 
adlı araştırması yayınlandı.

Araştırma, siyasetçiler ve siyaset bi 
limcileri için oldukça önemli sonuçlar 
veriyor.

Bir kısım politikacılar ve statik/dog- 
matik (ben bilirime! düşünen) siyaset 
yorumcuları için, kamuoyu araştırmaları 
"düşüncelerini teyit etmediği zaman 
anlamsız" olarak adlandırılabilir. Ancak 
unutulmamalıdır ki, hemen hemen 
bütün bilimsel tezler, dalma veya alanı
na uygun “istatistik sonuçların dit alta 
toplanmasıdır. Aksi halde sübjektif ve 
soyut tespitler olur ki, "onların objektiflik
leri dahi, yaşandığı süreçte, istatistik
lerin tespiti doğrulamasıyla kanıtlanır."

Bu anlamda yapılan araştırmaların 
kamuoyu, politikacılar, siyaset yorum
cuları ve bilim adamları için anlam taşı - 
ması gerektiği kanaatindeyim.

Şimdi gelelim TÜSES Vakfının araştır - 
masına.

Araştırmanın amacını NOKTA dergisi 
şöyle veriyor:

"Geçen yılın sonunda yapılan genel 
seçimlerde ortaya çıkan tabloda (...) 
seçmenin oy dağılımı (... ) RP'yi 
umduğunun gerisinde ama birinci parti 
yaptı. ANAP'ı ve DYP'yi eşitleyerek, 
DSP'yi, CHP'nin önüne az bir farkla 
koyarken, CHP'ye yüzde on barajını az 
aştırarak ciddi bir uyarıda bulunuyor
du. Hiç kimseyi tek başına hükümet 
yapmıyordu.

(...) Böylesine içinden çıkılması güç 
bir seçim sonucunu ortaya koyan seç
men (...) Demokrasiden ne anlıyordu? 
Demokrasi kültürü ne düzeydeydi? Ne 
kadar milliyetçi, ne kadar dindar, ne 
kadar hoşgörülüydü? Seçtiği poli
tikacılara ne kadar güveniyordu? (...) 
Laiklik ve türban konusunda ne 
düşünüyordu?"

TÜSES araştırmasını 18 yaş üzeri 434 
toplumsal yapıyı temsil edebilecek yur- 
taş üzerinde İstanbul'da yapmıştı. 
Araştırma uzun ve ayrı bölümlerden 
oluştuğu için bir bölümünü gelecek 
haftaya aktardım.

Araştırma sonuçlarına gelince:
Kamuoyunda çokça tartışılan DGM 

eski Başsavcısı Nusret Demirci'm 
MHP'den ihracına kadar götüren "Türk 
mü- Müslüman mı? " sorusuyla başla 
yalım.

Soru daha çok "millet" bilincinin mi, 
"ümmet" bilincinin mİ dqha ağır 
bastığını anlamak için sorulmuş.

Soru - Kendinizi öncelikle Türk mü, 
Müslüman mı olarak görüyorsunuz? 
Yani sizin için hangisi daha önemli?

Türk olarak ..................Yüzde 47.1
Müslüman olarak...... Yüzde 43.2
Hiçbiri...................  Yüzde 3,9
Buradan'çıkan sonuçlar dinsel kim

liğin, ulusal kimlik üzerinde önemli bir 
etkisi olduğunu ve millet bilincine olan 
evrimin sanıldığı oranda gerçek
leşmediğini gösteriyor.

Soru-Uluslararası kimlik bakımından 
Türkiye dünyanın hangi parçasına ait
tir?

Avrupanın ................... Yüzde 49.8
İslam Dünyasının........ Yüzde 22.5

Tür ki Cumhuriyetlerin .. Yüzde 21.3
Bu sorulara verilen yanıtlardan, 

Toplumun yarısının Batı uygarlığından 
yana olduğunu gösteriyor.

Bu sorudan hemen sonra, benimde 
dikkatimi çeken, önemli ve önemli 
olduğu kadarda ilginç sonuç'veren iki 
soru sorulmuş.

Soru - Türkiye'nin dostları kimdir?
ABD ve Batıklar............. Yüzde 32.2
İslam ülkeleri................. Yüzde 22.0
Türki Cumhuriyetler...... Yüzde 10.0
olarak yanıtlanırken, ikinci soru :
Soru - Türkiye için en zararlı ülkeler 

hangisidir ?
ÂBD ve Yunanistan .......... Yüzde 53.
İslam ülkeleri..................... Yüzde 29j
Rusya................................. Yüzde 3.4
Türki cumhuriyetlerden harhangi bir 

zarar beklemeyen toplumun bu soru
lara verdiği yanıtlardan iki önemli 
sonûç çıkıyor.

ABD, hem dost ülkelerde hem de, 
zararlı ülkelerin başında yer alıyor. Bu 
da ABD'nin dünya jandarmalığında 
Türkiye'nin yanında olmasını isteyen bir 
iç duygusal talep ile ABD'nin kendi 
çıkarları için herkesi satabileceği tespi
tinin toplum tarafından algılanabildiğini 
gösteriyor.

İkinci önemli tespit ise, Nokta'nın 
deyişiyle "Bu kış komünizmin gele
ceğine" ye bunda Rusya'nın fonksiyonu 
olduğuna artık pek inananın kalmadığı.

Toplumda fnllliyetçi aday bulmada 
epey zorlanan - .AP ve DYP'ye yanıt 
olarak sunulabilecek bir sonuçta 
çıkarıyor incelemeden.

TÜSES, toplumda "adalet" duygusu 
mu yoksa "milliyetçilik" duygusunun 
mu egemen olduğunu anlamak için, 
ilginç bir soru geliştirmiş.

Soru - Bir HollandalI ile bir Türk 
kavga etse tavrınız ne olur ?

Türkü tutarım ................... Yüzde 13.1
Haklı olanı tutarım........... Yüzde 70.5
HollandalIyı tutarım.........Yüzde 1.4
Karışmam,........................ Yüzde 15.0.
Bu soruda birey olarak sorulan 

soruya yanıt olarak "adalet duygusu" 
egemen olurken :

Soru - Türkiye yabancı bir devletle 
anlaşmazlığa düştü, ama haksız.
Tavrınız ne olur ?

Türkiye'yi desteklerim...... Yüzde 66.3
Türkiye'yi desteklemem ... Yüzde 30.0
Karışmam.............................Yüzde 3.7
Bu soruya verile® yanıttan anlaşıla

cağı gibi; Türk toplumunda bireysel 
anlamda "hakkaniyet duygusu" ege
menken, ülke ye devlet çıkarları 
sözkonusu olduğunda "ulusalcı duygu" 
gelişiyor.

Toplumun bu temel özelliklerini 
kavramadan politika geliştirmeye 
kalkan her politik yapı, iç politik duygu
larını gerçek sanıp tökezliyor ve siyaset
teki kırık ayna hep varlığını koruyor.

Önümüzdeki hafta toplumun laikliğe, 
İslamiyete, hükümete, politikacılara ve 
türbana bakışını içeren sorulara verdiği 
yanıtları açacağım. Hoşçakalın.

* Yayın hayatına yeni bir el 
değişimiyle devam eden Çağrı 
Gazetesi'nde "Açı" köşe yazısıyla yerel 
gazetecilik faaliyetine başlayan Nail 
Özer'e başarılar diliyorum. N.K.
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Osmaniye Mahallesinde 2170 metrekare arsa üzerine İlköğretim Okulu yapılacak

■cati KARjiı Yeni okul sevinci
Arsası Devlet tarafından kamulaştırılan arazi üzerine yapılacak 20 

milyar liralık okul için işadamı Kemal Kılıç 12 milyar bağışlayacak. 
Bunun için Kaymakamlıkta Vali Vekili Haşan Tüiay ile İl Milli Eğitim 
Müdürü İlhan Doğan'ın da katıldığı törende bağış protokolü imza
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Gemlik hayırsever işadamı Kemal 
Kılıç'ın yardımlarıyla yeni bir okula daha 
kavuşacak.

Osmaniye Mahallesi Mezarlık altında 
imar planında okul alanı olarak görülen 
arazi üzerinde Milli Eğitim Bakanlığı 
adına 6 milyar liraya kamulaştırılan 
2170 metrekarelik arsa üzerinde 500 m2 
alanda yapılacak 4 katlı ilköğretim 
okulu yapımı için, hayırsever işadamı 
Kemal Kılıç, 12 milyar lira harcayacak.

Bağış protokolü imza töreni 
geçtiğimiz hafta cuma günü saat lö.oo 
da Kaymakamlık makamında gerçek
leştirildi.

Bursa Vali Vekili Haşan Tülay, Gemlik 
Kaymakamı Orhan Işın, İl Milli Eğitim 
Müdürü İlhan Doğan, Gemlik İlçe Eğitim 
Müdürü Erol Ateşli ve işadamı Kemal 
Kılıç'ın katıldığı imza töreninde konuşan 
İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Doğan, 
"Osmaniye Mahallesine yapılacak okul 
İle bölgenin 8-10 yıllık ihtiyacı giderile
cek, Sınıf mevcutları 40'a inecek. Okul

Kuçuk Kumla TEDAŞ yolsuzluğu davasına başlandı

Şok açıklama: 
"Kurumu yiyorlar"

Küçük Kumla Türkiye çıkarılan TEDAŞ Gemlik
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Elektrik Dağıtım A.Ş. 
işletmesinde bir süre 
önce müfettişler 
tarafından ortaya 
çıkarılan yolsuzluk olayı 
sonucu biri gıyabında, 
diğer dört görevlinin 
yargılanmasına Bursa 
1 . Ağır Ceza 
Mahkemesinde 
görülmeğe başlandı. İlk 
duruşmada bir buçuk 
aydır tutuklu bulunan 
Mustafa Coşkun 
Karasoy, Şentürk 
Sevinçler ve Mürsel 
Yener tahliye olurken, 
Halil İbrahim Akoğlu 
mahkemede "şok" 
açıklamalarda bulun
du.

Geçtiğimiz hafta 
perşembe günü 
başlayan duruşmaya 
zimmetine 5 milyar 
geçirdiği iddia edilen 
İbrahim Pehlivan 
gelmedi. Hakkında 
gıyabi tutuklama kararı 
bulunan Pehlivan jan
darma tarafından 
aranıyor.

Elektrik faturaların
dan toplanan yaklaşık 
14 milyar lirayı zimmet
lerine geçirdikleri iddia 
sıyla yargıç önüne

m.

i6«*j 

. Ç* I 
pytoY^l

Küçük Kumla 
İşletmesinde görevli 
S ı d d ı k Seviçler, 
Mustafa Coşkun 
Karasoy, Şentürk 
Sevinçler, Halil İbrahim 
Akoğlu, Mürsel Yener 
yargıca ifade verirken, 
Halil İbrahim Akoğlu, 
suçunu itiraf etti. 
Kurumda çalışan 
birçok kişinin zimmetine 
para geçirdiğini iddia 
eden Akoğlu, "Elektrik 
faturalarından tahsil 
edilen paraların yüzde 
20'si Tahhakkut Şefi 
Muzaffer Baytok, tahsil
dar Sıddık Seviçler ve 
Feruzan Pamuksaç ile 
endekse işçisi Hüseyin 
Çaylı tarafından pay
laşılıyor" dedi.

Halil İbrahim 
Akoğlu'nun açık itirafın
dan sonra mahkeme 
bu şahıslar hakkında 
Cumhuriyet Savcılığına 
suçduyurusunda bulun
ma kararı verdi.

Duruşmada suçla
maları kabul etmeyen 
Şentürk Sevinçler, 
Mustafa Coşkun 
Karasoy ve Mürsel 
Yener tahliye oldular.

Çanakkale Şehitleri anılacak
Çanakkale Şehitleri 

dün saat 9.oo da Atatürk 
Anıtı önünde düzenle
nen törenlerle anı|dı.

Törenlere İlçe 
Kaymakamı Orhan Işın, 
Garnizon Komutanı Bilge 
Gülkent, Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı, 
askeri birlikler, daire 
müdürleri, öğrenciler ve 
halk katıldı.

Törenlere anıta çe 
lenklerin konması ve 
saygı duruşuyla başladı. 
İstiklal Marşı'nın söylen - 
meşinden sonra günün 
anlamını belirten konuş
mayı Öğrt. Yüzb. Can 
Şen yaptı.

Törende üç öğrenci 
de kahramanlık şiirleri 
okudu.

Kemal Kılıç İlköğretim Okulu ola-

arazislni arsa sahiplerinin rızasını alarak 
6 milyar liraya kamulaştırdık. 3 katlı 
binanın üst katına ileride spor salonu 
yapılacak. Zemin katından da yarar
lanılacak. İlköğretimin 8 yıla çıkarılması 
gerçekleştirilmesi düşüncesiyle projeyi 
buna göre yaptık. Okul binamız 20 mil
yar liraya malolacak. Bunun 12 milyar 
lirasını hayırsever işadamı Kemal Kılıç 
karşılamaktadır. Kendisine teşekkür 
ediyoruz." dedi.

İİ Milli Eğitim Müdürü, Gemlik'in eğitim 
yönünden kendini kanıtlamış önemli- 
kentlerimizden biri olduğunu, her dalda 
yapılan yarışmalarda bunu gösterdiğini 
de belirtti. Bursa'nın Türkiyede bağış 
yoluyla okul kazanan illerinden birinci 
sırada olduğunu da söyleyen İlhan 
Doğan, "İstanbul, Ankara ve İzmir bu 
bakımdan bizden çok gerilerde " dedi.

Vali Vekili Haşan Tülay katkılarından 
dolayı hayırsever işadamı Kemal Kılıç'a 
teşekkür etti. Daha sonra hazırlanan 
protokol taraflar arasında imzalandı.

Protokolde Bayındırlık II 
Müdürlüğünce hazırlanan 
projeye göre Osmaniye 
Mahallesinde yapılacak 3 
katlı ilköğretim okulu için 
işadamı Kemal Kılıç'ın 12 
milyar lira yardımda bulu- 
nacağı ve okulun adinin 
" L e y I a - K e m a I Kılıç 
İlköğretim Okulu" olacağı 
hükme bağlandı.

Belediye 
çopluğu 
3 milyara 
satıldı

Gemlik Belediyesinin , 
Cihatlı Köyü sınırlarında 
•yeni oluşturduğu çöplüğü 
geçtiğimiz hafta belediye 
encümeninde yıllığı 3 
milyar 050 milyon liradan 
kiralandı.

Günde yaklaşık 20 ton 
çöpün toplandığı Gemlik 
çöplüğünün kiralanması 
için açılan ihaleye 3 
firma katıldı.

Keşif Bedeli 1 milyar 
305 milyon lira olan 
çöplük, açık arttırmada 3 
milyar 050 milyon liradan 
Göksu Kağıt ve Hurda 
Plastik Ticaret Limidet 
Şirketi sahibi Ülfet Göksu 
kazandı.

Çöplüğü kiralayan 
çöplükler kralı Ülfet 
Göksu, "Gemliklilerin 
çöpünü ayırıp hem biz 
hem de belediyenize 
gelir sağlıyacağız. 
İnşallah bu işten zararlı 
çıkmayız" dedi.

Geçimlere 3 aday 
hasırlanıyor.

Esnaf 
Odasında 
seçim 
heyecanı
29 Mart günü Belediye 
Düğün Salonu'nda yapıla
cak genel kurulda 
adaylığını koyacağını ilk 
açıklayan İbrahim TALAN 
oldu. T alan, odanın 
gençleştirilmesinin gerek- 
tiğini, eski yöneticilerin yıl
lardan beri küçük esnafa 
hiçbir hizmet getirmediğini 
öne sürdü.

/Gemlik Küçük Esnaflar 
PdÖSinın yapılacak genel 
kurul toplantısı nedeniyle 
detaylar da belirlenmeye 
başladı.

29 Mart 1996 günü 
Belediye Düğün Salonu'nda 
toplanacak olan seçimle 
genel kurul toplantısına ilk 
adaylığını açıklayan 
Bobinajcı İbrahim Talan 
oldu' _

■i::;Wzun yıllardan beri 
Odanın başkanltğını yapan 
Fikret Solmaz'ın yeniden 
aday olacağı, öte yandan 
ayakkabıcı Mustafa 
Margılıç, adaylığını koya- 
cağr kulislerde söyleniyor. 
Kongrede aday olacağını 
gazetemize açıklayan 
İbrahim Talan, eski yöne- 
H^İ^gençleşmesi gerektiği
ni, yıllardır odanın kırtasiye - 
ellikten başka esnafa bir 
hizmet getiremediğini söyle- 
Mİ!
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Tarih İçinde Gemlik ve Havalisi

"BURSA'da Yeni İmar Hareketleri"
Yıllar yılları kovalar, her yan yanar 

yıkılır sonra yeniden, yeniden yapılırken, 
Edirne'den sonra ikinci şehir olan Bursa, 
İstanbul alındıktan sonra hatta üçüncü 
plana düşüyordu. Ama yine de güllük 
gülistanlıktı şehir, sükünet ve bekleyiş 
içindeydi. Bekliyordu ki gün ola, yine 
ona dönüle... Böyle umuyordu ve de 
umutları ara ara tazeleniyordu.

1481 yılmada kardeşi II. Bayezit ile 
savaşan Cem Sultan Bursa'ya geldi ve 
burada saltanatı ilan etti. 18 günlük bir 
padişahlığı bile oldu Cem'in. Adına 
para bastırdı.

Cem'den sonra Sultan II. Bayezit da 
Bursa'da bir süre kaldı. O sırada bir 
yeniçeri ayaklanması olmuş, yeniçeriler 
Bursa'da bir yağma hareketine girişmek 
İstemişlerdi. Hâzineden bir çok paralar 
dağıtmıştı da Sultan, yeniçerileri ancak 
yatıştırmıştı. Bu arada da uzun bir 
zamanı Bursa'daki sarayda kaldı. Adına 
para bastırdı ve birçok imar hareket
lerinde bulundu.

Koza Han o sırada, İstanbul'daki 
eserlere vakıf olarak yaptırılmıştır. 
Mimarı (Abdul-ula bin bulad Şah) olan 
Koza Hanın o günlerdeki adı (Karbon 
Saray Han Cedidi Amire) İdi. *

Koza hanın doğusuna bir de ek yapı 
konuldu ki, orası da depo ve ahır olarak

Gonca YERLİYURT =

HABİTAT II
Haziran ayına hiçbir şey kalmadı. Haziran artık 

HABİTAT ile eşanlamlı gelmeli hepimize.
Ancak yapılan çalışmaların çok dar yeterli 

olmadığını görüyoruz. "Dünyalının Sesini" dünyanın 
nefesini İstanbul'a taşıyacak olan Habitat II ile ilgili 
Milliyet Gazetesi'nden Önay Yılmaz'ın haberini 
dikkatlerinize sunuyorum.

Dünyanın yaşadığı sorunlar ayrım gözetmiyor. 
Zengin ya da yoksul, kuzey ya da güney tüm 
dünyayı aynı ölçüde tehdit ediyor. Çevre giderek 
yok oluyor. Azalan ormanlar, çölleşme, deniz, 
toprak ve atmosfer kirliliği doğrudan doğruya 
yaşamı tehdit ediyor. Dünya nüfusunun beşte biri 
mutlak yoksulluk içinde. Birçok toplum iç ya da dış 
nedenlerle çatışma ortamında, çatışmanın 
sonuçları ve korkusuyla yaşıyor. Dünyanın nüfusu 
inanılmaz bir hızla artıyor ve her yerde büyük bir 
göç olgusu yaşanıyor.

20. yüzyılın başında insanların yüzde 14'ü । 
kentlerde yaşıyordu; 2000 yılında dünya nüfusunun 
yarısından çoğu "kentli" olacak. Daha şimdiden 
kentler, genel nüfus artışının yüzde 90'ına ev 
sahipliği yapıyor. 30 yılda dünya kentli nüfusu 5.2 
milyara ulaşacak ve bu insanların 4 milyarı az 
gelişmiş ülkenin kentlerinde yaşamak zorunda ola - 
cak.

Uygarlığın kaynağı.
.Uygarlığın kaynağı olan kentlec uygarlığı yok 

edebilecek bir noktaya gelmiş bulunuyor; Kentsel 
yoksulluk, yetersiz konut, işsizlik, etnik gerilimler, şid
det, işlevini yitirmiş altyapı, trafik, hava, su ve 
gürültü kirliliği, yeterli eğitim olanaklarının yokluğu, 
salgın hastalıklar,..

Aslında sosyal, siyasi ve ticari tüm alanlarda 
dinamizmin, üreticiliğin, yaratıcılığın merkezi olması, 
insanlığa ve geleceğe umut dağıtması geeken 
kentler, bu sorunlar nedeniyle bekleneni vere
memekte. Bu sorunlar ve sonuçlar, bölge ülke ya 

. da kıta değil, dünyayı ilgilendiriyor.
Ve bu nedenle dünya? Birleşmiş Mllletier(BM) 

konferansları aracılığıyla, çok uluslu geniş bir 
katılımla bu ortak sorunlarına, ortak çözümler ara
maktadır.

HABİTAT II Kent Zirvesi, bundan önce yapılan BM 
konferanslarından daha farklı, daha önemli bir 
zirve, çünkü HABİTAT ll'de bugüne kadar yapılmış 
tüm dünya zirvelerinde tartışılan sorunlar, varılan 
sonuçlar bir arada ele alınacak ve HABİTAT II, tüm 
bu sorunların çözümüne yönelik büyük bir adım 
olacak.

kullanıldı.
Koza Han, bugün Bursa'nın en önem

li, en işlek ticaret, ipek ve koza 
merkezidir.

Pirinç hanı da Sultan II. Bayezit 
tarafından yaptırılmıştır.

Eski Kaplıcanın soğukluk kısmı ile 
Kükürtlü Hamamının bir bölümü yine II. 
Bayezit zamanına aittir.

II. Bayezit'in oğullarından altı tanesi 
Bursa'daki türbelerde yatarlar. Bursa'da 
adına para bastırma padişahlar arasın - 
da Yavuz Sultan Selim Han da vardır. 
Yavuz Selim kardeşleri için türbeler de 
yaptırmıştır bu şehirde.

Sultan Selim ilk tahta çıktığında 
kardeşi Korkut İle aralarında bazı çe 
kişmeler olmuştu ve Yavuz kardeşleri 
Ahmet jle Korkut'u ortadan kaldırmıştı. 
Bu olay büyük üzüntülere yol açmıştı 
halk arasında, hatta Bursa Mahkemeleri 
matem ilan ederek üç gün kapalı 
kalmışlardı.

Yeni Kaplıcayı Kanuni Sultan 
Süleyman yaptırdı.

Sultan I. Ahmet (Yeşil-Tatarlar ve 
Şehreküstüf arasında bir duvar yaptırdı 
ki şehir Celali eşkıyasından korunabile. 
Ama hiç bir tedbirin yararı olmadı, yine 
de Celali eşkıyasından Kalenderoğlu 
Bursa'yı bastı ve çok canları yaktı.

Haftaya: "Ölü Şehir*

yerakyor.lt
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Gemlik Sağlıkçılar ve Emeklileri

Derneğimizin yıllık olağan genel kurul toplantısı 6 Nisan 1996 
günü saat 11.00 de Gazhane Caddesi Bankacılar ve Emeklileri 
Derneği Lokalinde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantıda çoğunluk 
aranmaksızın 13 Nisan 1996 günü aynı yer ve saatte tekrar
lanacaktır.

Üyelerimize duyurulur. Yönetim Kurulu
GÜNDEM:
1) Açılış ve yoklama
2 ) Divan heyetinin oluşumu, saygı duruşu
3) Yönetim ve denetleme kurullarının çalışma raporlarının 

okunması
4) Raporlar üzerinde görüşme açılması ve raporların aklan - 

ması
5) Yeni yönetim kurulunun seçilmesi-
6) Yeni Denetleme Kurulunun seçilmesi
7) Dilekler ve istekler
8) Kapanış.

ABD'den
satın alınan Kemal YAR 

Almanya

ALMANYA'daki Fiyatlar ve 

birkaç konu üzerine

fıkrateyne 
"GEMLİK" 
adı verildi 
Türkiye'nin Amerika Birleşik

Devletlerinden satınaldığı 
üç yeni fıkrateynlerden 
birine ilçemiz "Gemlik" in 
adı verildi.
Deniz Kuvvetlerinde kul
lanılan fıkrateynlerden 
daha modern olduğu 
bildirilen fıkrateynler "peri" 
sınıfından.
Üç fıkrateyne "Gemlik", 
"Giresun", ve "Gaziantep" 
adları verildi.
Deniz Kuvvetleri'nin ABD'ye 
gönderdiği personel, kurs - 
görmeğe başladı. Kurs biti
minde Mayıs ayında, kurs 
gören silahlı küvetler per
soneli ile yeni fıkrateynler 
yurdumuza getirilecek.

1990'da Almanya'ya geldiğimde fiyat
lar ne düzeyde ise 6 yıl geçtiği halde yine 
hemen hemen o düzeydedir. Bu konuda 
bazı örnekler vermek istiyorum.

GAYRİMENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI 
Gemlik İcra Müdürlüğünden
Dosya No : 1994/479 T.
Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, 

kıymeti, adedi, evsafı:
Gemlik Tapu Siclinin Kurşunlu Köyü Kanarya 

Mevkiinde kain pafta :6, parsel: 855 te kayıtlı 1473 
m2 miktarındaki taşınmaz üzerine inşa edilen 2. 
normal kattaki 28/1762 arsa paylı D. Blok (5) nolu 
meskenin Balkonlu 1. salon, 2. yatak odası, mut
fak, banyo WC ile 1 giriş holü bulunan elektrik ve 
suyu mevcut olup yazlık olarak kullanılır durum
daki mesken bilirkiş tarafından 750.000.000.- TL 
kıymet takdir edilmiştir.

Taşınmaz açık artırma suretiyle satışa 
çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI
1- Satış 3.5.1996 günü saat 14.00- 14.20 arası 

GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDE açık artırma 
suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen 
kıymetin %75'ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa ala
cakları mecmuunu ve satış masraflarını 
geçmemek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle 
alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki 
kalmak şartiyle 13.5.1996 günü aynı yer.ve aynı 
saatlerde ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu artır - 
mada da bu miktar elde edilememişse gayri
menkul çok artıranın taahhüdü-saklı kalmak üzere 
artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en 
çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma 
bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40 ını 
bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan 
alacakların toplamından fazla olması ve bundan 
başka, paraya çevirme ve paylaştırma mas
raflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı 
çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen 
kıymetin %20 si nisbetinde pey akçesi veya bu 
miktar kadar milli bir bankanın teminat mek
tubunu 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.' KDV Alıcıya aittir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer' ilgililerin (*) 
bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz 
ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgel
er 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 feshine sebep olan 
tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son 
ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlar
dan 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 alınacaktır.

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

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş 
ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, 
başkaca bilgi almak isteyenlerin 994/478 T. sayılı 
dosya numarasıyla dosyamıza başvurmaları ,İlan 
olunur.

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

dahildir. İcra Müdürü .

1990 Fiyatı 1996
1 Kilo un : 49 Fenik (Kuruş) 49 Fen.
1 kutu kola : 39 Fenik 39 Fen.
10 Yumurta : 1.69 Fenik 1.79 Fen.
250 gr'lık ekmek : 1.80 2.20
1 Kg.Iık pastörize süt: 79 79
1 Paket Marlboro : 4 Mark 5 Mark 

Gemlik "Sağlıkçılar’ve 
Emeklileri Derneğince 
düzenlenen geleneksel "Tıp 
Balosu" yapıldı.
Geçtiğimiz hafta cuma 
günü akşamı Atamer 
Tesislerinde yapılan' 
gecede doktorlar ve sağlık 
personeli ile eczacılar do 
yasıya eğlendiler.

S.S. YAĞMUR KONUT 
YAPI KOOPERATİFİ

Yeni Pazar Caddesi 
üzerindeki yapımına 
başlanan inşşatın üye 
kayıtları başlamıştır.

Tel: 5134612

KAYIP
Bursa Osmangazi İlçesi 
Nüfus Müdürlüğünden 

aldığım nüfus cüz
danımı kaybettim.

Hükümsüzdür;
Macide YİĞİTGÖR

KAYIP
16 ZA 656 nolu 

aracımın arka plakasını 
düşürdüm. Yenisi 
çıkaracağımdan 

eskisinin hükmü yoktur.
Faruk HELVACI

KAYIP
Uludağ Üniversitesi 

öğrenci kimlik kartımı 
kaybettim.

Hükümsüzdür.
Aylin TÜMER

65 m2.lik kiralık ev :350 mark 390 M.
Belediye Ots.(şehiriçi): 1.50 1.80

Almanya'da enflasyon % 2-3 
düzeyinde olduğu halde, o düzeyde bile 
zam olmadığı ortadadır. Çünki 
Almanya'da Ticari ahlak ve insanlık üst 
düzeydedir.

Almanya'da devlet 1 milyon 300 bini 
yabancı, toplam 5 milyon kişiye yılda 40 
milyar mark sosyal yardım yapmaktadır, 
yani 30 milyar dolar, bu ABD'nin 50'den 
fazla ülkeye yaptığı dış yardım oranından 
bile fazladır.

Halbuki Türkiye'de geçerli bir neden 
olmaksızın, yılda 3-4 kere zam furyası 
vardır. Ne de olsa müslüman ve yardım
severiz ya, herhalde onun için olsa gerek.

Baksanıza artık birçoklarının yüzleride 
kızarmaz oldu. Ramazan ayında içkili 
büyük otellerde iftar yemekleri veriyorlar, 
zaten katılanların en az yarısı oruçlu değil, 
davetliler genelde zaten göbekli, zengin 
ya. da protokol-böyle iftar yemeğimi olur
muş?'Adamların canı yemek istemiş, bir
birlerine hava ve hatır olsun diyede adını 
iftar yemeği koşmuşlar.

Bakınız Diyanet İşleri Başkanı, Sayın 
Mehmet Nuri Yılmaz, ne diyor : İftar 
yemeği ancak fakirlere verilir, böyle pro
tokolün, sanayicilerin katıldığı iftar yemek
leri kesinlikle iftar olmaz, normal yemek 
olur, makbul değildir, israftır.

Yine sayın Fetullah Gülen Hoca : Böyle 
yemekler iftar yemeği olmaz, israftır, 
günahtır. Davet etselerde böyle iftar 
yemeklerine katılmamda tasvipde 
etmem.

Yine ilahiyat profesörü. Yaşar Nuri 
Öztürk, daha da ağır ifadeler kullanıyor. 
Bunları ayıplıyor.

Hürriyet Gazetesinin resimli haberinde 
Hakkari'de insanlar (tıpkı Filipinler ve 
Brezilya'da olduğu gibi) çöplükten ekmek 
topluyorlar.

Diğer yandan son olarak Türkiye 
Bosna'ya 110 ton gıda yardımı yapıyor, 
110 ton yardım neden Hakkari'ye değilde 
Bosna'ya yollanıyor. Önce kendi ülkemizin 
insanları ancak kalırsa başkasına yardım 
yapılmalıdır.

Toplam 1.5 milyon BosnalIya bütün 
dünyanın yaptığı yardım yeterde artar 
bile.

Yok Bosna'ya yardım, yok kardeş 
devletlede yardım soydaşlara, göçmen
lere konut, neden kendi vatan
daşlarımıza değil?.

Bunlar referandum konusudur, bir 
referandum yapılsın başka devletlere 
yardıma öyle karar verilsin.

İşte Azerbaycan bunca iyilikten sonra 
Türkiyeyi vize koymadı mı? Hiç meraklan
mayın biraz kendine gelsin Bosna 
Hersek'te aynısını yapacaktır.

Türkiye gibi büyük bir ülke, muhatap 
dahi olmayacağı küçük devletler karşısın
da kişilikli olmak zorundadır.

Devlet güçlü olmak ve her alanda 
kendini hissettirmek zorundadır. Bırakın 
özelleştirmeyi, Avrupa'da olduğu gibi 
daha bir. çok alanda devletleştirme 
yapılmalıdır.

Türkiye'de özel sektöre yasak olan hiç 
bir.alan-yoktur özelleştirme diye bağıran
ların gidecekleri çok özelleştirilmiş yerler 
vardır. Oralara gitsinler, halkı devleti 
rahatsız etmesinler, asalak olacaklarına, 
kendileri yapsınlar,

Zaten çok arzuladıkları özelleşme olur
sa, bu sistemde devletten beslenme, 
teşvik, vergi indirimi filanda olmayacaktır.

Medya şimdide bunun propagan
dasını yanlı bir şekilde yapıyor. Örneğin 
Show Tv'de eğitim özelleşsin dedikten 
sonra sadece 2 ülkeyi örnek verebiliyor, 
işte Japonya'da eğitimin % 80'i özel diyor. 
Demekki orda bile %20 devlet okulu var. 
Kendini ele veriyor.

iyi, güzelde geride daha 280 ülke vat 
neden onları, saymıyorum. Amerika'da da 
devlet okullarının oranı % 82'1 kalanıda 
kilise okulları.

Avrupa'da Asya'da devlet okulu oranı 
%85-90./ Yoksa onları söylemek zorun- 
damı gidiyor Show TV'nin Bunlar eni konu 
halkıda kendileri gibi cahil, sanıyor her
halde?

Örneğin Türkiye Gazetesi'de 
özelleştirmeyi savunuyor, özellikle sağlık 
ve eğitimde (Tabi özelleşsin ki onlara da iş 
çıksın...) Ama yine aynı gazetede pro
fesör bir köşe yazarı Amerika'da eğitimin 
%90 devletin elinde olduğunu yazıyor.

Kimse kendini kandırmasın, özelleştir
menin olduğu yerde pahalılık ve dışlan
ma olur. Dünyanın her yerinde devlet 
eğitimede sağlık konusuna da ağırlık verir.

Sosyal demokratların, sosyalistlerin, 
demokratların geniş halk kitlelerinin bu 
konularda güvercin rolüne soyunmaları 
korkaklıktır. Bu ülkede ve her ülkede vergi 
veren bir milletin, bütün hizmetleri parasız 
olması doğal haktır.

Öleyse devlet vergi almasın, o zaman 
herşey paralı olsun. Paraguay, Kuveyt 
vergi almıyor, oranın insanları bile bir çok 
hizmeti parasız alıyor.

Bir nüansta, başka bir konuda onu da 
dikkat çekici olduğu için yazmak istiyo
rum.

Karakış bastırıp, her yer kar, tipi, olup 
yollar kapanınca Türkiye'de eline tüfek 
alan dağ, bayır gidip, yemek bulma şansı 
olmayan, donmuş, hareketsiz yürüye
meyen, yardıma muhtaç zavallı hayvan
ları büyük bir sadistlikle avlamaya koşu 
yortar. Çok tanık oldum, şehirlerdede 
sele kurup, saman üstüne zeytin, ekmek 
koyup, küçüçük şerçleri bile yakalayıp 
pişiren kadıncıları bile gördüm.

Peki Almanya'da; kar yağınca mar
ketlerde ucuz kuş yemleri satışı rekor 
düzeyde artar.

Almanlar bunları alır ya da ekmek 
ufalayıp yem bulamayan kuşarlara verir
ler, hatta ormanlık yerlere özel yerler 
yapıp yem verirler.

Çakal, tilki, ayı, kurt, geyik gibi hayvan- 
larada özel görevliler saman, et ve yem 
atmak üzere giderler.

Peki soruyorum şimdi kim gerçek müs
lüman?

Son bir sözde son zamanlarda üniver
site öğrencilerinin harçları protesto eylem
lerinde bulunmaları konusunda, öğrenci 
ler son derece haklıdır, o üniversiteler o 
çocukların babalarının verdiği verglilerle 
yapılmıştır, dolayısıyla üniversiteler öğren - 
çilerindir ve asıl harç alınması yasadışıdır. 
mecliste pankart açmışlar beyaz sarayda 
her hafta gösteri olur, hiçbir şeyde olmaz. 
Astıkları pankartta sadece harçların 
kaldırılmasına yönelik demokratik talep 
lere dayalı.

Ondan sonra öğrenciler neden sol 
örgütlerde diye merak ediyorlar. Bu yan
lış politikaların getirdiği doğal bir sonuç
tur. ..

Örneğin Almanya'da da üniversitelerin 
paralı olmasını isteyen profesörler olmuş
tur. Ama bunlara en büyük tepki SPD'den 
diğer profesörlerden ve milletvekillerinden 
gelmiş ve bu profesörler eşkıyalıkla 
suçlanmış ve ağır sözlere muhatap 
olmuşlardır.

Türkiye'de de bu türden tepkilerin ve 
rilmesi demokratik talepler ve 
demokrasinin varlığı açısından şarttır.
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İLK ADIMLAR
■ Stendhal'den Valenod'lara-
Tufan gibi gelip-geçmelere gözkırpmadan 
suçu ve bilgisizliği atarken toprağından 
yazgısıyla oynamayı zevk edinen yürekler vardır!

ine

elleşme olur- 
ı beslenme, 
mayocaitr, 

propagon- 
ror. Örneğin 

in dedikten 
; verebiliyor, 
)i özeldiyor. 
>t okulu va.

İkram ederek bir şeyleri 
ya da hor görerek onu 
ulaşılmaz yürekler vardır!

80 ülke var, 
erika'dada 
l'i kafamda

Peynirini düşürenler budalaysa 
onu kapmaya çalışanlar da dalkavuktur 
diyebilen yürekler vardır!

Günahının nedenini severken 
günahından da nefret etmeden 
"sevmek güzeldir" diyen yürekler vardır!

okulu oram 
net zorun-
□i eni tonu 
"-"»c her* I

Fırtınanın ortasında sallanırken 
varoşlarda kolgezerken korku 
satınalınamaz yürekler vardır!

likle sağkv 
nlara daş 
ede pıo- 
ı eğitim 
zzıyor.
jzelleşti- 
e dışlan-

devlet 
ıriık verir. I 
□üstlerin, I 

irinin bu 
jnmalan 
de vergi 
ri parasız

"Ne anaların günahıdır aşk 
ne de bu nedenlerle öç alan vardır." 
diyebilen yürekler vardır!

Karanlığa gömerek Halime'yi
"onun gibi değiştireceğiz herkesin kişiliğini" 
diyen ERYNİ'lere, karşı yürekler vardır!

Aşılırken yaşamın en uçuk sorunları 
zangoçun çanlarına, takılan nüanslara 
isyana duran yürekler vardır!

2 zaman 
Kuveyt

»bir c ok

Yetke demir atmışsa durgun sulara, 
değişim kasırgalarının okyanusunda 
güneşi yönlendiren yürekler vardır!

onuda
ak istiyo-

ipi olup 
le tüfek 
naşans 
yürûye- 
hayvan- 
ya koşu 
lerdede 
, ekmek 
ı kakıyıp

"Yere bakan, yürek yakan'lık 
ilkesi de olsa ikiyüzlü saygınlığın, 
AURA'larla süslü yürekler vardır!

"Güç"e acılar sunarak arınmak 
yalvarıp- yakararak bağışlanmak 
zorunda olmayan yürekler vardır!

ca mor 
sı rekor

"Fırtınalar ortasında uyuyup kalmak 
yeryüzü cehenneminde kavrulup yanmaktır." 
diye çarpan, uyaran yürekler vardır!

ekmek 
ıra veri
ri yerler

hayvan- 
ve yem

Kullansa da alçakça bilgiyi güç, 
olan'ı, olası'yı absürd'ü 
laboratuarına alabilen yürekler vardır!

ekmûs*

j üniver- 
3 eylem- 
öğrenci 
iteler o 
erglilerte 
r öğren- 
adışıdr 
sarayda 
»olmaz, 
arpların 
ik talep

GÜNEŞ GÖMÜLÜRKEN KARANLIĞA 
KORKUNÇ KAYALIKLARIN ARKALARINDA 
YILDIZLARA KUCAK AÇAN YÜREKLER VARDIR !

16-26 Ocak 1996
GEMLİK

rden sol 
Buyan- 

r sonuç-

nsteieK’ 
rotmuş- 
SPD'den 
ferinde11 
uyoiıkio 
mhatoP

ferin »e 
er ve 
tfı.

İLAN
S.S. ÖZ DAMLA KENT KONUT YAPI 

KOOPERATİFİ TASFİYE KURULUNDAN
Gemlik Ticaret Sicil Memurluğunda kayıtlı 

bulunan S.S. Özdamla Kent Konut Yapı 
Koopertaifinin 25.6.1995 tarihinde yapmış 
olduğu genel kurul toplantısında kooperatifin 
tasfiyesine karar verilmiştir.

Kooperatifte alacağı bulunan hakiki ve 
hükmi şahısların Olacaklarının dayandığı bel - 
gelerle birlikte, Hamidiye ^lah. Okul Sok. 
Damla kent Sitesi D Blok adresindeki tasfiye 
kuruluna müracaatları ilan olunur.

YAî^ı S"A k A YAri c!dd!
"ANAYOL İKTİDARA AMA... 

GÜÇ KİMDE"
Anayol Hükümeti, güven oyu aldı.
"Ama... İktidar anahtarı "çekimser 

destekli" Demokratik Sol Partinin elinde" -
"(DSP) nln ağırlığı", daha Hükümet 

programı okunurken "kendini gösterdi."
- Emekli Sandığı, S.S.K. ve Bağ-Kurun 

özelleştirilmesi yolundaki düşünce, (DSP) 
nin devreye girmesi ile, şimdilik gündem
den düştü.

Sayın Başbakanın, Gümrük Birliği 
için, gerekirse, Referanduma gidileceğini 
söylemesi, bu konuda Demokratik Sol 
Parti ile ayni çizgi de olduğunu gösteri 
yor.

Hükümet icraata başlayınca, tüm 
muhalefet eleştiri bombardımanına 
başlayacak.

Belki de, "en sert eleştiriler, 
Demokratik Sol Partiden gelecek"

Bunun sebebi, "kurulmasına izin 
verdik ama", "uygulamalarına katlimi 
yoruz" intibarını tüm kamuoyuna yaygın 
bir şekilde göstermek.

- "(DSP) dahil, tüm muhalefet bu 
hükümeti kolay kolay yıkmayacaklar."

- Özelleştirme uygulamaları, işçi ve 
memur zamları, asgari ücret tesbiti ve 
tüketimde alınması planlanan yeni 
vergilerle, ANAYOL'un iyice yıpranmasını 
bekleyecekler"

- Ayrıca, ANOYL'un her iki Genel 
Başkanlannın bu sene yapacakları kong 
releri de bekliyorlar.

Hükümetin geçireceği bu yıl, hem iki 
liderin geleceği, hem de "Merkez Sağın" 
yansını açısından büyük önem taşıyor.

- DSP dahil tüm muhalefet ise, 
başarısız olacak Hükümet uygulamaları 
sonucu, oylarının artacağını hesaplıyor
lar.

Herkes bir hesap içinde.
Bakalım, kimin hesabı tutacak. 

Birlikte göreceğiz.

Sigara 
beynin de 
düşmanı

Sigaranın beyin kana
ması ve beyin kanseri ile 
yakından ilişkisi olduğu 
bildirildi.

15 yıldan bu yana, 
yatarak tedavi gören 3 bin 
200 beyin kanamalı ve 
kanserli hasta üzerinde, 
sigaranın beyne olan etki
leri konusunda araştırma 
yapılmış. Bu süre içerisinde; 
elde edilen verilere göre 
700 beyin kanserli hastanın 
yüzde 99'unun, beyin 
kanaması geçiren 2 bin 
500 hastanın da yüzde 
85'inin düzenli olarak sigara 
içtiği ortaya çıkmış.

Sigara akciğerlerimiz ve 
vücut d a nh a r I a r ı m ı z 
üzerindeki yıkıcı etkisi zaten 
uzun yıllardır bilinmektedir. 
Yapılan araştırmalar, 
sigara tiryakilerinin diğer 
yönlerden olduğu gibi 
beyin kanamaları ve beyin 
kanserleri açısından da 
riskli grup içinde olduklarını 
gösterdi.

Sigara tiryakilerinin 
beyin damarlarını tıkıyor 
ve sonuçta beyin kana
malarına- neden oluyor. 
Artık sigaranın beyin kana
ması ve beyin kanseri ile 
yakından ilişkisi olduğu 
saptandı.

İçici sayısı her geçen 
gün artıyor ve içme 
yaşının ilkokul seviyesine 
düştüğü görülüyor. (BYE)

"Bir nikah ve bir koalisyon"
" BEN "

Nikahı kıyan, yeni evlileri kutla
madan önce, örf ve adetler gereği, 
davetlilere sordu:

- "Aranızda bu hayırlı birleşmeyi 
doğru bulmayanlar var mı?"

Bir mırıltı duyuldu.
- "Ben"....
Nikah memuru sesin geldiği 

tarafa baktı.
- "Canım sana sormuyorum"... 

"Sen damatsın"
Anayol koalisyonu bir bakıma 

"nikah törenine" benzedi.
Ama... Kişilerin fikirleri "güvenoy- 

lamasında" sorulacak.
Fıkramızda damadın sesi "cılız" 

çıkmıştı.
Ama... Meclisteki "hayır ses

lerinin", çok "güçlü" çıkacağı 
anlaşılıyor.

Nikahı kıyılanlar, başlangıçta, 
bazı uyumsuzluklara göz yumacak
lar.

Ancak... Nikaha davet edilenler, 
bu birliği bozmak için, şimdiden 
harekete geçtiler.

Bakalım... Nikahta, keramet var 
mıdır, yok mu dur.

Hep birlikte, göreceğiz.

"Bu sözü politikacılara ithaf ediyoruz"
Ya Göründüğün gibi ol,
Ya olduğun gibi görün. MEVLANA
Büyük düşünür, Mevlana, burada “iki 
yüzlülüğü* işliyor.
Ama... Bu söz, son günlerde yapılan, politik 
tartışmaları da, anımsatıyor.
- Biri diğerine, "siz devemisiniz" yoksa "kuş 
musunuz?" diye soruyor.
- Diğeri cevap veriyor. Siz "bukalumun 
musunuz."
Halk ise, bu atışmayı, hayretle izliyor.
"Acaba politikacılar, birbirlerini olduklarından 
farklı mı görüyor" diye düşünüyor.

Yüksek tansiyon öldürüyor
Halk arasında yüksek tansiyon olarak 

bilinen hipertansiyonun erken ve ani 
ölümlere yolaçtığı bildirildi.

Hipertansiyonun yüzde 90'nun nedensiz 
öldüğünü; ancak beslenme bozukluğu, 
aşırı tuz ve hormonal bozukluklar hiper
tansiyona yolaçtığı gibi, irsi de olabilmek
tedir.

Hipertansiyonun,’başta damar sertliği 
ve çeşitli hastalıklara neden olduğu ve 
özellikle beyin kanaması, hipertansiyönlu 
kişilerde 7 kat daha fazla görülmektedir.

Hipertansiyonun hastası kişiler, hamurlu 
yiyeceklerden, ani ve yorucu hareketler
den kaçınılmalıdırlar.

Sıcak havalarda soğuk suya aniden gir
ilmesinin de hipertansiyönlu kişilerde ani 
ölümlere neden olduğu, bin 264 kişi 
üzerinde yapılan araştırmada 44 ve daha 
küçük yaşlardakilerin yüzde 22.3, 46-60 
yaş arasıridakilerin yüzde 44.9, 60 yaş 
üzerindekilerin ise yüzde 60.2 sinde hiper
tansiyon görülüyor.

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

Kaymakamlık
Kaymakamlık 513105i
Kaymakamlık Ev 5131052
C. Savcılığı 5131053
C. Savcı Yrd. 5132954
Emniyet M. 5131028

ULAŞIM
Uludağ Turizm 5131212
Aydın Tudzm 5132077

Resmi Daireler Belediye
TEK Arıza 5132066 Santral 5134521-23
TEK İşletme 5134503 Başkanlık 5134520Turizm Der. 
Spor Sah. 
Orm. Böl. Şf. 
MIHI Eğt. Md.

5131274
5131900
5131286
5131174

Zabıta
Otobüs İşlet. 
Su İşletmesi

5132432 
.5134521-122
5134521-115

Halk Eğt. Mrk. 5131846
İtfaiye 5132325

Halk Kütüp. 5131353 Muhasebe M. 5134521-182
As. Şb. '5131057 Yazı İş. M d. 5134521-111
Karayolları 5131308 Su Arıza Yalnız 185
Uman Bşk. 5131133
Mal Md. 5131095 TUP DAĞITICILARI
Nüfus Md.
Özel İd. Md.

5133742 Aygaz 513 12 95
Tapu SIc. Md. Özgaz 514 1700
Müftülük 5131364 

5131411-5130024

Tekgaz 513 16 37
Gümrük Md.
Tekel Md.

Ocakgaz 
Ergaz

513 1637
513 88 43

Ver. Da. Md. 5132360 Ipragaz 513 22 59
İlçe Tar. Md. Habaşgaz 513 45 46
İlçe Seç. Md. 5134994 Likit gaz 514 28 41

Yeni Llkitgaz 51365 00
Alevgaz 513 40 95

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

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

Gemi Saatleri
Yalova -Sirkeci (İşgünlerl) 

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

Deniz Otobüsü
Yalova -Kabataş (lagünleri) 

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

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

Erol gÜRÇAy
" DOĞA SEVGİSİ VE ÇEVRE 

BİLİNCİ"
Kısa bir zaman önce, başta ortadoğu 

ülkeleri olmak üzere, bir çok devlet, 
ülkemizden buğday ve hayvan ithal 
etmek için “kuyruktaydılar"

Ama... Şimdi durum, tam tersine 
döndü.

Biz de, artık buğday ve et İthal eder, 
duruma geldik.

Tarım alanlarını cömertçe harcadık, 
bu bölgeler plansız yapılarla doldu, taştı.

Bursa'da yaşayanlar, kaybettikleri 
arım arazilerini ve şeftali bahçelerini, 
"açıyla" arıyorlar.

Benzer olayları, Gemlik'te de görmek 
mümkün.

Liman ticaretinin gelişmesi, Gemlik 
halkını da, "Çevre katliamı" İle, karşı 
karşıya bırakmıştır.

Ardiye, antrepo lazım derken, yaş 
zeytin ağaçları kesiliyor ve buraları depo 
olarak kullanılıyor.

Tomruk depoları olarak, kullanılan bu 
verimli araziye ve kesilen zeytin 
ağaçlarına, yazık değil mi?

Ticaret erbabına ve onların karlarına 
karşı olmak mümkün değildir.

Ama... Sadece, basit bir ardiye sahası 
kazanmak için,’ "Gemliğin simgesi haline 
gelen zeytin ağaçlarının kesilmesine" 
karşıyız.

■Zeytin ağaçları kişinin tapulu malı ola
bilir, tarım arazisi şahsa ait olabilir.

Ama.. Çevre herkesin sorumluluğun
da olmalıdır.

Bu anlayış hızla devam ederse, yakın 
gelecekte, "Gemlik zeytin ithal eder" hale 
gelir.

Bunun için diyoruz ki, .
Eğer, bir tarım arazisi kullanılacaksa, 

"yapılan iş, zeytin ağaçlarını kesmeye 
değmeli".

Değil mi, değerli okuyucular.

"Anti-Çevreciden bir söz"
"Doğayı, çevreyi korumayı boşver.
Yaş zeytin ağaçlarını kes, tomrukları 

istifle"

Gemlik'te 
sinema günleri:

AİLE SİNEMASI
Bu hafta:

Özgür Villy (2)
Tel: 5131329
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KAFOĞLU YAĞ SABUN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Şirketimizin olağan genel kurul toplantısı 10.04.1996 günü saat 14.00'de Yalova Yolu 
Umurbey Sanayi Bölgesi No:30'dakl şirket merkezinde yapılacaktır.

Bilanço kar-zarat hesaplan şirket merkezinde ortaklann tetkikine sunulmuştur. Tüm 
ortaklann anılan gün ve saatte toplantıda hazır bulunmalarını rica.ederiz.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM :
1 - Yoklama ve açılış
2- Başkanlık divgnı seçimi
3- Başkanlık divanına genel kurul toplantı tutanağına İmza yetkisi Verilmesi.
4-1995 yılı faaliyet raporu, 1995 yılı bilanço, Kar-zarar hesaplarının okunması
5- Denetçi raporunun .okunması
6- Raporların sırası İle görüşülmesi ve kabulü.
7- Yönetim kurtlu üyeleri ile denetçinin ibrası
8- Denetçi seçimi
9- Yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin ücretinin tayini
10-Kar hakkında karar alınması
11-Dilekler ve kapanış.  

ELEMANLAR ARANIYOR
n ANALİZ CİHAZLARI
U SATIŞ ELEMANLARI

* kimya mühendisi
* Tercihen İngilizce/Almanca bilen

_ METROLOJİ ÖLÇÜM
CİHAZLARI SATIŞ ELEMANI
* Tercihen İngilizce/Almanca bilen
SERVİS VE İMALATTA
ÇALIŞACAK

. * Elektronik mezunu
* Tercihen Almanca bilen

_ YURT DIŞI ORGANİZASYONLARI
YAPACAK

, * İNGİLİZCE/ALMANCA konuşup 
yazabilen
* Büro makinalarmı kullanabilen ’

ELEMANLAR ALINACAKTIR.

Jel ;(0.224)513 30 54 GEMLİK

DEMOKRATİK 
SOL PARTİ 

ÜYE
KAYITLARI 

BAŞLADI
Demokratik Sol Parti 
Gemlik İlçe Teşkilatı 
.üye kayıtlarına 4 Mart 
1996 Pazartesi günün
den itibar en 
başlamıştır . Partimize 
üye olmak isteyen
lerin ilçe merkezine 
ge lerek, üye kdyıt- 
larını yaptır maları 
gerekmektedir.

GENEL KURUL İLANI
GEMLİK LİONS KULÜBÜ DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

z Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı 20 Nisan 1996 günü saat
13,00'de kulüp binamızda yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :

1- Açılış ve saygı duruşu
2- Genel kürülu divan heyeti seçimi
3-Faaliyet raporlarının okunması
4- Yönetim kurulunun ibrası
5- Denetleme kurulunun ibrası
6’ Yeni yönetim ve denetleme kurullarının seçimi
7- 1996-97 ylı çalışma pr ogramının ve bütçesinin görüşülmesi
8- Yönetim çevresi delegelerinin seçimi .
9- Üç yıl süre ile üyelik komitesine üç üye seçilmesi
10- Uluslararası işbirliği konusunda, dernekler yasasına göre gerekli 

iznin alınniasi;
Tİ-Dilek Ve temenniler
12- Kapanış.

KÖKJEZ OJSE'ı
20 DAKİKADA BİLGİSAYAR SİSTEMLİ ACELE 

KAŞE VE MÜHÜR YAPILIR

Gazhane Cad. Fikret Oto Elektrik Yanı No: 51/A GEMLİK 
Tel: 513 17 97

0 00000000000igigiSIBI^ISOSJ^I5O^000ff0

TEŞEKKÜR
14 Mart Tıp Bayramımızda iştirakleri ile 

bizleri onurlandıran 
Kaymakamımız

Sayın Orhan IŞIN’a 
Belediye Başkanımız 

Sayın Nurettin AVCI’ya 
Telefonla bizleri arayarak Bayramımızı kutlayan 

İlçe Emniyet Müdürü 
Sayın Üzeyir ERGÜVEN'e

Telgraf çeken ve çiçek gönderen 
Atatürkçü Düşünce Derneği’ne 
Kamar Alış V eriş Merkezi'ne 

ve geceyi beraber geçirdiğimiz tüm misafir, 
doktor, diş hekimi ve eczacı 

meslekdaşlarımıza teşekkürü bir borç biliriz.
Sağlıkçılar Derneği

Yönetim Kurulu adına
Dr. Cahit YORULMAZ

GJ

I
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GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN (
Çarşı Deresi Köprü İnşaatı yapım işi 2886 sayılı yasanın 81. maddesinin (a) İK 

fıkrası hükümlerine göre 29.03.1996 cuma günü saat 14.00'de Emanet Komisyonu I 
huzurunda ihale edilecektir. ı

1 - İşin keşif bedeli 1.999.000.000.- TL olup geçipi teminatı 60.000.000.- dir.
2- İhaleye girmek isteyenlerin yapı tesis ve onarım işleri ihalelerine girme yönet-i; r 

meliğindeki hükümler içinde ibraz edecekleri belgeleri ile müracaat etmeleri V 
gerekmektedir:

3- Bu işe ait keşif ve şartnameler Fen İşleri Müdürlüğünde görülebilir.
4- İhaleye iştirak edeceklerin 1996 yılı ticaret odası belgesi, yapı araçları 

bildirisi, teknik personel bildirisi, mali durum bildirisi, iş bitirme belgesi ile en oz (C) | 
gurubu müteahhitlik karnesini ibraz etmeleri şarttır. ,

5- İhaleye katılmak için son müracat tarii 29.03.1996 gürlü’saat 11,00'e | 
kadardır.

6- Posta ile yapılacak müracaatlardaki gecikmeler dikkate alınmaz.
İnş Mülr Nurettir) AVCRİ

Basın: 1996/8 Belediye Başkanı t
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KÖRFEZ OFSET
KAŞEDE VE MÜHÜRDE BEKLEME YOK 

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

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

fcenel kurulda İbrahim Talan, Mustafa Margılıç ve Şükret Solmaz çekişecek.

Esnaf Odasında
29 Mart 1996 Cuma günü Belediye Düğün salonu'nda yapılacak olan genel kurul toplantısı 

ledeniyle adaylığını açıklayanlar, yoğun bir kulis faaliyeti başlattı. Adaylardan İbrahim Talan,

Vergi 
Haftası 
kutlanıyor

Vergi Haftası tüm yurt
ta törenylerle kutlanmağc 
başlandı.

25-31 Mart tarihleri 
arasında her yıl kutlan
makta olan Vergi Haftası 
nedeniyle ilçemizde de 
bir program düzenlendi.

25 Mart pazartesi günü 
başlayan hafta nedeniyle 
bir açıklama yazisryayın- 
layan Gemlik Vergi 
Dairesi Müdürü M. Şakiı 
Aydın,"vatandaş olarak 
görevimiz, sosyal ve 
ekonomik alanlarda etkili 
olan devleti vergi ile güç 
katmaktır. Devlete verilen 
vergi, size geri dönecek- 
tir“dedi.

Vergi Dairesi Müdürü 
M. Şakir Aydın'ın konuyla 
ilgili yazısı 5. sayfamızda.

Avcı
Ankara'dan 
döndü
Manisa' ya 
gitti
Belediye Başkanı 
Nuraettin Avcı, 
beraberinde ANAP 
İlçe Başkanı olduğu 
halde geçtiğimiz hafta 
gittiği Ankara'dan 
döndü. Avcı, dün ise 
Manisa'ya gitti.
Gemlik'e doğal gaz 
getirilmesini içeren 
istek başvurusunu, 
BOTAŞ Genel 
Müdürlüğüne götüren. 
Avcı, belediyenin bazı 
sorunlarıyla ilgili genel 
müdürlüklerde iş tak
ibinde de bulundu.
Nurettin Avcı'nın dün’ 
Manisa'ya bir iş maki- 
nası bakmağa gittiği 
öğrenildi.

şaştırdığı broşürde, yönetim ve denetim kurulu üyelerini tanıtırken, yapacakları hizmetleride açık-
adı. Şükret Solmaz iki güne kadar adaylığını açıklayacağını söyledi. Malgılıç 'ben varım" dedi.

Otomobilciler ve Şoförler Odası kongresi yapıldı.

■ Gemlik Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar 
■Odasının genel kurulu bu yıl, geçmiş yıllara gör e 
■daha çekişmeli geçecek. Üç adayın çekişmesi' 
Ibeklenen genel kurulda, Şükr et Solmaz, 
ladaylığını iki gün içinde resmen açıklayacağını 
■belirtirken, Mustafa Margılıç, 7 aydan beri genel 
jlkurula hazırlandığını söyledi. Margılıç, esnafın 
■sorunlarını bildiğini ve bunlara çözüm getireceğini 
■belirtti.

^benel Kurul adaylarından İbrahim Talan, ilk kez 
esnaf odalarında seçimler için renkli broşür bastırdı. 
Broşürde yönetim ve denetleme kurulu üyelerini 
tanıtırken, seçildiği takdirde yapacağı hizmetleri de 
12 maddede topladı. Talan, Gemlik esnafına yıllar
dan beri sahip çıkılmadığını, seçildikleri takdirde 
sorunlara üstesinden geleceklerini belirterek, üyeler
den destek istedi.

Öte yandan genel kurula İbrahim Şahin'in de 
süprlz aday olarak .çıkabileceği bekleniyor.

Haberi Sayfa 3'de

Emir Doğru yeniden başken
Gemlik Şoförler ve Otomobilciler Odası Yönetim 

Kurulu başkanlığına Emir Doğru 37. kez yenidenseçil- 
di.

Milton Aile Gazinosu'nda yapılan toplantıdö seçim
lere tek liste ile gidildi.

Haberi sayfa 3'de

HAFTAYA BAKIŞ
O Kadri GÜLER

Esnaf Odası seçimleri
■ I Gemlik'te yaklaşık iki bine yakın üyesi bulunan Muhtelif Esnaf 
I ve Sanatkarlar Odası'nın, cuma günü genel kurul toplantısı yapıla - 
■ cak.

। Seçimlerde birden çok aday olduğunda, demokratik yönü ağır 
I basıyor ve kurumun oy kullanacak seçmenleri, seçilecek kişiler 
I tarafından her zamankinden daha çok önemseniyor

Seçim, seçmek kökünden gelen bir sözcük. Kendine göre iyiyi 
I [ayırma demek olarak da anlaşılabilir.

Yani, size sunulanların içinden birini kendi özgür iradenizle ter- 
I dh hakkınızı kullanmanızda seçim.

İşte cuma günü iki bine yakın seçmen tercih hakkını kul - 
I lanacağı bir yarış var önümüzde.

। Esnaf Odaları kurulduğundan bugüne değin hiçbir aday kendini 
I ve aday adkadaşlarını görsel tanıtım araçlarıyla (broşür) bugüne 
I değin tanıtmadı. Bu seçimlerde, bir aday, zamanımızın çağdaş 
■ probaganda yöntemlerini denedi ilk kez...

Bu durum yarışın ne denli ciddi ve iddialı olduğunu gösteriyor.
, Çok adaylı seçimleri her zaman severim.

Bu tür seçimler kongrelere heyecan katıyor, renk katıyor. 
I İddialar ortaya atılıyor, suçlamalar yapılıyor, vaadler veriliyor.

Kongrelerin sonunda bir grup kazanıyor. Herşey salonda kalıy- 
I or ve sonunda işine gücüne dönülüyor.

Seçimlerin de bir hizmet yarışı duyarlığı içinde geçmesini diliy - 
I ’orum.

: Kongrelerde esnafa verilen sözlerin , o gök kubbenin çatısı 
■ altında kalmamasını arzuluyorum.-

Gemlik, esnaf ve sanatkarlarının gerçek örgütlenmeye ihtiyacı 
■ olduğunu görüyoruz.

Büyük sermaye birikimlerinin, küçük esnaf ve sanatkarı buldoz- 
I er gibi ezdiği günümüzde, esnafın-sanatkarın sorunlarına candan 
■ sahip çıkacak adayların seçilmesini arzuluyoruz.

Esnaf ve Sanatkar Odalarının etkinliği günümüzde çok önemli. 
I Kesiminin sesini kamuya duyuracak, hak ve çıkarlarını destekliye - 
I cek tek kuruluştur Esnaf ve sanatkar Odaları.

[ Cuma günü yapılacak yarışın, binlerce esnaf ve sanatkara 
I yararlı olacağına inanıyoum. Bu seçimin daha iyi örgütlenme 
I açısından bir dönüm noktası teşkil etmesini bekliyor, adaylara da 
I başarılar diliyorum.

İlk aday Ali BİLİZ 

DYP'de 
kongre 
takvimi 
belli oldu

Doğru Yol Partisi 
genel kurul takvimi belli 
oldp.

II ve ilçe kongreleri 22 
Nisanda başlayıp, 2 
mayısta sona erecek.

Gemlik İlçe kongresi 
30 Nisan günü yapıla
cak» Doğru Yoİ 
Partisi'ndeki genel kurula 
İlk adaylığını eski GİK 
üyesi Ali Biliz koydu.

Genel kurulda yüksel 
Yıldırım, Abdullah 
Gencer'in de aday 
olması bekleniyor.

Haberi Sayfa 3'de

DSP'Iiler
ağaç dikti

Demokratik Sol Parti İlçe 
Teşkilatı geçtiğimiz hafta 
perşembe günü Karsak 
Deresi 3. Köprü Mevkiine 
ağaç diktiler.

Tören, Belediye Başkan 
vekili Engin Kökçam'da 
katıldı.

Haberi Sayfa 3'de

Kadın 
platformu 
üyelerinden 
Ata’ya saygı
Gemlik Atatürkçü 
D üşünce Der neği, 
Soroptimist Kulübü; 
ANAP-DYP-CHP-DSP 
Kadın komisyonlarının 
oluşturduğu platfoım 
Türk kadınına yer el 
yönetimlerde seçilme 
hakkının tanındığı 24 
Mart pazar günü 
Atatürk Anıtında 
biraraya geler ek. 
Atalarına çelenk 
koyarak, saygı 
duruşunda bulundular. 
Platform sözcüsü Yüksel 
Uğur "Türk kadını 
Atasına laik olma 
savaşımını tüm zorluk
lara Karşı sürdürüyor" 
deidl. ■ 

Borusan Oda
Orkestrası 
konser verecek

Borusan tarafından 
oluşturulan "Borusan 
Oda Orkestrası" bugün 
Bursa Tayyare Kültür 
Merkezi'nde bir konser 
verecek konser verecek.

Haberi Sayfa 4'de

CHP Gençlik Komisyonu anket uygulaması başlattı.

Gençlerin sorunları

Cumhuriyet Halk 
Partisi Gençlik Komisyonu 
ilçemizde ilk olarak 16-28 
yaş grubu gençlerin 
sorunları dile getirmek 
İçin anket düzenledi.

CHP hç-e Gençlik 
Komisyonu Başkanı Cem 
Güler, gazetemize yap
tığı açıklamasında

anketin 200 gence 
uygulandığım ve bin 
gençten cevap alacak
larını söyledi.

Ankette, gençlerin 
sosyal ve ekonomik 
durumları, kişisel tercih- 
ferive genel, yerel sorun
lara bakış açıları yer alt 
yor. Haber! sayfa 3'de

OYSA...

"YAŞLIYA H ÖR M ET, SAYGI" 

OYSA...
REVA GÖRDÜĞÜMÜZ 

KUYRUKLARDA ÖLÜM, 

TASA, KAYGI...
İnan
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ÖNEMLİ BİR ARAŞTIRMA (2)

Son günlerde basında yer alan 
bazı yazılar dolayısıyla, 1950'11 yılların 
başlarında -'51 veya 52 olabilir-, 
dönemin iki ünlü kalemi Fallh Rıfkı 
Atay'la Refii Cevat Ulunay arasında 
patlak veren tartışma belleğimde 
canlandı.

Fallh Rıfkı Atay, İstanbul Darül
fünunu edebiyat bölümünde 
okurken Tecelli ve Servet-i Fünun gibi 
dergilerde denemeler yayımlar, 
daha sonra 1913'te Tanln'de gazete
cilik yaşamına başlar. Birinci Genel 
Savaşta, Cemal Paşa'nın komutasın - 
daki 4. Ordu'da, "Kanal Harekatfna 
katılır, sonra çeşitli görevler alır. 
1918'de Akşam'ın kurucuları arasın
dadır -tabii bu Akşam, şimdiki 
Akşam değil-. Kurtuluş Savaşı'nı 
desteklediği için Damat Ferit Paşa'nın 
gadrine uğrat tutuklanır. "Divan-ı 
Harb-i Örfi" de yargılanarak hapis 
cezasına çarptırılır. “İkinci. İnönü 
Savaşı"ndan sonra serbest bırakılın
ca Anadolu'ya kaçar. Mustafa 
Kemal Paşa'nın daha Sivas'ta iken 
temelini attığı Hakimiyet-i Milliye 
(sonra adı Ulus olacaktır) 
gazetesinde Kuva-yi Milliye yandaşı 
ateşli yazılar yazar. Kurtuluş'tan sonra 
Atatürk'ün yakınında yer alır, O'nun 
görüş ve düşüncelerininin yaygınlaş - 
masına çalışır, -bu yöndeki yazılarını 
sonraları Çankaya (1961) ve Atatürk 
ne idi (1968) vb. yapıtlarında 
toplanacaktır. 1955'te Dünya 
gazetesini kurar ve 1971'de ölümüne 
değin bu gazetenin başyazarlığını 
yapar, Atatürkçü ve devrimci tutu
munu sürdürür.

Refii Cevat Ulunay'sa o zamanki 
adıyla "Mekteb-i Sultani"yi 
(Galatasaray Lisesi) bitirir. 1909'dan 
itibaren Tanin ve İkdam'da yazmaya 
başlar. 1912'de Alemdar'ı kurar, 
ancak bu gazetede İttihat ve Terakki 
karşıtı yazları hoşnutsuzluk yaratır, 
Mahmut Şevket Paşa'nın 
öldürülüşünün ardından önce 
Sinop'a, sonra Çorum ve Konya'ya 
sürgün edilir. 1918'de "Mondros'un 
imzalanmasından sonra İstanbul'a 
dönerek Kuva-yi Milliye ve Mustafa 
Kemal karşıtı yazılar yazar, Kurtuluş 
Savaşı'na karşıt bir tutum ser giler. 
Savaş sona erince de "Yüzellilikler" 
listesine alınır ve yurt dışına sür gün 
edilir. Ancak 1938'de çıkarılan "af 
yasası" ile yeniden döner, 1953'e 
değin Yeni Sabah'ta, daha sonra 
1968'deki ölümüne değin Milliyet'te 
köşe yazar.

Basınının bu iki güçlü kalemi, 
Türkiye'de dengelerin değiştiği 
1950'den itibaren karşıt kamplarda 
yer almışlar ve bir ara kıyasıya birbir - 
lerine girmişlerdi. Olay şöyle patlak 
vermişti:

GEMLİK KÖRFEZ 
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl: 23 SAYI: 1107 
Fiyatı :10.000 TL.

hibi ve Sorumlu Müdürü : KADRİ GÜLER
etim Merkezi: Gazhane Cad. No.51 /A

Matbaacılık Yayıncılık - Tanıtım Hizmetleri

"SEN EY MAZLUM!"
Refii Cevat merhum, İtilaf'çıların,' 

yani İttihat ve Terakki karşıtlarının 
çoğunluğu gibi, 14 Mayıs 1950'de ikti
dara gelen "Demokratik Parti'den 
yana tavır koymuş ve "Cumhuriyet 
Halk Partlsl’ne yönelik ağır suçla
malarda bulunanlar kervanına bir 
ara-katılmış. ..

.... Falih Rıfkı merhum ise, sonuna 
değin Atatürk'ün emaneti saydığı 
Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve bu par
tinin başındaki İsmet Paşa'ya bağlı 
kalmıştı.

Bir gün Refii Cevat merhum, hem 
CHP'yi eleştiren, hem de "Falih 
Rıfkfya yüklenerek O'na yurtseverlik' 
ve demokratlık dersi verir havada, 
galiba oldukça yakışıksız bir yazı 
yazmış olmalı ki...

... Falih Rıfkı, kendi gazetesi 
Dünya'da zehir zemberek bir karşılık 
verdi O'na. "Sen ey mazlum!" diye 
sesleniyordu. Refii Cevat'a 
kabataslak şöyle diyordu :

“Sen ey mazlum!
Haklısın, elbette bana ders ver 

meye kalkışacaksın. Çünkü sen, 
Alemdar'ın o köhne ahşap binasın
daki odanda, Halife'nin ve 
Dürrizade'nin buyruğuyla, 'Milli 
Mücadele'ye karşıt yazılarına şişeler 
dolusu mürekkep harcarken, ben 
Anadolu'nun bağrında ve Mustafa 
Kemal Paşa'nın yanında kırık dökük 
bir makineyle Hakimiyet-i Milliye'yi 
çıkarıyor, 'Kuva-yı Milliye'nin başarısı 
ve düşmanın memleketten kovul
ması için kan dökenlerin, can veren
lerin arasında saf tutuyordum.

Onun için haklısın, sen ey mazlum! 
Ne desen, ne yazsan haklısın 
bugün!.."

Falih Rıfkı'ya göre, Refii Cevat kuzu 
kılığındaki kurttan farksızdı, "mazlum" 
rolüne soyunmuş bir "zalim" rolündey- 
di. Onun için "Sen ey mazlum!" diye 
sesleniyor, ironik hakaretler yağdırıyor 
du O'na...

Nereden mi çıktı bu yazı?
Refii Cevat meslek ahlakı olan, 

birikimi olan bir yazardı dost 
okurlarım. Gerçi Falih Rıfkı'ya yurtse 
verlik ve demokrasi dersi vermeye 
kalkışmak haddine düşmüş değildi 
ama, yine de saygın kişiydi O.

Oysa şimdilerde, "Demokrasi" ve 
hele "Atatürk" hakkında söz sırası bile 
ahlamayacak kimileri, on parmak
larında on kara, siyasette uyguladık
ları "çurnal''ciliği köşelerinde sürdür 
meye çabalıyoruz.
n Ne diyordu Namık Kemal mer
hum:

"Muini zalimin dünyada erbab-ı 
denaettir.

Köpektir zevk aian sayyad-ı bl- 
insafa hizmetten"

Doğayı 
Sev, 

yeşili 
Koru

Geçen hafta birinci bölümünü 
aktardığım TÜSES anketinin "kimlik, 
adalet ve dünyadaki yerimiz" konuların
da toplumun verdiği yanıtları yazmıştım.

Bu hafta türban, laiklik, hükümet ve 
siyasetçiler konusunda toplumun 
değerlendirmelerini aktaracağım.

Ankete dayanan araştırmada 
"toplumun kendini dindar olarak 
yorumladığı, oruç tutma oranının yarısı 
kadar insanın, namaz kıldığını" göster
mektedir.

A .cak, “büy" çoğunluğun kendisini 
dindar olarak ifade ederken, dinsel 
hoşgörünün de o oranda gelişmiş 
olduğunu ve dinin bireysel bir unsur 
olarak algılandığını" açığa çıkaran bu 
ânkette; türban üzerine sorulan soruya 
verilen yanıt, bunun kanıtlarından 
biridir.

- Soru : Türban takılması konusunda 
ne düşünüyorsunuz?

Dinsel zorunluluk..........yüzde 21.0
Kişiye bağlıdır.............. yüzde 60.0
Gereksiz, ama serbest olmalı....

......yüzde 13.4
Yasaklanmalı.................... yüzde 5.6 
Araştıma sonuçları "Laik"liğin "müslü- 

manlık"la bir çelişki içerisinde 
olmadığını göstermektedir.

"... araştırmaya katılanların yüzde 
71'i kendilerini dindar olarak yorum
larken ve bunların en az yarısı oruç 
tutup namaz kılarken, bunların yüzde 
87.4'ü laiklikten yana olduğunu belirti 
yortar."

"..... laikliği önemli bulmayanların 
oranı yüzde 12.6 olurken, dini önemli 
bulmayanların oranı ise yüzde 13.8 dir."

Araştırmada, "siyasal yelpazede 
merkezci eğilimlerin" toplumsal yapıda 
hayli geliştiği gözükmektedir.

-Soru : Siyasal yelpazezin neresin- 
desiniz?

Ortada (merkezde).......yüzde 44.4
Ortanın solunda.......... yüzde 17.7
Tam solda..................... yüzde 3.6
ortanın sağında ............ yüzde 22.1
Tam sağda ................. yüzde 12.1
Toplam sağ: yüzde 34.3 olurken.

toplam sol : 21.3 olarak gözükmektedir. 
Merkez sağ ve merkez solu "sistem içi 
merkezlik" olarak alırsak, toplumun 
yüzde 84.3 ünün merkeze yakın eğilim 
gösterdiğini görebiliyoruz.

Bu merkezci görüntünün, "merkez 
sağa doğru bir eğilim gösterdiğini ve 
kaymanın o yöne evrildiğini" belirtiyor, 
araştırmayı yapan yorumcular.

Globalleşme, küreselleşme, küçülen 
devlet, yeni dünya düzeni, özelleştirme 
gibi kavramların bolca tartışıldığı 
günümüzde "toplumun devletçilik 
konusunda o derece ileri gitmediğini 
gösteriyor?' Toplum, siyasal yelpazede 
nerede olursa olsun "devlete önemli
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görevler yüklüyor"
".... görüşülen kişilerin yüzde 9O'ı fi 

yatların denetimini, yüzde 89'u pahalı 
mal satanları cezalandırmayı, yüzde 
73'ü ehliyet vermeyi, yüzde 70'1 baraj 
yapmayı, yüzde 64'ü toplu konut inşaa 
etmeyi, yüzde 61'1 ise ahlaki değerleri 
korumayı.." devlete yüklüyor.

Politikacıların ve devlet idarecilerinin
epey ilgisini çekecek olan "siyasetçiler, 
çözüm yolları ve güven" bölümüne q| 
gelelim. |j|

Ülkenin sorunlarını çözecek mekaniz- [j| 
ma konusunda "seçimle gelen" |]j 
yapılara teveccüh daha yüksek olması
na rağmen, "cunta" cı eğilimler de epey .fl 
yüksek.

- Soru : Ülkenin sorunlarını kim İbiı 
çözer? Seçilmiş hükümet mi, yoksa M 
dürüst, adil, kararlı ve iyi bir diktatör OlW mu?

Seçilmiş hükümet.......... yüzde 77.4 L 
İyi bir diktatör................ yüzde 22.6 nd 
- Soru : Politikacılara güveniyor- dil

musunuz? Yararlı mıdır, zararlı mıdır?
Zararlı............................ yüzde 41.5
Yararlı....................... .. yüzde 34.7
- Soru : Hükümetler oy endişesi | 

yüzünden gerekli kararları alamıyor.
Doğru.........................yüzde 86.4
Yanlış..........................yüzde 11.7
- Soru : Milletvekilleri seçimden 

hemen sonra seçmenlerini unutuyor 
mu? ıie

Evet, unutuyor........... yüzde 95.0
- Soru : Milletvekilleri sokaktaki 

vatandaşın ne düşündüğünü öğren 
meye çalışıyor mu?

Hayır çalışmıyor........... yüzde 89.0
Bu bölümden çıkan sonuca üzüle

cek olan politikacılarımız, toplumun bu 
değerlendirmesini nasıl değiştireceklerini: 
biraz düşünmeleri gerektiği 
kanaatindeyim.

İki sayıdır aktarmaya çalıştığım 
TÜSES'in bu anketinden hepimizin 
çıkaracağı çok önemli sonuçlar var.

"Halkın ulusal, kültürel ve dinsel 
değerlere sıkı sıkıya sahip çıktığı ama, 
demokrasi, laiklik gibi evrensel değer
lere de aynı hassasiyeti gösterdiği 
görülmektedir."

“Bazı konularda hoşgörünün geliştiği 
gözlenirken, politikacılara ve partilere 
duyulan güvensizlik ürkütücü boyutlara 
ulaşmıştır."

"Politikacıların bu olumsuz imajına 
rağmen, toplum, seçime ve seçimle 
gelecek sistem arayışlarına olumlu 
bakıyor."

İşte Türkiye'nin panaroması.
Politika, somut bilgilerle yapılır. Ciddi 

anketlerde, toplum taleplerini ve 
değerlendirmelerini öğrenmenin önemli 
bir yoludur.

Umarım işimize yarar.
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Genel kurulda İbrahim Talan, Mustafa Margılıç ve Şükret Solmaz çekişecek.

Esnaf Odasında
İlk aday Ali BİLİZ

DYP'de
Kongre 
takvimi

=±

Gonca YERLIYURT

UYUŞTURUCU ve GENÇLİK

işecım heyecanı
orecıW ***

belli oldu

orecietü
iya«Mı 
lölûmûJ

metanı, 
gelen'i 

ıkotnasj

29 Mart 1996 Cuma günü Belediye Düğün Salonu'nda yapılacak 
olan genel kurul toplantısı nedeniyle adaylığını açıklayanlar yoğun 
bir kulis faaliyeti başlattı. Adaylardan İbrahim Talan, bastırdığı 
broşürde yönetim ve denetim kurulu üyelerini tanıtırken, yapacakları 
hizmetleride açıkladı.

; i Doğru Yol Partisl'nde kong 
re takvimi belli oldu. • x

DYP İl Divanı geçtiğimiz 
Hafta yaptığı açıklamada, il 
ye Hçe kongrelerinin 22 
Nlsan*da başlayıp 2 Mayıs da 
sona ereceğini açıkladı.
.7 DYP İl Divanının açıkla-

d a
Kongresinin

Gemlik İlçe
30

de ece, ' S.Ş. Gemlik Muhtelif Esnaf ve 
«Sanatkarlar Odasının cuma günü
yapacak olan genel kuru! toplantısı için 

nnı klmflbrahim Talan, Mustafa Margılıç ve eski 
, yoksa!başkan Şükret Solmaz'ın yönetime talip 
d/kfalöılP'du9u açıklanırken, adaylar ve ekipleri 

Loğun bir çalışma içerisine girdiler.
| 29 Mart cuma günü saat 11.00'de 
Lapılacak olan genel kurul toplantısı için 

22.6 fcıdayın bol olması seçim heyecanını da 
iniyor-tarttırdı.
dır?
11.5
14.7

Oda kurulduğundan bugüne dök ilk 
|<ez adaylardan biri yönetim ve denetim 
Kurullarını tanıtan bir broşür bastırarak,
oda üyelerinden oy isteme yöntemini

ıdişesIReçti.
rar. I İbrahim Talan, bastırarak dünden beri

fcağıtımını yürüttüğü broşürlerde 
yapacağı işleri 12 madde halinde duyur
du.

16.4
1.7 ]
ım enB Talan'ın seçim bildirisinde yıllardan 
'uhjY°f beri ihmal edilip sahip çıkılmayan Gemlik

[ve civarı esnafının meselelerinin çözümü 
>.O İçin biraraya gelerek, çalışılacağı sözü 
akiğim verildi. Talan, oda lokalini açacaklarını, 
-- Bağ-Kur sorununa Gemlik'te şube açarak 
°®ren|çözüm getireceklerini, odaya çağdaş 

[aletlerin alınacağını, hukuk bürosu kura- 
89.0 .caklarını, her yıl yoksullara sünnet, vefat 
üzûle-fetmiş üyelerin ruhuna mevlüt okuta-

cağını, mesleki fuarları üyelere duyura
caklarını, ayrıca dayanışma geceleri’ 
düzenleyerek, meslek ve sanatlarında 25 
yılını dolduran esnaf ve sanatkarlara 
onur plaketi verileceğini açıkladı.

SOLMAZ ADAYLIĞIM BELLİ DEĞİL
Gemlik Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar 

Odası kurucu eski yönetim kurulu 
Başkanı Şükret Solmaz, gazetemize yap
tığı açıklamada seçimlere katılıp katıl
mayacağının belli olmadığını, durumun 
çarşamba ya dd perşembe günü kesin - 
lik kazanacağını söyledi.

Odaya yıllardr hizmet verdiğini 
söyleyen Solmaz, "Sırtımızda yumurta 
küfesi yok. Gerekirse aday olmayabil! 
rim. Ancak arkadaşlar beni listelerine 
alıyor. Bir iki gün sonra herşey belli olur" 
dedi.

MARGILIÇ'IN AÇIKLAMASI
Genel kurul adaylarından Mustafa 

Margılıç, yaptığı açıklamada 7 aydır 
seçimlere ekibi ile hazırlandığını esnafın > 
sorunlarını bildiğini belirterek, “Yıllardır 
Gemlik esnafının sorunları sürekli ihmal 
edilmiştir. Bize görev verildiği takdirde 
birlik ve beraberlik içinde bu sorunların 
üstesinden geleceğiz" dedi.

Öte yandan İbrahim Şahin'in de süpriz 
olarak aday olması bekleniyor.

|^|B11.30 da 
belirtildi.
a:??AÇi klamada 
py kullanacak

Nisan günü 
yapılacağı

kongrelerde 
delegelerin

w bul 
eklerimi
•ği

rtığım İ 
imizin | 
aL I 

dinsel [
|i ama, 
değer- 
terdiği j

leliştiği i 
örfilere ■ 
yutlara I

■najına 
eçimlej 
olumlu I

CHP Gençlik Komisyonu anket uygulaması başlattı.

Gençlerin sorunları
araştırılacak

Cumhuriyet Halk
Partisi Gençlik

Emir

seçimlerine katılacak üye lis
telerinin 19 Mart tarihinde İlçe 
Başkanlıklarında askıya 
.çıkarılacağını, belde kong 
İOİeİİj'İe delege seçimlerinin 29 

Nisan tarihleri arasında 
yaptfacağı bildirildi.

.3, Nisan 1996 tarihine 
kadar, İlçe Delege ve Belde 
YöŞÇtim Kurulu listeleri, İl 
Başkanlığı ile İlçe Seçim 
KÛfÛHarına “alındı" belgesi 
karşılığı teslim edilecek.

DYP'de kongre takviminin 
işlemeye başlamasıyla İlçe 
BöşkCkılığına ilk adaylığını eski 
Genel İdare Kurulu üyesi Ali 
Biliz açıkladı.
: AB Biliz, gazetemize yaptığı 
açıkla mada D Y P' n i n 
demokratik, genç ve dinamik 
bîr parti olduğunu, Gemlik'in 
Türk siyasi yaşamında önemli 
bU yeri bulunduğunu DYP ye 
yararlı hizmetler yapmak iste- 
diğîFıi söyledi.
P^İkrNlsan 1 VVö ğünu yapıla- " 
cdk olan DYP Gemlik İlçe 
Kongresi için Yüksel Yıldırım, 
Abdullah Yenice'nin aday 
olması bekleniyor. Bu yıl kong 
reye supriz isimlerin de çıka
cak söyleniyor.

Osmangazi Belediyesi tarafından dün Kentli 
Yaşamı Destekleme Toplantıları kapsamında 
"Uyuşturucu ve Bağımlılığı ve Gençlik Paneli" 
düzenlendi. Panele İstanbul Anatolia Bağımlılık 
Tedavi Merkezi uzmanlarından Doç. Dr. Manjur 
Beyazyürek, Dr. .Özkan Pektaş, Dr . Ayhan 
Kalyoncu, Devriye Programı'nı hazırlayan ve 
uyuşturucu ile mücadele konusunda bir kampa
nya başlatan Ebru Keser, bu kampanyayı 
destekleyen sanatçı Haluk Levent ve Bursa 
Narkotik Şube Müdürlüğü'nden Mehmet Demirci 
katıldı. Osmangazi Belediye Başkanı Basri 
Sönmez böyle bir panel düzenlemekteki 
amaçlarının, öncelikle kamuoyunun dikkatini 
"uyuşturucu tehlikesine" çekmek olduğunu söyle
di. Sönmez şöyle konuştu "bir an merak ömür 
boyu sürecek tutsaklığa neden olabilir. Genç 
beyinleri ve bedenleri korumak ve uyarmak için 
her kesimin bir şeyler yapması gerektiğine inanıy
oruz. Onun için biz bugün buradayız.

Sevgili gençler biliyorsunuz ki uyuşturucu 
ticareti Türkiye üzerine senaryolar yazan bölücü 
terör örgütlerinin en önemli mali kaynaklarından 
birini oluşturuyor. Bu örgütler iç ye dış güçlerin de 
yardımıyla son yıllarda gençlerimizi uyuşturucuya 
yönlendir! yorlar. 1991 yılında hayatın da bir ker e 
de olsa uyuşturucuyu deneyenlerin oranı yüzde 
3.2 iken bu oran 1995'te 6.9 çıkmıştır. Yani yüzde 
yüzlük bir artış. Bunun psikolojik ve sosyolojik 
nedenlerini uzmanlarımız anlatacaklardır. Fakat 
ben burada şuna dikkat çekmek istiyorum^ 
Uyuşturucu tüccarları için nüfusunun büyük 
çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu ülkemiz 
müthiş bir pazar. Kar oranı çok yüksek bu ticareti 
terör örgütleri yönetiyor, yönlendiriyor. Hedef 
gençlik, hedef bireysel gelişimini tamamlayaz bir 
gruba bağlı olma ihtiyacı hisseden yani sevgi 
açlığı çeken genç insan.
’ öelTh her türlü'tehlikeye karşı birbirimize tutu

nalım.
Gelin birbirimizi sevelim.
Gelin sorunlarımızı sevgiyle aşalım. Gelin uyuş - 

turucu değil sevgi bağımlısı olalım.

. Ciddi 
ini ve I 
önemi

Komisyonu İlçemizde ilk 
kez 16-28 yaş grubu 
gençlerin sorunlarını 
saptamak için anket 
uygulamasına başladı.

CHP İlçe Gençlik 
Komisyonu Başkanı 
Cem Güler, yaptığı 
açıklamada ilk aşama
da 200 kişiye anket 
uyguladıklarını, ayrıca 
bin kişiden daha anket
lerine cevap isteyecek
lerini söyledi.

Gençlerin sosyal ve 
ekonomik durumlarını, 
kişisel tercihlerini ve

yerel, genel sorunlara 
bakış açılarını saptaya - . 
çoklarını belirten Güler, 
"Gemlik'te ilk defa 
öylesi bir anket uygu
lanıyor. Gençlerin 
sorunlarını saptamak 
için bilimsel yöntemlere 
başvuruyoruz. Anket 
sonuçlarını mayıs ayın
da almayı düşünü 
yoruz. Değerlendirmeyi 
Uludağ Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Fakültesi 
ile yapacağız. 
Sonuçlardan ala - 
-cağımız bilgilere göre 
siyasal politikalar uygu
layacağız" dedi.

Doğru 
yeniden 
başkan

Gemlik Şoförler ' 
Otomobilciler 
Yönetim Kurulu

ve

AR-

nw
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Tarih içinde Gemlik ve Havalisi

ÖLÜ ŞEHİR

DSP'liler ağaç dikti
Demokratik Sol Parti 

Gemlik İlçe Örgütü 
geçtiğimiz hafta perşem
be günü Çarşı Deresinin 
kenarlarına ağaç dikti,

Ağaç dikme mevsimi 
olması nedenimle 
yaşadığımız çevreyi 
yeşillendirmeyi amaç 
edindiklerini belirten 
DSP'liler Belediye Başkan 
Vekili Engin Kökçam'ın

da katıldığı bir törenle 
Orman Bölge 
Müdürlüğü'nden 
sağladıkları çam fidanları 
ile Karsak Deresinin 3. 
köprü mevkiine diktiler.

Ağaç dikme törenine 
DSP İlçe Başkanı Serdar 
Hadimli, yönetim kurulu 
ve kadın komisyonu 
üyeleri katıldı.

Başkanlığına Emir Doğru, 
37. kez yeniden seçildi.

M i I t o n Aile 
Gazinosu'nda yapılan ve 
şoför esnafının katıldığı 
toplantıda seçimlere tek 
liste ile gidildi.

Yapılan seçimlerde 
yönetim, kurulu üyelikle 
rine şu kişiler seçildi:

Turgut Özgeç, Oğuz 
Çetin, Ünal Özdemir , 
Hayati Durmuş, Feridun 
Bayram ve Vedat Aydın.

Denetleme kurulu İse
Hayrl Köse,' 

Muhammet Özanadolu, 
Şefik Arif Klbaroğlu'ndan 
oluşuyor.

Bursa artık yarı ölü bir şehirdi. 
Zaman zaman canlanıp sesini duyursa 
bile> sonra yine herşey eski sessizliğine 
bürünüyordu. Yatışıyordu ortalık, esnaf 
dükkanına, zeraatkar zeraatına 
dönüyordu. Camiler .dolup dolup 
boşalıyor, ezan sesleri yel ova çın çın 
çınlıyordu. İmam efendinin gür sesi, 
yüreklerde aşk ateşi, dünya gözü 
değil, gönül gözü, inançlar kavi, etliye 
sütlüye karışmadan, aza kanaat çoğa 
bereket ince eleyip sık dolamak ise 
hem günahtır hem de yasak, arada 
padişahlar geliyor şehre, şehzadeler 
geliyor, az kalıyor sonra gidiyorlar.

Bir takım gürültülerde oluyor kimi 
zaman şehir de, olmuyor değil. 
Bunların arasında 1642 yılındaki kilise 
olayı atlanıp geçilemez. Bursa içinde 
birçok karışıklıklara neden olan olay 
şöyledir:

Yeni yapılan bir kilisenin kapatılması 
için Bursa Mahkemesinden karar çıkar. 
Buna karşı şehirdeki Hlrıstiyanlar ayak 
lanırlar. Sokaklarda ve kilise kapısında 
kanlı çatışmalar olur. İş uzar da uzar, 
öyle bir günde, birkaç günde kapan
maz. Büyür, Istanbullara uzanır .

Yahudiler İstanbul'da saray kapısına- 
dayanırlar.

Padişah gayrimüslimleri hoş tutmak 
taraftarıdır. Bir ferman çıkartır ve 
Butsa Mahkemesinin kararını iptal 
eder. Yeniden ibadete açılır da kilise, 
olay böylece kapanır.

Sonra yine eski sessizliğine döner 
şehir, yine ölü şehir olur. Eskimiştir artık, 
devri geçmiş, yıldızı sönmüştür. Arada 
padişahlar, sultan hanımlar şehzade 
ler gelseler de uzun süreler kalsalar 
bile Bursa sarayında, ortalık bir zaman 
için canlansa, şenlense de gelenler 
yine gideceklerdir.

Bursa'ya gelen bu -padişahlar 
arasında Avcı Mehmet'i anmadan 
olmaz. Beraberinde Hırka-i Şerifi getir
miştir. Sultan şimdiki Devlet 
Hastanesinin yerindeki saraya yerleşir. 
Üç ay kadar da kalır şehirde. Bazı işleri 
yola koyar. BursalIlar umutlanırlar, 
sevinirler yenide» unutamadıklarını 
düşünürler. Ama padişahlar işlerini 
yoluna koyduktan sonra bırakıp gider
ler şehri. Y ine içine kapanırlar 
BursalIlar. Yine unutulur, yine o sessiz 
dünyalarının içine kapanırlar,

Haftaya : "Ulu Camii olayı" Ji
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Borusan Oda Orkestrası konser verecek
t

Borusan Holding tarafından oluşturulan "Borusan Oda Orkestrası" bugün Bursa 
Tayyare Kültür Merkezi'nde konser verecek.

Şef Prof. Salm Akçıl yönetiminde J.S. Bach keman konçertosu; La minör BWV 
1041 eseriyle J. Haydin Alman Şarkısı üzerine çeşitlemeleri yine Haydıri'ın T rompet 
konçertosu MI bemol Majör seslendirilecek.

Daha sonra İse Ulvi Cemal Erkinin yaylı çalgılar İçin Sinfonlettd, B. Bartok'tan 
romen halk dansları izleyicilere sunulacak.

Konser öncesi konuklara kokteyl de verilecek.

İdris YAVUZ
Emekli İlköğretim Müdürü JD

Ankara Ekin Tiyatrosu'nun oyunu beğenildi;

"Mektep" adlı 
oyun sahnelendi

Eğltlm-Sen tarafından ilçemize getirilen Ankara 
Ekin Tiyatrosu'nun "Mektep" adlı oyunu geçtiğimiz 
hafta salı günü akşamı Gemlik Lisesi Salonu'nda 
izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Kültür Bakanlığı'nın maddi katkılarının da bulun
duğu "Mektep" adlı oyun büyük ilgi ile. izlendi.

Eğitim-Sen Sendikası Gemlik ŞVbe Başkanı 
Abdullah Çelik, Gemliklilere kültürel yönden, de 
yararlı olabilmeleri için ülkenin tanınmış, tiyatrö 
topluluklarını getirttiklerini, önümüzdeki günlerde 
yine değişik oyunları halkın beğenisine sunacak
larını, bu konuda çalışmaların sür düğünü belirtti.

Gazi İlköğretim Okulu Koruma Derneği ve Okul Aile 
Birliği gelir için eğlence düzenliyorr, 

Bayanlar Bahar 
Eğlencesinde buluşacak

Gazi İlköğretim Okulu Koruma ve Okul Aile Birliği 
aldığı kararla okula gelir sağlamak amacıyla 13 
Nisan 1996 cumartesi günü Saat 14.00'de Atamer 
Turistik Tesisleri'nde bayanlara "Bahar Eğlencesi" 
düzenliyor.

Öğrenci velilerinin biraya gelerek, tanışma ve 
dayanışmasının da sağlanmasının da amaçlandığı 
bahar eğlencesinde elde edilen gelirlerle okutan 
eksikleri giderilecek. Yoksul öğrencilerinin ihtiyaçları
na cevap verilecek.

Gemlik 
Halk R| 
Tiyatrosu 
"Sevgili 
Boktor"u 
oynayacak

Gemlijdi gençlerin 
Oluşturduğu "Gemlik 
Htilk T lyatrosu" 

^.^njumüzdeki günlerde 
|||H^|ıi bir oyunun hazırlığı 

• JçÜhe girdi’
Kendi yazdıkları 

İİjgî|ınları kendileri sah- 
ffiOİeYen gençler, iki 

perdelik komedi 
• Jütünde "Sevgili Doktor" 

lİHİIÜIHtİ* oyunun çalış - 
İhlarına başldılar.z

rganizatörlüğünü
S^&an Güzelin yaptığı 

Rİlşfe m l i k Halk 
İ|||İ|||ptrosu'nun sahneye 

. MÜÜkaca9| "Sevgili 
|||İ|||İİktor" adlı oyunun 

finansörlüğünü Kafkas 
|İİ|||iii^umculuk ve Free 
İ|İİİ|İ^feer üstleniyor.

SERBEST 

KURSU SAĞ OLASIN
KEMAL KILINÇ !

o1

KONGRE İLANI
GEMLİK SOROPTİMİST KULÜBÜ BAŞKANLIĞINDAN

Kulübümüzün olağan Genel Kurulu 13 Nisan 1996 günü saat 13.00'de Deniz 
Restaurant'ta yapılacaktır.

Gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı onbeş gün sonra aynı yer 
ve saatte tekrarlanacaktır.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM:
1 - Açılış ve saygı duruşu
2- Başkanlık divanı seçimi
3- Faaliyet raporunun okunması ve bütçenin aklanması
4- Yönetim ve denetim çalışma raporunun okunarak, görüşülmesi ve aklan - 

ması.
5-1995-1996 tahmini bütçenin okunması
6- Giriş ve yıllık aidatların belirlenmesi

' 7- Dilek ve temenniler
8- Kapanış.

“Bir okul açmak, bin hapishane 
kapatmak demektir."

Gazetelerden ve televizyondan 
Anadolu'nun çeşitli yerlerinde şahıs
ların KENDİ OKULUNU KENDİN YAP 
kampanyasına katılarak okul yaptırdık - 
lamı izlerken Gemlikliler adına üzülüyor 
ve utanıyordum. Yurdumuzun en iteri ve 
en zbngin İlçesi olan Gemlik'te, neden 
okul yaptıracak hamiyetli bir vatandaş 
çıkmıyor diye üzülüyordum, kemal 
Kılınç bu üzüntümü giderdi, sağ olsun.

Bu yolda ilk adım, benim gayretle 
rimle rahmetli Şükrü Şenol'un okul için 
arsa vermesiyle atılmıştı, fakat bu ' 
yeterli değildi. Öğrendiğime göre, sınıf 
arkadaşım olmakla gurur duyduğum 
Zeytin Tüccarı Kemal Kılınç, 20 milyar 
liraya mal olacak kendi ismini taşıyan 
bir İlköğretim Okulu yaptırmaya karar 
vermiş ve bu husustaki protokol hazır-, 
lanmış, Ne güzel bir davranış, ne ulvi 
bir ruh, ne erişilmez bir hamiyet 
örneği...

.Sayın zenginlerimiz, bu hakimiyet 
yarışına sikleri de görmek istiyoruz. 
Kuyudan su çekmekle kuyunun suyu 
azalmaz. Tanrı katında veren el, alan 
elden daha hayırlıdır.

Gemlik'te kazandığını yine Gemlik 
için harcamayı bir görev bile Kemal 
Kılınç'in kıyamete kadar yaşayacak, 
sevap defteri her an açık kalacak, 
öğrencilerin cıvıltıları ona fatiha olacak
tır.

Kendini Milli Eğitime adamış yarım 
asırlık bir öğretmen olarak Kemal Kılınç 
kardeşimi bu güzel ve örnek jestinden 
dolayı tebrik eder, bütün kalbimle kut
lar, Allah yardımcısı olsun derim.,

MİLLİ DUYGU
Milletçe birlikte sevinip birlikte 

üzüldüğümüz, aynı duygu, düşünce ve 
heyecanı paylaştığımız gönül ve ülkü 
birliğine.milli duygu denir. Milli duyguyu 
kuvvetlendirecek olan . Milli

Bayramlarımız ve belirli gühlerimizdi.
Bayramlarımız eski heyecanını kay-’ 

betti. Bazılarımıza bayrak asmak bite bir 
külfet geliyor. Cumhuriyetimizin müjde-1 
cisi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı 
geçen sene çok sönük geçti. Askerli 
haranın bir manga askeri ile eğitilmiş 
köpeklerini görmeye gelen* birkaç ] 
çocuktan başka ne protokol v.e ne de 1 
halk vardı. Halbuki biz, tüm askerleri 
mizin caddelerde rap rap dryesertj 
adımlarla yürüyüşünü seyretmek 1 
Annem beni yetiştirdi bu illere gönder- ] 
di. Yıldırımlar yaratan bir ırkın ağfadıyız 1 
marşlarıyla gurur duymak ve çoşmakl 
istiyoruz.

Egemenliğimizin ve şanlı 
bayrağımızın simgesi olan 12 Martı 
İstiklal .Marşımızın kdbül gününe Özel] 
Köseoğlu Lisesi dışında Gemlik'te hiçbir 
etkinlik yapılmadı. 18 Mart Çanakkale i 
Zaferinde de çelenk koymaktan başka 
hiçbir hareket olmadı. Milli Eğitim, Halk 
Eğitim, kütüphane, Atatürkçü Düşünce 
Derneği, siyasi partilerin Gençlik ve 
kadın kolları, kurum ve Kuruluşlar 
nerede idiler?

Bayramlarda ve belirli günlerdeki 
toplantılarda konuşmalar ve şiirler kısa 
ve heyecan verici,- coşturucu olmalı. 
Geçen sene 23 Nisan bayramınddj 
plaket vermek yarım saatten fazla 
zaman aldı. Bayram yeri kargaşaya 
döndü. Bayramlarda gösterilerde 
yürüyüş halinde yapılmalıki yığılmalar 
olmasın, herkes, rahatça izleyebilsin.

Bayramlar yaklaşıyor. Gaflet 
uykusundan uyanalım. 75 yıldır savaş 
görmeyen ülkemizde törpülenin Milli 
duyguyu canlandırmak için elbirliği ite 
ne gerekiyorsa yapalım. Bu güzel yur
dumuz aç kurtlar gibi göz diken düş
manlarımıza, bilhassa Yunan 
palikaryalarına bayramlarda coşkulu 
mesajlar gönderelim.

KÖKJE2 OJSH
Matbaacılık-Yayıncılık- Reklamcılık ve T anıtım Hizmetleri

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

Serbest Meslek Makbuzu-Kartvizit-EI İlanı-

KONGRE İLANI
GEMLİK ŞÜKRÜ ŞENOL İLKÖĞRETİM OKULU VE

ÖĞRENCİLERİNİ KORUMA DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN
Gemlik Şükrü Şenol İlköğretim Okulu ve Öğrencilerini foruma Derneğinin ola 

gan Genel Kurul toplantısı 10 Nisan 1996 Çarşamba günü saat 15.00'de okul 
salonunda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantı 17 Nisan 1996 günü aynryer 
ve saatte yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:
1 - Açılış ve saygı duruşu
2- Başkanlık divanı seçimi
3- Yönetim Kurulu ve denetleme Kurulu faaliyet raporlarının okunması
4- Yönetim ve Denetleme kurulunun İbrası
5- Yeni yönetim ve denetleme kurulunun seçimi
6- Dilek ve temenniler.
7- Kapanış.

20 DAKİKADA BİLGİSAYAR SİSTEMLİ
KAŞE VE MÜHÜR İŞLERİ YAPILIR.

Gazhane Cad. Fikret Oto Elektrik 
yanı No : 51/A GEMLİK

Tel 513 17 97



'Dursun E^ÜLE^

KOKULU SİYAH ALOE
•Doris Lessing'le tanışırken-

| Ekmeğini aklıyla kazanan
I adresi kayıplar çoğalıyor!
| Her geçen gün daha çok insan 

şans oyunlarıyla avunuyor!

i İnsanın tüm içtenliğiyle
i istediği şey... Ah bilinebllsel

Bir çocuk gibi sorun satıcı kıza 
! belki vardır KOKULU SİYAH ALOE!

Günün İlk ve son ışıkları 
ufukta umut bugenvillea. 
Dünler iki kez karışırken tarihe 
yarınlar gülümsüyor, hüzünler niye!..

17 Şubat 1996 İZMİR

ANADOLU
Böyle zengin olmasaydın 
bunca fakirin olmazdı!

böyle cömert olmasaydın 
bunca kurnazın olmazdı!

Böyle güzel olmasaydın 
bunca sevdalın olmazdı!

Böyle tarih kokmasaydın 
dünya peşinden koşmazdı!

12 Mart 1996 Gemlik '
BİLMECE - BİLDİRMECE -

-Dünyanın bütün çocuklanna-
Şenlendirir kentinizi 
kırık-dökük evinizi!
Bayiinize getirdim * I
sayfalarda dizi dizi!

Sahip çıkarsanız iyi
kutsal alınteri gibi!
bilgi zayıf; kıtsa sezi 
sol omuzda iblis gibi |a \ I
karıştırır beyninizi

BEYAZ PERDE
CAM ÇERÇEVE 
ve de
MÜREKKEP. LEKESİ!

Yanıtı yalnız üç sözcük!
Armağanı ne at ne deve.
Sadece çocuklara eğlence!
Bilmece bu,
bilende olur, bilmeyen de! 
bilenin aklı kocaman

| bilmeyenin küçücük kusuru!
14 Mart 1996 Gemlik !

NOKTA
Doğruydu söyledim...

I Doğruydu yazdım...
Doğruydu yaptım...

Özürüm, kabahatim
YAPAMADIKLARIM!.,

20 Ocak 1996 Gemlik

İLAN
S.S. ÖZ DAMLA KENT KONUT YARI 

L KOOPERATİFİ TASFİYE KURULUNDAN
Gemlik Ticaret Sicil Memurluğunda kayıtlı 

İ bulunan S.S. Özdamla Kent Konut Yapı 
I Kooperatifinin 25.6.1995 tarihinde yapmış 

olduğu Genel Kurul toplantısında koopera 
tifin tasfiyesine karar verilmiştir.

Kooperatifte alacağı bulunan hakiki ve 
| hükmi şahısların alacaklarının dayandığı bel - 

gelerle birlikte, Hamldlye Mah. Okul Sok. 
Damlakent Sitesi D Blok adresindeki tasfiye 
kuruluna müracaatları İlan olunur.

vAı^l 5"AkA YARİ CİDDİ
"Kurda ensen niye kalın, diye sormuşlar" 
"Kendi İşimi kendim görürüm demiş"

DOĞAL GAZ PROJESİ İÇİN 
NASIL BİR YOL İZLENMELİ

Belediye, görev süresi İçinde, Doğdl { 
Gaz Hattı projesini, hayata geçirirse, ! 
"MEGA BİR BAŞARIYA" İmza atar.

Ama.. Umudunu, Büyükşehirle, birleş II 
meye bağlarsa, bü İş uzar, en azından 
görev dönemlerine yetişmez.

Ayrıca, Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
daha kendi MEGA projelerinin, hakkından 
gelemiyor.

1994 Mart ayında, mukavele noktasına 
gelen Metro ve Santral Garaj projelerinin, 
hatalı olduğunu belirttiler.

Ama.. Yaklaşık İki yıl geçti, düzeltilmiş 
projeleri, İhale edemediler,

Bu bakımından, başka çıkış yollan bul - 
mak lâzım.

BÖTAŞ yetkilileri, kendi yatırım program
larında olmayan ve Devlet'Planlama 
Teşkilatınca onaylanmayan İşler İçin, müra - 
caat sahiplerine, hep ayni cevapları verir
ler.

İlerideki senelerde, “Yap, İşlet, Devret" 
modeli uygulanacak" derler.

Başvuran kişileri Inclltmeden, sorularını, I 
uzun vadeli cevaplamış olurlar.

Bize göre, bü işin çözümü. Devlet | 
Planlama Teşkilatı, Enerji Bakanlığı ve i 
BOTAŞ Genel Müdürlüğü üçgeni, içindedir.

Şu anda, eski Planlama Müşteşarı Sayın j 
İlhan Kesici Bursa Milletvekilidir.

Bursa ve çevresine büyük hizmet j 
vaadetmiştir.

Yatırım projelerini, bu projelere kaynak îi 
sağlanmasını, kaynak aktarılmasını ve pro-,1 
jelerin onaylanmasını, çok iyi bilir.

Bu projenin,’ BOTAŞ ve Enerji Bakanlığı ■' 
“yatırım programlarına " nasıl konabileceği, 
hangi kaynaklardan ödenek bulunacağı, ₺ 
veya ödenek, aktarılacağı konularındafi 
uzmandır.

Böyle bir proje, hem Gemlik'e bir I 
kazanç olur, hem de Sayın Kesici, kendini ; 
gösterme imkanı bulur.

Bize göre, belediye bu yolu deneme- ( 
lidlr.

AYLIK
İki memur konuşuyordu.
"Eline Başbakan aylığı geçse 

ne yapardın"?
"Onu bilmiyorum ama, 

Başbakan'ın eline benim aylığın 
geçse, ne yapardı, çok merak 
ediyorum"

Hükümetimiz, güven oyu aldı. 
Ardından?

Peş peşe, zamlar başladı.
Çay, akaryakıt, şeker, tüpgdz 

zamları, başı çektiler.
Diğer "KİT" ürünleri de, zam 

sırasında.
Özel sektör zaten. Hükümeti, 

güvenoylamasını beklemeden 
zamları patlattı.

Şimdi fıkramıza dönelim.
Memura, işçiye ve emekliye 

zam var mı?
Bazı basın organları "yok" dedi.
Bazıları, "yüzde yirmi" dediler:
Ama..., Son haberler, "yüzde 

otuz-otuz beş" zam olacağı, yolun
da.

İnşallah.. Hükümet dargelirliyi 
de düşünür ye onların, zamlar 
altında ezilmesini "bir ölçüde" 
önler.

l' Bir söz, bir yorum"!
Altı namuslu hizmetçim var.
Bütün bildiğimi, bana öğrettiler.
Ne, Kim, Ne Zaman, Nasıl, Nerede, Niçin.

"KIPLING"
Demek kİ, tüm insanları bu hizmetçiler 
yetlştiriyormuş.
Bu sözü okuyuncaya kadar, bu hizmetçiler
den inanın, hiç haberim yoktu. Sözümüzde, 
"namuslu hizmetçiden" bahsediliyor.
Demek ki, kültürsüz ve kötü İnsanlar 
“namussuz hizmetçilerin" elinde 
büyümüşler.

VERGİ HAFTASI NEDENİYLE

VERGİ HAFTASI KUTLANIRKEN
25-31 McrrMarihleri arasında Vergi Haftası çeşitli 

etkinliklerle ülke genelinde kutlanmaktadır.
Bu vesile ile siz değerli Gemliklilerle vergi hakkında 

sohbet etmek istiyorum. Toplum halinde yaşamanın 
sonucu olarak ortaya çıkan ihtiyaçlar, devlet tarafın
dan giderilir. Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda 
güçlü olmak durumundadır. Son yıllarda devletin ülke 
ekonomisinde sadece düzenleyici rol oynamak iste
diği gözlenmektedir. Devletin işlevlerini istenilen 
ölçüde sağlaması için maddi imkanlara sahip olması 
gerektiği açıktır. Gayrisafi Milli Hasılanın % 20 leri 
civarında oluşan vergiler bütçe gelirleri içinde önemli

Sağlıksız 
süte 
dikkat!

Gerekli temizlik koşulları 
yerine getirilmeden, sağlık
sız ortamlarda üretilip 
satılan sütün, özellikle 
hamile kadınlar ve bebek
ler için tehlike taşıyor.

Sütün inekten sağımı 
sırasında steril bir ortam 
oluşturulması gerektiği, bu 
koşullara uyulmadığı İçin 
süte mikrop karışarak, 
bozulmasına neden olduğu 
bildirildi.

Sütün bozulmasını önle
mek İçin karbonat ve 
çamaşır suyu ve su kül; 
lanıldıği, bu ölümsüz katkı 
maddeleri kullanımının 
özellikle bebeklerin sağlığını 
tehdit ettiği öğrenildi.

Süt sağan kişilerin de 
temizlik koşullarına 
uymaları gerekiyor. (BYE)

GEMLİK REHBERİ

ULAŞIM
Uludağ Turizm. 5131212
Aydın Turizm 5132077

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

Kaymakamlık
Kaymakamlık 5131,051
Kaymakamlık Ev 5131052
C. Savcılığı 5131053
C. Savcı Yrd. 5132954
.Emniyet M. 5131028

Resmi Daireler
5132066
5134503
5131274
5131900
5131286

TEK Arıza 
TEK İşletme' 
Turizm Der. 
Spor Sah. 
Orm. Böl. Şf.
MIHI Eğt. Md. 5131174
Halk Eğt. Mrk. 5131846
Halk Kütüp. 5131353
As. Şb, 5131057
Karayolları 5131308
Uman Bşk. 5131133
Mal Md. 5131,095
Nüfus Md. 5133742
Özel İd. Md. 5131507
Tapu SIc. Md. 5131414
Müftülük 5131364
Gümrük Md. 5131411-5130024
Tekel Md. 5131042
Ver. Da. Md. 5132360
İlçe Tar. Md. 5131186
İlçe Seç. Md. 5134994

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

TAKSİLER
Körfez Taksi 5131'821
Çınar Tq.ksl 5132467
Guverr Taksi 5133240
Gemlik1 Tcîkşl 5132824

Gemi Saatleri
Yalova -Sirkeci (işgünlerl) 

05.50-13.05-17.00.
Tatil Günleri 06:30-13.00-17.00 

Deniz Otobüsü
Yalova -Kabataş (İşgünlerl) 

07,20-09.35-17.10
Tatil Günleri 10.35-13.30-17.15

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

Erol gÜKÇAy
“Doğrulan korumaktan korkmayınız"

K. ATATÜRK.
"EKONOMİK TEDBİRLER- 

POLİSİYE TEDBİRLER"
' Bundan yaklaşık onbeş yıl önce, 

“Türk Parasının Kıymetini Koruma 
Kanunu" vardı.

Bu yataya göre cebinde "bir 
yabancı sigara" ve "birkaç dolarla" 
yakalanan vatandaş yanmıştı.

Anında, polis olaya el koyar.
Ardından, tutuklama gelirdi.
Onbeş yıl önce gelen bir hükümet 

“ekonomi, polisiye tedbirlerle yürümez" 
dedi.

Ve.. Bu yasayı yürürlükten kaldırdı.
Şimdi vatandaşda rahat. Polis de.
Dönelim bu günkü olaylara. 
Öğrencinin Harç sorunu var. 
Konu ekonomiyle ilgili.
Günlerdir, öğrenci ve polis karşı 

karşıya.
Belki, başka niyetli, öğrencilerde 

var.
Ama.. Höle önümüzdeki yıl daha da 

artma ihtimali olan harçları, ödemeye
cek, öğrenciler de var.

“YÖK"' kanunundaki, bir değişiklik, 
bu harçtan kaldırabilir.

Öğrencilerin, büyük bir bölümü 
rahatlar.

Polis ve öğrencinin, karşı karşıya 
gelmesi, önlenir.

Aynı durum, işçi ve memur içinde, 
geçerli. . J

Her iki kesim, zam yürüyüşü yapıyor.
Sorun ekonomik;
Ama., Hem işçi, hem memur, yine 

polis ile karşı karşıya.
Yetkililer açıklama yapıyor.
"Bütçe kaynaklan yetersiz, yeni bir 

vergi reformu yapılması yazım" diye.
Elinizi tutan mı var. Yapın vergi refor

munu, dargelirtiye kaynak bulun.
Öğrencide,-vatandaş da rahat 

etsin.
Polis de "temeli ekonomiye 

dayanan bu çatışmalar yüzünden" 
yıpranmasın.

Madem ki Mecliste, görev yapıyor
sunuz. Şikâyet etmek yerine, sorunları 
çözün.

M.Şakir AYDIN
Gemlik Vergi Dairesi 

Müdürü

bir yer tutmaktadır. Vatandaş olarak hepimizin görevi 
vergilerimizi ödemek suretiyle devletin işlevlerini ye 
rine getirmesine yardımcı olmaktır. Klasik bir ifadeyle 
belirtmek gerekirse ödenen vergilerin bizlere hizmet 
olarak geri döneceği malumdur.

Gemlik Vergi Dairesi Müdürlüğü çalışanları olarak 
hepimiz sîzlere vergi ödemeleri ve sorunlarınız sırasın - 
da yardımcı olmayı hedefliyoruz. Güleryüzlü ve hızlı 
olmak ana amacımızdır. Çeşitli etkinliklerle kut
lanacak olan Vergi Haftasında, siz sayın vatan
daşlarımızın ziyaretimize gelmenizi bekliyoruz.

Unütmayalımki vergi, varlığın rehberi, geleceğin 
incisidir.

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

TUP DAĞITICILARI
Aygaz 
Özgaz 513 12 95
Tekgaz 514 1700
Oodkgaz 513 16 37
Ergaz 513 1637
Ipragaz 513 88 43
Habaşgaz 513 22 59
Llkltgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 514 28 41
Âlevgaz 513 65 00

513 40 95

Gemlik'te
sinemg günleri:

z
AİLE SİNEMASI
Bu hafta:

ZOR ÖLÜM 3
Tel: 513 13 29
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/^CENTE ve ŞUBE TEMSİLCİLİĞİ

AİLE ÇAY BAHÇESİ
1996 Düğün-Nişan-Sünnet 

cemiyetleri için rezervasyonlarını başlattı

Tel : 513 00 30

GEMLİK' de 
GRUBUMUZA BAĞLI 
ACENTE ve ŞUBE 
TEMSİLCİLİKLERİ 

VERİLECEKTİR
GRUP MARMARA SİGORTA A.Ş.

ELEMANLAR ARANIYOR
ANALİZ CİHAZLARI 
SATIŞ ELEMANLARI
* Kimya mühendisi.
* Tercihen İngilizce/Almanca bilen
METROLOJİ ÖLÇÜM
CİHAZLARI SATIŞ ELEMANI
* Tercihen İngilizce/Almanca bilen 
SERVİS VE İMALATTA
ÇALIŞACAK
* Elektronik mezunu
* Tercihen Almanca bilen
YURT DIŞI ORGANİZASYONLARI
YAPACAK
* İNGİLİZCE/ALMANCA konuşup 
yazabilen
* Büro ma kınalarını kullanabilen

ELEMANLAR ALINACAKTIR.

Tel: (0.224)513 3054GEMLİK

DEMOKRATİK 
SOL PARTİ

.İhrK ;
KAYITLARI 

BAŞLADI
Demokratik Sol. 
Parti Gemlik İlçe 
Teşkilatı üye kayıt - 
lârina 4 Mart 1996 
pazartesi günün
den itibâr en 
başlamıştır t 
Partimize üye 
olmak isteyenlerin 
ilçe merkezine 
gele rek kayıt yap
tırmaları ger ek
mektedir.

İnönü Cad. HAS İş Merkezi 
No: 117 Kat: 4 BURSA 

Tel: 256 97 10 Fax : 255 10 54

MILTON
AİLE ÇAY BAHÇESİ

Düğün, nişan ve özel günleriniz için 
rezervasyonlarımız devam ediyor

İskele Meydanı GEMLİK
Tel : 513 10 71

KOKJt? OJSt'i
MATBAACILIK ■ REKLAMCILIK - YAYINCILIK HİZMETLERİ

30 DAKİKADA 
BİLGİSAYAR 

SİSTEMİYLE ACELE 
KAŞE VE MÜHÜR

Fatura-İrsaliye-Gider Makbuzu- 
Perakende Satış Fişi- 

Bilet - Kitap- Müstahsil Makbuzu- 
Serbest Meslek Makbuzu- 

Kartvizit - El İlanı-

Gazhane Cad. Fikret Oto Elektrik yanı 51/A GEMLİK
Tel : 513 17 97
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