
yönetim değişti
ı ■Geçtiğimiz cuma günü Belediye Düğün Salonu'nda yapılan genel kurul 

toplantısı seçimler nedeniyle kıran kırana geçti. 'Şükret Solmaz, İbrahim Talan, 
Mustafa Margılıç ve İbrahim Şahinin önderliğinde hazırlanan listelerin kazan- 
ması için büyük yarış yaşandı. İpi İbrahim Talan göğüsledi.

*İn İ^Esnaf Odasında yönetim belirlemek için yapılan Çenel Kurul toplantısın -
** da 21 yıldır yönetim kurulu başkdnhğı yapan Şükret Solmaz yerini koruya- 

ma di. İbrahim Talan'ın listesi 325 oy alqrak rakiplerini geride bıraktı * 
or ^feçimlerde Mustafa Margılıç'ın listesi 309 py, Şükret Solmâz'ın listesi ise 119

■y aldı. Kongrede süpriz olarak aday olan İbrahim Şâhin'in listesi ise 72 oyda
. Baldı.
f B Genel Kuruldan sonra Şükret Solmaz, yeni yönetime devir teslimde bulûn- 

Bıadı. Odanın anahtarlarını görevlilere gönderdi.
B‘ Dün akşam toplanan yeni Oda Yönetim Kurulu, aralarında görev bölümü
yaptı. Başkanlığa İbrahim Talan, Başkan Yardımcılıklarına Âli Beşer ve V eysel

S—Jpnca getirildi. Enis Acı ve .Mehmet Bıyık, Çıraklık Eğitimi komisyonuna, Sinan 
Kahraman ise Vergi Komisyonu üyeliğine seçildi. Cahit Aıol, Latif,Çakan,

P21 yıldır Oda Başkanlığr 
yapan Şükret Solmaz'ln ye 
rine İbrahim TALAN, seçildi

^bdurrahman Tumba, İbrahim Aydın, Zafer Yavuz ise üyeliklerde kaldı.
Haberi Sayfa 3 'te

HAFTAYA BAKIŞ
O Kadri GÜLER

30 bin liralık tam bilet 40 bin lira oldu

Gemlik-Bursa arası
40 bin lira oluyor

Belediye Encümeni 
aldığı kararla, belediye 
otobüsleriyle yolcu taşır
ma fiyatlarına zam yaptı. 
Yeni -uygulama hafta 
sonunda başlayacak.

Encümen kararına 
göre, Gemlik Bursa arası 
tam bilet 30 bin liradan 
40 bin liraya, şehir içi 5 
bin liradan 10 bin liraya, 
şehir içi öğrenci, 3 bin 
liradan 5 bin liraya 
çıkarıldı..

Gemlik Bursa arası 
öğrenci bileti, 15 bin 
liradan 20 bin liraya 
çıkarılırken, aylık abon
man ise 1 milyon 500 bin 
liradan 2 milyon liraya 
yükseltildi.

Alınan bilgilere göre 
aylık abonmanda pazar 
hariç yeni fiyat 1 milyon 
700 bin lira, cumartesi 
pazar günleri hariç abon
man ise 1 milyon 500 bin 
lira kabul edildi.

Belediye Otobüslerine 
zam kararı alınmasından 
sonra, Minibüscüler 
Odasının da Gemlik 
Bursa arası yolcu taşıma 
ücretlerini 40 bin liraya 
yükselmesi bekleniyor.

Öte yandan, belediye 
otobüslerinin Bursa Kuzey 
Garajına taşınmasından 
sonra, yolcu taşıma ka 
pasitesinde üçte bir azal
ma meydana geldiği 
öğrenildi.
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Avcı'nın ikinci yılı
Belediye Başkanı Nurettin Avcı; görevine başlayışının ikinci 

yılını geçtiğimiz hafta doldurdu.
I Sayın Avcı'dan ikinci hizmet yılı nedeniyle bir basın toplan - 
tısı düzenleyerek çalışmalarını medya ya ve halka anlatmasını 
bekledim, olmadı.

Bununla da yetinmeyip, yaptığı çalışmaları fotoğraf, slayd 
■veya video gösterileri ile süslemeliydi. Bu da olmadı.

I Oysa, günümüzde birçok belediye, hizmetlerini duyurmak 
[için özel günlerde, özel törenler düzenliyor, medyadan yararla
narak çalışmalarını halka anlatma olanağı buluyor.

t Demek Sayın Avcı, bu konuda bir gereksinim duymuyor. 
Ama, bu kez muhalefetin sesi duyulmağa başlıyor.
[ CHP'liler her nedense bazı basını davet etmedikleri basın 
toplantılarında, Avcı'yı yerden yere vuruyorlar.
i CHP'lilerin açıklamalarında, Belediyeyi memurların yönettiği 

lidda ediliyor.
Seçmenlere şeffaf olacağı söylenen belediyenin başkanını 

İ halkın makamında bulamadığından dem vuruluyor.
Suların akmadığından, çöplerin düzgün toplanmadığından, 

■doğal gaz getirmenin bir balon, gündem saptırmaca olduğun
dan söz ediliyor.
i CHP'liler bununla da kalmayıp "Başkan bir nikah memurunu 
bite atayamıyor" diyorlar. - Burada haksızlık yapıyorlar.

p Bilgisizliklerine vermeli. Çünkü Başkan, yasanın 8. maddesine göre 
bir üst düzey görevliyi nikah memuru olarak görevlendirebiliyor.-

Belediye Başkanı Nurettin Avcı'ya parti içinden ve dışından, 
makamında oturmaladığı için sesler yükseliyor.

Başkan bence bu eleştrileri önlemek için haftanın gerekirse 
bir gününü "Halk Günü" olarak duyurmalı ve o gün başka çalış - 

İmalarını bir kenara bırakıp halkın sorunlarını dinlemeli.
Bu bir ihtiyaç olmaya başladı.
Başkanlar, halkla olan diyaloglarını kopardıklarında, hizmet - 

I İlerini siyasi örgütleriyle kitlelere anlatamadıklarında, medya'yı 
I haberle besleyemediklerinde, ağızlarıyla kuş tutsalar bekledik - 
I I leri desteği göremezler.

Nurettin Avcı'dan halkında katılacağı bir basın toplantısında 
I İki yılın hesabını vermesini bekliyoruz.

Borusan 
Oda 
orkestrası 
beğenildi

BORUSAN Holding ; 
tarafından kurulan 
Oda Orkestası, 
geçtiğimiz hafta salı 
gecesi Bursa 
Büyükşehir Belediyesi 
Tayyare Kültür. 
Merkezinde verdiği 
konser büyük beğeni 
kazandı.

Şef Prof. Salım Akçıl 
yönetiminde Bach'ın 
keman konçertosu, ile 
Haydıh'ın Alman 
şarkısı üzerine 
çeşitlemeleri ile 
trompet konçertosu .ve 
mi bemol majör eseri
ni seslendirdiler. Gece 
de ayrıca Ulvi Cemal 
Ergin'in yaylı çalgılar 
si'nfoniettası İle romen 
halk dansları - 
seslendirildi.

Büyük beğeni 
toplayan Borusan Oda 
Orkestrası ayakta 
alkışlandı.

Gramajında değişiklik 
yapılmadı

Ekmek
12 bin 500 
lira oldu
Bursa Fırın İşverenleri 
Sendikası aldığı kararla 
ekmek fiyatlarını yeniden 
.âyarlbdı. Daha önce 260 
gramı 10 bin lira olan 
ekmeğin gramajı değişme- 
den..fiyatı 12 bin 500 liraya 
yükseltildi.

• Haberi sayfa 3 te

Kuruluşunun 
ISl.yıldönümii 
kutlanacak
Ç'-'Türk Polis Teşkilatının 

-kurutuşunun ısı.
yıldönümü 10 Nisan 1996 
çarşamba günü saat 
10.oa da düzenlenecek 
törenlerle kütlanacak. 
Atatürk Anıtı önündeki 
törenlerden sonra 
Belediye Düğün 
Salonu'nda kokteyl verile- 
ce«. şiir ve resim yarış
malarında dereceye 
giren öğrencileri ödülleri 
verilecek. ’

Yontucu Prof. Tankut Ökten, açılışta konuşma yaptı 

Kütüphane Haftası kutlandı 
. Kütüphane Haftası kut- ^konuşmasında, 

lamalarına törenlerle baş- \ kütüphaneciliğin çağımız- 
landı. \ da öneminin gittikçe art-

Geçtiğimiz hafta \ tığını, bilgi çağında 
Cuma gunu Halk J kitabın ve bilginin 
Kütüphanesi Okuma her şeyin üstüne çıktığını. 
Salonunda- İstanbul' i bilgi öğrenmenin yolları 
Üniversitesi GüzeUanatiai, i ve tekniklerinde büyük 
Akademisi Heykel Bölümü i gelişmeler kaydedildiğini 
Başkanı Prof. Tankut ;söyledi
Oktem "Kitap Sevgisi" Konuşmadan sonra 
konulu konferans verdi. . 1995 yılında Gemlik Halk

Kütüphane Haftası kut- î Kütüphanesine gelen 
lama törenlerine i kitapların sergisi gezildi. 
Kaymakam Orhan Işın, j Geçtiğimiz yıl 
Belediye Başkan Vekili i kütüphaneyi 43 bin' 
Engin Kokça m. Garnizon j kişinin geldiği ve 391 adet 
Komutanı Kıd. Alb, Büğe i kitap bağışlandığı, ayaı yıl 
Günkent, İlçe Mitli Eğitim [içinde kütüphaneyi 
Müdürü Erol Ateşli, j ziyaret eden o kuyucuların 
Kütüphane Derneği j çocuk olduğu açıklandı. 
Başkanı Av. Ali Aksoy. i Gezici kütüphane dahil 9 
yöneticiler ve öğrenciler i bin 850 üyesi olan Gemlik 
katıldı. ; Halk Kütüphanesinde 27

Prof. Tankut Öktem İ bin 118 kitap mevcut.

"DELİ DANA'LAR, 
"DELİ İNEK' LER...

VARKEN DÜNYADA "AKILLI İNEKLER"...

YİNE DE ÖLÜM SAÇTI :
İNEK OĞLU İNEKLERİ...

İnan
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Bir konser, bir film
Tayyare Kültür Merkezi,, geçen yıl 

26 Mart'ta "İzmir Devlet Senfoni 
Orkestrasının konseriyle açılmıştı. 
Birinci yıldönümünü "Borusan Oda 
Orkestrası"nın konseriyle kutladı. Şef 

'Prof. Sami Akçıl yönetiminde onsekiz 
sanatçıdan oluşan orkestra doyum 
olmaz bir dinleti sundu izleyenlere.

Solistler UkraynalI Kemancı 
Anatolij Bazhenov'un J.S. Bach'tan ve 
Türkmenistanlı Trompetçi Rozmourat 
Arnakouliev'in J.N. Hummel'den 
seçtikleriyle katıldıkları konserde, 
ayrıca J. Hayddn, Ulvi Cemal Erkin 
ve B. Bartok'tan parçalar seslendirildi.

Şunu özellikle belirtmeliyim : Müzik 
eleştirmeni değilim; bunun için ne 
yeteceğim, ne de bilgim yeterli. Ama 
konser boyunca, müziğin gerçekten 
de "evrensel" bir etkileşim ve iletişim 
aracı, hatta bir tür "ortak dil" olduğu
na değin yargım daha da pekişti. 
Yahya Kemal, Varşova'da dinlediği 
slav müziğini "Duydumsa da zevk 
almadım İslav kederinden" dizesiyle 
bir tür hayıflanma içinde aktarmış 
ve, "Gönlüm bu şehirden, bu 
diyardan çok uzakta / Tamburi Cemil 
Bey çalışıyor eski plakta" diye aşıla 
özlemini dile getirmişti.

Oysa "Borusan oda Orekstrası''nın 
konseri, koca şairin beni "da-üs- 
sıla"nın melankolisine kaptıran bu 
dizelerin, üzerimdeki etkisini ve 
uyandırdığı "nostaljik" duyuları bir 
hayli aşındırdı -şunu da belirteyim 
'nostalji' asıl anlamıyla 'geçmiş'e 
değil, ’sıla'ya özlemdir; ama biz 
nedense sürekli ’galat-ı meşhur'u 
yeğliyoruz-

"Borusan Oda Orkestrası", 
İstanbul'un sanat gündemiydeydi. 
Ünlü kompozitörümüz Ulvi Cemal 
Erkin'in doksanıncı doğum yılı 
dolayısıyla Cemal Reşit Rey'de Bursa 
konserini yineledi.

Sevindiğim ne biliyor musunuz? 
Konser, Tayyare Kültür Merkezi'nde 
tıklım tıklım izlendi.

Üzüntüm var : Protokol nedense 
"eşsiz gelmişti, bu bir; İkincisi 
dünyanın her yerinde bu tür konserler 
-hatta krallar, cumhurbaşkanları bile 
beklenmeksizin- zamanında başlar, 
oysa Tayyare'de onüç dakika süreyle 
büyüklerimiz beklendi.

Olsun, Tayyare Kültür Merkezi'ni 
Bursa'ya yleniden kâzandıranlara 
teşekkürler...

Çekirge Pembe Çarşı'daki Prestij 
Sinemaları Cine-l'de nefis bir türk 
filmi oynuyor: İstanbul kanatlarımın 
Altında...

Bu filme gelinceye değin, tarihsel 
gerçekle bu denli iç içe, bu denli 
kolay izlenebilir, ama arada ders veri
ci bir yerli yapım izlediğimi rahatça

söyleyebilirim.
Olay 17. yüzylın ilk yarısında, Murat 

IV döneminde geçiyor. Esas olarak 
Evliya Çelebi'nin ünlü seyahatname'- 
sine ama bu arada başka belgelere 
dayandırılmış. Öylesine sağlam bir 
kurgu oluşturulmuş. Doğu ile Batı'nın 
ilginç gelişmeleri öylesine ustalıkla - 
ve de hem şiir diliyle, hem mizah 
yaparak- birbirine bağlanmış ki, 
hayran olmamak elde değil. Örneğin 
bakıyorsunuz Lagari Haşan Çelebi, 
ayaküstü Hezarfen Ahmet Çelebi'ye, 
"Tüh yahu" diyor, "Galileo kendini 
yadsımış!"

Olay doğru, gerçekten de Galileo 
1633'te "englzlsyon"un önünde diz 
çökerek kendini yadsımış, sonra da - 
rivayet bu ya- ayağa kalkarken kısık 
bir sesle "Eppur, su muove!" (Ama 
yine de dünya dönüyor) demişti. 
Kuşkusuz o dönemde Lagari'nin bunu 
haber alıp Hezarfen'e iletmesi 
olanaksız, ama genç usta Mustafa 
Altınoklar btı ve bu gibi küçük anek
dotlarla yapıtını evrenselleştirmeyi 
başarabilmiş.

Leonardo da Vinci'nin çizdiği 
varsayılan "yapay kanat" planı da 
öyle...

Filmi birlikte izlediğim arkadaşlar
dan biri Murat IV'ün saç tuvalete 
tutulmuştu, "Bu da nereden çıktı?" 
diye sordu bana. Yanıtı bilmiyordum. 
Rahmetli emekli büyükelçi Fuad 
Carım'ın türkçeleştirdiği Peıo'nun 
Zorunlu İstanbul Seyahati'ni okuyun
ca çözdüm. Meğer 16. veyax 17. 
yüzyılda osmanlı cengaverleri, savaş 
alanında can verir de düşman 
kafalarını kesecek olursa, parmak
larını temiz ağızlarına sokmasın diye 
başlarını usturayla kazıtmalarına 
karşın arka tarafta, kafayı tutmaya 
elverişli bir at kuyruğu bırakırlarmış!

Evet, bu nefis film "gerçek"! 
"düş"ü birbirine karıştırarak doyumsı 
bir gösteri sunmuş izleyenlere 
Hezarfen'in (yani bin fenle uğraşan) 
Galata Kulesi'nden Üsküdar'dak 
Doğancılar'a yapay kanatlarıyla 
uçuşunu, Lagari'nin (yani çelimsiz, 
sıska) aya yolculuğunu, Savaş Ay'ın 
çizdiği olağanüstü Bekri Bustafa 
tiplemesini... her şeyi, her şeyi zevkle 
izliyorsunuz.

Hata yok mu? Elbette ufak tefek 
hatalar var. Örneğin köle azad etme 
olayının karşılığı "ıtk"tır, yani köleye 
“Ben seni azlettim" denilmez, "Azad 
ettim" denilir ve "azl-name" değil "ıtık- 
name" verilir.

Ama bütünüyle çok güzel, son 
derece sürükleyici, öğretici ve ders 
verici. Hele o son sahne yok mu? 
Hani şu geri kafalı yobaz takımının 
topluca gösterilerek, "Onları kimse 
hatırlamıyor" denilen sahne?..
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GEMLİK ESNAF ODALARI SEÇİMİ
-825 geçerli oyun kullanıldığı Gemlik 

Esnaf Odaları seçiminde başkan 
adaylarından İbrahim Talan 325 oy 
alarak, 24 yıllık geleneksel başkan 
niteliği olan Şükret Solmaz'ın koltuğu
na yerleşmiş bulunuyor.

Küçük Esnaf ve Sanatkarlar 
Odasının bu ilgi uyandıran seçimi, 
ilçeye hem hareketlilik kazandırmış, 
hem de bu "Oda" daki kan dolaşımını 
hızlandırmıştır.

İlgili seçimin kulis ve dedikodusun
dan öte, Esnaf Odalarının niteliğine ve 
geçmişine ilişkin birkaç önemli nok
tayı ele almak istiyorum.

Esnaf ve sanatkarlar; geleneksel 
üretim ilişkilerini yansıtan küçük 
İmalat ve ticaret erbabıdır.

Adının küçük olması ve popüla 
ritesinin "Sanayi Oda" larına göre 
daha geri olmasına bakarak, önemi 
konusunda yanılgıya düşmeyelim.

Osmanlı tarihinden bu yana hep 
örgütlü bir mekanizması olan küçük 
esnaf ve sanatkarlar; üretim, ticaret, 
istihdam alanlarında cumhuriyet 
döneminde de oldukça önemli bir 
yere sahiptirler.

Ayrıca toplumla olan sosyal ko 
numları, siyasal yapılar için 
vazgeçilmez bir nitelik taşır.

Ancak, tüm Türkiye'de (Gemlik'te 
de olduğu gibi) bu gücünü kullana 
bilecek özellikler göstermemiştir. Esnaf 
Odaları.

1949 yılında 5373 sayılı yasayla 
kurulan bu oda, tüm esnaf ve 
zanaatkarların kendisine kaydolması 
zorunluluğunu getirmiştir.

1964 yılında ayrıca kabul edilen 
507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar 
yasası ile il düzeyinde birlikler kur
mayı, elli dernek bir araya gelerek 
federasyon oluşturmayı, tüm bunların 
bir konfederasyona bağlanmasını 
öngörerek, daha karmaşık ve daha 
az bir fonksiyonel duruma gelmiştir.

1980'lere kadar, istihdam, yan 
sanayi üretimi ve genel üretimdeki 
yeri itibariyle yüzde 25'lerde olan K. 
esnaf ve Sanatkarlar, toplam kredi
lerin ancak yüzde 3'ünü alabilmekte
dirler.

1933 yılında Halk Bankası "tefecil
iğe karşı" kurulmuşsa da, 1950 yılında 
çıkarılan 5652 sayılı yasayla "esnafın 
ve esnaf derneklerinin, küçük sanat 
kooperatifleri gibi esnaf teşekkül
lerinin kredi ihtiyaçlarının karşılamak 
ve halk sandıklarına kredi açmak" la 
görevlendirilmiştir.

Ancak, Esnaf Konfederasyonu 
Büyük sanayinin temsilcisi "hür teşeb
büs konseyine" gir erek, kendi 
grubuna verilen kredileri bile fazla 
görüp, temsil ettiği grubun ya da ke 
simlerin çıkarlarını göz göre göre 
çiğnemiştir.

Enflasyon, gelişen teknoloji bu keşi 
min aleyhine seyretmeye devam 
ederken, esnaf ve küçük sanatkar, bir- 
leşerek, bilgiye ve teknolojiye adım 
atmak zorundadır.

Şimdi gelelim Gemlik Esnaflar

Doğayı 
Sev, 

yeşili 
Koru
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Odasının seçimine.
Toplumumuzda, mesleki örgütler ve 

siyasal partiler de kan değişimi sık rast
lanan bir olay değildir Daha önce 
"elit dolaşımı" başlığıyla siyasal partiler 
için yazdığım yazıda sorunun özünü 
anlatmıştım.

Bir ülkenin demokratlkliğl, o 
ülkedeki kan değişiminin hızıyla da 
ölçülür.

Ülkemizde, siyasal partileri ve 
meslek örgütlerini neredeyse işgal 
etmiş bazı geleneksel gruplar vardır.

Yasalar, bu kişi yada grupların 
işgaliye sür elerini uzatmalarına 
yardımcı olmaktadır.

Ancak, kafa yapıları değişmeyen 
bu 1960'h ve 1970'li yılların kadroları, 
dünyanın globalleşmeye ve değiş 
meye başladığı günümüze adapte 
olamadıklarından sistemi ve gelişmeyi 
tıkadıkları artık açık açık görülmekte
dir.

Siyasetin bir iki unsuru dışında, 
1960'lann kadroları hala egemenliğini 
sürdürmektedir. Siyaset ve siyasal 
yapılanmaların kilitlenmesinin çok 
önemli nedenlerinden biri de budur.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının 
1994'teki başkanı, Başkanlığının 25'ci 
yılını kutlamaktaydı! 20.000'den fazla 
üyesi olan ve birçoğu dünya ticareti 
ve üretimiyle iştigal eden bu üyeler
den hiç mi başkanlık yapabilecek 
adam çıkmıyordu?

Nitekim Gemlik'te de, hem ticaret
Odalarında, hem de Esnaf
Odalarında önemli bir kan değişimine 
ihtiyaç olduğu kanaatindeyim.

1970'li yıllara kadar, ilçeler arasında 
daha lider konumu olan Gemlik'in, 
günden güne daha da gerilediği 
kasıtlı bir tespit değildir.

Bu anlamda esnaf odaları seçimi, 
kan değişiminin açığa çıktığı bir seçim 
olmuştur.

Şükret Solmaz'ın 119 oyda kalması 
artık O'nun döneminin kapandığını 
gösterir. Dönem kapanmasını “esnafta 
yeni politakaların geliştirilmesi olarak" 
kavramak gerekir.

325 oyla İbrahim Talan başkan 
olurken, Mustafa Margılıç'ın 309 oy 
alması, yeni yönetimin ensesinde 
soluğunu her an hissettirmesini getire
cektir. Doğrusu da budur. Rekabet ve 
denetim, muhalefet gör evini iyi 
yaparsa kaliteyi ve hizmeti getirir.

Yeni başkanın seçim beyan - 
namesin-.' < pey önemli şeyler var. 
Şimdilik en ciddi görülen "Bağ-Kur" 
şubesinin Gemlik" de açılması ile 
lokalin faaliyete geçmesi olarak 
görülüyor. Bu iki olay ilk planda haya
ta geçerse, başkanın ciddiyeti 
görülmeye başlar.

Fuarlar, sportif ve kültürel hizmetler 
Gemlik'teki diğer bir kısım kurumlarlar 
el ele vererek başlatılabilir.

Bütün bunlar "yeni bir ruh" la yapılır. 
Önce bunu açığa çıkarmak gerekir.

Biz yerel basın olarak, gelişmelerin 
takipçisiyiz.

Hadi bakalım Başkan! İyi şeylerde 
Biz de yanındayız. 
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İbrahim Talan'ın listesi Mustafa Margılıç'ın listesini az farkla geçti

E Esnaf Odasında 
İvönetim deaisti
'İnin -j
»tatlldlğl, 
'inin hız J

partileri Geçtiğimiz cuma günü Belediye Düğün Salonunda yapılan genel
redeyse $ I kurul toplantısı seçimler nedeniyle kıran kırana geçti. 'Şükret Solmaz,
fupfarvaıj
da gıupio
■otmolarr I

İbrahim Talan, Mustafa Margılıç ve İbrahim Şahinin önderliğinde
hazırlanan listelerin kazanması için büyük yarış yaşandı.

Gemlik Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar
Odasının seçimli .genel kurul toplantısı kıran 

- ■ 'kırana geçerken, seçimlere dört aday katıldı.nn kadron' 
re ve del [Seçimlerde, İbrahim Talan'ın listesi 325 oy

— alırken, Mustafa Margılıç'ın listesi 309 oy aldı. 
JZ6 adopj [şükret Solmaz ise 119 oy, İbrahim Şahin 72 oy 
'e geiir■ ■
örülmektd

I aldı.

ı dıjmdcl 
emenliğiiI 
ve siyasc 
sinin çol 
e budur.
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Geçtiğimiz hafta1 cuma günü saat 13.oo 
'de Belediye Düğün Salonunda yapılan genel 
kurul toplantısı seçim gündemli olması 

i nedeniyle büyük ilgi gördü.
Toplantıya Belediye Başkanı Nurettin Avcı, 

K. Kumla Belediye Başkanı Eşref Güre, Birlik 
İBaşkanı Arif Tak, Halk Bankası Gemlik Şube 
Müdürü, Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürü ve 
çevre esnaf Odaları temsilcileri ile Gemlikli 
esnaf ve sanatkarlar katıldılar.

bu üyeler

Genel Kurulda çoğunluğun sağlanmasıyla 
■divan oluşumundan sonra çalışma raporunu 
[okuyan Şükret Solmaz, ilçemizdeki küçük

uyele î esnaf ve sanatkarın sorunları için uğraştık- 
ıpabilece llarını. Odayı büyüttüklerini söyledi.

em ticoı
Esnaf

Kongre adaylarından İbrahim Talan ise 
[konuşmasında, Gemlik Esnaf Odasının çevre 
[odalara göre adını daha az duyurduğunu. Ve

Jesnafa yönelik kırtasiyecilikten başka iş yap - 
değişimi .madiğim belirterek, "Ne esnafın parasıyla ah

nan lokal hizmete açıldı, ne de Bağ-Kur 
Gemlik'e getirilebildi. Sayın Solmaz, artık çeki 
llp bize yol göstermeli. Dernekte genç bir

im.
t arasın
Semlikr ■, . .... _. ,( kadroya ihtiyaç var. Biz, programımızı açık- 
9erıleö'i ladık. Hukuk büros u açacağız. Esnaf gazete

|İsi çıkaracağız. Dayanışma geceleri 
an seci" düzenleyeceğiz. Mesleğinde 25 yılını doldur- 
jl birseci muŞ üyelere plaket vereceğiz. Sorunların 

■çözümüne talibiz" dedi.
ia knlm® Mustafa Margılıç'ta konuşmasında eski 
ipandSB^önelimin yeterince çalışma sergileyemediği- 

nı 'esndl
esi oIotoh

ni, Gemlikli, esnafın en büyük sorunu olan Bağ- 
Kur İçin hiçbir çaba sarfedllmediğini söyledi.

Konuşmalardan sonrq seçimlere geçildi. 
İlçe Seçim kurulu gözetiminde yapılan kohg 
rede 2 bin 34 üye için salona 3 sandık kondu.

HEYECANLI SEÇİM
Gemlik Muhtelif; Esnaf ve Sanatkarlar’ 

Odasının 3 yil yönetimini belirleyecek seçim - 
lerin başlamasıyla heyecanda başladı.

Şükret Solmaz, İbrahim Talan, Mustafa 
Margılıç ve İbrahim Şahin'in başı çektiği lis
telerin sandıktan çıkması için adaylar ve yan - 
daşları kapı kapı dolaşarak seçmen esnaf ve 
sanatkarları oy kullanmağa getirdiler.

Kadın esnafların bile araçlarla getirilerek 
oy kullanıldığı seçimler de oy kullanma işlemi 
saat .17.00 de son buldu.? Üç .sandıktan ilk 
önc.e 3 'nolu sandık açıldı. Bu sandıkta 
İbrahim Talan'ın listesine 79 oy, Mustafa 
Margılıç'ın listesine 73 öy, Şükret Solmaz'm lis
tesine 28 oy, İbrahim Şahin'in listesi ise 18 oy 
çıktı. 1 oyda iptal edildi. '

Seçimlerin sonuçlarını 1 nolu serdik 
belirledi. Seçimler sonucunda İbrahim Talah'ın 
listesi 325 oy, Mustafa Margılıç'ın listesi 3CN □y, 
Şükret Solmaz'm listesi 119 oy, İbrahim Şahin'in 
listesi 72 oy aidi

Seçimleri rakibinden, çok- az bir farkla 
kazanan İbrahim Talan ve -ekibi rakipleri 
tarafından kutlandı?

İbrahim Talan'ın önderliğini yaptığı yönetim 
kurulunda Veysel Tunca, .'Cahit Arol, Mehmet 
Bıyık, Ali Beşer, Sinan Kahraman, Latif Çakan, 
Abdurrahman Tumba, İsmail Aydın, Enis Acı, 
Zafer Yavuz bulunurken, denetleme kurulun
da
Yıla

hrahim Başaran, Fuat Karakaş, Derviş 
ınuyor.
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Ulusal aşı 
günleri başlıyor

Ulusal Aşı günlerinin 
İkincisi 17-23 Nisan ve 18- 
24 Mayıs tarihleri arasın-, 
da yapilacak.

Gemlik Kaymakamı 
Orhan Işın, basına yaptığı 
yazılı açıklamada "Ulusal 
Aşı Günleri 2" hakkında 
bilgi verdi.

Işın, açıklamasında, 
17-23 Nisan ve 18-24 
Mayıs tarihleri arasında 
0-6 yaşları arasındaki tüm 
çocuklara yapılacak 
'Çocuk Felç!' (Polio) aşısı 
ile hastalığı yok edecek
lerini söyledi.

Bu yıl, Gemlik ve 
çevresinde 6 bin 707 
çocuğa aşı yapmayı 
hedeflediklerini belirten 
Kaymakam Orhan Işın,

sağlık elemanlarının 
evlere giderek aşıyı 
uygulayacaklarını, her 
hangi bir nedenle aşı 
yapıtıramayan ailelerin 
bu günlerde Sağlık 
Ocakların da da aşılarını 
yaptırabileceklerini söyle
di.

Ulusal Aşı Günleri 
nedeniyle 20 bin el ilanı 
bastırıldığı, Rotary Kulübü 
ve Kaymakamlıkça 
görevlilerin kumanya, 
araç ve lojistlik 
ihtiyaçlarının 
sağlanacağı, ayrıca 15 
kişilik bir koordinasyon 
komitesi kurulduğu, kam
panya boyunca 100 
kişinin görev yapacağı 
belirtildi.

Kuruluşunun 
151. yıldönümü 
kutlanacak

SSK Hastanesi 
için yemek 
düzenlediler

Türk Polis Teşkilatının 
kuruluşunun 151. 
yıldönümü 10 Nisan 
çarşamba günü saat 
10.oo da Atatürk 
Anıtına çelenk konarak 
saygı duruşunda 
bulunulması ve düzen
lenecek törenlerle kut
lanacak.

SSK Hastanesi 
Koruma Derneği, 
Hastanenin noksanlarını 
tamamlamak amacıyla 
Tibet Otel'de yemek 
düzenlediler.

Gemlikli hanımların 
öncülüğünü yaptıkları 
yemekten elde edilen 
gelirlerle, hastaneye 
çamaşır makinası alı - 
nacak.

Lions 'tan 
"Uyuşturucu" 
konulu 
konferans

Gemlik Lions Kulübü, 
geçtiğimiz hafta cumartesi 
günü Kız Meslek Lisesi 
Salonunda "Uyuşturucu11 
konulu bir konferans düzenle
di.

Toplantıya Kaymakam 
Orhan Işın, Belediye Başkan 
Vekili Engin Kökçam, ilçe Milli [' 
Eğitim Müdürü Erol Ateşli ; 
katıldı. Lions Kulübü üyeleri ile 
öğrenci ve davetlilerinde 
katıldığı konferansta, Uludağ 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Ana : 
Bilim Dalı Öğretim üyesi Dç. ' 
Dr. Müfit Parlak, gençlere ; 
arkadaş seçerken dikkatli ! 
olmalarını hatırlatarak, 
ergenlik çağında başlayan 1 
uyuşturucuyla tanışmanın j 
dönüşü olmayan bir yola i 
girdiğini ve geleceklerini I 
kararttığını belirtti.

"Uyuşturucunun azı da 
çoğu da zararlıdır" diyen 
Doç.Dr. Müfit Parlak, "uyuştu
rucu tuzağına düşen genç
lerin durumu medyadan İzli 
yortunuz. Kendinizi bu millet
ten koruyunuz" şeklinde 
konuştu. Daha sonra 
Psikiyatri Ana Bilim Dalı 
Öğretimi Üyesi Prof. Dr. 
Selçuk Karlı İse çocukların 
sokakta duydukları küfürler
den etkilendiğini, aile eğitimi 
ile sokak eğitiminin çatıştığını 
söyledi.

Küçük Kumla'da ki 
evinde

Alkolik 
genç ölü 
bulundu

K Ü ç ü k K u nn I a d a 
marangozluk yapan Tevfik 
Kaplcıngiray(36), adlı genç 
Yalnız kaldığı evinde ölü 
olarak bulundu.
' Aşırı alkol tutkusu 
nödeniyle alkolik olduğu 
bil dirilen Tevfik 
kctplangiray'ın ortalıkta 
çfözukmemesi üzerine. 
Gûzelyalı Mahallesi Küçük 
Faik Sokaktaki oturduğu 
daireye giden annesi ve 
Kardeşl-eri genç 
marangozun cesedi ile 
karşılaştılar.

Olaya el koyan 
Cumhuriyet Savcılığınca 
yapılan otopside ölümün 
aşın alkol ve ilaç zehirlen - 
mesi nedeniyle meydana 
geldiği öğrenildi.

Gramajında değişiklik 
yapılmadı

Ekmek
Ö bin 500 
lira oldu

Gemlik Gıda İşverenleri 
Şörıdikası aldığı kararla 
26Q.gramı 10 bin liradan 
jSölÜ’an tekli ekmeğin fi 
yatfnı 12 bin 500 liraya 
yükseltti.
'Sendika yetkilileri, 
petrol fiyatı ile diğer ürün
lere-yapılan zamlardan 
etkilendiklerini belirterek, 
elemek fiyatlarını arttırmak 
zorunda kaldıklarını söyle
di. -

Öte yandan 520 gramı 
20- bin liraya satılan ikili 
.ekmek fiyatı da 25 bin lira 
oldu.

Gonca YERLİYURT —

KUPON PAZARI
Gazetelerin akılalmaz promosyon savaşı yem 

bir sektörü doğurdu. KUPON PAZARI...İlk örneği 
Ankara Rüzgarlı Sokakla görülen bü pazar yeri arz 
talep dengesine göre çok yakında diğer illerde de 
görülecektir. Belki de bu satırlar yazılırken Bursa da 
da herhangi bir sokakta kuponlarını arayanlar ve 
kuponlarını satanlar biraraya gelmişlerdir. Kupon 
pazarı ile ilgili ilk haber TRT'de yayınlandığında 
dehşet ve .şaşkınlık içinde kalmış sonra da turk 
zekasının veya Aziz Nesin'in tamlamasının ne 
kadar yerinde olduğunu düşünmüştüm.

Daha sonra o haberin bir benzerini AA kaynaklı 
olarak gazetelerde okuduğumda bir mizah yazısı
na güldüğüm kadar katıldığımı hatırlıyorum. Bu 
biraz tepkiydi hani ağlamak gibi. İnsan bazen 
ağlamak ister de ağlayamaz tepkisini bir şekilde 
gülerek verir. İşte aynen öyle oldu. Neler yazmıyor
du ki gazetede...

"Genelde ev kadınlarının rağbet gösterdiği 
kupon pazarındaki Nurten Tatar(44) bir gazetenin 
verdiği eşyayı kuponlarının eksik olması 
nedeniyle alamadığını belirterek şunları söyledi : 
Kuponlarımı getirdim ama eksik olduğu için 
eşyayı alamadım. Bunun üzerine, bazı kişiler 
kuponları istedi. Ben de para karıştığı verdim. Bir 
akrabam bu işi sürekli yapmaya başlayınca, ben 
de bu işe girdim"

Satıcıların verdiği bilgiye göre günde ortalama 
10-15 kişinin faaliyet gösterdiği pazara, satıcı 
olarak girip çıkmak serbest. İsterseniz kendi kupon
larınızın her birini bir gazete fiyatına satabiliyor
sunuz ya da uzun süredir bu işi yapan top
tancılara 20-25 bin liradan toptan verebiliyor
sunuz.

Genelde herbir kupon bir gazete fiyatına 40 bin 
liradan satılıyor. Verilecek eşyanın değerine göre 
kuponun değeri artıyor. Örneğin bornoz, nevresim 
gibi eşyaların kuponlarının tanesinin 20-25 bin 
liradan almak mümkün:

Buzdolabı, müzikseti, televizybn gibi eşyaların 
kuponlarının herbiri, gazetenin fiyatına göre 40-50 
bin liradan satılıyor. Ancak 20-30 kmpon alınması 
durumunda ise fiyatta indirim yapılıyor, 30-35 bin 
liradan veriliyor...

Yaa işte böyle... Memleketimden pazar man
zaraları. Diyorum ki şöyle büyük bir firma örneğin 
koç Grubu bir kupon gazetesi çıkarsa da gazete 
ler gerçek işlevlerini haber verme, haberdar 
etme, bilgilendirme ve tarihe tanıklık etme mis 
yohlarını hatırlasalar...

hAr-A(lıfl BOlİBeTı

Tarih içinde Gemlik ve Havalisi

ULU CAMİİ OLAYI
Arada bir takım olaylar geçiyordu 

demiştik... Bursa'da.. Bunun iyisi de var, 
kötüsü de vardır. Ve padişah II. Mustafa 
zamanına rastlayan bir kanlı olay vardı ki, 
onu anlatmadan geçmek olmayacaktı.

1698 yılı, aylardan Ramazan, hem de 
Kadir Gecesi. Ulu Cami minarelerinde 
kandiller yanıyor, cami İçi. ışıl ışıl, hafızlar 
ilahiler okuyorlar, yirmi kubbenin yirmisinde 
birden inildiyor sesleri. Kandilleri titreşiminde 
duvarlardaki gölgeler büyüyor, büyüyor, 
mihrabın renkleri dalga dalga sütunlardaki 
kocaman yazılar bir açılıyor, bir kapanıyor.

Fıskiyelerden su hep bir düzende, hep 
yürek titreterek akıyor, serinletiyor, gönle fe 
rahlık veriyor, hafızların ilahilerine karışıyor 
da büyüyor, İlahileşiyor. Cemaat kendinden 
geçmiş, ruhlar tatlı bir uykuda, gönül dişler 
İçersinde bulutlara yükselmiş, dalgalanıyor.

Cami içi böyle de, acaba dışarda durum 
nasıl?

O gece dışarda bir başka hava esmek - 
te. Bambaşka ve uğursuz mu uğursuz. 
Sokakları şaşkın adamlar doldurmuşlar. 
Azgın duygularını ne yana salacaklarını 
bll^neyen sapıkların arkasına takılmışlar bu 
şaşkınlar. Öylekl kimse durduramayacaktır 
artık onları. Ulu Camiye doğru yürümeye 
başlamışlar bile.

Önce "küçük bir grup İken çoğalmışlar. 
Gerçekte bir çoğunun ne olup bitmekte 
olduğundan haberi bile yok, sele kapılmış, 
sürüklenip gidiyor. Elerinde kalın sopalar var.

kamalar var. hatta keskin kılınçlar taşıyan 
bile var aralarında. 1698 yılını o Ramazaı^ 
ayında, hem de kadir gecesi, kara sakallı 
yobazlar, bir ellerinde meşaleler, tekbirler 
getirerek yürüyorlar cami kapısından izeri.

Nedeni? Nedeni şu... Kadir namazının1 
cemaatte kılınması caiz değilmiş...

Bu eli sopalı, eli bıçaklı yobazlar kendile 
rince. Peygamberimizin emirlerine uymayan 
lan protesto ediyorlar. Güya Kadir namazı 
cemaatle kılınmamalışmış.

Cami içindekiler neye uğradıklarını 
anlayamazlar. Kapıda bir büyük gürültü 
kopar, sonra bu gürültü camiyi birbirine 
katar. Eli bıçaklılar önlerine gelene saldır
maya başlarlar. Hem de tekbir getirerek. 
Hem de güya Allah yoluna.. Peygamber 
adına.

Ak sakallı İmam Abdurrahim efendiye 
kılıç sallarlar.

Sonunda bekçiler, zaptiyeler yetişirde 
durdururlar saldırganları ama bu arada pek 
çok kişi yaralanmış, İmam Abdurrrahim 
efendi de iki parçaya bölünmüştür.

Kadir gecesi. Kadir namazının cemaatle 
kılınmasının caiz olmadığını savunan bu 
yobazlar, Allah'ın evine balta İle bıçak İle gir 
menin caiz olup olmadığını düşünmek 
gereğini bile duymazlar.

Ama olan olmuş. Ulu Cami imamı bir kılıç 
darbesi İle İki parçaya bölünmüştür.

Haftaya: "Bursa yangınları"
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Atatürkçü Düşünce Derneği üyeleri 
tanışma çayında buluşacak

Gemlik Atatürkçü Düşünce Derneği üyeleri'nin 
birbirleri ile tanışması amacıyla Nisan ayı içersinde 
tanışma çayı düzenleyeceği öğrenildi.

Gemlik Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Diş 
Hekimi Doğan Alkaya, gazetemize yaptığı konuş
masında, Atatürkçü düşünceyi yaşatmak 
amacıyla biraraya gelen kişilerin oluşturduğu 
dernek üyelerinin birbirlerini tanımalarını, 
amaçladıklarını bu nedenle uygun bir ortamda 
sohbet edip, çay günü düzenleyeceklerini söyledi.

Yardım 
sevenler 
yemek .. 
düzenledi 
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KONGRE İLANI
YILDIRIM TUZ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Yıldırım Tuz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin olağan genel kurul toplantısı 18 
Nisan 1996 Perşembe gunu saat : 15.00'te (Yıldırım Tuz San. Tic. A.Ş). Gazhane 
Cad. No :31/A adresinde yapılacaktır.

GÜNDEM :
1- Yoklama

x 2-Açılış
3- Başkanlık Divanı seçimi
4- Başkanlık divanına, genel kurul toplantı tutanağına imza yetkisi verilmesi
5-1995 yılı faaPyel raporu, 1995 yılı bilanço, kar/zarar tablolarının okunması
6- Denetçi raporunun okunması
7- Raporun müzakeresi ve kabülü.
8- Yönetim kurulu üyeleri ve denetçinin ibrazı
9- Denetçi seçimi
10- Yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin hakkı-huzur ve ücretlerinin tespiti
11- Dilekler
12-Kapanış.

i

J 
J

Celal Bayar Kütüphanesi ilgi bekliyor
Umurbey de bulunan Celal Bayar 

Kütüphanesi Kültür Bakanlığı'nın ilgi 
sizliği nedeniyle binleıce kitap yok 
olma tehlike si içinde.

3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın 
ölümünden önce Celal Bayar Vakfı 
tarafından yaptırılan müze ve 
kütüphane de, çeşitli tehlikeler 
yaşadı. Müzeden çok değerli bazı 
eserler çalındı. Çalınan eşyalar ise 
bugune kadar yapılan tüm ara - 
malara karşın bulunamadı.

Müzenin bir bölümünde bulunan

kütüphane daha sonra, sinema salo
nunun bulunduğu bölüme alınarak, 
genişletilmesine karşın yeterli ilgilin 
gösterilememesi nedeniyje kitaplarda 
bozulmalar meydana, gelmeğe 
başladı.

Müze ve Kütüphane Müdürü 
Ahmet Temel, Kültür Bakanlığının 
kütüphanede düzenlemeye gideceği 
yönünde yaptığı girişimlerin sonuçsuz 
kaldığını, kütüphane için verilen söz
lerin yerine getirilmesinin gerektiğini 
hatırlattı.

ÖJE2 OJSPî
Matbaacılık-Yayıncılık- Reklamcılık ve Tanıtım Hizmetleri
Fatura-İrsaliye-Gider Makbuzu- Perakende Satış 

Fişi- Bilet - Kitap- Müstahsil Makbuzu- 
Serbest Meslek Makbuzu-Kartvizit-EI İlanı-
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KAŞE VE MÜHÜR İŞLERİ YAPILIR.

Gazhane Cad. Fikret Oto Elektrik 
yanı No : 51/A GEMLİK

Tel : 513 17 97
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t.c:
GEMLİK İCRA DAİRESİ

Dosya No : 1995/765
GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI 

GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN
■ Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı:
Gemlik Tapu Sicilinin 17.3.1992 tarih ve pafta: 1, ada : 261, sahife:786 ve parsel: 

14 de kayıtlı Gemlik Kayhan Mahallesi Şehit Mustafa ve vefa sokak mevkiinde kain 
87.89 m2 miktarındaki arsa üzerine inşa edilen bir zemin kat ile dört normal kattan 
ibaret meskenlerden :

Zemin kat ile birinci katın na tamam vaziyette 2. nci, 3. ncü , 4 ncü katların bit
miş vaziyette olduğu ve bilirkişi tarafından ;

Zemin kata 300.000.000.- Lira
1 nci katta 350.000.000.- Lira
2 nci katta 800.000.000.- Lira
3 ncü katta 800.000.000 .- Lira
4 ncü katta 800.000.000.- Lira ki tamamına 3.05Ö.000.000.- kıymet takdir edilen 

gayrimenkulierden borçluya ait 806.322.000.- Lira kıymet takdir edilen 2 3/87 hissesi 
açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

Taşınmaz açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.
SATIŞ ŞARTLARI
1- Satış 6.5.1996 pazartesi günü saat 11.00- 11.20 arası GEMLİK İCRA MÜDÜR

LÜĞÜNDE açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin 
%75'ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını 
geçmemek şartı ile .ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın 
taahhüdü baki kalmak şartiyle 16.5.1996 perşembe günü aynı yer ve aynı 
saatlerde ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bü miktar elde edile -
memişse gayrimenkul çok artıranın taahhüdü üzere artırma ilanında
gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma 
bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40 mı bulması ve satış isteyenin ala - 
cağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka,, 
paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle 
alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

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

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki hak
larını hususiyle fdiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş 
gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit 
olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
• 4. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin fes

hine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli 
arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen 
mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt fazi ayrıca hükme hacet kalmaksızın 
Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacak
tır.

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 995/765 sayılı dosya numarasıyla 
dosyamıza başvurmaları ,İlan olunur.

(İc.İf.K. 126)
(*) İlgililer tdbirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. İcra Müdürü
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KONSENSÜS
Erkeklerin ellerinde mi 
ki erkek olmamak!
Mutlaka, en az, erkek olmak 
kadar güzeldir kadın olmak.
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EL... EL... EL...
-Hala komünist suçlamasıyla geviş getiren 
dangalaklara. Ya da komünist imajıyla beşin
ci kol faaliyeti yürüten erkekli-dişili solak 
faşistlere.
Rüzgarlarla gel 
dalgalarla gel 
ırmaklarla, barajlarla 
kokuşan çöplerle gel. 
Gökkubbeden gel 
Yedi kat yerin 
dibinden gel!..
MAGAZAKİ'den gelme 
HİROŞİMA'dan gelme!..

5 Mart 1996 GEMLİK
ADRESİNİ ARAYAN MEKTUPLAR

1) En zevksiz şey, konuya uzak, yatkın olmayan 
kimselerle politika, sanat ve özellikle felsefe 
üstüne tartışmaktır.
2) Yolcuların da türleri vardır. En uçuk deneylerin 
süzgecinden geçerek, duygu, düşünce ve sezgi 
dünyasında yolculuk yapanlarsa, zaman -mekan 
boyutunu aşanlardır.
3) Anarşi de terör de ister düşünsel ister yaşamsal 
planda olsun yıkıcı bir yıkımdır. Eskinin bağrındaki, 
eskimeyen evrenselin yüreğinde, yeninin yeşerip 
gelişmesi, geliştirilmesi ise apayrı bir olay.
4) Ne kadar etkili ve popüler olurlarsa olsunlar 
BAZI yazar ve sanatçılar(l) inek gibidirler. Aslını- 
astarını bilmeden, önüne konulanı işkembelerine 
atar sonra da geviş getirirler. Öylece hayranlanna 
bir şeyler(l) ilettiğini sanırken, otu önüne koyan
ların arkalanndan nanik yaptığını, çok az da olsa 
bazdan görür ve onlara acırlar!
5) Saflığa yatmak şeytanın melek yüzüdür. 
Zamanla insanın çizgilerine aksetmesi kaçınılmaz 
olur.

"Bütün büyük işler 
küçük başlangıçlarla olur"

"CİCERO"
"BÜYÜK YATIRIMLAR VE 

YAPILACAK ÖN ÇALIŞMALAR"
Gemlik Belediyesi, doğalgaz boru 

hattı için ilk adımı attı.
Bursa Belediyesi ve BOTAŞ yetkilileri 

ile "danışma ve sohbet" görüşmeleri 
yapıldı.

Şimdi, bekleme dönemi başladı.
Ama... "Bekleme döneminde de", 

yapılması gereken, çok önemli çalış
malar var.

1- Öncelikle, Belediye bünyesinde, 
doğalgaz işiyle ilgilenecek bir "teknik- 
birim" kufmak gerekiyor.

2- Bu teknik birimin, daha şimdiden 
kolları sıvıyarak, "kabaca", Gemlik-için- 
dekl "boru hattı güzergahı", çalışmaları
na başlaması lazım.

3- Bu hattın ne kadar zaman alacağı, 
kaça mal olacağı ve finansmanının nasıl 
temin edileceği hakkında bir "ön fizibilite 
çalışmaları" yapmak gerekecektir.

Bu çalışmalar "projenin düğmesine 
basılınca" BOTAŞ tarafından yapılacak. 
Ama...

Bu işin ön hazırlıklarının, Gemlik 
Belediyesince, şimdiden yapılması 
"BOTAŞ'ın projeyi inceleme dönemini" 
kısaltır.

4- Belediye tarafından hazırlanacak, 
"ön fizibilite çalışmalar" için, "ünlü proje 
ve danışmanlık" firmalarını, kiralamaya 
gerek yok.

Bu çalışmaları, tecrübeli, bir kaç 
teknik elemanın, belediyeye alınmasıyla, 
yapmak mümkündür.

Doğalgaz kullanımındaki ucuzluk ve 
yaşama getirdiği kolaylık, çok yakında 
diğer ilçe belediyeleri tarafından da, 
farkedilecektir.

O zaman, Bursa belediyesinin de, 
politikacıların da, BOTAŞ'ın da tercihi 
güçleşecektir.

Bu bakımdan, Belediyemiz, şimdiden 
bir fizibilite raporu hazırlar ve bu raporları 
ilçeyi ziyarete gelen, Bakan ve poli
tikacıların eline tutuşturursa, "diğer talep 
sahiplerinden bir adım önde olur" ve pro
jeyi gerçekleştirme şansı artar.

Evet... kolları hemen sıvamanın tam 
zamanı...

"MÜNASEBETSİZ"
Kadın : "Ben ölürsem ne 
yapardın?"
Erkek : "Sen ne yaparsan aynı 
şeyi..."
Kadın : "Münasebetsiz sen de.." 
İnsanların iç dünyaları, dışarıya 
vuramadıkları gizlilikler dolu..

Anayol Hükümetinde şimdilik 
ortalık, "Süt-liman" görünüyor.

En azından, böyle bir görüntü 
verilmesine, özen gösteriliyor.

Ama... Acaba iki liderin 
içlerinden, neler geçiyor.

- Birisi, öyle bir yönetim 
göstereyim ki, “rakibimi unut
turayım"

- Diğeri, yönetimde tıkanma 
oldukça "benim kıymetimi anlar
lar." diyemi düşünüyorlar acaba?

Böyle düşünüp, düşünmedik
lerini tabi ki bilemeyiz.

Ama.. İki lider, ayni zamanda 
rakip olunca, ister İstemez İnsanın 
aklına "böyle muzur şeyler" gell 
yor.

Biri sizi bir defa aldatırsa, suç 
onundur.
İki defa aldatırsa, bilin ki suç 
sîzindir.

'__________________ S. BERNHARD

Sözün sahibi keşke günümüzde 
yaşasaydı.
Yaşasaydı da, politikacılar 
tarafından, yüzlerce defa 
aldatılan, vatandaşın halini, bir 
görseydi.
Belki şöyle devam ederdi.
"Sizi, ikiden fazla aldatan kişiyi, 
başınıza yönetici yapın."
"Artık siz akıllanmaz siniz, derdi- 
nize yanın"

"Hiç bir şey, öfke kadar, insan 
düşüncesini, saptıramaz"

"MONTAIGNE"
(CHP) DE "SULAR 
DURULMUYOR"

Cumhurlylet Halk partisi "yedi 
parça"

Evet... İşte böyle diyor, İstanbul 
basını.

Ve... Bu “parçalanmış aile liderleri
ni" şöyle sıralıyor.

Keskinciler, Topuzcular, tarafsızlar, 
muhalifler, Devrimci Sol, Karakaşçılar 
ve karayalçın'cılar

Ne kadar çok, gurup var değil mi?
İnsan, yazarken yoruluyor.
24 Aalık'ta alınan ağır yenilginin 

sebebleri, araştırılacak yerde, herkes 
birbirini suçlamaya devam ediyor.

Ülkemizde, en tahsilli delege yapısı
na ve parti yönetimine sahip olan, 
Cumhuriyet Halk Partisi "kavgaya 
doyamıyor"

Kavga ederken, yenilginin esas 
sebebenini, farkına bile varamıyor.

Aslında halkımız bu sebebi, onlar
dan iyi biliyor.

Bölünmüşlük, parti içi hizipler ve 
kendini beğenmişlik.

Birbirlerini dinlemeyen, birbirlerini 
beğenmeyen bu yöneticiler, halka 
ne verebilirler.

Halk ile nasıl bütünleşirler.
Herkesin, kendi doğrusu geçerli.
kimsenin, diğerini dinlemeye bile, 

tahammülü yok.
Uzlaşmayı, zaten unuttular.
Bu kargaşayı ve kavgayı o kadar 

benimsemişler ki, "buna, parti içi 
demokrasi sağlıklı İşliyor" diyorlar.

Değerli düşünür, Mevlana'nın bir 
sözü geldi aklıma; "kültürlü geçinen 
ve okumayıseven, sosyal demokrat
lara" bir hatırlatayım dedim.

Şöyle diyor mevtana.
"Kitaplardan önce, kendimizi 

okuyalım"
Özellikle, partiyi "yediye bölen" 

gurup liderlerinin "kendi kendilerini, 
dinlemesi" lazım.

Kenailerinden çok, parti çıkarları ön 
plana almları şart. Yoksa, bu kafada 
giderlerse, "umut olmak bir yana" 
"yetmişyediye bile" bölünür,giderler.

! 3/87 hisse
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6) Adem ile Havva'dan beri toplumların her kesi
minde ERYNİ'ler vardı. Bundan böyle de var ola
caklar. Çünkü onlara gereksinim duyan çopurlar 
hiçbir zaman eksik olmadılar, olmazlar da!
7) Bütün dünya, bir İnsanı kontrol etmeye 
başlamışsa ,"bu bir insan" dünyanın kontrolünü 
eline geçirmiş demektir. >
8) Ciddi yaşamak, hayatla dalga geçmeyi 
becerebilmektir. Doğal ki bunun da incelikleri var!
9) Karanlıkta kurşun sıkanlar, onun sert kayalara 
çarparak yine kendilerine yönelebileceğini de 
düşünebilmelidirler. Ne denli profesyonel ve 
kaşarlanmış olurlarsa olsunlar.
10) Evrenimizin nimetleri paylaşılır, kontrolü ele 
geçirilirken, risklerinin de paylaşılmasına karşın, 
bu büyük pokerde, toy bir oyuncu olmak, devre 
dışı kalmak da var! Yazılı, yazısız yasalara, hem 
yazılı hem yazısız yasalara dayanarak, iklll-üçlü- 
çoklu İktidarlar yaratarak, uyarıları kusur görüp 
kulakları tıkayarak, yıldızlan yok sayarak... Yaya- 
yapıldak kalmak da var!
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Çocuk 
eğitiminde 
arkadaşlığın 
rolü büyük

Zeytin üreticilerine ödeme
Marmarabirlik, 15 milyon lira ve altında ala

cağı olan zeytin üreticilerine borçlarını öde 
meye başladı.

Marmarbirlik Genel Müdür Vekili Cafer 
Güleç, yaptığı açıklamada, 1995 yılı kampan 
ya döneminde satın alınan 2 trilyon 450 milyar 
liralık 208 bin ton zeytin bedelinin, 1 trilyon 403 
milyar lirasının ödendiğini söyledi.

Güleç, Birlik'ten 15 milyon lira ve altında 
alacağı bulunan üreticiler paralarını alacak
lar. Bu ödemeler yaklaşık 47 milyar lirayı bula -

cak.
Güleç, kalan yaklaşık 1 trilyon liralık borç • 

da, en kısa zamanda üreticiye ödeneceğini 
belirterek, hükümetin kurulmasıyla birlikte, üreti
cilere kalan borçlarda ödenecek. Amaç, 
borçların en kısa sürede sıfırianmasıdır.

Marmarâbirlik, üreticilere olan borçların 
ödenmesinde 910 milyar lirayı kredi yoluyla, 
496 milyar lirayı da kendi özkaynaklarıyla 
karşıladı. (BYE)

İLAN
S.S. ÖZ DAMLA KENT KONUT YAPI 

KOOPERATİFİ TASFİYE KURULUNDAN
Gemlik Ticaret Sicil Memurluğunda kayıtlı 

bulunan S.S. Özdamla Kent Konut Yapı 
Kooperatifinin 25.6.1995 tarihinde yapmış 
olduğu Genel Kurul toplantısında koopera 
tifln tasfiyesine karar verilmiştir.

Kooperatifte alacağı bulunan hakiki ve 
hükmi şahısların alacaklarının dayandığı bel - 
gelerle birlikte, Hamidiye Mah. Okul Sok. 
Damlakent Sitesi D Blok adresindeki tasfiye 
kuruluna müracaatları ilan olunur.

Arkadaş edinemeyen 
çocukların önemli ruhsal 
sorunlarla karşı karşıya 
kaldıkları bildirildi.

Kişinin diğer insanlarla 
sosyal ilişkiler kurabilmesinin, 
çocuklukta arkadaş edinme 
becerisi kazanmış olmasıyla 
mümkün olabilir.

Ebeveynlerin, çocukların 
arkadaşı olup olmadığına 
dikkat etmelerini isteyen 
yetkililer, arkadaşsız büyüyen 
çocuklar önemli psikolojik 
sorunlar yaşarlar. Kişiliklerini 
geliştiremezler, topluma ' 
küsüp içe kapanırlar.

Arkadaş edinmede 
güçlük çeken çocukların 
uzmanlara götürülmesi öne 
riliyor.

Çocukların toplumsal 
eğitiminde arkadaşlığın 
büyük önemi var. Arkadaşlık, 
çocukta doğuştan var olan j 
toplumla kaynaşma, bir
leşme, bütünleşme duy
gusunu geliştirmekte, 
çocuğu bencillikten uzak- 
laştımakta, çocuğa kural
lara uygun yarışma ve 
yasama zevki kazandırmak
tadır.

Çocukluk döneminde 
sağlıklı ilişkiler kurabilmenin 
tüm yaşamı boyunca bireyin 
mutlu ve başarılı olmasını 
sağlıyor.

GEMLİK REHBERİ

ULAŞIM
Uludağ Turizm 5131212
Aydın Turizm 5132077

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

TAKSİLER

Hastaneler
Devlet Has. 5139200
SSK Hastanesi 5132329
Mer.£ağ. Ocağı 5131068

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

Gerekil Telefonlar 
itfaiye no
Polis İmdat 155
Jandarma imdat 156
Jandarma K. 5131055
Polis Karakolu 5131579
Gar. Kom 5131206

Resmi Daireler
TEK Arıza 5132066
TEK işletme 5134503
Turizm Der. 5131274
Spor Sah. 5131900
Orm. Böl. Şf. 5131286
Milli Eğt. Md. 5131174
Halk Eğt. Mrk. 5131646
Halk Kütüp. 5131353
As. Şb. 5131057
Karayolları 5131308
Liman Bşk. 5131133
Mal Md. 5131095
Nüfus Md. 5133742
Özel İd. Md. 5131507
Tapu Sic. Md. 5131414
Müftülük 5131364
Gümrük Md. 5131411-5130024
Tekel Md. 5131042
Ver. Da. Md. 5132360
İlçe Tar. Md. 5131186
İlçe Seç. Md. 5134994

Gemi Saatleri
Yalova -Sirkeci (İşgünleri) 

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

Deniz Otobüsü
Yalova -Kabataş (İşgünleri) 

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

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

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

TUP DAĞITICILARI
Aygaz 
Özgaz 513 12 95
Tekgaz 514 1700
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 16 37
İpragaz 513 88 43
Habaşgaz 513 22 59
Likit gaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 514 28 41
Alevgaz 513 65 00

513 40 95

Gemlik'te
sinema günleri:

AİLE SİNEMASI
Bu hafta:
BUDALA DEDEKTİF

Tel: 513 13 29
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I TEŞEKKÜR 1
I Odamızın 29 Mart 1996 Cuma günü

Gemlik Belediye Düğün Salonu'nda yapılan 

Genel Kurul Toplantısında, değerli esnafımızın 

oylarıyla seçilmiş bulunuyoruz.
Sayğı değer esnaflarımıza şükranlarımızı bir borç bilir. 

Görevimizi en iyi şekilde yapacağımıza söz veririz.
Gemlik Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası 

Başkanı ve Yönetim Kurulu Adına 

İbrahim TALAN

^TEŞEKKÜR
MİLTON 28 Mart 1996 Perşembe günü vefat eden annem

AİLE ÇAY BAHÇESİ
Düsiin, nişan ve özel günleriniz 

için rezervasyonlarımız 
devam ediyor

İskele Meydanı GEMLİK
Tel: 513 10 71

ELEMAN ARANIYOR
İtalyan Patantle Isı sistemleri 

pazarlayacak
O Giyimine özen gösteren 

. O Konuşması düzgün
O Güvenilir

O Pirim esasıyla çalışacak
BAY VE BAYAN 

ELEMANLAR ARANIYOR 
Müracaat: Tel: (0.224) 271 00 71

KAYIP
Oğlum Mukaddes 
Akman tarafından 
adıma bakmakla 
yükümlü bulunan

Sağlık karnemi 
kaybettim,

Hükümsüzdür, 
Yeter AKMAN

' İLÇEMİZİ TEMİZ ■
I TUTALIM :

Fatma SALGUT'un
cenazesine bizzat gelen 

Sayın Belediye Başkanımız 
Nurettin AVCI’ya 

ANAP İlçe Başkanı Say-.i 
Adnan TEKİN’e

CHP İlçe Başkanı Sayın

Mehmet Ali KAYA’ya
Küçük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı ve 

yöneticilerine, tüm dost, akraba ve arkadaşlarıma 
teşekkürü bir borç bilirim.

Ailesi Adına 
Niyazi SALGUT

0 0

1 ı
i
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"W*
Canavarı 

olmayın'1'

U
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K AY 1 P
İzmir Nüfus 

Müdürlüğünden 
aldığımız nüfus 
cüzdanımız ve 

Uludağ Üniversitesine 
alt sağlık kartımızı 

kaybettik.
Hükümsüzdür. 

Melisa- Evren ÜNAL

K AY 1 P
İzmir Nüfus 4

Müdürlüğünden ı 
aldığım nüfus 1 
cüzdanımı ve

Gemlik Gümrük 1
Müdürlüğünden j 

aldığım nüfus j 
cüzdanımı kaybettim.

Hükümsüzdür. 1
Nihal ÜNAL
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KOitrEZ OFSET '"17”“
Yarım saat içinde bilgisayar sistemi ve kaşe makinemizle 

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

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

1995 yılında en çok vergi ödeyen gelir vergisi mükellefleri belli oldu 

Hüseyin Özan İ995 
Vergi Rekortmeni

31 Mart 1996 tarihine kadar Vergi Dairesine 1995 yılına ait kazançlarından dolayı beyan
name veren mükelleflerin değerlendirmesi yapıldı. 1995 yılı vergi rekortmenliğini 4 milyar 546 
milyon 860 bin lira ile Hüseyin Ozan kazanırken, ikinciliği 2 milyar 263 milyon 555 bin lira ile 
Haluk Alton aldı. Üçüncü Mehmet Avcı ise 1 milyar 321 milyon 327 bin lira gelir vergisi 
ödeyecek. Haberi ve kimin ne kadar vergi ödeyeceği Sayfa 3'te

Gemlik'te benzin 49 bin 220 lira oldu.

Petrol ürünleri 
zammı şok yarattı

Esnaf Odası Baş kanı İbrahim Talan esnafı uyardı:

"Ruhsatlarınızı yenilemeyi unutmayın"
|. Gemlik Muhtelif Esnaf 
Odaları Başkanı İbrahim 
Talan, yaptığı açıklama- 
da, belediyeden çalış- 
'ma ruhsatı alan 
[esnafların, Sağlık 
[Bakanlığı düzenlemesiyle 
«yeniden ruhsat çıkara
caklar. Yeni ruhsatlar 
Kaymakamlıktan ah - 
nacak.
p Ruhsat verme işlem
lerinin kaymakamlıklara 
[devredilmesiyle, 

HAFTAYA BAKIŞ

Meclisi
olağanüstü 
toplanıyor

O Kadri GÜLER

Enflasyon yine hortladı
Petrol ürünlerine bir ay geçmeden ikinci kez yapılan zamlar 

toplumda "şok1 etkisi yarattı.
Mart ayında TUPSAŞ tarafından yapılan ayarlamanın 

piyasalara yansıması daha yeni yeni ortaya çıkarken, ardından bak
ilenmeyen ikinci zam bakalım şimdi ne getirecek.
-- Birinci zam dalgasının ardından, Belediye otobüsleri bile fiyat

larını yeniden ayarlamak zorunda kaldılar. 30 bin lira olan Gemlik-
Bursa arası yolcu taşıma ücretleri 40 bin liraya yükseltildi.

Zam yalnız bununla mı kaldı. Halkın en çok tükettiği ekmek 10 
[ bin liradan 12 bin 500 liraya yükseldi.

Bunlar somut olarak gördüğümüz, hergün yüz yüze olduğumuz 
zamlar.. Her kullandığımız ürüne yansıdı ardından..

5 Nisan "Ekonomik Önlemler Uygulama Planı" nın üzerinden 
iki yıl geçmesine karşın enflasyon aşağılara çekilemedi.

5 Nisan kararlarının amacı, "Enflasyonu hızla düşürmek, Türk 
lirasına istikrar kazandırmak, ihracatı arttırmak, ekonomik ve 
sosyal kalkınmayı, sosyal dengeleri de gözeten bir temele oturt
maktı.

Şimdi geriye doğru bakalım.
Halka ve iş yaşamına büyük bir darbe olan" 5 Nisan önlem

leri" yararlı olabilmiş midir?
Kocaman bir hayır.
Enflasyon düşmemiştir. DİE'nin üç aylık enflasyon rakam - 

lan ortada. Toptan eşyada yüzde 24.3, tüketici fiyatlarında 
yüzde 19.5 oldu, mart ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalara göre 
yıllık enflasyon, toptan eşyada yüzde 72.1, tüketici fiyatlarında 
yüzde 80.9 olarak ortaya çıkmakta.

1994 yılı başında dolar 14 bin 538 liradan, 5 Nisan tarihinde 
23 bin 78 lira, 6 Nisan tarihinde ise 32 bin 32 lira, bir gün sonra 

I ise 39 bin 993 lira olmuştu. Bugün dolar 71 bin 850 lira.
Herede bunun Türk lirasının değerini koruması...

I - İhracaatımız mı artıyor? Hayır.
Bu enflasyon ekonomik İstikrarı sağlamaz, sosyal dengeler 

I sosyal kalkınmazı sağlamaz.
Nasıl düzelecek bu işler. Kim düzeltecek bu ekonomiyi?

belediyeden ruhsat 
alanların yeniden ruhsat 
çıkarmaları gerekiyor. 
Esnaf Odaları Başkanı 
İbrahim Talan, esndfin 
karşısına sürekli 
bürokrasinin çıkarılmasını 
eleştirdi. Talan,"Esnafımız 
kanunlara saygılıdır. Zor 
durumda kalmamaları 
için verilen süre içinde 
Kaymakamlıktan ruhsat
larını çıkarmalıdırlar 
şeklinde konuştu.

Pazar Caddesinin sonunda 
bulunan meydana Ahmet 
Sürenin adı verilecek

Belediye Meclisi 15 
Nisan 1996 pazartesi 
günü olağanüstü 
olarak toplanacak.

Belediye Başkanı . 
Nurettin Avcı tarafın
dan, top lâhtıy a 
çağırılan Belediye 
Meclisi gündeminde, 
eski pazar caddesi 
sonunda bulunan 
meydana, bir süre 
önce geçirdiği kalp 
krizi spnucu ölen, 
Gemlik. Halk Dansları 
Folklor Der neğl 
B.aş.kanı Ahmet 
Sürep'ln adının ve 
rllmes^Beled İye 
Avukatı maaşının 
görüşülmesi, 1996 yılı 
oto park bedellerinin 
belirlenmesi1 ve Imarld 
İlgili konular yer alıyor.

Kısa kısa Kısa Kısa
Gemlik'te "deli 
daha"ya rastlanmadı 
Gemlik Zabıta Müdürlüğü 
ekipleri, geçtiğimiz hafta 
ilçemizdeki kasap ve et 
satan marketlerde yaptığı 
incelemede, bozuk et ve 
deli dana hastalına rastla
maklar.

Haberi sayfa 3'ie 
Gemlik'te ilk özel 
■liklinik açıldı 
fertiğimiz hafta cumar
tesi günü ilçemizde ilk kez 
özel bir sağl*k polikliniği 
hizmete açıldı. Yeni poli- 
klinik günde 24 saat açıt ? 
kalacak.

Haberi Sayfa 3'te 
Belediye'de 
numara taj bürosu 
oluşturuludu 
Gemlik Belediyesi 
bünyesinde konut ve işyer- 
lerinin sağlıklı numaralan- 
iİlaİiİcIn iki memurlu 
"Nümarataj Bürosu" oluş

turuldu.
Haberi Sayfa 3‘te 

Zeytinlerde güve 
mücadelesi başladı 
Zeytin ağaçlarının amansız 
zararlılarından olan güve 
ve halkalı leke hastalığı ile 
mücadelenin başladığı

İMMarrn Müdürlüğü yet - 
kinleri zararlılara karşı bakır - 
Qİ|»ikler ve göztaşı kul - 
jOlmasını istediler.

Haberi Sayfa 3'te 

Belediye 
Başkanı'ndap 
kahvaltılı basın 
toplantısı

Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, bugün saat 
lO.oo da basın mensup 
lanyla kahvaltıda toplantı 
yapacak.

Deniz Restaurant'ta 
yapılacak plan basın 
toplantısın#^ ilçemizde 
bulunan yerel basın sahip
leri İle Bursa vık İstanbul 
basınının femsitclleh katıla ♦ 
cak.

Akaryakıt fiyatlarına 
bir ay olmadan TÛPAŞ 
tarafından yapılan ikinci 
zam piyasalarda "Şok" 
yarattı.

Mart ayında petrol 
ürünlerine yapılan zam
ların etkisinin piyasalarda 
yeni yeni gözükmesine 
karşın, ikinci olarak ürün
lere yapılan yüzde 15'lik 
zam esnafı ve tüccarı 
olumsuz etkilerken, tüketi
ciler zamların kendilerine 
iki katryansıyacağını vur
guladılar.

G emli k'‘Tüketiciler 
Derneği Başkanı Ziya 
Yüksel, gazetemize yap
tığı açıklamada zamları 
anlamsız ve insafsız 
olarak niteledi.

Dar gelirlinin ve sabit 
gelirlilerin bir zam şokun
dan çıkmadan ikinci zam 
şokuna girdiğini söyleyen 
Yüksel, "petrola yapılan 
zamlar piyasaları ve

kutlanıyor
Türk Polis Teşkilatının 

kuruluşunun T51. 
yıldönümü bütün yurtta 
geçtiğimiz haftadan 
başhyarak kutlanmaya 
basandı.

İlçemizde de yarın 
saat 10.co da Atatürk 
anıtı önünde düzen - 
lenecek törenlerle haf
tanın kutlaması prog 
ramı gerçekleştirilecek.

Daha sonra Belediye 
Düğün Salonunda veri 
lecek kokteyle katıhnıla- 
oak, yarışmalarda ödül 
alan öğrencilere ödülleri 
dağıtılacak.

sayfa 3t» 

ARADA BUL...

VERDİ SÖZÜ, Eni YEMİNİ 
SEÇİLDİ ŞEHİR EMİNİ 
GEMLİK'Tİ HİZMET ZEMİNİ
ARADA BUL.
ÇEKMEK LAZIM, GEMİNİ...

İnan
Emniyet güçlerine kuruluş yıldönümümlerinde tebriklerimi 
ve başarı dileklerimi sunar, aramızdan ayrılanlan rahmet 
le anarım.

tüketicileri çok olumsuz 
etklllyecek. Hükümet 
petrol zammını gözden 
geçirmeli" dedi.

Zamlar ko.nusunda 
esnafında olumsuz et 
kilendiğini söyleyen < 
Muhtelif Esnaf Odaları 
Başkanı. İbrahim Talan, 
"Petrol zammı esnafı 
olumsuz etkiliyecek, bir 
ay içinde iki kez zam 
piyasaların allak bullak- 
solamasına neden ola
cak " dedi.

Yapılan zamdan sonra 
ilçemizdeki Shell istasyon
larındaki eski ve yeni 
petrol ürünlerininin fiyat
ları şöyle: Eski Yeni 
N. Benzin 42.800 49.220 
Süper " 46.200 53.130
Kurşunsuz" 46.200 53.130 
Motorin 32.800 37.720 
Tüpgaz(l 2kg) 440.000-» 
510.000 TL.
Tüpgaz (2kg.) 85.000- 
100.000 TL.

Cumhuriyet llkoğıetim Okulu duvarına takıldı 

Tankut Öktem'den 
Atatürk maskı 
Ünlü Heykeltraş Prof.
Tankut Oktem, 
Cumhuriyet İlköğretim 
Okulu bahçe duvarına 
2 x 1.5 metre ölçülerinde 
dev bir Atatürk maskı 
yaptı.
Geçtiğimiz günlerde 
Cumhuriyet Okulu 
duvarına takılan Atatürk 
maskının açılışı için 
hazırlıkların 
sürdürüldüğünü söyleyen 
Okul Müdürü Şanlı, 
Tankut Hoca'ya teşekkür 
etti.

Haberi sayfa 4'te
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AB YılmazAKKILiÇ

Opera seyreden ilk Osmanlı
Yirmisekiz Mehmet Çetebi, 18. yüzyıl 

osmanlı devlet adamlarından, tari
himizin "Lale Devri" adıyla anılan döne
minden önemli görevler almış -oğlu 
Sait Çelebi (sonra paşa), anımsaya- 
caksınızdır, İbrahim Müteferrika ile bir
likte İlk "Osmanlı BasımevCnl kuran kişi 
olarak uygarlaşma sürecinde yerini 
alacaktır-. Yirmisekiz Mehmet Çelebi 
uzun süre devlet hizmetinde bulunduk- 
tan sonra, ünlü "Patrona 
ayaklanması"nın ardından gözden 
düşerek Kıbrıs'a sürülmüş ve 1732'de 
Lefkoşe'de ölmüş...

Çelebi, OsmanlI'nın barış arayışları 
sürecinde Paris seferliğine atanmış. 
1721 yılı mart ayı başlarından temmuz 
sonuna değin Parist'te kalmış. Gerek bu 
göreviyle ilgili anılarını, gerekse gidiş ve 
dönüşürce yaşayarak tanık olduğu 
olayları Fransa Seyahatnamesi adıyla 
yazıya dökmüş.

Yıllar sonra bu yapıt, Şevket Rado 
tarafından sadeleştirilerek 1970'te 
"Hayat yayınlan'1 arasında yayımlandı.

Seyahatname her yönüyle merak 
uyandırıcı. O çağda OsmanlI'nın 
Batı'ya, Batı'nın OsmanlI'ya bakış 
açılarını sergilemesi bakımından 
önemli bir kaynak. Ama özellikle 
“opera" seyreden -galiba- ilk osmanlı 
bireyi olarak kağıda döktüğü izlenimleri 
son derece ilginç.

Bugün, siyaset aleminin "hay ü 
huy"u arasında, okurlarıma biraz soluk 
aldırabilmek umuduyla Çelebi'nin 
Seyahatnamesi'nden opera ile ilgili 
pasajlar aktaracağım...

"Paris şehrine mahsus bir oyun var 
imiş. Opare (opera) derler imiş. Acaip 
san'atler gösterir imiş. Ol şehre mahsus 
imiş- oysa Batı'da opera Rönesans'la 
birlikte sahnelenmeye başlanmış-. 
Şehrin kibarlan varırlar, Vasi (o sıra 10- 
11 yaşında bir çocuk olan Kral Louis 
XV'in vasisi) dahi ekseriya varır, Kral 
bile ara sıra gelir imiş. Birgün bizi Vasi 
Merşal davet etti. (...) Vasi'nln sarayına 
bitişik bir yere vardık. Ol sarayı mahsus 
opare İçin yapılmış. Rütbesine göre 
herkesin mahsus oturacak yerleri var.

Bizi Kral ın oturduğu yere götürdüler. 
Kırmızı kadife ile döşenmiş idi. Vasi 
Merşal dahi gelmiş, yerinde otururdu. 
Her taraf erkek ve kadın ile baştan 
başa dolmuş idi. Ve yüzden fazla 
çeşitli saz hazır idi."

"Önümüde sazendelerin olduğu 
mahalde, İşlemeli bir büyük perde 
asmışlardı. Tama yerleşildikten sonra 
birden bire ol perde kaldırılıp ardından 
bir büyük saray zuhur eyledi. Sarayın 
avlusunda oyuncular kendilerine mah
sus elbiseleriyle ve yirmi kadar peri 
yüzlü kız pırıl pırıl taşlı elbise ve fistan- 
larıyle meclise parıltılar salup, sazlar 
dahi hep birden nağmeye giriştiler. Bir 
müddet raksolunup, sonra opareye 
başladılar.

GEMLİK KÖRFEZ 
||||l Haftalık Siyasi Gazete

Yıl: 23 SAYI: 1109 
Fiyatı :10.000 TL.

/ Sahibi ve Sorumlu Müdürü : KADRİ GÜLER 
^^^ıetim Merkezi: Gazhane Cad. No.51/A 

Tel: 513 17 97 GEMLİK
Basıldığı yer: KÖRFEZ OFSET

Matbaacılık Yayıncılık - Tanıtım Hizmetleri

Bunun aslı bir hikayeyi canlı göster
mek. Her hikayeyi bir kitap edüp bas
mışlar. Hepsi otuz kitap olmuş. Her 
birinin adı var. Her mecliste bir başka 
hikayeyi henüz oluyormuş gibi göster
diler.

Bizim olduğumuz mecliste bir 
padişah var imiş. Bir başka padişahın 
kızına aşık olup istemiş. Amma kızı dahi 
bir başka padişahın oğluna aşık imiş. 
Aralarında geçen halleri ayni ile gös
terdiler. Mesela padişah kızın bahçe
sine varacak oldu. Önümüzdeki saray 
bir anda kaybolup yerinde bir bahçe 
zuhur etti ki, limon ve turuç ağaçlarıyla 
dolu idi. (...)"

"Bu oparenin kibar takımından bir 
itibarlı kimse Nazır'ı var. Masrafı çok 
bir sanat olmağla gelirini dahi düşün
müşler ve büyük devlet malı 
bağlamışlar."

"Ve bir vakit oldu ki, dua için kilise 
ye varacak oldu. Ol bahçe yerinde 
gerçekten bir büyük kilise peyda oldu. 
Aralarını soğutmak ve ayırmak için 
sihirbaza müracaat iktiza edüp türlü 
türlü sihirler gösterüp ateş oyunları 
ettiler."

"Kral sarayında, divanhane tarafın
da böyle bir cemiyet için mahsus bir 
rakıshane yapmışlar. Evvelkinden 
büyük bir gayet tekellüflüdür. Divan 
somaki mermerden, yaldızlar içinde 
acaip tasvirler ile süslü. Tavanına 
varıncaya dek dört kat localar 
yapılmış. Jengari (bakır çalığı rengi) 
mermerden trabzanları ile gayet boş 
bir mahaldi. Vardığımızda kibar 
karıların çoğu altınlar içinde bir ziynete 
bulanmış mücevher elbiseler ile 
gelmişler, her biri bir locada otur
muşlar idi."

Opera seyreden ilk OsmanlI'nın 
anlattıkları böyle. Sanırım biraz abart
mada var. Ama gerçek şu ki, Doğu'da 
skolastiğin egemenliği bütün ağırlığıyla 
hüküm sürerken, Batı -aristokrasisi ile de 
olsa- kısır döngüsünü kırmış, sanatsal 
zenginliğin o başdöndürücü dünyasıyla 
tanışmıştı.

Çelebi'nin anılarını aktarırken 
Saruhan Ayber uğradı, ne yazdığımı 
sordu, anlattım.

Güldü, "Osmanlı operayı ilk kez 
seyrediyor ama, aslında o sıralarda 
operaya girmişti" dedi.

Doğru, Batı'nın operalarında Doğu 
ve Osmanlı vardı, ama var olduğunu 
geç öğrendi.

İlk türk operasını 1916'yla 1920 
arasında BursalI sanatçı Mehmet Baha 
Pars besteledi: Abdülhak Hamit'in 
Nesteren'iydi bu. Ama sahnelenen ilk 
türk operası, Atatürk'ün isteği üzerine 
Ahmet Adnan Saygun'un 1934'te 
bestelenerek Rıza Şah Pehlevi onuruna 
sahnelenen Özsoy'dur.

Hayli gecikmişiz değil mi? ...

Doğayı 
Sev, 

yeşili 
Koru

yazıyorum
Necati KARTAL

BİR GARİP nAYDINnDAN(!) "İNCİ"LER.

Tarım toplumunda bireyin, yeniden 
üretimini; .gerek ekonomik, gerekse 
sosyal ilişkiler bakımından devam ettire- 
bilmes için, her yeni gelişen bilgiye Ihtl 
yacı yoktu. Dedesi, babası, amcası vb. 
eski sösyal çevresinden gördüğü ve 
aldığı ''gelenekler" , üretimini ve sosyal 
yaşantısını devam ettirmede yeterli idi.

Ancak, sanayi toplumunun gelişme
si, bilgiyi, padişah, kral ve çevresinden 
kurtararak, üretimin çeşitlenmesini ve 
bilginin gelişerek, sokağa inmesini 
sağladı.

Günümüzde ise, telekomünikasyon
daki gelişme, en az tarım toplumun - 
dan, sanayi toplumuna geçiş kadar, 
etkili ve bilgiye ihtiyaç duyulan bir çağı 
ortaya çıkarmaktadır.

Bu çağı kavramayan her kesimin 
temsilcilerinde, eskiye duyulan özlem ve 
yeni gelişen dünyaya tepki, neredeyse 
geleneksel bir hal aldı. .

Geçen yıllarda, Milliyet gazetesinde 
"Solun geri kalmışlığı''na ilişkin entellek- 
tüel bir yorum vardı. Başlığı ilgimi çektiği 
için yazı dizisini detaylı okumuştum. Bazı 
bölümlerine katılmakla' birlikte, "solun 
çağ dışı kalması" gibi genel bir içeriğe 
katılmam mümkün değildi.

Ne varki, 4 Nisan perşembe akşamı 
Çağdaş Gazeteciler Derneği' nde 
yapılan bir söyleşiyi izledikten sonra, 
bazı sol(!) mantık üreticileri açısından, 
bu tip tahlillerin gerçek dışı olmadığına 
kanaat getirdim.

Türkiye'de adı entellektüeller arasın
dan geçen Aydınlık gazetesi yazarı, sol 
aydınlardan Burçay Anger ile 
"Medyanın kültür üzerindeki etkileri" 
adlı bir söyleşi gerçekleşti.

Herkesin kabul ettiği "Medyanın 
kültürel yaşamı etkilediği, olumsuz 
sonuçlann yaşandığı, görsel medyada 
program yapanlarda biçimsel yada 
estetiksel özelliklerin öne çıktığı, bilgi 
seviyesinin! gittikçe dibe vurduğu., 
medyanın ürettiği bazı lafların artık, 
günlük yaşamımıza girdiği" vb gibi 
genel kabul gören düşüncelere katıl
mamak mümkün değil.

Ancak, Söyleşinin ve açıklanan man
tığın 'bütününden; bu bölümün öze 
ilişkin olmadığı daha konuşmanın ilk 
bölümünden ortaya çıkıyordu.

İlgili Sol Aydın(l), tartışmaya yol aça
cak incilerini sıralamaya başladığında, 
mantığını da veriyordu.

Emperyalizmin ve Burjuvazinin oyu
nuna gelmeme(l) adına, bilimin ve 
teknolojinin reddedildiği, hayal mahsulü 
teorilerin üretildiği bu aydın(!)dan, 
birkaç "inci"yi aktarmak istiyorum.

Efendim, şu kolestrol denen şey var 
ya, "Medyanın uydurduğu bir yalan
mış!"

Nedeni ise, "Anadolu'da ki, hayvan 
üreticileri ve tüketicilerini korkutup, etin 
İstanbul'a gelmesini sağlamakmış."...

"Medyanın bu palavrasından etkile
nen Anadolu-tabi Doğu ve G. Doğu 
Anadolu-halkı, elindeki hayvanları 
İstanbul'a sevkedlyormuş(!)" Ayrıca, bu 
Zat-ı Muhterem "doğduğundan beri hep 
et yermiş, ama sadece -hem de kır
mızı- et yermiş, ama hiç kolleströlü yok
muş... "Dolayısıyla, kırmızı ette kolestrol 
olmadığını kendi deneyi İle kanıtlayan 
bu aydın, batıda yaşayanların "medya 
kanalıyla, orta ve doğu Anadolu'da 
yaşayanlara attığı bu kazığı, açığa 
çıkarmış oldu!.."

Önce espri mi yaptı diye düşündükl
Anadolu'daki toplumun, bu özel 

TV'lerden etkilendiği ve kolestrol denen 
şeyi kavradığı; ama, batıda yaşayan - 
ların medya ile o derece organik ilişkisi 
olmadığı için, bunu anlamadıkları, ayrı
ca, medyadan da etkilenmedikleri, 
böylece açığa çıkmıştı.

Tıp bilimi de "zaten özelleştirmeci
lerin emrinde olup, kolestrolün zarar
larını ve nedenlerini de henüz çözmüş 
değildi'' Unutmadan; bilim henüz 
"sigaranın zararını dahi 

çözememiş!(miş)." Vel hasıl; gerisi 
hikaye... Varın Siz anlayın.

Gelelim "internef'e. Efendim, inter
net, liboş Mehmet'lerin (Mehmet Borlaş) 
kullandığı, Amerikan Emepreyalistlerinin 
bir oyunu.(imiş!)

"Hani bir zamanlar video varmış ya, 
video... İşte öyle birşey miş; internet!.." 
"Bir iki yıl içerisinde zaten çöpe atıla
cakmış...!" Bu Zat'ın, bu açıklamasına 
karşı bazı itirazlarda bulunduk.

İnternetin bilgiye ulaşmada önemli 
bir kolaylık ve olanak olduğunu, 
Osmanlı arşivinin halen incelenmesinin 
yasak olduğunu, kitapların yasaklanıp, 
toplatıldığı bu yapıda, Oxford, 
California Üniversitesinin vb. bilim 
dünyasının arşivine, girip inceleme 
yapabileceğini, kişisel düşünce ve pro
jelerini aktarabileceğini, genel yada 
özel proje ve düşüncelere karşı, eleştiri - 
lerini ve incelemelerini yazabileceğini, 
bu anlamda internetin, (hele dünyayı 
yeniden bilimle, insanlık adına kurma 
iddiasında bulunan sol açısından 
düşünülürse) bir devrim yaratacağına, 
aynı zamanda internetin, uluslararası 
konumundan dolayı, toplumlar ve kim
likler arasında geleneksel duvarlan yık
tığını veya yıkacağını; bunun da, dünya 
toplumlarını, genel evrensel değerlerde 
birleştireceğini belirttik.

Ancak ne mümkün! Önemli aydın,. 
"İnternetin liboş Mehmet'lerin kullandığı 
bir alet olduğunu, California 
Üniversitesinin arşvine girmek için bir 
sürü şifre yazmak gerektiğini, bununla 
uğraşmaktansa, gidip California'da 
inceleme yapabileceğini..." gibi gayri 
ciddi yanıtlarla sorularımızı geçiştirdi.

Aydın'ın "inci"leri devam ediyordu. 
"Medya" denen şey, “görüntülü basın, 
yani özel TV'ler imiş." Hatta buna 
"yeşilçam"da girermiş, ama "20 yıl 
hüküm süren devlet TV'si girmezmiş!"

Zaten "ne olduysa bu özelleştirme
cilerden olmuş." Evet, laf aynen böyle. 
Hatta “deli dana virüsü, AIDS ... v.b. ne 
varsa, hepsi bu özelleştirmecilerin 
yarattığı bela imiş!.."

Özel TV'lerde bir sürü bilgisiz ve dan
galak adamın varolduğu doğru.

Ancak, bir güzellik yarışmasında, bi 
rinci seçilen Türkiye güzeline “hayatında 
neler değişti?" sorusunun, "dangalaklığa 
örnek" olarak sunulması, ilgili Aydın'ın 
meseleye çok biçimsel baktığını ortaya 
çıkarıyordu. Bu konudaki örneğide, 
diğer örnekleri gibi “inci"ydi.

Türkiye'de "güzellik kraliçesi 
seçilmek, tarihinden bu yana, hayatının 
dtğîşme. ,elemek olduğunu kıyı 
kenar/varoşiarın ve hatta, köy kızlarının 
bile, bildiği bir gerçektir.

Dolayısıyla, röportajı yapan spiker 
yada gazetecinin, bu soruyu sormasın
dan daha normal ne olabilir? Esasen 
bunu, "dangalaklığa örnek" olarak ver
menin, ne olduğuna bakmak gerekir!

Osman Ulugay, Cumhuriyet 
Gazetesinden ayrılırken, çıkan polemik
lerin birinde; "Emperyalizme karşı 
savaşı, slogan atmak ve gelişen 
dünyayı anlamamak olarak kavrayan, 
bu kafa yapısına karşı, yapacağımız 
fazla birşey yok" demişti. Doğru 
söylemişi

Nasıl ki, onbin yıllık tarım toplumun! 
da, bilginin, aristokratlarda olabile
ceğine ilişkin, kafa ve değer sistemlerini, 
sanayi toplumu, yüzelli yılda yerlebir 
ettiyse; bilgi toplumu da; sanayi 
toplumunun, sadece genel çelişkileriyle 
herşeyi açıklayabileceğini sanan, bu 
mekanik mantığı, çok kısa bir sürede 
yok edecektir.

Bilim, teknoloji ve gelişen global 
değerleri, hep birllerinln oyunu sanmak 
hastalığından vazgeçmedikçe, birşey 
yapabilmek mümkün değil. Hatta bu 
kafanın sonu hüsrandır.

"Her yeni toplum örgütlenmesinde; 
yeni düşmari aramamız gerekmez, 
çünkü o düşman Biz'lz" (Druker)
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Gemlik'te
Gonca YERLIYURT

Sabah Kuşları

Gemlik KÖRFEZ

1995 yılında en çok vergi ödeyen gelir vergisi mükellefleri belli oldu

G Hüseyin Ozan
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■ 1995 yılı vergi rekortmeni Hüseyin Ozan 4 milyar 546 milyon 860 
bin lira, ikinci olan Haluk Alton ise 2 milyar 263 milyon 555 bin lira 
üçüncü Mehmet Avcı 1 milyar 321 milyon 327 bin lira gelir vergisi 
ödeyecek.
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1995 yılı gelir vergisi mükelleflerinin 31 
Mart 1995 gününe değin Gemlik Vergi 
Dairesine verdikleri beyannamelerden tas
nifi sonuçlandı. Kimyasal maddeler 
ticaretiyle uğraşan Hüseyin Ozan 4 milyar 
546 milyon 860 bin lira ile 1995 yılı vergi rekort 
meni olurken, ikinciliği geçtiğimiz yılın birincisi 
İnşaat malzemeleri ticaretiyle uğraşan Haluk 
Alton 2 milyar 263 bin 555 bin lira ile elde 
etti.

Gemlik Vergi Dairesi ilgililerinden aldığımız 
bilgilere göre, Gemlik'in vergi yönünden 
Türkiyenin önde gelen kentlerinden biri 
olduğunu, belirterek 1995 yılında beyan
name veren yaklaşık 2 bin 300 mükelleften 
100 milyarın üzerinde vergi tahakkuk ede
ceğini ve bunun üç taksitle ödeneceği öğre 
nildi.

1995 yılında ticari faaliyetlerinden dolayı 
elde ettikleri kazançların vergisini verecek 
mükelleflerden bir bölümü şunlar

Gemlik Burso arası 30 Dm liradan 40 bin liraya yükseltildi

Otobüste ve minibüslerde
zamlı uygulama başladı

lisiz ve do?l 
ğru. 
nosındo, bl. 
< 'hayatını 
□ngalaklm 
gili Aydırır. 
tığını ortaydı 

omeğid?

Belediye encümeninin g'ec tığımız hafta şehiriçi ve 
şehirdışı otobüs ücretlerine aidıg zam kararı 
Kaymakamlık onayından sonra vururiuge girdi

Geçtiğimiz hafta cumartes' g ... uygulamaya 
konan zamlı otobüs tarifelerine gr re 30 bin lira olan 
Gemlik-Bursa arası 40 bin liraya. 15 bin hra olan öğren
ci bileti 30 bin liraya, şehir içinde 5 bin lira olan.tam 
bilet 10 bin liraya, 3 bin lira olan öğrenci bileti ise 5 bin 
liraya yükseltildi.

Akaryakıt fiyatlarına yapılan yüzde 15'lik zamdan 
sonra otobüs ve minibüs yolcu taşıma fiyatlarına yeni 
bir zammın daha gelmesi bekleniyor.

Cumhuriyet okurları 
üçüncü kez birarada
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Cumhuriyet 
Gazetesi okurları 
tarafından yurt çapın
da sürdürülen sohbet 
toplantılarının 
üçünçüsü Eğitim-Sen 
Lokalinde yapılacak.
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Esnaf Odasının ilk icraatı

Esnafa pazar ruhsatı uyarısı
Geçtiğimiz hafta 

yapılan seçimlerde 
Gemlik Muhtelif Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
başkanlığa seçilen 
İbrahim Talan, yaptığı 
açıklamada esnafların 
pazar ruhsatı almasını 
istedi.

İlgili yasalar gereği 
pazar günleri işyerlerini 
açmak zorunda olan 
esnafın belediyeye 
başvurarak, "Pazar ruh
satı" almalarının bir 
zorunluk olduğu hatırla-

cumartesi günü 
biraraya gelecek olan 
Cumhuriyet okurları, 
bu kez A vukat Ali
Aksoy1 un "Türk
Edebiyatında Bursa 
konulu söyleşisini 
dinleyecekler.

tan İbrahim Talan, 
"Belediye zabıta 
Müdürlüğü ile yaptığımız 
görüşme sonucu esnafa 
pazar ruhsatı alması İçin 
verilen süreden sonra bir 
daha sürenin uzatılma 
yacağı, ruhsat almayan
lara İse kçınunl işlem 
uygulanacağını" söyledi.

İbrahim Talan, Gemlik 
esnafının mağdur olma
ması İçin verilen süre 
içersinde ruhsatlarını 
almalarını istedi.

ilişen glooJ 
runu sânh>| 
a»çe bi|Şl 
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Devamı 6. Sayfada

S.No 
1

Adı Soyadı:
Hüseyin OZAN

Mesleği:
Kim. Mad.TIc.

Tahak. Ed.
4.546.860

2 Haluk ALTAN İnş. MalzJic. 2.263.555
3 H.Mehmet AVCI Acentalık 1.321.327
4 Semih AŞKIN Plastik San. 1.155.104
5 Hüseyin AVCI Akaryakıt Tic. 1.037.576
6 Ahmet GENCER Serbest Muh. 983.658
7 İsmail ARSLAN İnş. MalzJic, 928.532
8 Kaya KESEN Elek. Proje 859.211
9 Esat COŞKUN Elek.Ev Alet. 851.855
10 Hayrettin AKCAN Akaryakıt Tic. 795.286
11 Kemal KILIÇ Top.Zeytin 782.077
12 A.Rıza GÜNDÜ Elek.Ev.Alet. 764.830
1.3 Sinan AKMAN İnş. MalzJic. 756.817
14 Kemal AKIT İnş.Müteah. 756.580
15 Mutluhan ULUOCAK Gazete Başbayi 745.214
16 Süer AKMAN İnş MalzJic. 705.571
17 Sinan SERTKAYA İnş Müteah. 672.885
18 Ruhi KAVLAK Yağhane İş. 637.210
19 Mehmet KURT Çelik Kontrüks. 629.549
20 Kamil SERTKAYA İnş.Taah. 589.607

Belediyede 
numarataj
bürosu
oluşturuldu

İlçemizdeki konut ve 
işyerlerinin kapı numa 
ralarını verecek, eskilerini 
yenileyecek olan bir birim, 
belediyede oluşturuldu.

Başbakanlık Devlet 
İstatislik Enstitüsü Genel 
Müdürlüğünün genelgeleri ‘ 
doğrultusunda kapı 
numaratajlamd işinin 
belediyeler tarafından 
yapılmasının zorunlu kılın - 
maşı üzerine ilçemiz 
belediyesi Yazı İşleri 
Müdürlüğü yanında oluştu
rulan bir oda numarataj 
bürosu olarak kullanıma 
açılacak.

Gemlik Belediyesi 
memurlarından Ergun Şanlı 
ile Necdet Kırtay 
numarataj işlerini takip 
etmek amacıyla Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı 
tarafından görevlendirildi.

Önümüzdeki haftadan 
itibaren büronun göreve 
başlayacağını belirten 
ilgililer, kapılarında ve iş 
yerlerinde numarası 
olmayan vatandaşların, 
Belediye Numarataj 
Bürosu'na başvurmalarını 
istediler.

Polis Haftası 
başladı

Türk Polis Teşkilatı'nın 151. 
yıldönümünü kutlama tören
leri başladı.

Polis haftası nedeniyle 
ilçemizin ana caddelerine 
polis halk ilişkilerini belirten 
pankartlar asıldı. Yarın saat 
10'da ise Atatürk Anıtı 
önünde yapılacak tören ve 
Belediye Düğün 
Salonu'ndaki kokteyle sona 
erecek.

deli danaya 
rastlanmadı

• G..e m I i k Zabıta 
Müdürlüğü ekipleri ilçe 
mildeki kasap ve mar- 
ketlerde yaptıkları araştır- 
malarda deli danaya rast
lamadı.

Rabıta Müdürlüğü'nce 
yapdan açıklamada san 
günlerde bütün dünyayı 
saran deli dana hastalığı 
nedeniyle et satan kasap 
ye marketlerdeki kontrolleri 
sıklaştırdıklarını, etlerin 
Ürerinde mezbaha 
damgasının bulunup 
bulunmadığına baktıklarını 
söyledi.

Bbzı marketlerde satılan 
parçalanmış etlerin 
Qz.erin‘tle kontrol 
damgasının bulunmaması 
üzerine işyerlerinin 
uyarıldığını da söyleyen 
yetkililer, gıda maddesi 
satan kişilerin yasalara ve 
tüzüklere uymak zorunda 
olduklarını da hatırlattılar.

■Öte yanda kretuarlara 
mat koyan esnafın da 
uyarıldığını ve yaya 
kaldırımlarının kesinlikle 
işgal edilmeyeceğini, buna 
uymayanlar hakkında 
yasal işlem yapılacağı 
bildirildi.

Gemlik'te 
ilk poliklinik 
açıldı

ilçemizde ilk kez özel bir 
poifcllnik Dr. Fatma Akgöre, Dr. 
Ahmet Öner Deregenli, Dr. Ali 
RtZd Dereli tarafından hizmete 
açıldı.:
| Geçtiğimiz hafta cumartesi 

günü İstiklal Caddesinde 
hizmete açılan, "Gemlik 
Polikliniği" günde 24 saat 
hizmet verecek.

HAFTAlUfl 'SX>h9«s«ı Z‘E,‘B‘E,‘RÇ‘ErT COŞ'KU^

Tarih içinde Gemlik ve Havalisi

BURSA YANGINLARI
Ulu Cami olayı da düşüncelerde bir 

soru işareti bıkarak geçer gider. Yine o 
tekdüze yaşamına döner Bursa şehri. 
Yine evden camiye, camiden eve ve 
de dükkana... Yine bolluk bereket, yine 
bire yüz veriyor toprak, kol gibi akıyor 
Pınarbaşı suyu bahçelerde, avlularda. 
Keşiş üstünden ince bir sis iniyor 
sabahları ovaya, sokaklarda insanlar 
kaynaşıyor ama kadın pek yok ortalık - 
ta. Onla evlere kapanmışlar, nakış işli 
yorlar, oya-yemeni yapıyorlar, çorap 
dokuyorlar, dokuma tezgahları kuruyor
lar odalarına, ürettikleri çarşıda satılıyor. 
Kadınlar hep evde, kadınlar ancak 
mahalle aralarında rahatça dolaşabil! 
yor, birbirlerinin evlerine gidiyorlar, 
orada darbuka sesi, tef sesi, ud sesi 
geliyor bir yanlardan. Şarkı, türkü sesleri 
de geliyor. Bu ya, düğündür ya nişan, 
ya da söz kesme.

Ama her zaman güllük gülistanlık 
olmaz ki yaşam.. Evleri yıkan depremler 
olur, su baskınları olur, fırtınalar ağaçları 
söker, Çamlar uçurur, kasırga insanları 
bile sdVurur, yerden yere vurur, kaçıla- 
maz. Hele-hele yangınlar... Kırk yerde

Sayfa: 3

Ahmet Alton sever misiniz? Geceyarısı şarkılarını 
okudunuz mu? Evet evet okudunuz mu? Bir senfoni gibi 
beyninizin, kulağınızın pasını silerek kitaptan söz ediyorum. 
Ya da geçenlerde Yeni Yüzyıl'da okuduğum Karanlıkta 
Sabah kuşları başlıklı yazısını. Ahmet Alton bu ülkenin 
sahip olduğu, şanslarından biri. Onun hakkında birşeyler 
lyazmam mümkün değil. Belki yazılarını sizinle paylaşabil! 
rim. O kadar Karanlıkta Sabah Kuşları'ndan bir bölüm 
gibi...

Yeni bin gün doğuyordu.
Milyonlarca defa doğmasına rağmen hiç eskimeyen bir 

şeydi sabah, her defasında yeniydi, her defasında taze, 
her defasında, kuşlarla geliyor, her defasında beliren 
aydınlıktan yeni birşeyler ummamızı sağlıyordu.

Aydınlık çoğaldıkça artıyordu kuş sesleri, kargalar 
yo.rgun sesleriyle bana çocukluğumu, hayallerimden hiç 
kaybolmayan çimen kokulu meyve bahçelerini hatırlatı 
yordu, dağınık düşünce yumağının içinde aşklarla ilgili 
kederli bir iplik vardı, ucunun nereye bağlı olduğunu 
sezemediğim bir iplik, bir de katillerin öldüğünü düşünüyor
dum, bunu neden düşündüğümü bilmeden.

Yollar sessiz, binalar uykuluydu, kuşları görmüyordum, 
yalnızca sesleri geliyordu, bir iki fıstık çamını, çiçeklenmiş 
bir meyve ağacını görüyordum, onları dallarına sak
landılar herhalde diye düşündüm, gece biterken ötmeye 
başlıyorlar aydınlık yerleşince susuyorlardı.

Parlak, tek bir notayla dümdüz gidiyordu sesleri sonra 
bir gökkuşağı gibi çeşitli notalara ayrılarak çoğalıyordu.

Gün ağarırken, yalnızken hep olduğu gibi, aşkı ve 
ölümü düşünüyordu insan.

Berrak ve neşeli bir fıskiye gibiydi kuş sesleri.
Aşklarla yaralanıyorduk ve katiller ölüyordu öldürmeleri 

ne rağmen.
Doğan günden beklediğim bir şeyler vardı ve bek

lediğim bir şeyler olduğu sürece yaşlanmayacağımı bili 
yordum, yaşlanmak beklemekten vazgeçmekti, sabahın 
yeni bir şey olduğuna inanmamaktı yaşlanmak.

Gökyüzü, ağarmış, mat bir mavilik yayılmıştı bulutlara, 
sokakların ıslaklığını açıkça görüyordum artık bacalardan 
tek tük dumanlar tütmeye başlamış, uyanan binlerinin 
olduğu haberi gökyüzüne dumanlarla bildirilmişti, uzaklar
dan araba sesleri duyuluyodu.

Şehir uyanıyordu.
Kuş sesleri çağıldıyordu hala ve kargalar bana yaşlı ses - 

leriyle çocukluğumu hatırlatıyordu, aşkı ve ölümü düşünü 
yordum, çocukluğumu, katillerin de öldüğünü, meyve 
bahçelerini ve sabah kuşlarının karanlıkta ötmeye 
başladığını ve milyonlarca defa doğmasına rağmen 
sabahın hiç eskimediğini.

Doğan günden beklediğim bir şeylervardı.
Ve bir gün kuşlar sabahı bensiz çağırana kadar da bek

lediğim bir şeyler olacaktı.

kule yangın yarası Bursa'da.
1801 yılındaki bir büyük yangın var ki. 

Hisar içindeki bir türbeden çevreye 
yayılır. Ateş önce için için sarar türbeyi, 
sonra birden parlayıverir. Gecenin 
karasında alevler kızıl diller uzatırlar 
gökyüzüne. Hisarlılar korku ile sokaklara 
fırlarlar.

Önce türbenin çevresindeki ağaçlar 
tutuşur. Koca koca çınarlar uzun uzun 
selviler hep kızıl kor olur. Lodos üfledikçe 
canlanır alev, üfledikçe canlanır, rüz
garın önü sıra savruldukça savrulur 
oradan oraya. İtfaiyeler gelir, 
çeşmelere hortumlar takılır, ahalinin 
elinde balta, kazma, yutar yangın herbir 
şeyi. Kızgın kiremitler oradan oraya 
uçuşurlar. Sabah olmadan Hisar içi yan
mış bitmiş, kül olmuştur. Kırk merdiven - 
den aşağı doğru yürüyen ateş 
Yahudiliğe doğru uzanır ve orayı da 
kavururverir.

Ahmet Paşa Mahallesi, Molla Ferari, 
Ali Paşa Mahallesi, Çarşı içi, Setbaşının 
yukarısına düşen Karaağaç Mahalleleri 
hep bu yangında bitmiş, kül olmuşlardır.

Haftaya : "Küçük Kıyamet"
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Cumhuriyet İlköğretim Okulu duvarına takıldı 

Tankut Öktem'den Atatürk maskı
İstanbul Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 

-Heykel Bölümü Anablllm Dalı Başkanı Tankut 
Öktem, Cumhuriyet İlköğretim Okulu'na 2 metre 
yüksekliğinde 1.5 metre genişliğinde yaptığı 
Atatürk maksi okulun dış cephesine takıldı.

Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nun İlçenin en 
yeni okul olması nedeniyle bazı eksiklikleri bulun
duğunu belirten okul müdürü Metin Şanlı, 
"Cumhuriyetimizin kurucusu büyük 
Atatürk'ümüzün bahçemize yapmayı 
düşündüğümüz büstü konusunda Sayın Prof. 
Tankut Öktem'den yardım istedik. Onun hazır-

Cumhuriyet

Okulu İtli 

SpSiillI 
velileri eğlendi 
::::öumburtyet::lfltöığrettrn

ladığı büyük bir maks okul duvarına takıldı. 
Duvarda yapacağımızı diğer çalışmalardan 
sonra törenle açılış yapacağız. Desteklerinden 
dolayı değerli heykeltraş Tankut Öktem'e okulun, 
velilerim ve öğlencilerim adına teşekkür ediyo
rum" dedi.

Tutku Aile Sineması yılın filmini getiriyor.

5 Oscarlı "Cesur Yürek" 
gösterime girecek

İstanbul ve Bursa sinemalarında uzun süredir gös
terimde kalan ve gişe rekorları kıran "Cesur Yürek" 
adlı film hafta sonunda Gemlik'li sinema severlerin 
de beğenisine sunulacak.

Mel Glbson'un yönettiği ve başrol oyunu Sophie 
Marcean ile birlikte oynadığı filmde konu 13. asırda 
İskoçya'da geçiyor.

William .VVillace (Mel Ğibson) uzun yıllar ülkesin
den uzak yaşadıktan sonra İskoçya'ya geri dönü 
yor. Bu arada İsköçyâ kralı ölmüştür. Bunu fırsat 
bilen İngiltere kralı Edjard tahtı ele geçirmiştir.

Bu tema ile başlayan ve devam eden film, bu yıl 
düzenlenen oscarda 5 ödülü birden aldı.

En iyi film, en iyi yönetmen, en iyi makyaj, en iyi 
görüntü, en iyi ses ve efekt dallarında oscar alan 
Cesur Yürek'ih cuma günü ilçemizde de gösterime 
girmesinin beklediğini söyleyen Tutku Aile Sineması 
İşleticisi Murat Çengeltaş, "iki haftadır filmin bize ve 
rilmesinı beklemekteyiz. Aslında bu hafta filmi ala
caktık. Ancak, oscar adayı olan Cesur Yürek'in beş 
dalda başarı alması İzleyicilerin ilgisinin daha da 
artmasına neden oldu. Filmin kopya sayısının az 
olması nedeniyle gecikmeler meydana geldi. 
Gemlik'li seyirciye kaliteli film seyrettirmek İçin 
elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz" dedi.

ye:Di:ot;ul:Gİmasın<a:k:arşın- 

öldüğünü? .::öühdâ\yeijfe<:in

Yağmurlar, 
tarıma 
yaradı

Son günlerde bölgemize 
yağan sağnak yağmurları 
çiftçinin yüzünü güldürdüğü 
açıklandı.

İlçe Tarım Müdürlüğünden 
yapılan açıklamada, bu yil 
bölgemize yeterli miktarda 
yağışın düşmesi nedeniyle 
toprağın su ihtiyacının karşı
landığı, yaz aylarında kurak
lığın çekilmeyeceği bildirildi.

Zeytinde 
güve 
mücadelesi 
başladı

Zeytin ağaçlarının 
amansız zararlılarından 
halkan leke ve güveye 
karşı mücadele 
başlatıldı.

ilçe T arım
Müdüjrlüğü'nden yapılan 
açıklamada zararlıyla 
karşı bordo bulamacı, 
hazır bakırlı ilaç veya . 
organik fungosit kullanıl-, 
ması önerildi.

İlgililer, yaptığı açıkla
mada, hazır bakırlı ilaç ya ' 
da organik fungosit kul
lananlar güve ilacı olarak 
da insektisiti içerisine 
karıştırmak suretiyle bir
leşik müpadale yapabilen jl 
çeklerini belirttiler.

Öt,e yandan, sığırlarda i 
koyun ve Keçilerde şap 
hastalığına önümüzdeki 
günlerde aşılama yapıla - 
cağını bildiren ilgililer, 
ça rşdmba g ü nü 
M uratoba, - Kurtul, 
perşembe günü Katırlı- 
Hamidiye cuma günü 
Sındıcak cumartesi 
Merkez, Pazartesi günü 
ise Şükriye ve Fevziye köy
le r i n d e aşıla ma 
yapacaklarını söylediler.

Kurban Ba yra mı 
dolayısıyla ilçemize 
dışarıdan fazla miktarda 
hayvan gelmesi 
nedeniyle şap hastalığı 
riskinin'artacağını belirten 
ilgililer, hayvan sahip - 
lerinin hayvanlarının mut
laka aşılatmalarını istedi ' 
lor.
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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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IF
r odaS helenanin düşsel evren!

- Aysberglerin, yaşamın kutuplarından 
«DAN sıcak denizlere salınarak eritilmesi.

I Ufukta günbatımı 
f deniz hafiiif dalgalı...
dattannjJ Bürosunun önünde 
JgereM hem ma9'ur hem alımlı... 
' ' Dalgaların üstünde

jnen-kalkan bir sandal, 
ZfflTM salonda ihaleye 

gelen adamlar vardı!

Boy aynasında kendine baktı
I Dudakları dolgundu, 

ıtm TSTMr ıslaktı, aralıktı... 
ato lKirpikleriuzun 

t gözleri mahmur 
yan anadan üryan 

^«yal,nayakt,!Saçlannı savurarak Helena
IB bir kez daha 
,\w ihaleye gelenlere gözattı!

tıdı

shde C;

un ifefeçe
■ •
rndö 
jonyçl®

JG hfsan 
ecök 3'orj 
r esine?
oyacak

ge seçh 
ıKBZÖM 
cen ?$. 

n ise 75
i "

Birden değişti dekor!
Yılanbalıkiarıyla doldu salon, 
sahil pazaryerine döndü!

Pazar yerinde Helena 
kütür kütür salatalıklar 
boy boy balıklar gördü!..

Biraz korku biraz ürküntü!
Otobüsten otobüse 
dolmuştan taksiye 
indi-bindi, indi-bindi... 
Merdivenler, merdivenler, merdivenler... 
Aceleyle kapıdan içeri girdi, 
evindeydi.

Pencereden sahile baktı...
Deniz kabarıktı.
Dalgalar tatlı tatlı 
indi-kalktı, indi-kalktı!.. 
Sandal oynak, sandal ıslak 
Helena terden sırılsıklamdı! 
Kollarını esrimeyle açarak 
aranır gibi yaptı.
GÜLÜMSEYEREK UYANDI!

16 Şubat 1996 Gemlik

"İCRAAT VE REFORM HÜKÜMETİ Mİ?" 
"SEÇİM HÜKÜMETİ Mİ?"

"Anayol Hükümeti", icraat ve reform 
vaadlerlyle,{işbaşına geldi.

Devletin yeniden yapılanması 
gerekiyor, dediler.

Adalet rbformu, vergi reformu şart 
diyorlar.

Acaba, bunu başarabilecekler mi?
Her başa gelen, "bu sloganları" 

söyleyerek işe başlıyor.
Ama... Sonuç ortada.
Bir kere, köklü reformlar için, çoğun

luk gerekli.
Bu reformların, önce, Meclis korniş 

yonlarından geçmesi lazım.
Bütçe-Plan Komisyonu, Adalet 

Komisyonu, Anayasa Komisyonu, 
"Meclisin en önemli komisyonları"

Anayol, bu komisyonlarda, yeterli 
üyeye sahip değil.

Muhalefetteki üyeler çoğunlukta.
Şimdiye kadar, "çekimser destek" 

veren, Demokratik Sol Partili üyelerin, bu 
tavırlarını sürdürmesi, garanti değil.

Demokratik Sol Partililer, biz bu 
hükümetin icraatından sorumlu değiliz.

"Sadece kurulması için çekimser 
destek verdik" sözünü sıkça söylemeye 
başladılar.

O zaman Meclisin beyni konu - 
mundaki, bu komisyonlarda, azınlık 
durumunda bir hükümetin, "değil reform 
yapması, icraat yapması bile mümkün 
görülmüyor."

Şimdiden, 5 yıllık bir yönetim prog 
ramı yaptılar.

Ama.. Sayın Mesut Yılmaz'ın görev 
dönemi biter bitmez, yine bir belirsizlik 
yaşanabilir.

Bu yılın başında, yaşanan olaylar, 
yeniden gündeme gelebilir.

Sonuç da, hem Devlet, hem de 
siyaset yıpranır.

Onun için, adil bir seçim yasası için 
şimdiden hazırlıklara başlanmalıdır.

İcraat ve reform yapabilmesi zor 
olan bu hükümetin, belki de en büyük 
icraatı ve başarısı "yeni bir adil seçim 
kanunu çıkarmak" olacaktır.

Bize göre, ufukta görünen bunlardır.

"Bir fıkra bir yorum"
"YARDIM"

Öğretmen : "Ev ödevini kim 

yaptı?"
Öğrenci < "Babam"...
Öğretmen: "Hepsini mİ?"
Öğrenci : "Hayır, ben de 

yardım ettim..."
Bu minik fıkra bile, Eğitim siste

mindeki eksikliği yansıtıyor.
Dersi, derste öğrenemeyen 

öğrenci, dershaneler ve özel 
öğretmenlerden medet umuyor.

Bazen, bunlarda yetmiyor, 
babaların yardımına da gerek 
duyuluyor.

Her dönem, herkes, her yetkili 
eğitim sistemindeki noksanlıklar
dan, şikayet ediyor.

Ama.. Hiç kimse, bu noksan
lıkları gidermiyor.

Ondan sonra, babalar ders 
hanelere, kucak dolusu paralar 
veriyor, ama çocukların ödevle 
rine yardıma devam ediyor.

"Politikacıların kulakları çınlasın"

İktidar, İktidara düşkün 
olmayanlara verilmelidir. ARİSTO

Bizim ülkemizde tam tersi oluyor. 
Üç-beş defa iktidardan düşenleri, 
yine başımızın tacı yapıyoruz. 
Eski uygulamaları çok çabuk 
unutuyoruz.
Daha da kötüsü, bize verilen 
sözlere çok çabuk inanıyoruz. 
Aslında, yalnız politikacılar suçlu 
değil.
Biz de, biraz suçluyuz.
Oy verirken, enine-boyuna düşün
müyoruz.

"Bizi yaratan doğa, insan eden de 
sanattır"

"SCHILLER" 
BİR YARIŞMA - BİR ŞAMPİYON

Geçtiğimiz günlerde, "Sönmez- 
Koç Oto" Şirketi, İlkokullar arasında 
bir "resim yarışması" düzenledi.

"7-9" ve "10-12" yaş grubundaki, 
öğrenciler arasında olan bu yarış
mada, 250 eserden, "76”sı 
sergilenmeye layık görüldü.

"7-" yaş grubundaki, öğrenciler 
arasındaki yanşmada Gemlik'ten 
"Mert Serim", birinci oldu.

Sevgili Mert, ayaca "On milyon" 
liralık ödülün de sahibi oldu.

Bursa gibi büyük bir şehirde, 
düzenlenen, "sanat ağırlıklı" bir 
yarışmada, "ses getiren" Sevgili 
Mert, tüm Gemliklilerin, gurur kay
nağı oldu.

Tabii, Anne Mukaddes Serim ve 
baba Fikri Serim, bu başarıdan 
dolayı, en çok mutlu olan kişiler.

Sevgili Mert, şimdi sanat dalın
da, arkadaşlarından, bir adım 
önde.

Ama.. Bu şampiyonlukla, şimdi 
daha büyük bir sorumluluğun altına 
girdi.

Şimdi, herkes ondan "yeni ve 
daha büyük" başarılar bekleyecek.

Zaman zaman değiniyoruz.
Çocuğu, iyi bir okula, iyi bir ders 

haneye ve özel öğretmene gön
dermek yetmiyor.

Anne ve babanın, çocuktaki 
yetenekleri keşfetmesi ve çocuğu 
ona göre yönlendirmesi gerekiyor.

İşte.. "Mert Serim", yetenekleri 
ana ve baba tarafından erken 
fark edilen, şanslı çocuklardan biri.

"Şampiyon Mert'i" kutluyor ve 
kendisinden "yeni ve daha büyük" 
başarılar bekliyoruz.

Patates Göğüs kanserinde yeni umut: Süt

CUKKALAR - LAKLAKALAR
Kimilerine peşkeş çekerken hâzineyi 
kiminin elinden alıyorlar ekmeğini! 
Kimi günün adamı, her devirde popüler 
cukkadan aydın herif Abdurrahman Çelebi

kimine herşey mübah dokunulmaz kimlikli 
kimileri afili kimileri de zilli...
Piramidin üstünde bir avuç rant zengini 
tefecisi, enteli... bulmuş dengi dengini!

vitamin
deposu

Süt içmenin kadınları gögüs 
kanserinden koruyacağı öne sürülüyor.

Kanser^olma riski ile farklı yiyecekler 
arasındaki■ ilişkiyi araştıran bir grup fin - 
landiyalı doktor, 15-25 yaş arası 4 bin 697' 
kadın arasında yaptığı araştırmada, süt 
tüketimi ve gıda maddelerinin tüketim
lerinin yanı sıra, sigara içme, doğum sayısı, 
oturulan yer ve kilo gibi faktörler

gözönüne alındı.
Süt içme oranı ile kanser riski arasındglIL 

ters bir orantının gözlendiği belirtiliye^/ 
Ancak sütün neden kanser riskini azalttıgS 
konusunda ise henüz bir açıklama getiril K 

memiş. ' §
Araştırmacılar, kalsiyum ve laktozun 

kanseri önleyici etkisinin olabileceği 
üzerinde duruyorlar. (BYE)

j

:u-

zu-

Ne dedi, ne demedi, dedi dedi, demedi... 
Leyleğin ömrü işte, laklakalarla geçer 
kiminin debdebesi, kiminin de çenesi! 
"Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu!" ahbab 
ya dediğin gibi ol ya da tut çeneni!

9 Mart 1995 Gemlik

DUYURU
Milli Eğitim Bakanlığı ile Borusan 
Granit Sanayii ve Ticaret A.Ş. 

işbirliğinde
Granit Montajı Elemanı 

yetiştirmek üzere "Yetiştirme" ve 
"Geliştirme" kursları düzenlenecektir.

Kurslara katılmak isteyenlerin
10.04 J 996 tarihine kadar Halk Eğitimi 

Merkezi Müdürlüğüne müracaat 
etmeleri gerekmektedir.

Patatesin B ve C vita
minleri ile potasyum, 
magnezyum ve demir 
mineralleri içeren zengin 
bir besin maddesi 
olduğu öğenildi.

Patatesin sağlıklı 
beslenmede umulandan 
ve bilinenden daha 
fazla önem taşıyor. Ucuz, 
besleyici ve tok tutucu 
özelliği olan patates, 
değerli bitkisel proteinler 
ve lifler taşıyor.

Günde 250 gram 
patatesin, sağlıklı bir 
vücudun gerek duyduğu 
değerli maddelerin 
dörtte birini karşıladığı 
belirtildi.

Patatesin şlşmanlatıcı 
özelliği olduğu yönündeki 
bilgiler, önyar gıdan 
öteye geçemez. 250 
gram patateste yalnız 
170 kalorl var 
Şişmanlatmanın 
ötesinde patates, ideal 
bir zayıflama diyetidir.

GEMLİK REHBERİ
Gerekli Telefonlar Resmi Daireler Belediye
itfaiye 110 TEK Arıza 5132066 Santral 5134521-23
Polis İmdat 155 TEK İşletme 5134503 Başkanlık 5134520Jandarma imdat 
Jandarma K.

156
5131055

Turizm Der.
Spor Sah.

5131274
5131900

Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su İşletmesi 
İtfaiye

5132432
Polis Karakolu
Gar. Kom

5131879
5131206

Orm. Böl, Şf.
MIHI Eğt. Md.

5131286
5131174

5134521-122
5134521-115

•Halk Eğt. Mrk. 5131846 5132325
Kaymakamlık Halk Kütüp. 5131353 Muhasebe M. 5134521-182

Kaymakamlık' 5131051 As. Şb. 5131057 Yazı İş. Md. 5134521-111
Kaymakamlık Ev 5131052 Karayolları 5131308 Su Anza
C. Savcılığı 5131053 Uman Bşk. 5131133 TÜP DAĞITICILARI
C. Savcı Yrd. 5132954 Mal Md. 5131095 Aygaz 513 12 95
Emniyet M. 5131028 Nüfus Md. 5133742 Özgaz 514 17 00Özel İd, Md. 5131507 Tekgaz 513 1637Tapu Sic. Md. 51314,14 ■ Ocakgaz 513 16 37

ULAŞIM
Uludağ Turizm 5131212
Aydın Turizm 5132077'

Müftülük 
Gümrük Md.

• Tekel Md.
Ver. Da. Md.

5131364
5İ 31411-5130024
5131042
5132360

Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz 
Likltgaz

513 88 43
513 22 59
51345 46
514 28 41İlçe Tar. Md. 5131186 Yeni Likltgaz 513 65 00İlçe Seç. Md. 5134994 Alevgdz 513 40 95

Hastaneler Gemi Saatleri
Devlet Has. 5139200 Yalcva -Sirkeci (Işgünlerİ) Gemlik'te
SSK Hastanesi 
Mer. Sağ. Ocağı

5132329
5131068

05.50-13.05-17.00.
Tatil Günleri 06.30-13.00-17.00 sinema günleri:

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Takşl

TAKSİLER
5131821
5132467
5133240
5132324

Deniz Otobüsü
Yalova -Kabataş (Işgünlerİ) 

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 ‘

AİLE SİNEMASI
Bu hafta :

DÜRÜST OYUN

Tel: 513 13 29



9 Nisan 1996 Salı Gemlik j KÖRFEZ Sayfa:

I 1995 yılı ticari faaliyetlerinden dolayı elde ettikleri kazançların vergisini vere 
I cek mükelleflerin bir bölümü şunlar: (3. Sayfanın devamı)

1 S. No. ! Artı SnvoHı • Mesleği: Tahakkuk Eden :
II 21 M. Fikri SEMERCİLER Diş hekimi 509.368
1 22 Hulil ÇAKIR Taşoran 492.692

1 23 Haşan SÖZÜNERİ İnş Müteah. 425.704

1 24 Alaattin AKCAN Akaryakıt Tic. 417.759

1 26 Osman ÇETİNKAYA Boyhane Hiz. 409,937

1 26 Burhan BOZKURT \ Noter 398.061

1 27 Süleyman GÜLER İnş. Müteah. 395.777

1 28 Maksut AKÇAY Noter 383.145

1 29 Necdet BULUK Sigortacılık 376.216

1 30 Mahmut BOZKURT G.M.S.İ. 374.082

1 31 Osman ONSEKİZ Kum Deposu 369.060

1 32 Abdullah KAVLAK Yağhane İşi. 368.336
1 33 Nihat EROL Uluslara Nakliye 358.762

1 34 Sezai KAYA Sümerbank Bayii 357.400
1 35 Cemal ÖNER Zeytin Tic. 355.244
1 36 Adil Yıldırım İNCE Top. Zeytin 351.082

1 37 Ayhan GÜNDOĞDU Otobüs İşi. 347.520
1 38 M. Tevfik SOLAKSUBAŞI Lastik Bayii 339.974

39 Mahir GENCER Yeminli Mali Müşavir 338.197
1 40 Haşan İHTİYAROĞLU Zirai Alet. Tic. 330.116

1 41 Fatma TANGÜN Top. Bakkal 329.472
! 42 Y. Danış EKİM Zirai 326.492

43 Hayati GENÇOGLU İnş. Malz. Tic. 323.832
1 44 Erdal TUNALI Demir-Çimento 315.940
1 45 Mustafa SÖZEN Mühendislik . 309.728
i 46 Nurettin KARDEŞTUNCER İnş. Müteah. . 307.481
i 47 Yıldırım AKINCI Müteahhit 307.320
1 48 Selçuk TANGÜN Turşu İmalatı 296.873
I 49 Süleyman ÖZÇAKIR İnş. Müteahhit 292.240

50 H. Nuri KUMLA Zeytin tic. 280.836
51 H. İbrahim ÇAKIR İnş. Malz. Tica. 280.473
52 Mustafa ONAR Serbest Muhasebe 279.662
53 Yavuz ÇAKIR Top. Sigorta Malz. 276.817
54 Ali GÜLER İnş. Müteah. 274.148
55 Yalçın KAYA İnş. müteah. 272.960
56 Kamil AYDOĞDU Bakkal 270.709
57 Şahin AYDOĞDU Bakkal 270.709
58 Mehmet ÖĞRENCER Kereste Tic. 267.365
59 Zafer YAVUZ Bakkaliye 266.624
60 S. Sabrı ASTARLIOĞLU Ekmek İmali 265.220
61 Kahraman ERDEM Top. Zeytin Turşu 264.360
62 Necati DEMİR Halı ve Mob. Tic. 262.940
63 Osman KORUN Akaryakıt Tic. 262.920
64 Selahattin ÇEKİÇEL Mobilya-Nakliye 262.420
65 Remzi GÜZEL। Oto yan. Sanayi 261.823
66 Şahin DANIŞ Mühendislik 258.040
67 Kenan BARIŞ Elek. Ev Alet. Tamiri 257.172
68 Kemal ERKUL İnş. Müteahhit 253.680
69 Mukaddes SERİM Eczane 152.378
70 Hüseyin VAROL Serbest Muhasebeci 252.307
71 İbrahim TUNCA Akaryakıt tic. 248.257
72 İslam KURTİŞ Sigorta Acentahğı 247.399
73 Mustafa KÖSE Uluslararası nakliye 244.887
74 İhsan ATEŞLİ Makina ile Harfiyat 243.660
75 Sadık ÇOŞKUNYÜREK İnş. Malz. Tic. 243.660
76 Zekai KARADUMAN İnş. Mühendisi 237.959
77 Faruk GÜZEL Nakliyeci 235.900
78 İbrahim ERSÖZ İnş. Malz. Tic. 233.150
79. Ergin ÜRÜNLÜ Eczane 232.513

: 80 AH DEMİR İnş. Müteah. 231.335
81 Hakan PEKER Mobilya Tic. 229.275
82 Halit GÜLMEZ Halı mobilya Tic. 228.090
83 A.Baki PEKER Halı Mobilya Tic. 222.805
84 Turgay GENÇ Kuyumcu 222.407
85 Serdar GÖRAL Uluslarası Nakliye 221.967
86 Mehmet CAN BAY Ganyan Bayii 218.800
87 İbrahim ÜRE İnş. Taahhüt 217.387
88 Erdoğan AKGÜN Nakliyeci 215.766
89 Özkan ALYÜZ Müteahhit 214.940
90 Mehmet KÖKÇE Kuyumcu 214,874
91 Mehmet DİLLİOĞLU Zeytin-Turşu Tic. 214.460
92 İsmail ESEN Top Katı Yakıt Tic. 213.106
93 Sezai GENÇOĞLU Beyaz eşya Tic. 210.156
94 Ali Osman TEKKEŞ Serbest Muhasebeci 209.663
95 Galip ARI İnşaat Müteahhitl 208.360
96 Esat BİLGE Uluslararası Nakliye 208.320
97 Selçuk KORUN Akaryakıt Tic. 206.640
98 Mustafa AKIN Uluslararası Nakliye 206.438
99 Zeki SARAL Eczane 204.735
000 Kaya KAYA İnşaat Müteahhitl 203.108
101 Raşlt ÖZKIRIM Top. Bakkaliye 199.247
102 Selçuk YILDIRIM Dayanıklı Tük. mal. 198.426
103 A. Osman DEMİRTAŞ Akaryakıt Mermer Tic. 196.040

MİLtON
AİLE ÇAY BAHÇESİ

Düğün, nişan ve özel günleriniz 
için rezervasyonlarımız 

devam ediyor

İskele Meydanı GEMLİK
Tel : 513 10 71

İtalyan Patantle Isı sistemleri
pazarlayacak

O Giyimine özen gösteren
O Konuşması düzgün

O Güvenilir
O Pirim esasıyla çalışacak

BAY VE BAYAN
ELEMANLAR ARANIYOR

Müracaat: Tel: (0.224) 271 00 71

KAYIP k
Bursa Bölge *

Müdürlüğü'nden | 
almış olduğumuz I

Bağ-Kur sağlık 
karnemizi kaybet
tim. Hükümsüzdür. .
Mehmet DEMİR
Fatma DEMİR

KAYIP
Bursa Osmangazi Nüfus 
Müdürlüğü'nden almış İ 

olduğum nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür.,

Dilek KURT

KOfitz ojsk
Matbaacılık-Yaymcılık- Reklâmcılık ve 

Tanıtım Hizmetleri
Fatura-İrsaliye-Gider Makbuzu- 

Perakende Satış Fişi- Bilet - Kitap- 
Müstahsil Makbuzu- 

Serbest Meslek Makbuzu-Kartvizit-El İlanı-

20 DAKİKADA BİLGİSAYAR SİSTEMLİ 
KAŞE VE MÜHÜR İŞLERİ YAPILIR.

Gazhane Cad. Fikret Oto Elektrik 
yanı No : 51/A GEMLİK

Tel : 513 17 97

ır

H 
k



Belediye Başkanı Nurettin Avcı, CHPlilerin eleştirilerine sert yanıt verdi.

" Oturarak

kORFEZ OFSET '"“Z""1
Yarım saat İçinde bilgisayar sistemi ve kaşe makinemizle 

' jhmıırsuz hizmet sunuyoruz.

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

30 Nisan günü yapılacak genel kurul için heyecan başladı

DYP'de Yıldırım ve
Solaksubaşı aday

4 ■ Belediye Başkanı Nurettin Avcı, gazetecilerle yaptığı kahvaltılı basın toplantısında görev süresi 
■içinde Gemlik'e doğalgaz ve biyolojik arıtma tesisinin temellerini atacağını, trilyonluk projelerin altına 

elini koyduğunu söyledi. Avcı, ilçenin trafik sorununu kısa zamanda çözümlenemeyeceğini de belirtti.
Düzenlediği basın toplantısında bir süre önce 

■Cumhuriyet Halk Partisi yönetim kurulu tarafından 
yapılan açıklamaları yanıtlayan Belediye Başkanı 

■Nurettin Avcı, ilçenin trafik sorunu yeni açılan yol- 
|llarla rahatlayacağını ancak, otopark sorununun 

bir süre daha devam edeceğini, eski zeyin haline 
■katlı otopark yapmanın ekonomik değeri 
■olmadığını, bu nedenle yap-işlet-devret modeline

talip çıkmadığını söyledi.
Görev süresi içinde Gemlik'e doğalgaz ve bi 

yolojik arıtma tesisi kurmayı amaçladığını, bunun 
çalışmalarının sürdürdüğünü belirten Başkan Avcı, 
"makamda oturmakla görev yapılmaz. Biz 
belediyenin kapılarını halka açtık. Ben olmasarin- 
da bir arkadaşımız halkın sorunlannı dinliyor" dedi

Haberi Sayfa 3'de

Doğru Yol Partisinin 30 
Nisan günü saat 11 .oo de 
Belediye Düğün 
Salonunda yapacağı 
genel kurul toplantısında 
ilçe başkanlığına eski 
Başkan Yüksel Yıldırım ve 
eski yönetim kurulu 
üyelerinden Mahmut 
Solaksubaşı adaylığını 
koydular.

Halen ilçe başkanlığını 
kongreye kadar götüre
cek olan Yüksel Yıldırım, 
geçtiğimiz hafta cuma 
günü parti binasında yap
tığı basın toplantısında 
kongrede aday olacağını 
resmen açıkladı.

Yıldırım "Zor günlerden 
geçtik. Partimizin birlik ve

beraberliğe ihtiyacı var. 
Ben göreve bunun için 
çağrıldım. Bunun 
devamını diliyorum." dedi.

Yüksel Yıldırım Basın 
toplantısında, üç yılık 
dönem çalışmaları 
hakkında bilgi verdi.

SOLOKSUBAŞI BUGÜN 
AÇIKLAMA YAPACAK 
Yüksel Yıldırım'ın basın 

toplantısında adaylığını 
açıklamasından sonra 
bugün de Mahmut 
Solaksubaşı saat 12.00 
parti merkezinde 
düzenleyeceği basın 
toplantısı ile ilçe başkan - 
lığına aday olacağını 
açıklayacak.

Haberi Sayfa 6'da

Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Talan :

"Esnaftan 2 milyar lira alacağımız var"
Gemlik Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar 

Odası Başkanı İbrahim Talan, adanın 
1050 esnaftan 2 milyar lira aidat alacağı 
olduğunu söyledi.

Muhasebe kayıtlarında yapılan 
incelemede, 1995 ve daha önceki yıllar
dan 550 esnafın 1996 yılında da 500

esnafın üye aidatlarını ödemediğini 
bunun tutarının ise, yaklaşık 2 milyar lira 
olduğunu söyleyen Talan, "esnaf 
arkadaşlarımızın zor duruma düşmemesi 
için nisan ayı sonuna kadar odaya olan 
borçlarını ödemeleri gerekir." dedi. 
Gemlik Esnaflar Odasının 2100 üyesi 
bulunuyor.

HAFTAYA BAKIŞ
O Kadri GÜLER

DYP'de kongre heyecanı
Doğru Yol Partisi ilçe kongresi 30 Nisan salı günü yapıla

cak.
Kongrenin seçimli olması genel kurulun heyecanlı ve canlı 

geçpıesîne neden olacak.
İlçe başkanlığı için eski başkan Yüksel Yıldırım cuma 

günü basın toplantısı düzenliyerek adaylığını açıkladı. Bugün 
ise eski yönetim kurulu üyesi Mahmut Solaksubaşı yapacağı 
basın toplantısı ile kongrede aday olacağını açıklayacak.

Yüksel Yıldırım'ın basın toplantısında belirttiği gibi DYP 
son yıllarda sürekli kan kaybeden bir parti durumuna girdi.

Genel seçimlerde ve yerel seçimlerde DYP ipi 
göğüsleyemedi. Yılıdırım'a göre bunun nedeni, parti içinde bir
lik ve beraberliğin kalmamasından kaynaklanıyor.

Gruplaşmalar, sen ben kavgaları DYP'nin kan kaybına | 
neden oluyor.

Görülen o ki, 30 Nisan günü, üç yıl önce aynı amaç için 
biraraya gelen grubun içinde doğan anlaşmazlıklarla arttı.

II Genel Meclisi seçimleri için yapılan önseçimde ortaya 
çıkan tabloya karşın, İlçe Başkanı Yüksel Yıldırım'ın genel 
merkezce ön sıralara getirilerek, Ahmet Bağcı'nın altlara kon - 
ması, yönetim içinde ilk kopmalara neden oldu.

Mahmut Solaksubaşı İle birlikte , Abdullah Güler, Diş 
Hekimi Peyami Çağlar, Sadullah Uçan gibi 9 kişi yönetimden 
koptu.

Bugün Solaksubaşı yapacağı toplantıda, neden aday 
olduğunu açıklayacak.

QYP İlçe kongresi böyle bir tabloyla toplanacak.
Üç yıl önce birlikte yola çıkanlar, şimdi karşılıklı mücadele 

İçinde 400 delegeden oy isteyecek.
Partilerin İçindeki gruplaşmalar eskiden olduğu gibi ahbap 

I çavuş ilişkisine dayanmıyor. Bunun dışında kalan tarikatlar 
I (nurcular), bölgeclfer (Erzurumlular, Karadeniz kökenliler ve 
I yerliler) listelerde alacakları paya göre adaylara destek vere- 
I çekler.

Kurban Bayramının üçüncü günü DYP'de heyecanlı geçe- 
I bCekfclr kongre İzleyeceğiz.

Atatürkçü 
Düşünce 
Derneği 
üyeleri 
birarada

Atatürkçü Düşünce 
Derneği üyeleri tanışmak 
dmğcıyla 17 Nisan günü 
Gaz! İlköğretim Okulu 
Satoflunda biraraya gele- 
c^kler.

Dernek Başkanı Diş 
Heîçlmi Doğan Alkaya, 
"Atatürk ilke ve devıimlerinl 
benimsemiş İnsanların 
biraraya gelmelerinin ve 
bu düşünceyi savunmanın 
gereği gittikçe artıyor"

Haberi sayfa 3‘te

Z^Nisan 
hazırlıkları başladı

■■ 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
Vö' Çocuk Bayramının 76. 
yıldönümü kutlama hazırlıkları 
başladı.

Kutlama komitesince hazır-» 
lanan programa göre 
bayram. 23 Nisan 1996 günü 
saat 08.00'de başlayıp, 24.00 
d® sona erecek.

KISA KISA KISA
POLİS TEŞKİLATININ 
151. KURULUŞ 
YILDÖNÜMÜ KUTLANDI 
Po8ş Teşkilatının kuruluşu - 
nun 151. yıldönümü 
^Ofeimiz hafta çarşamba 
gönü törenlerle kutlandı.

Haberi Sayfa 3 'de 
ÖZGÜRLÜK VE DAYANIŞMA 
PARTİSİ YEMEK DÜZENLEDİ 
Bir süre önce siyasi yaşama 
atılan Özgürlük ve 
Dayanışma Partisi ilçe 
mizde örgütlenmesi 
«arkıçıyla Bursa İl Örgütü 
tarafından 21 Nisan 1996 
günü Atamer Tesisleri'nde 
"Tanışma ve Dayanışma 
Yemeği" düzerdendi... 
FEN İŞLERİ MÜDÜRÜMÜZ 
EVLENİYOR
Gemlik Belediyesi Fen İşleri 
Müdürü Seher Ay, bekar- 
hğa Veda ediyor, inşaat 
Mühendisi Memduh Yücel 
ile yaşamını birleştirecek 
olan Seher Ay, 21 Nisan 
günü dünya evine giriyor.

Kaymakam Işın 
köy ve mahalle 
muhtarları ile 
toplanıyor

Kaymakam Orhan Işın, 
bugün İlçe Halk 
Kütüphanesl'nde köy ve 
mahalle muhtarları He 
toplantı yapacak.

Kaymakamlıktan yapılan 
açıklamada, 28 Nisan günü 
başlıyscak olan Kurban 
Bayramı nedeniyle kurban 
derilerinin toplanması hakkın
da muhtarlara bilgi verecek. 
Öte yandan THK' 
Başkanlığından yapılan açık - 
lamada kurban derilerinin 
milli bir kurulu; olan THK’na 
verilmesi İstendi.

DereyeI 11 iduşen 
çocuk 
boğuldu

Geçtiğimiz hatta 
pazar günü Hamldiye 
Mahallesi Altıntaş Mevkii 
Mezbaha arkasında 
meydana gelen olayda 
3 yaşındaki Ali Kemal 
Ayvaz adlı küçük çocuk 
ağabeyi ile birlikte kendi
lerine ait hayvanlan 
otlatırken,, bira ra kay
boldu.

Tüm aramalara karşı 
bulunamayan küçük 
çocuk Karsak Deresi'nde 
boğulmuş olarak bulun
du.

Belediye Başkanı Mete Okay 12-13 dönüm 
arazinin kamulaştınlacağını söyledi.

ümurbey Belediyesi 
zeytin hali yapacak

Umurbey Belediyesi 
Gemlik Orhangazi asfaltı 
üzerinde bulunan soğuk 
hava deposu 
çevresinde başlattığı 18 
uygulamasının tamam
lanmasından sonra 12- 
13 dönümlük araziyi 
kamulaştırarak "Zeytin 
Hali" yapacak.

Belediye Başkanı 
Mete Okay, Türkiyenin 
en iyi kalite zeytinini 
çıkaran Umurbey'in 
adını daha iyi duyurmak 
ve üreticiyi korumak için 
zeytin halini yapacak
larını söyledi.

Hal için kredi bulun
maması durumunda, 
başka formüller 
aranacağı açıklandı

Haberi sayfa 4'te

DEVLET BAKANI SN. EYÜP AŞIK;
- " "TEKEL İ" "ÇOKEL" YAPACAĞIZ" DEMİŞ 

"TEKEL" KEN YALNIZ BURSA'DA
9 TON TÜTÜN DUMAN OLURSA.

"ÇOKEL" DE?
TÜTTÜRE, TÜTTÜRE..

TOPLUM DUMANALTI...
İnan



16 Nisan 1996 Salı Gemlik I KÖRFEZ Sayfa;

Yılmaz AKKILIÇ 
.. ...... ..

Leyleğin ömrü
1960'lardan bu yana sonunu 

düşünmeden birbiri ardınca yapılan 
"İmar planı değişiklikleri", Bursa'yı, 
daracık cadde ve sokaklarında yükse
len çok katlı yapılarıyla çılgınlar 

•labirentine çevirdi. Eski Bursa, zaten 
çoğunluğuyla "bitişik düzen" ve 
binaların cepheleri 6 ile 12 metre 
arasında değişen bir kentti. Kat 
üstüne kat verilip, bir de motorlu araç 
satışlarını olabildiğince körükleyince, 
içinden çıkılmaz bir keşmekeş doğdu.

Bu keşmekeşi, bu çılgınlar labirenti - 
ni adam etme palavrasıyla iktidar 
olan yerel yönetimler, siyasal çıkarlar 
uğruna yeni yeni "İmar planı değişik
likleriyle vaat ettikleri "çözüm"ün ye 
rine daha beter "çözümsüzlük" ler 
ürettiler, buna zorlandılar.

Eski kentin altyapıları yetersiz, 
söylendiğine göre, içmesuyu 
şebekesinin bile doğru dürüst bir hari
tası yokmuş. Kanalizasyon hakeza! 
Akşam aracınızı bulabildiğiniz bir 
yerde park ediyorsunuz, sabah ilk işiniz 
"Acaba neresine vurdular" diye 
araştırmak oluyor -üstelik biz hata 
yaptığımız, örneğin birinin aracına vur
duğumuz zaman haber vermeye 
gerekli görecek denli uygarlaşabilmiş 
değiliz-.

Belediyeler bunalmış, ne 
yapacağını bilemez durumda. 
Sakaldöken'de bir "delfnin bastır
masıyla, "belediyenin akıllıları" tarafın
dan caddenin bir yanına borular dikil
di, zincir çekildi. Yani "Avrupa kenti" 
olmasıyla övünüp durduğumuz 
Bursa'da, kaldırımlar kişilerin keyfine 
göre saksılarld veya zincirlerle parsel
leniyor, yasa dışı bir engelleme söz 
konusu.

Sorumlular vurdumduymaz, sanki 
yaşlı bir yurttaşın gece karanlığında 
takılıp düşerek beynini patlatmasını 
bekliyorlar...

Evet, eski Bursa'da trafik sorununu 
çözmek mümkün değil. Ya da kent 
merkezi bu haliyle kaldıkça, "trafik 
arapsaçı"nı hiç kimse, hiçbir belediye 
çö-ze-bi-le-mez...

Bursa'da 20. yüzyılın başlarından 
itibaren kent içi ulaşımı düzene sok
mak için girişimler yapılmış. Gelin, 
bunlara bir göz atalım.

11 Haziran 322 (24 Haziran 1904) ta 
rihinde, Baferman adlı bir yabancı şir
ketle sözleşme yapılmış ve "Bursa'da 
elektrik tesisine ve tramvay işletilme
sine alt imtiyaz" bu şirkete verilmiş. Ne 
var ki bilinmeyen bazı nedenlerle, 
“imtiyaz" şirketten geri alınmış veya 
hükümlerine uyulamadığı ya da - 
olasıdır kİ- araya birtakım "hatırlı" kişi 
ler girdiği için sözleşme geçersiz kılın
mış.

Galiba son olaâıhk daha doğru, 
çünkü hemen ardından 15 Temmuz 
322 (28 Temmuz 1904) tarihinde, bu 
kez Nafia Vekaleti (Bayındırlık 
Bakanlığı) İle İşkodralf Mehmet Ali Ağa
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adında biri arasında sözleşme imza - 
lanmış ve "İmtiyaz" bu kişiye 
devredilmiş. Ama yine bilinemeyen 
nedenlerle elektrik ve tranyay işi yat
mış.

19 Şubat 327'de (4 Mart 1909), 
Bursa Belediyesi "lmtiyaz"ı Mösyö 
Konstan Lode adlı bir yabancıya ver
miş -bu kişi 1927'de de 'Bursa Elektrik 
Şirketl'nin murahhas azası İmiş- . 
Ancak o da sözleşme koşullarını ye 
rine getiremeyince, "İmtiyaz" bu kez 
de, 29 Haziran 329'da (12 Temmuz 
1913) işyeri İstanbul Galata'da olan 
Öripidi Mavromidis Efendi adında bir 
azınlığa devredilmiş. Bunun serüveni 
hayli uzun ve dolambaçlı, özetle bu 
girişim de tranvay konusunda sonuç 
vermemiş.

Yani sizin anlayacağınız, Bursa kent 
içi toplu taşıma hayallerine ta 
1904'lerde dalmış...

Aradan bir zaman geçmiş, birinci 
Genel Savaş, ardından Bağımsızlık 
Savaşı, işgal kurtuluş.... falan derken,
1925 yılına gelmişiz.

O sıralarda Bursa'da yayımlanmak
ta olan Yeni Fikir gazetesinin 20 Nisan 
1341 (1925) günlü sayısında şöyle bir 
haber yayımlanır (günümüz diline 
uyarlayarak):

"Elektrik ve tranvayımız
'Cer ve Tenvir-i Elektrik Şirketi' (Güç 

ve Aydınlatma Elektriği Şirketi) 
tarafından (...) sözleşme gereğince 
tranvay güzergahındaki Rinaları 
kamulaştırıp yıkarak caddeyi 
genişlettiği taktirde, gelecek sene 
tranvay inşaatına da başlanacaktır. 
Yaptığımız araştırmaya göre tranvay 
güzergahı Yeşil- Setbaşı- Saray 
Caddesi- Osmangazi Caddesi- Zafer 
Meydanı- Altıparmak- Çekirge bir hat; 
Zafer Meydanı Tahal Caddesi- 
Yeniyol- Demirtaş istasyonu ikinci bir 
hat; Demirtaş istasyonu -Yeniyol- Dört 
yol ağzından Setbaşı- Saray Caddesi 
hattıyla birleşerek Yağcı Cemal Beyin 
köşkü (SSK Bölge Müdürlüğü) önün
den Muradiye istasyonu olarak diğer 
bir hat tesbit edilmiştir. Bu hatlar, şir
ketin sözleşme gereğince yüklenmiş 
olduğu şebekedir. Şirket isterse diğer 
hatlar inşasına da girişebilir."

Peki sonra ne olmuş?
Orası belli değil. Ama belli ki, bu gi 

rişim de sonuçsuz kalmış. Gelmişiz 
1990'h yıllara...

DYP'Iİ belediye zamanında yeni 
baştan "metro" projeleriyle işe 
başlamışız, Erdem Saker'le birlikte -ve 
bence haklı olarak- hafif raylı sisteme 
dönmüşüz. Dönmüşüz ama, şu bir 
zamanların "tranvay güzergahı" artık 
eski gazete koleksiyonlarında kalmış, 
unutulmuş.

Ve galiba, eski Bursa'da toplu taşı
macılık artık tam bir hayali

Atalarımız boşuna, "Leyleğin ömrü 
laklakla geçer" dememişleri..

Doğayı 
Sev, 

yeşili 
Koru

Necati KARTAL

BASIN SAVAŞLARI : ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
(BİLGİSAYARLAR)

■'•.Liberal ekonominin, kısa vadede 
geri dönülmez kararlarını anlayan 
büyük sermaye, Türkiye'de basının 
hangi noktaya geleceğini, daha 
1980'lerde kavramıştı.

Günlük basının, devletin sübvansi
yonuyla ayakta durmasının son bul
maya başladığı 19801i yıllarda, geliş
menin rengi de ortaya çıkmıştı.

"1960'lar da gazeteler, reklam 
gelirlerinin yüzde 56’ sini resmi ilanlar
dan sağlarken, 1980'de bu 'oranın 
yüzde 6.8'e düşmesi" ve "devletin 
kağıda verdiği sübvansiyonu da 
kaldırmasıyla", kağıt fiyatındaki yüzde 
300 lük artış, basının artık, büyük ser
maye ile gidebileceğini gösteriyordu.

Nitekim, kısa bir süre içerisinde; 
"Hürriyet, Medya, İhlas, Doğan, Asil 
Nadir, Tercüman" dan oluşan, altı 
basın tekeli, piyasayı kontrolü altına 
aldı.

1990'larda Asil Nadir ve 
Tercüman'ın elenip, 1994'te ise. 
Hürriyetin, Doğan grubu tarafından 
alınmasıyla, üç büyük basın tekeli, 
piyasada tam bir kontrol kurmuş oldu.

Her biri dev olan bu "medya tekel" 
lerl, TV'den, Radyoya, Gazeteden, 
Dergiye ve bunların dağıtımına kadar, 
çok büyük bir gücü elinde bulunduru 
yorlardı.

Örneğin, 1995 yazında Medya 
Holding, 7 adet günlük gazete : 
(Sabah, Yeni Yüzyıl, Gün, Takvim, 
Bugün, Fotomaç ...) 19 adet haftalık / 
aylık dergi (Burda, Cosmopolitan, 
Harper's Bazaar, Esgure, Vizyon, PC 
Magazine, Viva, She, Sinema, Povver, 
Pent-house, Playboy, V- izyon 
Dekorasyon, Aktüel, Oto Haber, Para, 
Yeni Oya, Sarı Kanaryam, 
Cimbomum.) 2 âdet Televizyon (ATV 
ve Satel) ve 2 adet FM radyo 
İstasyonu (Radiosport ve Kiss FM) ve 
bir dağıtım grubunu elinde bulundur
maktaydı.

İdealist söylemlerin ve çıkışların, 
elle tutulur/somut bir başarsının da 
olmadığı bu dönemde, üç, adede 
kadar düşmüş olan "tekelci hakimiyet 
de yetmedi", bu medya tekellerine.

Birbirlerinin pazarına göz dikmiş 
olan bu tekeller , promosyon 
savaşlarını başlattılar.

Tarihe "ansiklopedi savaşları" 
olarak geçen ve 1991-92'de, gazete 
maliyetlerini dahi aşan promosyonlar, 
basın tekellerinin "repo"yu 
keşfetmesiyle, iyice içinden çıkılmaz 
bir hal aldı.

Tirajlarda yüzde yüzlük artışlar 
sağlanmasına rağmen, toplumun 
gazete okuma alışkanlığına bir katkı 
sağlamadı.
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3-3.5 milyon olan gazete tüketici, 6 
milyonu bulmuş, ancak, promosyon i 
bitiminde yine eski sayıya inmişti.

Bu haçlı seferlerinin, galibinin bulu- 
namadığı 1993-94'de masaya oturup 
anlaşan Sabah, Hürriyet, Milliyet 
gazeteleri kar ve pazar hırsına 
dayanamayarak 1995'de tekrar ikinci । 
promosyon savaşını başlatıp -döne
min Çiller politikasına uygun olarak- 
" mutfak eşyalarıyla", evler de kadın
ları hedef olarak seçtiler.

Dünyanın "bilgi çağı"na girdiğini 
1996 martında (yeni) farkeden(l), | 
ama, “Rahmetli Özal sağ olsaydı, i 
medya(mız) ile gurur duyacağını" da 
ifade eden bu tekeller, şimdi de "bil
gisayar savaşlarını" başlattılar.

"Data-bank'ların biraz daha 
gelişmişi sayılabilecek "Laptop", türü > 
bilgisayar(cık)lar, belki vatandaş 
açısından, "mutfak eşyası" gibi, bir 
promosyon sayılabilir.

Ancak, Hürriyetin verdiği "Pentium- 
Multi Medya" bilgisayarları, hiçte "pro
mosyon" değil. Gazete satışının 
getireceği peşin paranın "repoda 
getiriside" kurtarmayacak gibi.

Hani öyle; "nasıl olsa gazete oku 
yoruz! Bari kuponunu da keser, gider 
bilgisayarı(mızı) alırız!.." der gibi, değil 
maalesef.!

Tabi "öyle der gibi” olmadığını. 
Bizim bu cahil-yoksul(l) kafamız çözü 
yorda; Koca Holding patronu çöze
mez mi?

■ Çözerl..
Çözdüğü içindir ki, "kurnazlar, bunu 

da kuponla verecek halimiz yok!" 
deyip, "katkı payı olarak(!..) 1200 
Dolar(cık..!)“, ek bir ücret almaktalar.

Gazete hariç tabiii...
Pentium 100- Multi medya bilgisa

yarlar (verdikleri toplama türleri) 
piyasada, 1050 dolar ile 1350 dolar 
arasında değişmektedir.

Tabi olağan satıcılar, "20-30 veya 
100-200 adet sipariş verip, kar'lnı da 
koyarak, 1200 dolar ortalamaya satı 
yorlar. Öyle "medya tekelleri" gibi 100 
bin 200 bin adet falan sipariş verseler, 
800 dclar dan yukarı olacağı 
kanaatine" r-^ğilim.

Şimdi riya tekelleri, "gazete 
İlanları" ve "repo" yanında, "çok daha 
karlı bir işe girdiler." Şimdi, "gazete 
yanında, birde promosyonu satıyorlar! 
Hem de karini da koyarak!"

Bu promosyonu da kuponla alıyo
rum zannedenlere, bilgisayar 
satıcılarını gezmelerini tavsiye ederim.

Şimdi sistem, "Medyadan bir bil
gisayar alana, on ay sür eyle 
gazeteyi, promosyon olarak veriyor."
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Belediye Başkanı Nurettin Avcı, CHP'lilerin eleştirilerine sert yanıt yerdi.
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görev yapılmaz"
Belediye Başkanı Nurettin Avcı, gazetecilerle yaptığı kahvaltılı basın toplan

tısında görev süresi içinde Gemlik'e doğalgaz ve biyolojik arıtma tesisinin 
temellerini atacağını, trilyonluk projelerin altına elini koyduğunu söyledi. Avcı, 
ilçenin trafik sorununu kısa zamanda çözümlenemeyeceğini de belirtti.
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Belediye Başkanı Nurettin Avcı, basın 
mensuplarına düzenlediği kahvaltılı basın 
toplantısında Cumhuriyet Halk Partililerin 
eleştirilerine sert cevaplar verdi. Başkan 
Avcı, basın toplantısında ilçenin trafik, imar, 
doğalgaz, kanalizasyon sorunlarını dile getir
di.

Geçtiğimiz hafta çarşamba günü saat 
10.30'da Deniz Restaurant'ta yapılan kah
valtılı basın toplantısında konuşan Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı, bir süre önce 
■Cumhuriyet Halk Partisi yönetim kurulunun 
yaptığı basın toplantısında kendisine yönelt
tiği iddiaları yanıtladı.

Kendisinden önceki iki belediye 
başkanının da bir çok konuda cesur kararlar 
alamadığını. SHP'li Belediye Başkanı Nezih 
Dimili döneminde ise ilçeye kaldırımdan 
başka hizmet getirmediğini, kendisinin iki 
yılda geçmiş, dönemlerden daha büyük 
hizmetler yaptığını söyledi.

Belediye Başkanı Avcı, ilçenin trafik soru - 
runun heme'n çözülmesinin mümkün 
olmadığını t -ııterek. istiklal Caddesinin 
•atiğini raha’ ıtrnak için kedi gözleri ile ikiye 
bölündüğün bunun da belirli oranda bir 
düzen getnaıgıni belirterek, yanlış otopark 
konusunda belediye trafik ekiplerinin para 
cezasını verme yetkisinin bulunmadığını, 
bunun da nızmeti aksattığını söyledi. Eski 
zeytin halinin katlı otopark yapılmasının 
ekonomik yönü bulunmadığını, bunu yap
manın belediyenin gücünü aştığını belirterek 
eski zeyin hali katlı otoparkının projesinin 
hazır olduğunu iddia edenlere söylüyorum. O 
proje uygulama projesi değil, avam proje
sidir. Projenin kaç liraya yaptırıldığı belli 
değildir. Bu proje Yıldız Üniversitesine yap
tırılmıştır. Parası da dışarıdan belirli kişilere 
ödetildiği bellidir. Katlı otoparkın yap-işlet- 
devret modeli ile de yapmanın mümkün

Buradaki esnafın dördü dışında belediye 
ile kiracılık anlaşması bulunmadığını 
söyleyen Avcı, en kısa zamanda eski halin 
boşaltılacağını bildirdi.

Kendilerinden önceki dönemde belediye 
kapılarının halka kapalı olduğunu ANAP'lı 
belediye döneminde İse kapıların açıldığını 
belirten Avcı, “Bize yapılan eleştirilerden biri 
de makamımızda oturmadığımız yönünde. 
Belediye Başkanlarının makamında oturup 
görev yapabileceğini sanmıyorum. Bir aydır 
başlattığımız bir uygulama ile benim 
makamında olmadığım zaman yerime 
başkan vekili arkdaşım bakıyor. Bizi 
eleştirenlerin CHP'li olması enteresan. Bizden 
önce büyük hizmetler yapmış olsalar hak
lıdırlar. Beş yılda beton parke döşeme işin - 
den başka Gemlik'e yapılmış birşey 
göremiyorum" dedi.

Manastır bölgesindeki tüm imar yollarını 
açacaklarını bunun için ayda 350jrıilyon 
liradan bir dozer kiraladıklarını, havaların 
düzelmesiyle çalışmaların başlayacağını 
belirten Başkan Avcı, eski belediye başkan - 
larının Manastırla ilgili hiçbir şey yapmadık
larını, ancak bu bölgeyi imara açtıklarını 
söyledi.

Okul yollarını yaptıklarını, istinat duvarları 
yapmaya ise devam ettiklerini, paralarının 
yettiği kadar çalışmalarının sürdüreceklerini 
belirten Avcı, Gemlik'e doğalgaz getirmekle 
gündemi değiştirmekle bir ilişkisi bulun
madığını, ortada ciddi bir yolsuzluk, rüşvet, 
suistimalin olmadığını, kendisinin büyük pro
jelere imza atmak için çalıştığını bildirdi.

Manastır ve Gemlik kanalizasyonunun 
biyolojik arıtma işinin 10 ayda takip ettiğini, 
belirten Belediye Başkanı, Manastırın kaıiali 
zasyon arıtması için İsviçreli bir firmanın stre- 
bilite çalışmalarını sürdürdüğünü işin 
ekonomik yönünün belediye bütçesinin 5-6

Atatürkçü 
fence 
Derneği 
üyeleri 
Şiraraya 
- Atatürkçü Düşünce 
Defneği Gemlik Şubesi 
ğy^feri 20 Nisan 1996 
cumartesi günü Gazi 
ilköğretim Okulu'nda tanış
ma çayı düzenlediler.
’ . Atatürkçü Düşünce 
Derneği Başkanı Diş Hekimi 
Döğcın Alkaya, Atatürkçü 
düşünceyi taşıyan, Atatürk 
ilkeye devrimlerini benim- 

çağdaş bir Türkiye 
yOKİtfrna kavgasına katılan 
h^kesin derneklerine üye 
olmalarını istedi.

Gazi İlköğretim 
Okulunda yapılacak tanış
ma, çayında, dernek 
«Eğrinin biraraya gelerek 
sohbet edeceklerini

i belirten Alkaya, 1 7 Mayıs 
Cuma günü gecesi 
geleneksel balolarını bu yıl 
da yapacaklarını söyledi.

Polis 
günü 
kutlandı

ÎÖfk Polis Teşkilatı'nın 
Kuruluşunun 151. 
ytldöfıümü geçtiğimiz hafta 
çentti etkinliklerle kutlandı.

..Yapılan törenlerden 
sonra Belediye Düğün 
Sçİartu'nda kokteyl verildi.
..-.Çte yandan yapılan 

yarışmalarda dereceye 
giren öğrencilere ödüllerii 
dağıtıldı.

Gonca YERLİYURT =

ABUK SABUK 
REKORLAR

Rekorlar her zaman ciddi olmayabilir... 
Bazıları abuk sabuk olabilir... Bunları ben 
söylemiyorum, Melih Aşık söylüyor Milliyet 
Gazetesindeki köşesinde . Üstelik AD 
yayıncılık tarafından basılan "En Manyak 281 
Rekor” isimli kitaba atıfta bulunarak. Kitaptaki 
abuk sabuk rekorlardan birkaç da örnek ver
miş Aşık, İşte onlar, biraz gülümsemek veya 
rekor denemesi yapmak için...

En kısa boylu terzi
İznik'te terzilik yapan Mustafa Kamilin boyu 

dokuz santimetreydi. Müşterilerinin ölçülerini 
almak için merdivene çıkıyordu. Kamil boyu
nun kısalığının avantaj olduğunu iddia ediyor
du. Elleri o kadar ufaktı ki iğneye iplik 
geçirirken zorlanmıyor, bacak ağı ölçüsü 
alırken, müşterilerinin bacakları arasında 
durabiliyordu.

En fazla eş
Kdtar Prensi Zabid'in tam 612 karısı vardı. 

Çoğunun adını hdtırlayamadığı için sırtlarına 
numara takmıştı. Prens düğün pastası yemeği
ni sevdiği için sık sık evlendiğini söylemekteydi.

En ptalca mili marş güftesi
Maldiv Cumhuriyeti milli marşının çevirisi 

aşağıdaki gibidir.
Maldiv hiçbir şeyin olmadığı var.
Ne cinayet, ne darbe ne kar
Taşınıncaya ya da ölünceye kadar kala

cağız
Maldiv, seni öyle seviyoruz ki.
En zalim rehber köpek
indiana, Güney Bend'de daha önceleri kör

ler için rehberlik yapan köpek Britüs, talihsiz 
sahiplerine zalimce şakalar yapardı. Körlerin 
duvarlara çarpmasına, mer divenlerden 
yuvarlanmasına, üç sahibinin de caddedeki 
rögarlara düşmelerine yol açmıştı. 
Mahkemeye yansıyan bir olay sonucu suçlu 
bulunarak uyutuldu.
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olmadığını, ekonomik yönü olmadığı için 
isteklilerin de çıkmadığını söyleyen Nurettin 
Avcı, Bursa gazetelerine ilan verdiklerini ve 
kimsenin gelmediğini söyledi.

İlçe trafiğinin yeni açılan yol ve çevresin
deki ara yollarla rahatlayacağını, en önemli 
sorunun ise otopark olduğunu söyleyen 
Belediye Başkanı Nurettin Avcı, Gemlik 
içinde yol genişletmek imkanlarının bulun - 
madiğim, ilçe merkezinde otopark sorununu 
çözmek için önemli projelerin bulunduğunu, 
bunu daha sonra açıklayacağını belirtti.

Eski zeytin haline, Çarşı deresi üzerinde 
sıra bekleyen minibüs ve otobüsleri koymayı 
düşündüğünü, buradaki esnafın iki yıldır iş 
yerlerini boşaltmayarak, belediyeyi zora koy
duğunu da söyleyen Başkan Avcı, "Geçmiş 
dönemdeki belediyenin yaptığı bir hukuk 
hatası nedeniyle tahliye için sürecemede 
kaldı.

katı büyüklükte öldüğünü belirterek, “Ben 
büyük projelerin altına elimi sokuyorum. Bu 
işin dosyasını Çevre Bakanlığına verdim. Bu 
trilyonun üzerinde çıkacak bir yatırımdır. 
Bakanlık size yüzde 45-50 finanse edebiliriz. 
Gemlik'i büyütmek için çalışıyorum." dedi.

DOĞALGAZ
CHP'llleri yetkili ağızlardan bilgi almadan 

sorumsuzca demeçler vermekle de suçlayan 
Belediye Başkanı Nurettin Avcı, kendisini par
tizanlık yapmakla da suçlayanlara, "Ben par
tizanlık yapmam. İki yıldır belediye başkan-, 
lığı yapıyorum. Gelsinler bana partizanlık 
yapıyorsun desinler. Ve bunu kanıtlasınlar: 
belediye başkanlığından istifa ederim" dedi.

15-20 gün önce doğalgaz için BOTAŞ 
Genel Müdürlüğü'ne başvurduklarını da 
söyleyen Avcı, gaz tahsisi konusunda soru
nun bulunmadığım ancak, şebeke yapımın - 
da sorun olduğunu belirtenek, "BOTAŞ Eski
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Tarih içinde Gemlik ve Havalisi

KÜÇÜK KIYAMET

EKLER'

Gemiç Eczanesine sahte Amerikan Dolan sürüyorlardı

Sahte dolarcılar yargı önünde

s

Sahte Amerikan 
Dolarlarının ilçemizde 
piyasaya sürerken 
yakalanan Mehmet Ali 
Örnek, Ali Özbey, Emin 
Özgür, Nuri Koyun adlı 
şahısların Bursa 3. Ağır 
Ceza Mahkemesinde 
yargılanmalarına baş
landı.

Hakkında gıyabi 
tutuklama kararı bulunan 
Yusuf Derenler ile 
Ramazan ve Mahir 
Koyun'un katılmadığı 
duruşmada ifade veren 
sanıklar ele geçirilen 13

bin Amerikan Dolarını 
sahte olduklarını 
bilmediklerini söylediler.

Sahte doları 
eczanesinde bozduru- 
rurken, fark eden ve 
sanıklardan davacı 
olduğunu söyleyen 
Eczacı Bahar Gemiç ise 
sanıklardan Ramazan 
Koyun'ün eczanesinden 
1 milyon 500 bin liralık 
ilaç aldığını, bunun 
karşılığında ise sahte 100 
dolar verdiğini ve kendi
lerinden şikayetçi 
olduğunu söyledi.

Genel Müdürü Hayrettin Uzun, 
partimizin Adapazarı 
Milletvekili, Gemlik'in doğal- 
gaza kavuşmasını birlikte 
takip ediyoruz. Bizim, kendi 
gücümüzle Gemlik'e doğal
gaz getirme imkânımız yok. 
Dogalgaz geri dönüşümü 10 
yıl içinde olan bir yatırım 
Genel Müdürlük elemanları 
yetkilileri Gemlik'e doğalgaz 
getirilmesine sıcak bakmı 
yoruz dediler. Ancak, biz, bu 
konuda ısrarlıyız. Kendilerine 
bu iş benim için namus mese
lesidir. Bütün evrakları elden 
götürdüm. İmar planlan, hale 
hazır planları elden verdim. 
Bursa Bölge Müdürlüğü'nden 
geçtiğimiz hafta bir heyet ge 
lerek, incelemelerde bulundu. 
Bazı veriler istediler. Bunları da 
tamamladık.

Devamı Sayfa 4'de

Bursa şehrini büyük zararlara 
uğratan, adeta yerlebir eden 
felaketlerden biri de 1854 
depremidir. Bu olaya BursalIlar 
KÜÇÜK KIYAMET dediler.

Bir saniyenin içinde herşey olmuş 
bitmiş, insanlar yataklarından fırla
mak olanağını bile bulamamışlardı. 
Pek çok kişi de enkaz altında kalıp 
öldü.

Bursa'da Küçük Kıyamet diye 
adlandırılan bu korkunç depremden 
zarar görmeyen anıt yok gibiydi.

Ulu Camiin 18 kubbesi çökmüş, 
tophane saat kulesinin arkasındaki 
medrese(Bugün yıkık duvarlardan 
başka bir işar et yoktur bu 
medreseden) Osman Gazi, Orhan 
Gazi türbeleri hep bu depremde 
yıkılmış, sonra yeniden yaptırılmıştır .

Altı kubbeli olarak yapılmış olan 
Emir Sultan Camiide bu büyük 
depremde,yıkılmıştı. Şimdiki Barok 
benzeri bina sonradan III. Selim

tarafından yaptırıldı.
Çünkü İstanbul'un zaptından 

sonra önemini yitiren Bursa şehri 
yine de ikinci şehir olarak OsmanlI 
devletinin gözdelerindendir.

1861 yılında Plevne kahraman 
Osman Paşa başkanlığında bir 
heyet geldi Bursa'ya ve şehrin ilk 
haritası o tarihte bu heyet tarafın
dan yapıldı.

1864 yılında Ahmet Vefik Paşa 
hastanesi açıldı.

1885 de Askeri Lise, 1883'de Erkek 
Lisesi, 1888-de de Ahmet Vefik Paşa 
Tiyatrosu açıldı.

1919 yılına kadar İstanbul 
Hükümeti tarafından atanan valiler
le idare olunan Bursa şehri, o yılın 
Mart ayında Yunanlılar tarafından 
işgal edildi.

İstanbul hükümetine bağlı görün
mekle beraber Bursa, milli hareket
ten yana çalışmış ve sonra da 
Büyük Millet Meclisine-bağlanmıştır.

Haftaya : "OsmanlIlar Devrinden "
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. T.C.
I GEMLİK İCRA DAİRESİ GAYRİMENKULUN AÇIK ARTIRMA İLANI
I Dosya No: 1995/322. T. GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN
I Satılmasına karar verilen gayrimenkülün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı:

Gemlik Tapu Sicilinin pafta :39/2 parsel : 7104 te kayıtlı Armutlu Köyü I 
I Tavşantepe mevkiinde kain 5648 m2 miktarındaki arsa üzerine Inşaa edilen (G) 1
I Blok 3. ncü kattatl 2/292 arsa paylı 24 nolu meskenin bir giriş antresi, teraslı bir 
I salon müşterek balkonlu Ikl'oda, mutfak, banyo WC bir arada olup elektrik ve 
I suyu mevcut yazlık meskenin bilirkişi tarafından 700.000.000.-TL. kıymet taktir 
I edilmiştir. Taşınmaz açık arffrma suretiyle satışa çıkarılmıştır.
I SATIŞ ŞARTLARI
I 1- Satış 3.6.1996 pazartesi günü saat 10.00 - 10.20 arası GEMLİK İCRA 
I MÜDÜRLÜĞÜNDE açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen 
I kıymetin %75'ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış 
| masraflarını geçmemek şartı ile İhale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa 
I en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 13.6.1996 perşembe günü aynı 
I yer ve aynı saatlerde ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar 
I elde edilememişse gayrimenkul çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artır - 
I ma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu 
I kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40 ını bulması ve 
I satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve 
I bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır.
I Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

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

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

4. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin fes-
I hine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli 
I arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden mütesel- 
I silen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt fazi ayrıca hükme hacet 
I . kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat 
I bedelinden alınacaktır.

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

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş
I sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 995/322 T. sayılı dosya
I numarasıyla dosyamıza başvurmaları ,İlan olunur.

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

T q İcra Müdürü
GEMLİK İCRA DAİRESİ GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI

II Dosya No.: 1995/ 323 T. GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN
I Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı:

Gemlik Tapu Sicilinin pafta : 39/2 parsel : 7104 te kayıtlı Armutlu. Köyü
I Tavşantepe mevkiinde kain 5648 m2 miktarındaki arsa üzerine inşaa edilen F 
I Blok ikinci normal kattaki 2/292 arsa paylı 23 nolu meskenin bir giriş antresi, 
I teraslı bir salon müşterek balkonlu iki oda, mutfak, banyo WC birarada eleklrik 
II ve suyu mevcut yazlık meskenin bilirkişi tarafından 700.000.000.- TL kıymet taktir 
| edilmiştir. Taşınmaz açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI
I .1-Satış 3.6.1996 pazartesi günü saat 10.30 -10.50 arası GEMLİK İCRA MÜDÜR- 

|l LÜĞÜNDE açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen 
| kıymetin %75'ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış mas - 
| raflarını geçmemek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok 
I artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 13.6.1996 perşembe günü aynı yer ve 
I aynı saatlerde ikinci arttırmaya çıkarılacdktır. Bu artırmada da bu miktar elde 
I edilememişse gayrimenkul çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma 
I ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar 
I ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40 ını bulması ve satış
I isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bun-
I dan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır.
I Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

ı 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20 si nisbetinde pey 
I akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri 
I lazımdır. Şatış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil 
I verebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş 
I vergiler satış bedelinden ödenir.
! 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki hak-
I larını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş 
I gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit 
I olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle İhalenin fes - 
I hine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli 
I arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden mütesel- 
I silen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt fazi ayrıca hükme hacet kalmak - 
I sızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alı - 
I nacaktır.

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

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş
I sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 995/323 T. sayılı dosya
I numarasıyla dosyamıza başvurmaları ,llan olunur.

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

L. - icra Müdürü

Belediyö Başkanı Nurettin Avcı, CHP'lllerln eleştrilerine sert yanıt verdi.

"Oturarak görev yapılmaz"
Yetkililer, çalışmaların 2-3 ay süreceğini 

belirtince, kendilerine bu işin siyasi bir yatırım 
olduğunu, Başbakdn Mesut Yılmaz'ın görevi
ni bırakmadan Gemlik'e doğalgaz için kaz
mayı vurduracağım dedim. Doğalgazın 
Gemlik'e maliyetinin 10 milyon dolar 
olduğunu da ifadd eden Belediye Başkanı 
Nurettin Avcıl "öğrendiğime göre doğalgaz 
bir haneye en çok 400 dolara mal olmak
tadır. Göreyim süresince manastır ve 
Gemlik'e biyolojik arıtma tesisi ile doğalgazı 
getirirsem, görevimi yapmış sayılacağım" 
şeklinde konuştu.

Nurettin Avcı, basın toplantısında, Ahmet 
Dural meydanındaki otobüs durağının 
yerinin değiştirileceğini, Atatürk İlkokulu 
yanında bulunan tarihi binanın belediyeye

devri konusunda ciddi çalışmaların bulun- I 
düğünü, otobüs biletlerine haziran ayına| 
kadar zam yapılmayacağını. Kayıkhane II 
mevkiinde yeni bir rıhtım dolgusu yapılarak, II 
bu alanın otopark olarak kullanılacağını ,1 I 
çöp konteyneri isteyen mahalle ve sokak- I 
lara verebileceklerini, askerlik şubesi yanın- | 
da bulunan 5. bin tonluk su deposunun İller I 
Bankası müteahhit firma tarafından I 
yapıldığını ve 30 metrelik bir bağlantı hattı 
kaldığını, her belediye meclis toplantısına 
gelen imar konularının plan dipnotlarının 
uygulama esnasında ortaya çıkan sorun- I 
lardan kaynaklandığını belirten, belediye I 
başkanı , gazetecilerle yaklaşık 2;5 saat I I 
söyleşti. I

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı'nın 76 yıl dönümü nedeniyle yapılan Fulya KAYHAN
kompozisyon yarışmasında birinci gelen yazı: Cumhuriyet İlköğretim

Okulu

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

Atatürk, bundan 77 yıl önce 
Kurtuluş Savaşı sırasında vatan 
topraklarımızın yıkılmış ve işgal 
edilmiş olduğunu görerek vatanı 
kurtarmak için Türk milletini temsil 
eden hür bir iradeye gerek duyul
duğunu biliyordu. "Egemenlik kayıt
sız şartsız milletindir" sözüyle de 
çağdaş, hür ve demokrasiye dayalı 
bir milletin kurulması amacındaydı.

Bu yüzden 23 Nisan 1920, türk 
tarihinde yepyeni bir sayfanın 
açıldığı, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'nin kurulduğu ve Mustafa 
Kemal Atatürk'ün çocuklara 
Dünya'nın ilk bayramını armağan 
ettiği mutlu bir gündür

Ayrıca bu bayramı çocuklara 
armağan etmesi de, çocuklara 
sıradan olmayan daha üstün bir 
sevgi beslemesi "bugünün küçüğü 
ve yarının büyüğü" olan çocukları 
gelecekleri ile bağlantı kurabilecek 
bir insan olmasıdır.

Bu bayramın önemi diğer 
devletler ilk yıllarda anlamaşalar 
bile günümüzde barış ve gele
ceğimiz için önemli olduğunu kabul 
etmişler ve bu bayram giderek

evrensel bir hale gelmesini 
sağlamışlardır.

bu senede türkiye Büyük Millet 
Meclisi'nin açılışının 76. çocuk 
bayramımızında 67. yıldönümlerini 
kutlayacağız. Yine her seneki gibi 
yabancı devletlerden konuk olarak 
gelen çocuklar yurdumuzdaki 
kardeşlerimiz tarafından ağır - 
lanacak, kendi kültürlerini tanıta
caklar ve aralarında barışı 
simgeleyen bir arkadaşlık kuracak
lardır. 23 Nisan'ın diğer bir önemi 
ise bu arkadaşlıklarını hayatları 
boyunca unutmamaları ve gele
cekle iyi bir mevkiye gelirlerse, 
örneğin Dış İşleri Bakanı olduklarını 
düşünürsek buda ülkeler arasında 
iyi bağlar kurabilmelerini sağlar

Dünya'da da barışın ve sevginin 
yaygınlaşmasını bütün devletlerin 
kardeş içinde yaşamasını sağlar.

Bu yüzden bize düşen görevde 
Mustafa Kemal Atatürk'ün emane
tine sahip çıkabilmek ve çalışkan 
birer insan olarak Türkiye 
Cumhuriyetini ilerde omuzlarımızın 
üzerinde yükseltebilmektir.

Belediye Başkanı Mete Okay, 12-13 dönümlük arazinin kamulaştınlacağını söyledi

Umuıbey Belediyesi zeyli" hg|j yapacak
Umurbey Belediye Başkanı Mete Okay, 

çalışma programlarında bulunan zeytin 
hali yapımı için 18 uygulamasına başladı.

Türkiye'nin en güzel zeytininin kasa
balarında yetişitiğini söyleyen Mete Okay, 
belediyeye ait soğuk hava deposunun 
yanında bulunan yaklaşık 12-13 dönüm
lük arazide 18 uygulaması başlattığını, bu 
çalışmaların bitiminden sonra ise kamu
laştırma yapacaklarını ve yaklaşık 20 mil - 
yar liraya ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Zeytinhalinin belediye imkanları ile 
yapamadıkları takdirde kooperatif şek
linde yaparak, Umurbeyli üreticilerin 
hizmetine sokacaklarını söyleyen Mete 
Okay, " Bursa-İstanbul karayolu üzerinde 
yapılacak olan bu zeytinhali hem 
Umurbey'in tanıtımını hem de ürünümüzün 
kalitesi yoldan geçenlere tanıtacaktır. 
1996 çalışma programı içerisine aldığım 
bu hizmeti gerçekleştirmek için önce 
arazinin tapusunu almam gerekli" dedi.

KONGRE İLANI
S.S. YALIKENT KONUT YAPI KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN

Kooperatifimizin genel kurul toplantısı 12 Mayıs 1996 Pazar günü saat 14.00'de
Osmaniye Mahallesi Taksim Sokak. No:l /I GEMLİK adresinde yapılacaktır.

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

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM :
1 - Açılış ve saygı duruşu
2- Divan heyetinin teşkili
3- Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması
4- Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunması
5- Bilanço ve gelir-glder fark cetvellerinin okunması
6- Okunan faaliyet raporları ve bilançoların oylamaya sunulması
7- Dilek ve temenniler
8- Kapanış.
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KASSANDRA'NIN EVRENSEL DÜŞÜ 
VE İSTANBUL HELENA

Sanki düğün-bayram gibi!
"Hem ağlarım hem giderim." 
Bir giderse gelmez gibi!

Truva'nın Tahta Afları 
pamuk kümelerin üstündeki 
çelik kanatlı atmacalar mı! 
Okyanuslarda koşuşan balinalar 
sanki luna-parklardaki Deniz Atı!

YAî<ı ş*Ak A YAî^ı CİDDİ Erol günçAy

(AYHAN
?t ilköğıetim I 

ulu

İMİ

Gelindir işveli-nazlı 
limanlara demirleyen filolar! 
Toz bulutlarının sarhoşluğunda 
soyunup atınca duvağını 
zifaf gecelerinin heyecanıyla 
uzatır gibi meme-uçlarını!

'meşini I
I 

ük Millet I 
çocuk I 
ümteıini I 
neki gibi I 
jk olarak I 
muzdaki I 
i ağır ■ I 
tanıta-1

Kassandra şaşa-kalır! 
En uzak doğulardan 
en uzak batılara 
"Kasırgalar!., kasırgalar!" 
diye ağlaç sızlanır, bağırır! 
Dönüp bakmazlar bile 
Kassandra şaşa-kalır!

Yıldızlar atmacalara bakar, 
kalabalık Deniz Atı'na hayran 
- Yine çıldırmış Kassandra 
"İyi saatte olsunlular!
İyi saatte olsunlular!"

iarışı 
utacak-

önemi 
ayatlan 
e gele- 
Hirlerse, 
luklannı 
tasında 
jlar 
evginin 
Jetlerin 
ğlat. 
lörevde 
emane- 
talışkan 
tiye 
arımızın

Telaşa ne gerek var 
sürüp-giderken yaşam! 
Yaklaşan Tahta Aflar 
deniz Atı, atmacalar, 
balinalar, kasırgalar, toz bulutları... 
Sanki herkesin görüp de 
bilmek istemediği, 
kaçınılmaz yazgı gibi 
kabullendiği!

Düğün bu! İşbirlikçiler 
sevgililer iple çeker geceyi! 
Pembe gelinlik savrulur, 
çıplak bedende mitralyöz memeler 
ZİFAF GECESİ!

DOĞRU YOL PARTİSİNİN İZLEDİĞİ 
POLİTİKALAR DOĞRU MU?

- 1974 yılında, CHP-MSP koalisyonu 
kuruldu.

Herkesi şaşırtan bu koalisyon, anlaş - 
mazlıklarla, İyi kötü devam etti.

Bu arada, Türkiye'nin son elli yıldaki, 
en önemli kararı da, bu Hükümet 
tarafından alındı.

- Bir araya gelemediler. İhtilale 
neden oldular.

Denildi...
Ama. 1991 seçimlerinden sonra, 

DYP ve SHP bir araya geldi.
Ve.. Kurulan koolisyon, İyi kötü, dört 

yıl devam etti.
Demek ki, şartlar oluşursa, hiç 

ummadığımız kişiler ve partiler, bir 
araya gelebiliyor.

Zaten bundan sonra, uzun yıllar tek 
parti iktidarı görünmüyor.

Koalisyonları, gündeme gelecek.
Belki de, hiç tahmin edemeye

ceğimiz kişiler, Hükümette ortak ola
caklar.

- Doğru,Yol Partisi, henüz bu gerçeği 
göremiyor.

Refah Partisine karşı, "çok katı"
Demokratik Sol Partiye, "serin" 

bakıyor.
(CHP) ye davranışı ise "istikrarsız."
Anavatan Partisine “nasıl baktığı" 

belli.
Doğru Yol Partisinin, bu politikası, 

partiyi yalnızlığa İtiyor.
Ana muhalefetin, ortağının ve için

deki İsyancıların "müşterek dayanış - 
masıyla" parçalanmaya itiliyor.

Doğru Yol Partisinin, öncelikle, tüm 
siyasi partilerle olan, ilişkilerini, 
düzeltmesi lazım.

Bir Refah Partisi, bir Demokratik Sol 
Parti ile koolisyon yapabileceği 
konusunda, yeni politikalar üretmek 
zorundalar.

Bu konuda, Anavatan Partisinin 
politikalarını örnek almak duru
mundalar.

Yoksa, hem içerdekiler, hem de 
dışardakller

"Medyanın da desteğiyle", bu par
tiyi yerler ve bitirirler.

"Biz den söylemesi, gerisi size 
kalmış...."

TEDBİR
Kadın mağazada, bat - 

taniyeleri gözden geçiriyordu.
Birden durdu ve tezgahtara 

seslendi.
- "Siz bu battaniye için yün 

diyorsunuz. Ama üzerinde 
pamuk yazıyor, nasıl olur?"

"Tezgahtar hiç istifini bozmadı:" 
- "Haklısınız bayan" dedi.
"Güveleri aldatmak için öyle 

yazıyoruz."
Fıkramızın, Gümrük Birliği'ne 

girişimizden önce gündeme 
geldiği, anlaşılıyor.

Tüm üye ülkelerin, ortak bir 
standart uygulaması yaptığı, bir 
"Blrllk'te", bu gibi, (masum!) hata
ların, çok ağır cezalan var.

Gümrük Birliğine uyumumuz, 
İnşallah bu fıkradaki "mantığa" 
göre olmaz.

"Bir söz, bir yorum"

Dili ve sözü bir olmayan kimsenin;
Yüz dili bile olsa...
O, yine dilsiz sayılır.

MEVLANA
Bir sözü, diğer sözüne uymayanlar! 
Çok konuşmalarına rağmen, hiç bir 
fikri olmayanlar!
Bu güzel söze bir kulak verin.
Tabii.. Sadece politlkacılan değil, 
başkalannı da kastediyoruz.
"Polemik ve demagojiyi 
vazgeçilmez bir yaşam tarzı haline 
getirenler"

, "Bu söz, size sesleniyor."

"Biz Demokrat parti kökünden geldik, 
diyenlere, duyurulur"

MÜZENİN GÖZYAŞLARI
Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı, Celal 

Bayar'ın Umurbey'deki Anıtmezarda 
bulunan, 5 bin kitabı, tarihi fotoğrafları, 
yabancı devlet adamları tarafından 
verilen hediyeler İle çeşitli bir çoît tarihi 
doküman, yer yokluğu nedeniyle, tutul
duğu depoda, çürüme tehlikesi altında, 
bulunuyormuş.

Bazı tarihi fotoğraflar, özelliğini kay
betmiş.

Geçen hafta, bu konuda, yerel 
basında ve İstanbul basının da, geniş 
haberler vardı.

Haber de, en dikkati çeken husus, 
bu tarihi çürümenin, "yer yokluğuna" 
bağlanmasıydı.

Hayret! Bir şey...
Koskoca Türkiye'de, yer bulunamı 

yor.
Vee.. Koca bir tarih, "kutularda ve 

raflarda", çürümeye terkediliyor.
Keşke, bu olaya, Gemlik Belediyesi 

sahip çıksa.
Böyle bir girişim, Gemliği ülke gün

demine getirir.
Ve.. Yurt çapında, bir sempati 

kazanmasını, sağlar.
Belki de, böyle bir girişim, Gemliğin 

güzel bir "Kültür merkezine" kavuşması
na vesile olur.

Kütüphane, konferans salonu ve 
lokal'den oluşan güzel bir "Kültür 
merkezi"... Böyle bir Kültür merkezi, 
Gemliğin turizm potansiyelini artırır, 
kültür etkinliklerine ivme kazandırır.

Yeni dünya düzeninde, toplumda 
isim yapmış kişiler, sadece yaşamları 
sırasında değil, ölümlerinden sonra da, 
değerlendiriliyorlar.

Böyle kişilerin evleri, eşyaları, 
fotoğrafları ülkenin kültür ve turizmi 
adına kullanılıyor.

Böyle bir fırsatı, başkaları yakala
madan, Gemlik Belediyesinin, atağa 
geçmesini diliyoruz.

Vereme Ormancılığı geliştirme projeleri

söyledi

M
ikonları ile 
>eratif şek- 
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»yen Mete 
tu üzerinde 
nail hem 
ı tünümüzün 
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VE AH! KEŞKE APOLLpN 
KASSANDRA'NIN AĞZINA TÜKÜRMESEYDİ!
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DELİ KAN

- Gerçek başkalarına 
sorularak öğrenilmez. O 
görünenin arkasındadır!- 

Sokaklar, mahalleler, üniversite!
Deli kan kıpır, kıpır 
kanlı-barutlu, taşlı-sopalı... 
Haklı-haksız ... Her ne ise, 
bakmayın kara, kızıl 
yeşil göründüğüne...
Üstlerine BOYALAR dökülmüştür!

Manivelanın dayanak noktasında 
özgürce yerahrsa BİLGİ 
yıkanır lekeler hoşgörünün 
sevgi ırmaklarında!

Nefret örgütlenmesin!
Gençlere kıyılmasın!
GENÇLERE KIYMAYIN BEYLERİ

11 Nisan 1996 Gemlik

Sarmısağın faydaları
■ Sarmısak suyunun öldürücü hastlıklara yol açan bir bak
teriyi yok ettiği öğrenildi. Sarmısak suyunun, patojen bir bak
teri olan listeria monocytogenes'e karşı antlmlkroblyal bir etki 
yaptığı ve yok ettiği öğrenildi.
■ İnsanlarda görülen llsteriosis bakterilerinin hamile kadınlar, 
fetus, yeni doğan bebekler İle yaşlılık ve çeşitli hastalıklar 
nedeniyle bağışıklık sistemi zayıf düşen kişilerde ölüm oranını 
yükseltiyor. Llsterloslsln neden olduğu hastalığa yakalanan 
insanların yüzde 25-30' unun öldüğü biliniyor. Sarmısak gibi 
tabii ve kolay bir yolla bu mikrobun etkisiz hale getirilmesi, tıp 
tarihi adına önemli bir gelişmedir. (BYE)

dikkat!
Veremden korunmak için 

yılda bir kez mikrofilm çekti 
rilmesi ve 5 yılda bir verem 
aşta yaptırılması gerekiyor.

Uzun süreli geçmeyen I 
öksürüklerde dispanserlere 
başvurulması gerektiğini i 
söyleyen yetkililer, yetersiz- i 
dengesiz- beslenme, aşın alkol I 
ve sigara tüketimi, vücudun | 
su kaybı, aşırı yorgunluk, i. 
kapalı-havasız ortamlarda i 
sürekli bulunma ve çalışma, 
stres ve enfeksiyon hastalıkları, 
veremi hazırlayan etmenlerin 
başında geldiğini belirtti.

Veremin sıklıkla süt çocuk- ; 
lan, genç kızlar ve yaşlılarda 
görülen bir hastalık olduğu ve 
en önemli bulaşma etkeni, 
veremli hastalarla yakın 
temastır. Hasta ile yakın 
temasta bulunan aile fertleri 
ve çevresinin araştırılarak 
bulunması, bulaşma zincirinin . 
kınlması açısından çok önemli 
olduğu öğrenildi.

Veremin tedavisinde yaş, j 
cinsiyet, meslek alışkanlıkları, i 
medeni hal gibi kişisel faktör- 1 
lerln yanı sıra hastalığı yapan ı 
basılın durumu, ilaçlara diren - 
cl, uygulanan tedavi şekli ve 
hastalığın derecesinin de 
önemli olduğuna dikkat çekili 
yor.

Tedavisinde son yıllarda 
önemli gelişmeler olan verem, 
artık eskiden olduğu gibi 
ürkütücü değil. Ancak, tedavi 
süresi uzun olduğu İçin sabırlı 
ve bilinçli olmak, tedaviyi 
yarım bırakmamak gerekir. 
Verem hastaları, toplumdaki 
sosyal konumlarını dikkate, 
alarak kendilerini saklama- 
malı. Hastalığını saklayan ; 
bireyin, ailesine ve topluma 
hastalığı bulaştıracağı unutul-i 
ma malt.

Orman Bakanlığınca doğal kaynakların 
sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi ve yönetimi 
amacıyla hazırlanan projelerden 13'ünün, 
dış kredi desteğiyle gerçekleştirileceği bildiril
di.

Orman Bakanlığı yetkililerinden alınan bil
giye göre, bölge halkının ormancılık 
faaliyetlerine aktif katılımı, teknoloji transferi, 
orman köylüsünün refah düzeyinin yük
seltilmesi, bölgesel ve uluslararası işbirliğinin 
sağlanmasını, amaçlayan 13 proje için,

toplam 135.5 milyon dolar ve 17 milyon 150 
bin mark kredi sağlandı.

Yetkililer, başta dünya bankası ve ünesco 
olmak üzere, bazı uluslararası kuruluşlar ve 
ülkelerden sağlanan 1 milyon dolar 7.3 mil 
yon marklık bölümü hibe olan kredilerin, 124 
milyon 700 bin dolar ve 12 milyon 150 bin 
marklık bölümünün, halen bazı bölgelerde 
uygulanmakta' olan 10 proje için kul
lanıldığını söylediler.

GEMLİK REHBERİ

ULAŞIM
Uludağ Turizm 5131212
Aydın Turizm $132077

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

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

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

•

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

Resmi Daireler
5132066
5134503
5131274
5131900

TEK Arıza 
TEK İşletme 
Turizm Der. 
Spor Sah.
Orm. Böl. Şf. 5131286
Milli Eğt. Md. 5131174
Halk Eğt. Mrk. 5131846
Halk Kütüp. 5131353
As. Şb. 5131057
Karayolları 5131308
Uman Bşk. 5131133
Mal Md. 5131095
Nüfus Md. 5133742
Özel id. Md. 5131507
Tapu SIc. Md. 5131414
Müftülük 5131364
Gümrük Md. 5131411-5130024
Tekel Md. 5131042
Ver. Da. Md. 5132360
İlçe Tar. Md. 5131186
ilçe Seç. Md. 5134994

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

TUP DAĞITICILARI
Avgaz 513 12 95
Özgaz 514 1700
Tekgaz 513 1637
Ocakgaz 513 1637
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Llkltgaz 514 28 41
Yeni Llkltgaz 513 65 00
Alevgaz 513 40 95

Gemi Saatleri
Yalova -Sirkeci (Işgünleri) 

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

Deniz Otobüsü
Yalova -Kabataş (Işgünleri) 

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

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

Gemlik'te 
sinema günleri:

AİLE SİNEMASI
Bu hafta :

SUİKAST ÇEMBERİ
Tel: 513 13 29
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30 Nisan günü yapılacak kongrenin heyecanı başladı.

Yüksel Yıldırım adaylığını açıkladı
Doğru Yol Partisi'nin 30 Nisan günü ihtiyaçlarını giderdiklerini, Armutlu'ya

yapılacak olan ilçe kongr esi için 
adaylığını ilk açıklayan Eski İlçe 
Başkanı Yüksel Yıldırım oldu.

Geçtiğimiz hafta cuma günü Doğru 
Yol Partisi ilçe binasında düzenlediği 
basın toplantısında kongrede aday 
olduğunu söyleyen Yüksel Yıldırım, 
yönetim kurulu ile birlikte birlik ve 
beraberlik içinde partiyi bu günlere 
getirdiklerini, çok güzel delege seçim
leri yaptıklarını delege seçimlerinde lis
telere bile bu birliğin yansıdığını belirtti.

30 Nisan günü yapılacak kong 
rede arkadaşlarının isteği ile yeniden 
aday olduğunu söyleyen Yıldırım, 13 yıl 
süren il genel meclisi üyeliğinden sonra

da hizmet getir diklerini ancak, 
Armutlu'nun Yalova'ya bağlanmasıyla 
hizmetlerin yarım kaldığını, Kurşunlu 
beldesindeki yerel seçimlerde büyük 
mücadele ver erek, belediyeyi 
kazandıklarını burayı kalkındır mak için 
çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

Gemlik'te DYP 'yi birinci parti yap
mak için büyük çaba harcadıklarını 
söyleyen Yüksel Yıldırım, parti içindeki 
çekişmeler nedeniyle kazanılması 
gereken yerlerde seçimi kaybettikleri
ni, bunun tek nedeni ise birlik ve 
beraberliğin olmamasından kay 
naklandığını söyledi.

Gemlik'te DYP'yi yeniden birinci

KÖRFEZ Sayfa: !

MİLTON
AİLE ÇAY BAHÇESİ

Düğün, nişan ve özel günleriniz için 
rezervasyonlarımız devam ediyor

İskele Meydanı GEMLİK
Tel :513 10 71

bir süre siyasete ara ver diğini, 
Gemlik'te yaşanan parti içinde 
yaşanan olaylardan sonra göreve 
davet edildiğini ve parti içerisinde 
beraberlik sağlamak için ilçe başkan
lığına aday olduğunu söyledi.

Yüksel Yıldırım, “Zor şartlar altında 
üç yıl geçirdim. Sîzlerin de bildiği 
birçok olayı beraber yaşadık. Bazı 
arkadaşlarımız aramızdan ayrıldı. Kol 
kırılır, yen içinde kalır misali ses çıkart
madım. Gemlik'e büyük hizmetler 
yaptık. Armutlu il yolu futbol sahası 
Anadolu Lisesi, Devlet Hastanesi'ne 
cihaz ve kadro desteği , Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu gibi hizmetler e 
damgamızı vurduk. 50 yıldır Gemlik'e 
yapılmayan spor sahası bizim döne
mimizde yapıldı. Desteklerinden 
dolayı eski Devlet Bakanımız Şükrü 
Erdem'e teşekkür ediyorum" dedi.

Başkanlığı ve il genel meclisi 
üyeliğinde köy hizmetlerine de önem 
verdiğini söyleyen Yüksel Yıldırım, yol, 
su, kanalizasyon ihtiyacı olan köylerin

parti yapmak için el birliği ile 
mücadele etmek gerektiğini belirten 
Yıldırım, "delegeden oy almakla 
seçim kazanılmıyor. Halkın içine 
girmeliyiz. Halka sempatik davran
malıyız. Hedeflediğimiz yere vara
bilmemiz için parti içi mücadeleye 
son vermeliyiz. Bunun güzel örneğini 
delege seçimlerinde yaşadık. Bir 
başlangıç olmasını diliyorum.
Başladığımız hizmetleri bitirebilmemiz 
için 30 Nisan günkü genel kuruldan 
partimizi el birliği ile bir top gibi çıkara 
lım. Her türlü olayı geride bırakıyorum. 
Gelin bu birlikteliği sürdürelim" şek
linde konuştu.

Eski arkadaşları ile yeniden göreve 
talip olduklarını söyleyen Yüksel 
Yıldırım, aralarına yeni birkaç arkadaşı 
aldıklarını ve kendilerini destek - 
lemelerini istedi.

30 Nisan günü Belediye Düğün 
Salonu'nda saat 11.oo de yapılacak 
genel kurul toplantısında 400 delege 
ile 1 tabii delege oy kullanacak.

Özel dershanelerde
deneme sınavları sürüyoı

8 Haziran günü yapılacak olan Anaolu Liseleri giriş 
ve Devlet Parasız Yatılı Sınavları giriş nedeniyle ilçe 
mizde bulunan Özel Körfez Fen Dershanesi ile Bulut 
Dershanesinde deneme sınavlarına devam ediliyor.

Dershane yetkililerinden alınan bilgilere göre Bulut 
Dershanesinde 27 Mart günü 3. sınıf, 29 Mart 4. 
sınıfların deneme sınavları yapılırken, 5. nci sınıflara 
ise 20-22 Mayıs günleri arasında deneme sınavı 
yapılacak. Ayrica haziran ayının ilk haftasında da 4 
ve 5. nci sınıflar için ikinci bir sınav yapılacak.

Öte yandan Özel Körfez Fen Dershanesinde ise 2. 
sınıf seviye belirleme sınavlarına dün başlandı. 
Önümüzdeki günlerde ise 3 ve 4. ncü sınıfların seviye 
belirleme sınavları yapıldıktan sonra mayıs ayında 
ise 5. sınıflar arası deneme sınavları yapılacak.

Pazar günü ise, Türkiye çapında-Anadolü Lisesi ve 
Devlet Parasız Liselerine hazırlık olarak Türkiye Özel 
Dershaneler Birliği tarafından illerde deneme sınavı 
yapıldı.

KAYIP

Uludağ Üniversitesi 
1TB Fakültesi 9060004 

ç nolu öğrenci 
kimliğim kaybolmuştu

Hükümsüzdür.

Gülseren HAVACI

İLÇEMİZİ 
EMİZTUTAL

KÖRJEZ OJSEÎ
MATBAACILIK - REKLAMCILIK -YAYINCILIK HİZMETLERİ

20 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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Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı nın 76. yıldönümü kutlanıyor.Yüzlerce zeytin üreticisi dün para alabilmek için Marmarablrlik ln önünde Pekleşti.

'ten bir yenilik 
daha

KAŞEDE VE MÜHÜRDE BEKLEME YOK 
Yarım saat içinde 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

yor

Üretici öfkeli
Bugün 23 Nisan

yor Kasım ve aralık ayında kooperatifte ürün veren üreticiler, alamadıkları paraların 
gedeniyle öfke saçıyorlar. Yüzlerce üretici dün, kooperatif önünde para beklediler. Para ala- 

=tnayınca protesto gösterilerinde bulundular. Orhangazi'de ise öfkeli üretici Bursa-Yalova 
İP karayolunu bir süre trafiğe kapatarak, iktidarı yuhaladılar.

[ Kurban bayramı öncesi Mar marabirlik 
liversites |<OOperatifine verdikleri ürünlerin bedellerini almak 
i?0600(M|çjn dün, toplanan yüzlerce üretici paralarını ala- 
5,rencı , rnayınca, öfkelendi.
üzdür I Hükümete ve kooperatif yöneticilerim protesto 

reden üreticiler, Orhangazi'de de Bursa-Gemlik 
HAVACI karayolunu 40 dakika trafiğe kapadılar. Zeytin 

delicisinin öfkesini Kaymakam zorlukla yatıştırdı.

HAFTAYA BAKIŞ
O Kadri GÜLER

’U

IZÜ

Politikacıların, pazartesi günü zeytin paralarının 
ödeneceği şeklinde basına yaptığı açıklama 
üzerine kooperatifin önüne toplanan üreticiler, 
siyasilere ateş'püskürüyor.

Seçim öncesi üreticilere peşin alım yapılacağı 
konusunda söz veren milletvekillerini yuhalayan 
kızgın üreticiler, verilen sözlerin yerine getirilmesini
istediler.

Pazar günü Kurban Bayramı
İslam alemi 28 Nisan 1996 pazar 

günü Kurban Bayramını kutlayacak.
Kurban Bayramı nedeniyle kurban

lık hayvan almak isteyen vatandaşlar, 
hayvan pazarianna dolarken, kurban 
fiyattan bu yıl yine el yakıyor.

Kurban Bayramı nedeniyle ilce

mizde bayramlaşma bayramın birinci 
günü 16.00-17.00 arasında Belediye 
Düğün Salonu'nda yapılacak.

Kaymakam Orhan Işın. Gemlik 
halkının Kurban bayramlarını kutlarken, 
bütünJnsanlık alemine barış ve huzur 
getirmesini istedi.

Zeytin üreticisinin öfkesini 
yaşadım

■ Dün sabah Marmara Birlik Zeytin Kooperatifinin önünü 
gördünüz mü?

Yüzlerce köylü, 6 ay önce kooperatife verdiği paranın 
bedelini almak için siyasetçilerin "ödeme yapılacak" sözüne 
güvenerek yollara koyulmuşlar ve sabahın erken saatlerinde 
Kooperatif önünde toplanmışlardı..

u Bir ara yeniden caddeye çıktığımda sakin duran o toplu - 
luğun nasıl öfke yüklü olduğunu gördüm.

Genel Müdürlüğün istediği kredi kaynağı için okey gelme
den, bankadaki Birlik hesabına para yatmadan üreticilere 

। ödeme yapılmayacağını herkes bilir. \
Beklenen emir ve para gelmeyince saatlerce bekleşen 

yüzlerce kalabalık tepkisini gösterdikten sonra bir başka gün' 
yeniden beklemek üzere yavaş yavaş dağıldı.

Gemlikli zeytin üreticisi yumuşak bir öfke sergiliyordu.
Aynı gün, bir iş için gittiğimiz Orhangazi de Yalova asfaltın

da bekleşen yüzlerce kişinin yolu trafiğe kapamasına tanık 
oldum.

Gökyüzü delinmişçesine öfkeli kalabalığı dağıtmak için 
öylesine yağmur yağıyorduk!, bir ara kıyılara Kaçışan köylüleri 
bekleşenler yuhalamaya başladılar.

Islanmaktan korunmak için kenara gidenler tekrar geri 
gelmek zorunda kaldılar.

Bu arada yolda bekleşen araç sayısı arttı da arttı. İşi olan - 
lar gecikmeye başladılar.

insanları bu yağmur altında bekleten Marmara Birliğin 
ortalarından aldığı zeytinin bedelini ödememeslydl.

Yaşlı bir köylü arabamın penceresine gelerek tıkladı "YazYaşlı bir köylü arabamın penceresine gelerek tıkladı 
gazeteci kardeşim. Böylesini hiç yaşamadık. Politikacılar¥ .............................. ... ..... ....... r peşin
ödeme yapılacak diye bizi kandırdılar. Ben bu yaşıma kadar 
her bayram kurban Kestim. Paramı alamazsam kurban kese
meyeceğini Çoluğumun çocuğumu glydlremeyecem. 6 aydır 
bu insanlar ne yer içer diyen yok." dedi.

■ Kızgın insanların öfkesini yakından yaşadım, 40 dakika 
yolda bekledik. Biz arabanın içinde, onlar bağırıp çağırarak/ 
yağmur altında.

DYP'de adaylar çalışmalarını 
hızlandırdı

Yıldırım, 
Solaksubaşı 
ve Biliz seçim 
stardı verdiler

Döğru Yol Portisi'nin ' 30 
Nisan günü yapılacak olan 
İlçe Kongresinde başkanlık 
yanşina Yüksel Yıldırım, 
Mahmut Solaksubaşı, ve Ali 
Biliz katılacak.

DYP ilçe binasında 
geçtiğimiz hafa adaylığını 
açıklayan Solaksubaşı, 
demokrasinin vazgeçilmez 
unsurunun çok seslilik 
olduğunu belirterek, "Biz 
dürüst, genç, dinamik, 
çalışkan ve vizyonu olan bir 
kadro ile DYP Gemlik ilçe 
teşklatının yönetimine tali
biz. Amacımız, kavga 
etmek ya da kadroları da. 
raltmak veya partimize 
zarar vermek değildir" dedi.

Gazetemize açıklama 
yapan AH Biliz ise, bir 
değişim yaşıyoruz. Bunun 
gerçekten ve İnanarak 
Söylüyorsak değişim tam 
almalı. Siyaset mekanizması 
hep.aynı üzerinde yapılma- 
malı dedi.

Haberi Sayfa 3'de

Haberi sayfa 3'de

KISA KISA KISA 
TÜRK SANAT MÜZİĞİ 
KONSERİ 2
Gerrilik Belediyesi Sanat ve 
Kültür Derneği ikinci 'Türk 
Sanat müziği konseri" 25 
Nisan perşembe günü 
Belediye Düğün Solonu'nda 
icra edilecek.

Haberi Sayfa 4'de 
ÖĞRENCİLERDEN 
SSK-TAT'A ZİYARET 
Ankara Üniversitesi Ziraat- 
Fakültesi öğrencileri ilçe 
mizde kurulu bulunan Bah- 
tat Gtda tesislerini bugün 
ziyaret edecek. 
Öğrenciler, fabrikada 
yapacakları incelemeler
den sonra, öğle yemeğini 
A t amer Tesislerinde yiye- 
cekler.
SEVGİ TUN CER 
EMEKLİ OLDU 
İlçemiz Halk 
Kütüphanesi'nde 8 yıldır 
müdürlük görevini başarıy
la yürüten Sevgi Tuncer, 
emekli oldu.

Ulusal aşı 
günleri 
başladı

Bu yıl İkincisi 17*23 Nisan 
tarihleri arasında kutlanan 
Ulusal Aşı Günleri, Çocuk 
Felçi aşı kampanyası 
başarıyla uygulandı.

İlçe Sağlık Ocağına 
bağlı tüm ekip ve sağlık 
ekibinin katıldığı aşılama 
kampanyasında 0-6 yaş 
arasındaki çocuklara 
Po|lo(çocuk felci) aşısı 
uyguladıklarını söyleyen 
Merkez Sağlık Ocağı dok- 
t o r u Hüsnü 
Dedekargınoğlu, aşıla - 
manın başarılı geçtiğini 
söyledi.

23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve- Çocuk 
B a. y r a m ı' n ı n .7 6. 
yıldönümü bugün çeşitli 
etkinliklerle kutlanacak.

Bugün saat 09.00'da 
Atatürk anıtına çelenk 
konması, İstiklal Marşı ve 
saygı duruşuyla törenlere 
başlanacak.

Daha sonra ilçe 
stadyumuna gidilerek, 
burada törenler saat 
09.25'de başlayacak.

Kaymakam Garnizon 
Komutanı, Belediye 
Başkanı, öğrencilerin ve 
halkın bayramını kutla
masından sonra öğrenci 
ler, öğrenci andını 
söyleyecek. İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Erol Ateşli, 
günün anlam ve önemini 
belirten bir konuşma

yapacak. Daha sonra* ise 
Gazi İlköğretim Okulu, 
Özel Köseoğlu Lisesi, 100. 
Yıl İlkokulu ve Şükrü Şehol 
İlköğretim Okulu öğrenci 
leri birer şiir okuyacak. 
Folklor gösterileri ve geçit 
töreninden sonra kutla
malar sona erecek.

Dün ise,. 23 Nisan kutla
maları programı kap - 
samında değişik okullar
dan 4 er öğrenci 
Kaymakamlık, Garnizon 
Komutanlığı, Belediye 
Başkanlığı, İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü, Cumhuriyet 
Baş Savcılığı, Emniyet 
Müdürlüğü, Jandarma 
Komutanlığını ziyaret 
ederek, bir süre makam
ların yönetimini temsili 
olarak üstlendiler.

Yılmaz
Akkılıç'ın 
annesi
vefat etti

Gazetemiz ve Bursa. 
.2000 Gazetesinin 
Yazarı Yılmaz Akkılıç'ın 
annesi Pakize Akkılıç 
(87) vefat etth\

Dün, cenazesi Yeşil 
Camisinden alınarak, 
f* m- i t $ u 11 a n 
Mezarlığında Merhum 
eşi Emekli Süvari Albayı 
Abdülhdlim Akkılıç’ın 
yahmda toprağa veril
di.

Kaymakam

okulları 
denetledi

İlçe Kaymakamı 
Orhan Işın, beraberinde 
Erol Ateşli ile birlikte 
ilçemizdeki okulları 
denetleyerek, kont 
rollerde bulundu. Bazı 
okulların sınıf, idare 
bölümleri, spor salonları, 
lavabo ve salonlarını kirli 
bulunan Kaymakam 
Orhan ışın, okul müdür
lerini uyardı.

Kaymakam Orhan 
Işın, okulların evlerimiz 
kadar temiz ve düzenli 
olması gerekir dedi.

TESİR ... M
GEMLİK'TE ONCA AVUKAT VARKEN 
BELEDİYEYE BURSA'DAN AVUKAT?. 
BİRDE GELİVER - GİDİ VER B\RASI 
TABİİ.. ANAP ANASI...
NEYMİŞ.. GEMLİK'Lİ AVUKAT OLURSA 
TESİR EDİLİRMİŞ...
TESİR EDİLİP, EDİLEMEYECEĞİNİ 
BİLEMEM AMMA..
MÜTEESSİR EDİLDİKLERİ BİR GERÇEK..

İnan
Kurban Bayramınızı kutlar, tüm İnsanlığa hayırlar 
getirmesini dilerim.
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Bugünkü yazımı değerli 
dosturri Emekli Amiral Vedii 
Bilget'in bana gönderdiği bir 
yazıyı siz, okurlarımın değer
lendirmesine sunuyorum.

İrtica, ülkemizde gözle 
görülür ağlar örüyor. PKK 
eylemini destekleyen bölge
sel dış güçler, aynı anda, 
Refah şemşiyesi altında 
toplanmış irtica odaklarına 
da destek veriyorlar. Kimi 
yerde Refah ve PKK'nin 
dirsek teması açıkça 
izlenebiliyor. Olguyu kanıkser 
ve sindirir bir tutumda 
algılayanlar ise büyük gaflet 
içindeler.

Yeni muhafazakarların 
1980'lerdeki ekonomik poli
tikaları nüfusun üçte 
birinden fazlasını yoksulluk 
sınırında ya da altında, 
korkunç çevre koşullarında 
ve kent varoşlarında çöplük
lerde yaşamaya itti. Devletin 
variığı, ekonomik çıkarların 
çatıştığı serbest pazar da 
bekçilik rolüne indirgendi.

Varoşlardaki kitlenin tep
kisini dizginlemek ve afyonla
mak için, dinsel eği limlerini 
dürtmek yolu seçildi. Büyük 
kentlerdeki kitle, özel amaçlı 
vakıflarda palazlanan ve en 
antidemokratik çevre güç
lerince desteklenen Refah 
şemsiyesi altında toplanmış 
irtica odaklarına teslim edil
di. Güney Anadolu'daki 
kitle ise PKK'nin etki alanına. 
Varlığı ve rolü tartışılır kılınan 
devlet pasifleştirildi. İrtica 
güçleri, çıkışlarını - artık - 
reşmileştirdI. Türkiye'yi 
cumhuriyet ve devlet kılan 
tüm değerler e açıkça 
saldırıya girişti ler;

- "Türk or duşu 
Amerikalının emrindedir. Biz 
kendi ordumuzu kuracağız."

- "Türk ordusu din düş - 
manidir."

- Okullardan İnkılap Tarihi 
dersleri kaldırılmalıdır."

"İlkokullara Kur'an, liselere 
OsmanlIca dersleri konul
malıdır."

Bunlar yetmiyormuş gibi,

EMLİK KÖRFEZ
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bibi ve Sorumlu Müdürü : KADRİ GÜLER
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Yılmaz AKKILIÇ

yazı yorum
Necati KARTAL

HABITAT 2’nin GETİRDİKLERİ :
(WC : 10 Sent, OTEL: 152 Dolar!)Vedii Bilget'den bir yazı

Küçük Prens gibi dünyaca 
ünlü çocuk kitap larını tahrip 
edip onbinlerce körpe beyi
ni "Atatürk, halkı yasa zoruy
la Batılı gibi giyinmeye 
mecbur etmiş, buna karşı 
çıkanları öldürtmüş, fötr 
şapka giymeyenler e 
işkence ettir miş, .sokağa 
başını örterek çıkan kadın
ların örtülerini genç-ihtiyar 
demeden polis ve jandarma 
eliyle zorla açtırmıştır" diye 
şartlamaya kalkıştılar.

Tüm bu gelişmeler 
karşısında, ne yazık ki, 
saldırılara hedef kesimlerde 
düşünce ve davranışlar 
hala belirsiz ve bulanık. 
Atatürkçü, laik ve demokrat 
düşünce ve siyaset, hala 
donuk ve savunmaya dönük 
durumda.

Yurttaşların kendi yaşam - 
larına yön verme yetenek
lerini köreltme ve özgüven
lerini sarsma yoluyla adım 
adım hedefine ilerleyen irti
ca güçleri karşısında, özerk 
toplumsal yaşam alanını 
genişletmeye inançlı kesim
lerin acilen derlenip topar
lanması gerekmektedir. Bir 
yandan yeni muhafazkar- 
lığın yol açtığı yıkımlar sorgu
lanmalı, öte yandan irtica 
güçlerine karşı Atatürkçü, 
laik ve demokrat güçler 
eylemli biçimde yapılandırıl
malıdır. Yoksa kellesini bile 
bile kasaba teslim eder - 
umarsız- kurbanlık koyunlar- 
dan farkımız kalmayacaktır. 
Bayramı da, kafamızı keşip 
deri mizi yüzen kasabı kul
lananlar yapacaktır.

Bugün önümüzdeki en acil 
soru budur:

Kendimizi, değerlerimizi, 
cumhuriyetimi ve ülkemizi 
kurban edip, irtica güçlerine 
ve bölgesel müttefiklerine 
mi bayram yaptıracağız, 
yoksa bu ülkenin harcına 
canını kanını-aklını verenler 
olarak biz mi bayram 
yapacağız?

Doğayı 
Sev, 

yeşili 
Koru

Epeydir, Habıtat 2 ile ilgili bir yazı 
yazmayı düşünüyor dum. Hatta 
Habıtat toplantılarının bir kısmını 
izleyip, Gemlik okuyucularına daha 
detay bilgi vermeyi de düşünüyor
dum.

Daha Habıtat'ı ele almadan, 
Habıtat'ın etkilerini ele almak zorunda 
kalmam, ülkemizin bir başka gerçeğini 
bana hatırlattı.

Bugün, dünya da gerçekleşen 
telekominikasyon devrimi ve dış 
ticaret ilişkileri ile dış tuizm; toplum
lar), birbirine daha da yaklaştırırken, 
toplumlar arasındaki geleneksel 
duvarları yıkacağı da bir gerçektir.

Artık İnsanlık, tek ve ortak yaşana
bilir bir dünyayı tartışmakta. Çünkü, 
dünyanın kaynakları tüm insanlığın 
dengeli kullanımıyla, gelecek kuşak
lara aktarılabileceği çözülmüş 
durumda.

Her ne kadar, ikinci dünya savaşın
dan sonra, Yalta Konferansıyla sınır ve 
devlet planında dünya organize 
edildiyse de, Yeni Dünya Düzeni 
kavramıyla da tekrar or ganize 
edilmek istenmesi, yeni bir dinsel ve 
mikro milliyetçi dalgayı harekete 
geçirmektedir.

Ancak, bu durum, “ortak değerler 
arama" meselesi karşısında, zaman 
içerisinde daha da geriye gidecektir.

Habitat gibi, “dünyanın nazım 
planı" diyebileceğimiz bir toplantının, 
ülkemizde olması, aslında olumlu 
birşey olarak görülmesi gerekmekte- | 
dir.

Dünyanın kentleşme alanındaki 
bilim adamları ve araştırmacılarının, 
konuk olacağı Türkiye'de, bu konuk
lara karşı davranış biçimimiz, "mev
cut imajımızda" bir değişme yarata
bilir. (di!)

Ancak, “fırsatı buldun mu götüre
ceksin" felsefesi, hem bireylerde, hem 
de kurumlarda kendini hemen göster
mektedir.

İlk patlak siyasi olarak ortaya çıktı.
Hani hatırlarsınız, "karadeniz işbir

liği toplantısının" ülkemizde yapıldığı 
bir dönemde. Rahmetli T. Özal ile S. 
Demirel arasında yetki tartışması çık
mıştı da, Özal toplantıyı terk etmişti 
ya, şimdi de, Hükümet ile yerel idare 
arasında "yetki sahası" konusunda bir 
kavgadır, sürüp gidiyor.

Efendim, "toplantının ev sahibi kim 
miş?" T oplu Konut Dair esi mi 
(dolayısıyla Başbakanlık), yoksa 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi mi?

Sırf bu sorundan dolayı, kavga iki 
aydır devam ediyor olup, TV'lerde 
birkaç kez olayın tartışması /apıldı, 
hala sorun çözülemedi.

Hani Biz neyse de, dışarıdan 
Türkiye'yi izleyen bu konuklar, acaba 
ne düşünüyorlar?

Bu tartışmaları (ve yetki sahasının 
dahi, siyasi polemik haline getirildiğini) 
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görünce, imajımız(l) ve "birlik, bütün
lük" safsatalarının nasıl bir etki yarat
tığını, doğrusu ben merak ediyorum. p<

Hal Büyükler de(!) böyle olur da, bu p< 
iş dolayısıyla gelecek konuklarla 0 
zorunlu ilişkisi olacak, otel işletmeci- p 
lerinde durum farklı olur mu?

Olmaz!..
Tabi onlar da, oturup ne yapabiliriz | 

diye düşündüler. Dört yıldızlı oteller j 
kapı girişi 100 dolar diye yazan ; 
tabelalarına rağmen, 55-70 dolar 
arasında fiyat veriyorlardı ya, şimdi I 
152 dolar. "Efendim, malesef ı 
doluyuz.!"

Yanlış anlaşılmasın! 152 dolar yalnız ' 
"gavurlara(!)" değil, hepimize...

Buna, 19 turizm şirketinin biraraya 
gelerek, Habıtat organizasyonu için 
kurdukları VİV ile Toplu konut (TOKİ) | 
de çanak tutunca, bu otelciler daha- | 
da azarak, mayıs ayından "peşin j 
ödeme" istediler. Tüm ödemeyi ala- [ 
madılar ama, peşinatları yada diğer I 
adıyla ön ödemelerini aldılar.’

Diğer yanda tuvaletçiler, ağabey- I 
leri otelcilerden daha sorumlu 
davranıp fiyatlarını birazcık 
düşürdüler.

1-15 Haziran arasında Habıtat 
vadisinde tuvalete gir eceksiniz, ı 
yanınızda dolar ve sent bulunsun. 
Yoksa, gavurların karşısında “birlik ye 
beraberliğimizi" zedeleyecek şekilde- 
tartışma yapmayın, tuvaletçilerle...

Fiyatlar: Küçük/büyük karışık WC 
10 Sent (Toilette 0.10 $)

Ancak, unutmadan, umumi tuvalet , 
işletmecilileri Derneği Başkanı İmdat 
Hatip'in bildirdiğine göre : (çok büyük 
yenilikmiş gibi) her tuvalette "tuvalet 
kağıdı bulunduracaklarmış." Ayrıca, o 
bölgedeki tuvaletçiler de, "lazım 
geldiği kadar", "Almanca ve İlgilizce 
kelimeler öğreneceklermiş."

Eee... Kolay değil, bunlar parayla 
olacak. Masraf var, ama zam yok.

Tuvaletlerle ilgili olumlu gelişmeyi, H 
konuk ağarlamada öne çıkaracak 
halimiz olmadığına göre: oteller ile 
ilgili açmazımız hala devam ediyor.

"Misafirperveriz, uygar dünyanın 
insanıyız" diyorsak ta; "elin gavur“una 
da saygı gösterecek halimiz yok..! 
Avantamıza bakalım. Fırsat birkez çık
mış karşımıza..!

Cumhurbaşkanı dahi epey keyifsiz 
ve yorgundu, Habıtat ile ilgili çalış
maları denetlerken.

Gelecek olan dünya konukları, . 
"otelcilerin bu tavrını duydu mu der
siniz?"

Maalesef evet.
Habıtat 2 proje koordinasyon direk- | 

törü Gürel Tüzün'e "Otellerin tavrı 
üzerine, tepkilerini gönderdiler" bile.

İstermisin protesto edip, gelmesin- J 
ler!

Yapar mı, yaparlar! “Elin 
gavur"undan herşey beklenir(l)...
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Yüzlere^ zeytin üreticisi dün para alabilmek İçin Marmarabirlik'in önünde bekleşti.D Üretici öfkel
’biriilı, bûfr 

t» etki yo-jl 
t ediyonm I 
■’e olur da, J 
konuk!™

Kasım ve aralık ayında kooperatife ürün veren üreticiler, alamadıkları 
paralan nedeniyle öfke saçıyorlar. Yüzlerce üretici dün, kooperatif önünde 
para beklediler. Para alamayınca protesto gösterilerinde bulundular. 
Orhangazi'de ise öfkeli üretici Bursa-Yalova karayolunu bir süre trafiğe ka

tel işletmeci pafara]<ı iktidarı yuhaladılar.

leyapobti 
ıldızlı otelle! 
üye yazan 
*5-70 dola- 
lı ya, $imd 
malesel

olar yalne

birarayo 
/onu için 
ut (TOKİ) 
er daha- 
ı 'peşin 
neyi ala-ı 
da diğer

ağabey 
sorumlu 
azcık

Habıtat ■ 
>c eksinizi 
bulunsun!

'birlik ve! 
ek şekilde® 
ilerle... I 
arışık Wc|

Zeytin üreticisine dün ödeme 
[yapacağını açıklayan Marmarabirlik, 
ödemeyi yapamayınca üreticiler, öfke

lenerek, hükümeti ve birlik yönetimini 
protestcuettiler.

1995-96 alım kampanyasında üretici 
herden aldıkları ürünlerin bedellerini 
çeşitli tarihlerde ortaklarına ödemiş, 

[kalan yüzde 50'sinin dün ödenmesi için 
açıklama yapılmıştı. Dün sabah erken 
saatlerde 72 nolu Marmarabirlik Tarım 
Satış Kooperatifi önünde toplanan üreti
ciler, saatlerce para beklediler. 
Bekledikleri parayı alamayınca koope 
rafit yöneticileri ile tartıştılar. Birlik yöne - 
timi ile hükümeti protesto eden üretici 
ler, kooperatifin önünden ayrılmadılar.

BİR BUÇUK TRİLYON
Anavatan Partisi ilçe Başkanı Adnan 

Tekin, geçtiğimiz hafta Başbakan Mesut 
Yılmaz'ı eski milletvekillerinden Mehmet 
Gedik'i arıyarak, zeytin üreticisinin para 
larının bayram öncesi ödenmesini iste
diği, başbakanın ise Bakanlar Kurulu 
kararnamesinin Cumhurbaşkanı onayın - 
dan çıktığını, Marmarabirlik'e 560 milyar 
ödeneğin pazartesi günü dağıtımına 
başlanacağını söyledi.

Öte yandan Marmarabirlik Genel 
Müdürü Bekir Seymen'de üretici birlik
lerinin ortaklarına olan borçlarının öden
mesi için 1.5 trilyon liralık ödenek sağ
landığını, kararnamenin 

mi tuvale® Cumhurbaşkanının onaylanmasından
anı Imöc'l 
çok büyül 
e tuvdell 
' Ayrıca c| 
e, ’lazuJ 
ve llgilizc?

sonra yürürlüğe gireceğini, söyledi.
Siyasetçilerin ve Marmara Birlik Genel

DYP'de adaylar çalışmalarını hızlandırdı

Yıldırım, Solaksubaşı,
□r paraya 
m yok. I 
gelişmeyi! 
çıkaıacal 
oteller H 

n ediyor. I 
' dünyan’ 
। gavur'.'ti 
ilimiz yok I 
t birkezçd

pey keyifli 
। ilgili çok-

ı konukla'® 
du mu de'

osyon döl 
ellerin laffl 
rdiler* bile. I 
p. gelme*!

EKLft- 
HANI*1'

Biliz seçim stardı verdiler
vazgeçilmez unsurunun 
çok seslilik olduğunu 
belirterek, yönetimlere 
daha iyi hizmet ede - 
bilmek için birden fazla 
aday olabileceğini söyle
di. Solaksubaşı toplantıda 

• şunları söyledi:
" Doğru Yol partisi 2000 

li yıllara güçlü girmek için 
bir değişim süreci İçine 
girmiştir. Bu gelişimi 
yakalamak, dürüst, genç, 
dinamik ve çalışkan 
kadrolarla mümkündür. 
Biz de dürüst, genç, 
dinamik, çalışkan ve viz 
yonu olan bir kadro ile 
DY P Gemlik İlçe 
Teşkilatının yönetimine 
talibiz. Amacımız, kavga 
etmek ya da kadroları

Doğru Yol Partisinin 30 
Nisan günü yapılacak 
olan ilçe kongresinde 
başkanlık yarışına Yüksel 
Yıldırım, Mahmut 
Solaksubaşı ve Ali Biliz 
katılacak.

Ali Biliz ve Yüksel 
Yıldırım'ın İlçe 
Başkanlığına adaylığını 
açıklamasından sonra 
geçtiğimiz hafta da 
Mahmut Solaksubaşı 
düzenlediği basın toplan
tısı ile ilçe kongesinde 
başkanlık için aday 
olduğunu bildirdi.

DYP İlçe binasında 
geçtiğimiz salı günü 
adaylığını açıklayan 
Mahmut Solaksubaşı, 
demokrasinin

enif(l)... Elize Ali cinayetinin
i duruşması başladı

Bir süre önce Balık 
pazarında 8 kurşunla 
öldürülen birhane işleti
cisi Ali Uluay'ı öldürmeye 
azmettirmekten tutuklu 
bulunan Ahmet Hazel'in 
yargılanmasına baş - 
landı.

Mustafa Sungurlu'yu 
kiralık katil olarak tüt
tüğünü polise ve

savcılığa verdiği 
ifadesinde söyleyen 
Ahmet Hazel, yargıç 
önünde bu iddiasından 
vazgeçti ve Ahmet 
Uluay'ı öldürtmedlğini, 
Mustafa Sungurlu'yu da 
cinayete azmettirmediği
ni söyledi. Hazel'in 
tahliye istemi red edildi.

Müdürünün açıklamaları üzerine İlçelere 
inen zeytin üreticileri umduklarını bula
mayınca değişik eylemlerde bulundular

Orhangazi de dün yüzlerce üretici, 
saat 13.20 sıralarında Bursa Yalova 
karayolunu trafiğe kapadılar.

Sağnak yağmur altında araçların 
geçmesini engelleyen Marmarabirlik 
ortakları, siyasetçileri yalancılıkla 
suçladılar. Sık sık "yuğ" çeken üreticiler, 
hükümeti istifaya çağırdılar.

6 aydır Marmarabirlik 
Kooperatifinden para almak için dilenci 
gibi kooperatif önlerinde beklediklerini 
söyleyen üreticiler, "birliğin zeytin fiyat
larına sık sık zam yaparken, biz alın te 
rimizin karşılığı olan ürünümüzün 
parasını alamıyoruz. Politikacılar seçim 
zamanı zeytini peşin alacağız diye söz 
verdiler. Biz de kooperatife malımızı 
verdik. Şimdi Ramazan Bayramına 
parasız girdik, şimdi de Kurbana parasız 
gireceğiz. Bizim zeytinimizi geri versinler, 
biz onu satmasını biliriz. Siyasetçilere de 
sesleniyoruz. Yüzünüz varsa gelin 
köylerde konuşma yapın, halkan oy 
isteyin"

Orhangazi'n zeytin üreticileri yaklaşık 
40 dakika karayolu trafiğini engellerken, 
ilçe kaymakamının olay yerine gelerek, 
yağmur altında üreticileri ikna etmesi ile 
trafik açıldı.

Yarın, Marmarabirlik Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi'nin ortaklarına ödeme 
yapması bekleniyor.

daraltmak veya partimize 
zarar vermek değildir. 
Aksine büyümeyi 
sağlayıp, partimizi bun
dan sonraki seçimlere 
hazırlayıp kazanmayı 
hedeflemektir. Hedef 
güçlü Türkiye ve güçlü 
DYP'dir.

Gemlik bugüne kadar [ 
elde ettiklerinden daha iyi I 
şeylere layıktır. DYP 
Gemlik İlçe Teşkilatını 
çalışkanlık, eşitlik, 
dürüstlük ve yenilikçilikle 
yönetmeye talibiz dedi.

Öte yandan gazete 
mize bir açıklama yapan 
DYP İlçe Başkan aday
larından Ali Biliz ise, "Bir 
değişim yaşıyoruz. Bunu 
gerçekten ve inanarak 

söylüyorsak değişim tam 
olmalı. Gemlikte siyaset 
mekanizması hep aynı 
isimler üzerinde değil, 
değişime yakışır kişilerce [ 
yapılmalıdır. Ancak bu 
sayede sönmüş bir volkan 
görünümünden çıkarak, 
İlçemizi titreten bir yanar
dağ haline getirir ve 2000' li 
yıllara taşırız." dedi.

Ali Biliz, yönetici kadro
ların partiye gönül vermiş, 
çalışmış ama küstürülmüş 
6 bin insanın olduğunu, kısır 
çekişmenin durdurulmasını 
gerektiğini söyledi.

Kurban Bayramının 3. 
günü Belediye Düğün 
Salonunda yapılacak olan 
DYP ilçe kongresinin' çe 
klşmeli geçmesi beklenl 
yor.

I-
Odun tartışması 

:^*11 bitti 

Cihatlı 
Köyünde 
Cinayet

• Cihatlı Köyünde meydana 
gelen olayda İbrahim 

;Z'®ygi’n(61) adındaki yaşlı 
köylü, yanında yetiştirdiği 
SftlçMk Aydın(19) tarafından 
köy .ortasında arkasından 
VUfÛliârak öldürüldü.
.İbrahim'in bahçesinden 
İzinsiz odun alan Selçuk Aydın'ı 
azaiîamasıyla başlayan olay, 
İbrahim Zengin ile Selçuk

: rAydlh'ın Gemlik'te blraraya 
•gelmesiyle yeniden tartışması 
olayın büyümesine neden

1 oldu.
Pdzar günü Cihatlı 

Köyünde dolaşmaya çıkan 
İbrahim Zengin'! izleyen Selçuk 
Aydın, evinden aldığı av 

ile kendini yetiştiren 
İbrahim Zengin'! arkasından 
vüratak öldürdü.

-Hiç yoktan genç yaşta 
elini kana bulayan Selçuk 
Aydın olaydan sonra kaçtı.

Kaymakamdan 
eğitimcilere 
ifa ket * ’ _ 
' (fçe Kaymakamı Orhan ışın, 

öküîianna yaptıkları hizmetlerden 
dolayı Ticaet Meslek Lisesi Müdürü 
Mehmet Âli Baraş'a, Şehit Cemal

Müdürü Cemal Kurt'a, 
Köçûkkumla Ali Kütahya Ortaokulu 
Mehmet Başuğur'a teşekkür 
Öİfflf verdi.
- Dîîn, Kaymakamlıkta yapılan 

piakejf-- verme töreninde konuşan 
Kaymakam Işın, bütçeden en çok 
payth İtiIIII eğitime ayrıldığını, buna 
rağmen yetersiz kaldığını belirterek, 
’G^mllk'te görev yapan okul 
müdürlerinin kendi yarattıkları 
■Olanaklarla okullarında daha güzel 
eğitim verebilecek düzeye getirdik- 
fefi-îÇıfı kutluyorum" dedi.

HArTAftıfl TOMBETı

Tarih içinde Gemlik ve Havalisi

OsmanlIlar
Veli Orkun'un araştırması:
“İstanbul'un fethedildiği devre kadar 

sadece beylim olarak anılır. OsmanlI 
devleti, bundan sonra imparatorluk paye
sine yükseldi.

Denizlerde o zaman çok kuvvetli bulu
nan Venedik ve Cenevizlilere karşı üstün 
bir donanmaya sahip olmak isteyen Fatih, 
dedesi I. Murat zamanında kurulan ter
saneleri yeniden genişleterek faaliyete 
geçirdi.

Bu tarihe kadar denizciliğimizde büyük 
hizmetleri görülmüş olan Gemlik tersanesi 
de daha verimli bir şekle konmuş oldu. 
Bütün yükselme devri boyunca kıyı 
şehirleri imar eden OsmanlIlar Gemlik1! 
gemi yapımevi şehri olarak inkişaf ettirdi 
ler. Daha sonraki yüzyıllarda zeytinciliği, 
kozacılığı ve kıymetli mermerleri ile 
OsmanlIların çok ilgisini çeken-Gemlik'teki 
tersanelerin Yavuz'un ve Kanuni'nin deniz 
lerde zaferde! n zafere koşan gemilerinin 
yapımında önemli rolü olduğunu kimse 
inkar edemez.

Duraklama ve gerileme devirlerinde ise 
memleKetin her tarafı olduğu gibi, 
Gemlik'de ihmale uğradı, o muhteşem ter
sanenin yeri bir bataklık haline geldi, 
ticaret hayatında kıymetli bir gelir kaynağı 
olan ürünleri bakımsızlıktan çürüyüp 
mahvoldu. Abideleri ve sarayları süsleyen 
mermerleri gözden kayboldu.

Gonca YERLİYURT ■ ■

ÇOCUK HAFTASI
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bizi biz yapan 

onurlu günlerimizden biri. Fakat dünyanın tek çoçuk bayramına 
sahip ulusu' olarak acaba çocuklarımıza gereken özeni gösteriyor 
muyuz?

Çağdaş Eğitim Kooperatifi 420 kişilik kız-erkek öğrenci yurduna 
öncelikle yapmak için oluşturulan bir organizasyon..

Eğitime, çağdaş eğitime gönül vermiş bir aydının oluşturduğu 
kooperatifin "Çağdaş eğitim" adını verdiği bülteninde bakın çocuk 
bayramında çocuklarımız nasıl anlatılıyor:

Çocuk hukukumuz; Anayasanın 41. maddesi, "Devlet... ananın 
ve çocukların korunması... için gerekli önlemleri alır." derken 61. 
maddesi; "Devlet, korunmaya muhtaç çocukların topluma 
kazandırılması için her türlü tedbiri alır." demektedir. Anayasanın 
"eğitim hakkı" ile ilgili 42. maddesi ise; "kimse eğitim ve öğretim 
hakkından yoksun bırakılamaz. İlköğretim, kız ve erkek bütün 
vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır" 
Devlet, maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin, öğrenim
lerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli 
yardımları yapar. Devlet, durumları sebebi ile özel eğitime ihtiyacı 
olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır" demektedir. 
Savaşların, yetişkinleri kırıp tükettiği bir aşamada kurulan Türkiye 
cumhuriyeti, sanki bir "öksüzler Cumhuriyeti" idi. Trablusgarp ve
balken savaşlarını izleyen yıllarda, özel bir devlet politikası olarak 
gerçekleştirilen "öksüz yurtları" bir genel müdürlük olarak örgütlen
miştir. 23 Nisan'ın bir "Çocuk Bayramı" olarak da kutlanması 
Cumhuriyetin birinci yılında “Cenevre Çocuk hakları beyanname
sinin, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması; Cumhuriyeti- 
kuranların yetişkinlerin çocuklara olan borcunu ödeme ve 
"Cumhuriyetin öksüzlerini koruma, onlara moral ve güven verme, 
onları yeni Cumhuriyetin misyonerleri olarak yetiştirme çabalarının 
işaretleridir.

Cumhuiyetin Onuncu yılında söylenen "on yılda beş milyon 
genç yarattık her yaştan" marşı, öksüzlerin büyüdüğünü anlatır. Ne 
var ki, "Cumhuriyetin öksüzlerinizin tümü uslu büyümedi, içlerinden 
yaramazlar da çıktı. Bunların yaramazlıkları, çocuklara "hak 
sağlayan" yasalarda, “hak kısıtlayan" hükümleri de peş peşe getir
di. Örneğin Medeni kanun, "çocukluk 18 yaşına girişle biter" hük
münü .getirirken, yargıç kararıyla 14 yaşında kız, 15 yaşında erkek 
Çocuğun evlenmesine olanak verecek hükmünü de getirdi. Ayrıca 
Türk Ceza Kanunu, İş kanunu ve çıraklık kanununda çocuklar aley - 
hine bir çok hükümler kondu. Haklarla ilgili bir çok uluslarası bel
geleri çok önceden imzalayan Türkiye, her nedense bu hakların 
uygulamaya sokulmasında isteksiz davranmaktadır. Cumhuriyetin 
birinci yıldönümünde (1924) Gazi Musafa Kemal tarafından imza
lanan “Çocuk Hakları Cenevre beyannamesi" hükümleri hala 
uygulanır duruma getirilmemiştir. Türkiye'de nüfusun yarısı 19 yaş ve 
onun altındadır. Genel kabul görmüş "rüşt" yaşını 18 kabul eder
sek, ülkemizde yaklaşık 25 milyon çocuk vardır. Bunun 13 milyon 
kadarı eğitim görmektedir. Yaklaşık 0-6 yaş dilimindeki 11 milyon 
çocuğun 150 bin kadarı çağdaş eğitime ve bakım kurumlarına 
kavuşmuş durumdadır. Beş yıllık zorunlu ilköğrenime kavuşamayan 
1.5-2 milyon çocuğumuz vardır. Okullara devam eden çocuk
larımızın da hale perişandır. Sınıf mevcudu 120'ye çıkan 
okullarımızın bulunduğunu resmi açıklamalardan biliyoruz. Okul 
binalarından onanma ihtiyacı olmayanı yok. Spor salonu, bahçesi, 
laboratuarı, atölyesi, müzik dersanesi bulunan okul yok gibi. Okul 
denilen yer, bilgi ezberlenip, yarışa hazırlanan, tebeşir-dergi-test 
parası taşınan yerler durumunda. Tüm olumsuzlukları ve eğitimdeki 
açmazları gidermeden çocuklarımıza karşı görevimizi yeterinde 
yapmış saylamayız. Dünya'daki tek çocuk bayramı tüm çocuklar - ‘ 
miza kutlu olsun. Dört bir yandan, dört-kıtadan, her renkten, her 
dilden, her dinden, çocuklar ülkemizde 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı 
kutlayacak... Sevinçlerine yürekten katılıp, biz de kutluyoruz.

Z‘£.‘B‘£.y(Ç1£TCOŞyQ‘U^

Devrinden
Ama 1789'da iktidara gelen Selim III 

devriyle, Türk yurdu her alanda olduğu 
gibi, denizcilik alanında da yeni bir ıslaha
ta kavuştu. III. Selim orduda yaptığı yenili 
ği denizciliğimizde de gösterdi. Fransa'dan 
getirtmiş olduğu mühendislere eski ter
saneleri işletmelerini emretti. Gemlik ter
sanesi yeniden işe başlayarak, 
OsmanlIların 15. gemi yapım merkezi oldu. 
Kısa bir zamanda eski faaliyetine kavuşan 
körfez, yine bir çok geminin yüzmesine 
sahne oldu. Ama OsmanlI 
İmparatorluğunun son zamanlarında 
Gemlik tersanesi tamamıyla ihmal edilmiş, 
bir daha da eski drumna gelememiştir"

OsmanlIlar Gemlik şehrini daha ilk 
zamanlardan itibaren hep Türkleştirmeye 
çalışmışlar Gemlik havalisine Anadolu'nun 
çeşitli yerlerinden türk aileler getirtip, yer
leştirmişlerdi. Ama ilçede Rumlar ve 
Ermeniler her zaman büyük çoğunluk oluş
turduklarından, bu iskan edilen Türkler 
şehir içinde barınma olanağını bula
madılar ve çevre köylere yerleştiler.

Türklerin Gemlik içinde yerleşmeleri 
ancak onsekizinci yüzyıldan sonra 
mümkün olabilmişse de onlar sadece 
Kulaktayı denilen semtte tutanabilmişler 
ve ancak imparatorluğun son zamanların
da aşağılarda da bir varlık gösterebilme 
durumuna gelmişler, Rum ahali arasında 
kendilerini kabul ettirebilmişlerdir.

Haftaya : "Egemenlik Savaşında Gemlik"»5
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KONGRE İLANI
GEMLİK LİSESİ OKUL-AİLE BİRLİĞİ

VE KORUMA DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN
Gemlik Lisesi Okul-Aile Birliği ve Koruma 

Derneği'nin olağan genel kurul toplantısı 12 Mayıs 
1996 pazar günü saat ÎO.OO'da okul spor salonun
da yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci 
toplantı 18 Mayıs 1996 cumartesi günü aynı yer 
ve saatte yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.
YÖNETİM KURULU

Gündem:
• 1 - Açılış ve yoklama

2- Saygı duruşu
3- Divan heyeti seçimi
4- Yönetim ve denetim kurullarını raporlarının 

okunması ve ibrası.
5- Yeni yönetim ve denetleme kurullarının seçi

mi
6- Dilek ve temenniler
7- Kapanış.

KONGRE İLANI
GEMLİK BELEDİYESİ SANAT VE KÜLTÜR 

DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN
Derneği'nin ilk genel kurul toplantısı 8 Mayıs 

1996 günü saat 17.30 da Belediye Düğün 
Salonunda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci 
toplantı 15 Mayıs 1996 günü aynı yer ve saatte 
tekrarlanacaktır.

Üyelerimize duyurulur.
YÖNETİM KURULU

Gündem:
1 - Açılış ve yoklama
2- Saygı duruşu
3- Divan heyeti seçimi
4- Yönetim ve denetim kurullarını raporlarının 

okunması müzakeresi ve ibrası
5- Yeni yönetim ve denetleme kurullarının seçi

mi
6- Tahmini bütçenin görüşülmesi ve onaylan

ması
7- Dilek ve temenniler
8- Kapanış.

Halk Eğitim 
Merkez ve Köy 
Sergileri Başlıyor

Gemlik ^alk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü 
tarafından 1995-1996 
öğretim yılında Gemlik 
merkez ve köylerinde 
açılan makina nakışı, 
giyim, batik, el sanatları 
çiçek, kumaş boyama, 
kuaförlük kurslarına ait 
başarılı çalışmaların 
sergilenmesine 
başlanacak.

İlçe Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamada ilk 
sergi 6 Mayıs 1996 
Pazartesi günü Fevziye, 
Kafirli ve Muratoba köy
lerinde açılacak. Fevziye 
Köyünde kurs öğretmen
leri Hardiye Şener ve 
öğrencilerinin Makina 
Nakışı, Kafirli Köyünde 
öğretmen Münevver 
Şahin ve öğrencilerinin 
Giyim, Muratoba 
Köyünde öğretmen Asiye 
Özoğlu ile kursiyerlerinin 
Makina Nakışı sergisi 
Kaymakam Orhan Işın 
tarafından törenle açıla
cak. Kursiyerlere başarı 
belgeleri dağıtılacak.

Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü'ne bağlı açıla
cak diğer sergiler şunlar:

Karacaali Köyü 10 
Mayıs Gençlik kampı - 
Giyim Öğretmen Melek 
Turan

Kurtul Köyü 12 Mayıs 
Düğün salonu, Giyim ve 
Batik, öğretmenleri Necla 
Sonat, Şenay Filiz

Kurşunlu beldesi 
Düğün salonu makina 
Nakışı Öğretmenleri 
Ceyhun Yılmaz

Hisar Mahallesi 
Makina nakışı öğretmen
leri Fatma Öztürk, 
Umurbey Kasabası 
Makina Nakışı, Düğün 
Salonu Hatice Cin, Küçük 
Kumla beldesi Düğün 
Salonu, Makina Nakışı- 
Giyim öğretmenleri 
Fatma Arslan, Hülya 
Soygan, 12 Haziran 1996 
günü merkez kurs binası, 
makina nakışı, giyim, el 
sanatları, çiçek, kumaş 
boyama, dekorasyon, 
kuaförlük, öğretmenleri 
Emine Karbay, Semra 
İrfan, Aliye Akyürek, 
Nilüfer Can, Nilgün 
Atasayar, Zübeyde 
Baran, Gülsen Akıncı, 
Yüksel Onay, Günay 
Küçükkurt.

Belediye Sanat ve 
Kültür Derneğinin ikinci 
etkinliği

Türk 
Sanat 
Müziği 
konseri 2

Gemlik Belediyesi Sanat 
ve Kültür Derneğinin ikinci 
"Türk Sanat Müziği Konseri" 
perşembe günü yapılacak

Belediye Düğün 
Salonunda icra edilecek 
olan konser için bastılan 
biletler adeta kapışıldı.

Şef Besteci Erdinç 
çelikkol tarafından hazır
lanan yılın ikinci konseri için 
saz heyeti ve koro, son 
çalışmalarını yarın 
yapacak.

Geçtiğimiz hafta solist
lerin çalışmalarına geniş 

.yer verildiği çalışmalarda 
ilçemizin yetiştirdiği yeni 
seslerle dinleyenlerin 
karşısına çıkılacak.

Yine iki bölümden oluşa
cak konserde Türk sanat 
Müziğinin değerli eserleri 
seslendirilecek.

İlk ve Ortaokulu 
dışarıdan 
bitirme sınav 
programı belli 
oldu

İlkokul ve ortakokulu 
dışarıdan bitirme sınavları 
için başvuru târihi ve sınav 
programı belli oldu.

Gemlik İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nden yapılan 
açıklamada ilkokulu dışarı - 
dan bitirmek isteyenlerin 
sınava girebilmeleri için 14 
Ağustos 1981 ve daha 
öncesi doğanların nüfus 
cüzdanı, ikamet belgesi ve 
iki adet vesikalık fotoğraf ile 
Gazi İlköğretim Okulu veya 
İlçe' Milli Eğitim 
Müdürlüğünden alınacak 
fon dilekçenin doldurulup, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğüne başvurulması 
ile yapılacak.

10 Mayıs cuma günü 
başlayacak olan başvuru
lar 10 Haziran günü mesai 
saattleri sonunda sona ere
cek.

İlkokulu dışarıdan 
bitirme sınavlarının 20 
Haziran ile 26 Haziran tarih
leri arasında yapılacağını 
söyleyen Milli Eğitim 
Müdürlüğü yetkilileri sınavın 
Gazi İlköğretim Okulu'nda 
yapılacağını belirttiler.

Ortaokulu dışarıdan 
bitirmek isteyenlerin ise 10 
Haziran 1982 ve daha önce 
doğanların nüfus cüzdanı , 
ikametgah belgesi, İki adet 
fotoğraf ve ilkokul diplo
ması ile aynı tarihler 
içerisinde İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğüne başvurmaları 
gerekiyor,

Ortaokulu dışarıdan 
bitirme sınavları da 20-26 
Haziran tarihleri arasında 
Gazi İlköğretim Okulu'nda 
yapılacak.

Tahsin KAYA
Ziraat Teknisyeni

Balık avı yasağı 
hakkında

Bilindiği gibi içinde yaşadığıız bu 
günler denizlerimizde av yasaklarının 
değişik tarihlerde uygulamaya konduğu 
günlerdir.

■ Geçimini balıkçılıkla kazanan 
Gemliklilerin su ürünleri avcılığını 
düzenleyen sirküler ve yasalara 
uymaları zorunludur. Yasaları ve sirküleri 
bilmemek ise suçu ortadan kaldırmaz. 
Bu nedenle su ürünleri avcılığını 
düzenleyen 1996-97 yılında çıkarılan 
sirkülerde belirtilen yasaklar ve uyulması 
zorunlu olan maddeleri hatırlatmayı 
yerinde görüyorum. :

1-16. ncı maddenin 2,ci bendi : 15 
Nisan -1 Eylül 1996 tarihleri arasında 
mekanik güç kullanılan çevirme ağları 
(gırgır) ile marmara denizinde su ürün
leri avcılığı yasaktır. Yasak süresince 
Marmara denizinde seyir halinde 
teknelerde makara-seren ve bom direği 
bulundurulması yasaktır. Aksine hareket 
edenler hakkında yasal işlem yapıla
caktır.

2- 7. nci maddenin 3.ncü bendi : 
Marmara denizinde 1 Mayıs- 1 Ekim ta 
rihleri arasında her türlü istihsal vasıtası 
ile karides avcılığı yasaktır. Yasak 
dönemine kadar istihsal edilmiş ve stok
lanmış olan karideslerin stok tesbitinin 
yaptırılması zorunludur. Aksi takdirde 
satışına izin verilmeyecektir. Marmara 
denizinden algarna ile karides istih
salinde bulunan müstahsiller daha' 
önce ruhsat ve izin almış olsalar bile İl 
müdürlüklerine müracaat ederek 1 Eylül 
1996 tarihine kadar gemileri ve bu 
gemide kullanılacak algarnalar için izin 
belgesi almak zorunda olacaktır. Yasak 
dönemince tekne arkasında algarna

çekmeye yarayan düzeneğin tekne 
üzerinde bulundurulmasını avlanma 
sahasında dolaştırılması yasaktır.

3-18. nci madde : Marmara 
denizinde Igrıp-Tarata-Manyat-Tarlakoz 
ve benzeri ağlarının 15 Mayıs-15 
Ağustos 1996 tarihleri arasında kullanıl
ması yasaktın

4- 21. nci maddenin 2(a) bendi : 
Marmara denizinde su ürünleri avcılığın
da frekons çıkışı 60 khz(dahil) ve daha 
aşağı ilan sonarların kullanılması 
dönem boyunca yasaktır.

5- 21 .nci maddenin 11. nci bendi : 
Denize bırakılan sabit ağlar ile parake 
rafların gündüz flama(şamandra) gece 
ise ışıklı şamandra ile işaretlendirilmesi 
mecburidir.

6- 35. nci maddenin 2. nci bendi : 
avlanma yasağı süresince gemilerde 
ve istihsal yerlerinde atık vaziyette her 
türlü av malzemeleri bulundurulması 
yasaktır.

7- 35. nci maddenin 1. nci bendi : 
Yasak olmayan yer ve zamanlarda 
istihsal edilen veya stok tesbiti yapılan 
su ürünlerinin yasak yerlere 
nakledilebilmesi için avlanmanın veya 
stokun yapıldığı yerlerde il vey ilçe 
müdürlüklerinden menşe belgesi alın
ması ve sitenildiğinde ilgililere göste 
rilmesi zorunludur. Göstermeyenler 
hakkında yasal işlemler yapılacaktır.

8- Su ürünleri avcılığında ve istih
salinde bulunan gemilerde ve satış stok 
yapan yerlerde döneme ait su ürünleri 
avcılığını düzenleyen sirkülerin bulun- 
durulma.sı zorunludur. 
Bulundurmayanlar hakkında yasal 
işlem yapılacaktır.

KÖRJt? O?St<i
(Matbaacılık-Yayıncılık- Reklamcılık ve T anıtım Hizmetleri
Fatura-İrsaliye-Gider Makbuzu- Perakende Satış 

Fişi- Bilet - Kitap- Müstahsil Makbuzu- 
Serbest Meslek Makbuzu-Kartvizit-EI İlanı-

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

yanı No : 51/A GEMLİK

Tel : 513 17 97
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ZEUS'UN TAKMA BACAKLARI, 
ARDALIK FARELERİ V.S.LER
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91
Her şeyi biliyormuş da 
asıl gerekeni bilmiyormuş!
Zaten anlaşılmış ki 
bu işler parasız olamazmış... 
Deneylerinden yararlanılmalıymış!

■neğin tekns 
ını avlanmj 
saktır. 
Marmara 
vat-îarlako;
Mayıs-15

ıda kullanır

Fularlısıl.. Yularlısı!..
Bildiğin ne kadar ki 
ak dediği kara leke!
Aydın müsveddesi seni 
beynimi kemiren kene 
bedenim yetmedi mi!

a) bendi: 
ri avcılığın- 
ve daha

ınılması

i bendi: 
î parake 
ra) gece 
ıdirilmesi

:i bendi: 
remilerde 
yette her 
durulması]

:i bendi:! 
namlarda] 
tı yapılan] 

rlere
inin veya 
vey ilçe 

gesi alın- 
ere goste 
neyenleı 
çaktır.
1 ve İstih-H 
■ satış stoi ] 
su ürünleri ] 
rin bulun-] 

dur.
da yasai I

> Satış

ını-

Boğulmak çamurlu sularda 
nal izlerinde biriken, öyle mi 
ya da erimek okyanuslarda!
YAZGISIN ÇÖLLERDE UÇUŞAN KUMLAR!
YA DA KANDİLLERLE SÜSLÜ GÖKKUBBEDE 
YAĞMUR YÜKLÜ BULUTLAR!..

29 Mart 1996 BURSA

ÜFLENMİŞLER
Kestirmeden sıradan biri 
nasıl aydın(!) edilir?
Şeytan kulağına üfler 
güçlendirir, fitillendirir, 
oto-mobil-lendirir!

Ekranlarda, perdelerde, 
gazetelerde...
Çaylı-kekli günlerde!..

Taşıma su-değirmen, 
kulak,-boynuz hikayesi. t
Yataklarda isyan başlar!
Yarış-marış ve sair e...
İthal malı!.. Hamasi!

DAVUL-TOKMAK OYUNU!
"Karaman'ın koyunu 
sonra çıkar oyunu!"

18 Nisan 1996 Gemlik

KOKULU ŞEBBOY
Son kez gel 
bir daha gitme! 
Saçlarında nisan yağmurları... 
Gözlerin güldüğü zaman 
dört mevsim bahar işte!
Son kez gel 
bir daha gitme 
saçlarında kokulu şebboy 
hanımeli, yasemin, mine-mine!..

Gemlik

YAZI-TURA
Bilinmezi 
kabullensen de olur 
yadsısan da!
Bütün yollar Romaya çıkar! 
Ne farkeder 
ha yazı olmuş ha tura!

Gemlik

Kulak temizliğine dikkat!
■ Kulak kirlenmesinin temizlenmesi işleminin hafife alınma- 
ması gerekiyor. Basit bir müdahale olarak görülse de, yetkisiz 
kişiler tarafından kulak kirlerinin çıkartılmaya çalışılması orta 
kulak enfeksiyonlarına neden olabiliyor.
■ Kulak kirlerinin çok dikkatli temizlenmesi gerekiyor. Kulak 
temizliğinde şiş ve tığ gibi aletlerin kullanılmasının son derece 
tehlikeli olduğu öne sürülüyor.
■Kulak zarının daha önceden delik olduğu biliniyorsa veya 
fundan şüphe ediliyorsa kulak kiri çok dikkatli temizlen-
nelldlr. Genelde bu gibi durumlarda mikroskop altında ve
uru olarak kulak kiri temizlenir.

"KOOLİSYON İÇİNDE x 
KOOLİSYONLAR"

Bugün işbaşında, zorla bir araya 
getirilen ve henüz uyum sağlaya
mayan "ANAYOL KOOLİSYON U" var.

Bu koalisyon, icraat ve reform 
yapmak için kuruldu.

Ama... Bu amaç, bilinçli olarak, 
başka bir yola, kaydırıldı.

Şimdi, en önemli konu, "soruştur
ma dosyaları" oldu.

- Soruşturma Dosyaları, gündeme 
gelince, yeni ortaklıklar ve yeni 
hedefler, ortaya çıktı.

Refah Partisi, Demokratik Sol Parti 
ve ANAP'ın kurduğu, bu "soruşturma 
ortaklığı", tek bir hedefe yönelmiş 
durumda.

Hedef de şu.
Sayın Çillerin "siyasi yaşamı" sona 

erdirilecek.
Tabii. Doğru Yol Partisi de boş dur

muyor.
Onlarda, 1985-1991 arasındaki, 

ANAP icraatının da, soruşturma kap
samına, alınmasını istiyorlar.

Bü karşılıklı iddialar, şunu gös
teriyor.

Demek ki, 1996 yılı boşa geçirile
cek.

Bunun, mazereti de hazır.
"Ne yapalım... Bütün yıl, soruştur

ma dosyaları ile uğraştık"
"Bu durum, koalisyonun çalış

masını etkiledi."
"Onun için, icraat ve reform 

düşüncelerimizi, hayata 
geçiremedik."

Diyecekler...
- Bir başka ortaklık, ANAP ile 

Demokratik Sol Parti arasında...
Güneydoğu ve K. Irak ile ilgili.
Bu konuda, (DSP) nin hazırladığı 

rapor, koalisyonun iki ortağının, 
arasını açabilir.

ANAP, belki (DSP) nin raporunu 
destekleyecek.

Ama... Doğru Yol Partisi'nin, 
"güvenlik kökenli" milletvekilleri, bu 
raporu nasıl karşılayacaklar.

1996 yılı, nasıl geceçek dersiniz.
"Görünen o ki, bu yıl oyun içinde 

oyunlarla,' "Koalisyonlar içinde 
koalisyonlar geçecek"

Bel Çocuklar ve şiddetin önemi
sağlığı

İnsanların günlük hayat
ta yatma, ayakta durma, 
yürüme, oturma, eğilme ve 
uzanmadaki hatalı 
hareketlerinin bel sağlığını 
bozduğu bildirildi.

Bel ağrıları artık 
günümüzde artık önemli bir' 
toplumsal sağlık sorunu 
haline geldi.

Bel ağrılarının oluşma
ması için bazı hareketlere 
dikkat edilmesi ve hataların 
asgariye indirilmesi gereki 
yor.

Öncelikle uyku için 
yatak durumuna dikkat 
etmeliyiz. Sert bir yatakta 
sırtüstü veya yan olarak 
uyunmalı. Sırtüstü 
uyunurken dizlerin altına 
ince bir yastık konulabilir, 
yan uyunurken dizler 
eğilebilir.

Günlük hayatta ağırlığın 
iyi taşınabilmesi için sportif 
ve alçak topuklu 
ayakkabılar tercih edilmeli.

Otururken, sırtın yaslana 
bileceği sandalye veya 
koltuklarda üç doğal kavis 
hizası iyi korunmalıdır.

Araba kullanırken, dizler
le kalçalar aynı hizada ola
cak şekilde koltuk ayarlan
malıdır.

Herhangi bir yük 
kaldırırken, güç ölçüsünde: 
hareket edilmeli, dizlerle 
kalçalar kırılarak eğilmelidir.

"ARIYORMUŞ"
- "Komiser Bey, ne olur beni 

tutuklayın"
-"Niçin?"
- "Karıma tam altı el ateş 

ettim"
-"Öldü mü?"
- "Hayır. Hiç birini isabet 

ettiremedim."
- "Öyle ise, neden tutuklan

manı istiyorsun"
- "Şimdi, karım beni arıyor 

da..."
Fıkramızda, "pek çarpıcı 

olmasada", az-buçuk şiddet 
göze çarpıyor.

Son zamanlarda, filmlerde, 
mecliste, maçlarda velhasıl 
yaşamın her anında şiddeti 
görüyoruz.

Ama.. Paranın şiddeti. En etkili 
olanı.

Paranın şiddeti, adaleti de, 
siyaseti de etkilemiş görünüyor.

"Hırsız, Hırsızçlan
Hesap, Soramaz."

Haşan Celal Güzel
Bu söz, ünlü edebiyatçılardan, veya 
filozoflardan birine alt değil.
Renkli politikacılarımızdan birine ait. 
Bu sözü, seçim meydanlarında, tele
vizyon konuşmalarında, tekrarladı, 
durdu.
10 yıldır, "soruşturma dosyaları" 
savaşını izliyoruz.
Politikacılar, bu dosyalan adaletin 
yerine gelmesi için değil, "uyguladık
ları politikalara araç olarak" kullanı 
y otlar.
Ve.. Amaç böyle olunca, dosya 
savaşları sürüp gidiyor. Ortaya yeni 
yeni dosyalar çıkıyor.

Oyuncak da olsa, silahların çocuklar için 
zararlı olduğu bildirildi.

Çocukların saldırganlık duygularını ortaya 
çıkaran şiddete dayalı oyuncakların, potan - 
siyel tehlike oluşturduğu görülüyor.

Saldırganlığın, yaşamı sürdürmek için 
gerekli olmakla birlikte toplumsallaşma 
sürecinde eğitilmesi gerekiyor. İçgüdü, yaratıcı 
bir potansiyele dönüştürülmelidir.

Medyanın etkisiyle şiddet ve saldırganlığın, 
güç edinmenin, sorun çözmenin kısa ve kolay

yolu olarak algılandığı belirtiliyor. Çizgi film ve 
filmlerde, saldırgan kahramanlara özenen 
çocuk, giderek şiddeti kanıksamaya başlar. 
Oyuncaklar ve oyunla çocuğun dünyasında 
yer almaya, anlam bulmaya yönelen şiddet, 
çocuk büyüdükçe yerini gerçek silahlarla 
oynayan, güç oyununa dönüşüyor.

Ailelerin, çocuklarına televizyon izletirken, 
şiddet içeren yayınlardan uzak tutmak için, 
program seçimine dikkat etmeleri gerektiği 
öğrenildi. (BYE)

GEMLİK REHBERİ
Gerekli Telefonlar Resmi Daireler Belediye
İtfaiye 110 TEK Arıza 5132066 Santral 5134521-23
Polis imdat 155 TEK işletme 5134503 Başkanlık 5134520
Jandarma imdat 156 Turizm Der. 5131274 Zabıta
Jandarma K. 5131055 Spor Sah. 5131900 Otobüs İşlet,
Polis Karakolu 5131879 Orm. Bol. Şf. 5131286 Su İsletmesiGar. Kom 5131206 Milli Eğt. Md. 5131174 Ke 5134521'115

Halk Eğt. Mrk. • 5131846 "^Y® 5132325
Kaymakamlık HalkKOtüp. 5131353 Muhasebe M. 5134521-182

Kaymakamlık 5131051 As. Şb. 5131057 Yazı İş. Md. 5134521-111
Kaymakamlık Ev 5131052 Karayolları 5131308 Su Arıza Yalnız 185
C. Savcılığı 5131053 Liman Bşk. 5131133 TÜP DAĞITICILARI
C. Savcı Yrd. 5132954 Mal Md. 5131095 Aygaz 513 1295
Emniyet M. 5131028 NüfuşMd. 5133742 Özgaz 5141700

■Özelİd. Md.. 5131507 Tekgaz 513 1637
TapuSIc. Md. 5131414 Ocakgaz 513 1637

ULAŞIM Müftülük 5131364 Ergaz 513 88 43
«Lny» GümrükMd. 5131411-5130024 inraaaz 51^9959

Uludağ Turizm 5131219 ıpragaz auzzov
Avdın Turizm Rinnr? Tekel M d. 5131042 Habaşgaz 513 45 46
Aydın Turizm 5132077 yer. Da. Md. 5132360 Uk|t^a7 514 28 41

İlçe Tar. Md. 5131186 yenj ukitgaz 513 65 00
İlçe Seç. Md. 5134994 Alevgaz 513 40 95

Hastaneler Gemi Saatleri
Devlet Has. 5139200 Yalova -Sirkeci (işgünlerl) Gemlik'te
ssk Hastanesi 5132329 05.50-13.05-17.00. sinema aünieri"
Mer. Sağ. Ocağı 5131068 Tatil Günleri 06.30-13.00- 17.00 w

• Deniz Otobüsü ^(3^^53330
TAKSİLER Yalova -Kabataş (İşgünlerl)

KörfezTaksI 5131821 07.20-09.35-17.10 AİLE SİNEMASI
Çınar Taksi 5132467 Tatil Günleri 10.35-13.30-17.15 Bu hafta :
Güven Taksi 5133240 Yalova-Kartal (İş günleri) w w
Gemlik Taksi 5132324 07.30-09.00-10.30 NOEL BABA

12.30-14.45-16.45 Tel: 513 13 29
18.15-19.30-20.00 |||

"BELEDİYE MECLİS ÜYELİĞİ"
Yerel yönetimler güçlendirilecek.
Yetkiler, "merkezden" il ve ilçelere 

kaydırılacak.
İşte... Son yıllarda, en çok söylenen 

sözler, bunlar İstanbul'da yapılacak, 
(HABİTAT-II) toplantısında da bu konu
lar işlenecek.

Artık, il ve ilçe belediye Başkanlar) 
kadar, "Meclsi üyeleri de" önem taşı 
yor.

Artık "eşraftan, hatır ağırlıklı kişiler" 
yerine "fikir projeleri üreten, dinamik 
gençlerin", Belediye meclislerinde, 
görev alma dönemi başlayacak.

Bu yapıda oluşacak, bir Belediye 
Meclisi, Başkana, büyük ölçüde, 
yardımcı olabilecek ve gerektiğinde 
yönlendirecektir.

Hele bu kadrolar, imar, ekonomi, 
şehircilik, hukuk ve sosyal konularda, 
uzman kişilerden oluşursa, işte o 
zaman, “o ilçe ve II gerçek anlamda 
çağ atlayacaktır."

Şimdi... Gemlik Belediye Meclisinin 
önünde bir fırsat var.

Her üye, kişisel ve parti imkanlarını 
"Doğal Gaz Boru Hattı için" seferber 
etmeli.

1996 yılında, bir tek çivi çakılmasa 
bile, çok küçük bir ödenekle, bu işi 
programa koydurmak, büyük bir başarı 
sayılır.

Bu kpnuda. Demokratik Sol ve Refah 
Partiyi temsil eden üyelere de, büyük 
sorumluluk düşüyor.

Artık, üşülen toplantılara katılmak, 
sadece parmak kaldırmak, “muhalefet 
yapmak için, muhalif kalmak" dönemi, 
kapanmak üzeredir.

Her meclis üyesi, tüm kişisel ve poli
tik imkanlannı, ön plana çıkarmalıdır.

Çünkü, çok iyi biliyoruz ki,
"Bu Gemlik'ten başka, Gemlik 

yok"...
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Kayma kam Orhan Işın I
"Kurban derilerinin THK
verilmesi yasal zorunluluktur"

ilçe Kaymakamı Orhan Işın, 
geçtiğimiz hafta köy ve mahalle muhtar
larıyla yaptığı toplantıda kurban deri
lerinin toplanmasıyla ilgili açıklamalarda 
bulundu.

Kaymakam Işın, 2860 sayılı yasanın 
"Yardım Toplama Kanunu" olduğunu, 2 
Mayıs 1992 de yayınlanan yönetmenlik
te ise kurban derisi toplama yeksininin 
yalnızca Türk Hava Kurumuna verildiğini 
hatırlattı.

Yasa gereği THK dışında kişi, kurum, 
vakıf ve kişilerin her ne ad altında olursa 
olsun deri toplayamıyacağını da bildiren 
Kaymakam Orhan Işın, "Buna yeltenen
ler hakkında kanuni işlem yapacağız" 
dedi.

Kurban Bayramında toplanan deri
lerin satışından Türk Hava Kurumunun

yüzde 40, Kızılay Derneğinin yüzde 15, 
Çocuk Esirgeme Kurumunun yüzde 15, 
Türkiye Diyanet Vakfının yüzde 5 ve 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfınında yüzde 25 pay aldığını 
söyleyen Kaymakam Işın, vatandaşlar- 
dan kurban derilerini makbuz karşılığı 
köy ve mahalle muhtarlarına vermelerini 
istedi.

Öte yandan, Kaymakamın bu açıkla
maları yaptığı günlerde ilçemizde belirli 
tarikatların denetiminde olan yurtlarda 
kalan öğrenciler, kapı kapı dolaşarak 
derilerin kendilerine verilmesini istiyorlar.

Kurban Bayramına az bir süre kala 
resmi kurumlarla, tarikatlar, cami ve 
imam Hatip Okulu Dernekleri, arasında 
deri kavgası bu yıl da kızışmaya başladı.

Atatürkçü Düşünce Derneği üyeleri taya gelü
Gemlik Atatürkçü 

Düşünce Der neği ■ 
geçtiğimiz hafta Gazi \ 
İlköğretim Okulunda 
düzenledikleri çayda i 
biraraya geldiler.

Dernek amacının ve 
kuruluş nedenlerinin 
anlatılması, üyelerinin 
dilek ve isteklerinin din
lenmesi ve yapılacak 
çalışmaların konuşul - 
masını amaçlıyan Çaylı 
toplantıda söz alan 
Dernek Başkanı Doğan 
Alkaya, "Atatürk'ün 
benim en büyük eserim 
laik cumhuriyet içten ve 
dıştan bölücü ve anti laik i 
düşüncelerin saldırısına 
uğratmamaktadır. Siyasi 
iktidarlar laik eğitim siste
minden ödün vermekte-

farklı inaçlarda öğrenci 
ler yetişmesine göz yum- 
maktalar. Cumhuriyetin 
temel ilkelerini bilmeyen 
veya benimsemeyen 
kitlelerin 40 yıllık birikimi, 
siyasi çıkarların desteği 
ile bugün Türkiye de laik 
sistem, laik yaşam sorgu
lanır hale geldi." dedi.
- 8 yıllık ilköğr etim 
yasasının biran önce 
hayata geçirilmesini de 
isteyen Doğan Alkaya, 
Atatürkçü 'Düşünce 
Derneklerinin Türkiye 
çapında örgütlenerek 
etkin bir konuma geldiği
ni, Gemlikte de derneğin 
etkinliklerini arttırmak için, 
paneller, seminerler , 
yürüyüşler, kutlama

söyledi. Alkaya, 8 Mayı 
günü Lise düzeyindeki 
öğlencilere “Atatürk v$ 
Çağdaşlaşma" konulu bi 
söyleşi düzenlediklerini de 
belirtti.

Olgun bir havada 
geçen çayda, 10 Kasın 
da Anıtkabir ziyareti, 1| 
Mart tarihlerinde de 
Çanakkale Abidelerini! 
gezilmesi gibi programla 
düzenlemesi •, okullardı 
Atatürk ve devrimlerin 
içeren kitapların dağıtlı 
ması, Gemlik'e bir kültü 
merkezi kurülmasıha 
yardımcı olunması, koş 
gezileri düzenlenere 
Atatürkçü düşüncenin 
anlatılması kararları
alındı, 

yemekleri düzenlediklerini \

Kendinden para isteyen eniştesini öldürdü.

Küfür cinayeti
Geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda Erman 

Öksüz (26) manav, kendisinden traktörle yol kesip para 
isteyen eniştesini çıkan kavgada sustalı çakıyla bıçak - 
lıyarak öldürdü.

Olay Engürücük Kurşunlu köyü kavşağında mey
dana geldi. Eğlenmek için Bursa'ya giden saat 4.oo 
sıralarında Gemlik'e dönmekte olan Erman Öksüz'ün 
kullandığı 16 YC 038 plakalı özel otonun önü Engürü 
Kurşunlu kavşağında teyzesinin damadı Ergün Demir 
tarafından kesildi. Eniştesinin kendisinden para istediği
ni söyleyen Manav Erman Öksüz, olayı şöyle anlattı:

"Ergün bana küfrediyordu. Arabamdan inip küfret
memesini söyledim. Bu kez daha ağır küfürler etmeyi 
sürdürdü. Tartışmaya başladık .Ben alkollüydüm. Bu 
arada tartışma kavgaya dönüştü. Bir ara yanımda 
taşıdığım bıçağımı çıkarıp Ergün'e saplamışım 
..Pişmanım" dedi.

Küfür yüzünden hiç yoktan elini kana bulayan Manav 
Erman Öksüz çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak 
cezaevine gönderilirken, Ölen Ergün Demir'in cenazesi 
Adli Tıp'd kaldırıldı.

KAYIP
Afyon Nüfus 

Müdürlüğünden aldığım 
nüfuscüzdanımı, sigorta 
kartımı ve fabrikaya giriş 

kartımı kaybettim.
Hükümsüzdür.

| Ercan AĞIL| 

"Değişim sürecinde 
İslam ailesi" 
konulu panel

Diyanet işleri Başkanlıg' ve 
Türkiye Diyanet Vakfının müşt--ı 
organizasyonu ile İ20-26 Nisan ra 
rihleri arasında kutlanacak olan 
Kutlu Doğum Haftası nedeniyle 
değişim sürecinde İslam ailesi 
konulu panel düzenlendi. 24 Nisan 
çarşamba günü Belediye Düğ.uh 
Salonu'nda yapılacak olacak, 
panele İlçe Müftüsü Mustafa 
Aksoy, Doç. Dr. Davut Yaylalı, 
Doç. Dr. A.Lutfi Kazancı, Dr. 
Abdurrdhman Kurt konuşmacı 
olarak katılacaklar.

Gazetemiz yazarlarından değerli büyüğümüz 
Yılmaz Akkılıç ’ın saygıdeğer annesi

iMM^ILIÇ'ın
ölümünü üzüntü ile öğrendik.
Merhuma Tanrı’dan rahmet, 

Akkılıç ailesine de başsağlığı dileriz.

Gemlik KÖRFEZ Gazetesi

K0RJE2 OJSET
MATBAACILIK - REKLAMCILIK -YAYINCILIK HİZMETLERİ

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

1
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HAFTALIK SİYASİ GAZSTI

30 Nisan 1996 Sah ' cjja-yramtmbı
sağlık mutluluk ve esenlikler dilene.

Gemlik KÖRFEZ Gazetesi
Gazhane Cad. Beceren Apt. Altı No: 51/A GEMLİK Tel: 513 17 97

&

Yıldırım, Solaksubaşı ve Biliz, ilçe başkanlığı için yarışacaklar .

D YP'de kozlar
bugün paylaşılıyor
■ Belediye Düğün Salonu'nda saat 11.00'de başlayacak olan kongrede, 401 delege 
ilçe başkanlarını ve yönetim kurullarını belirlemek için oy kullanacak.

Doğru Yol Partisi Gemlik İlçe kongresinde başkanlık 
için eski Başkan Yüksel Yıldırım, yeniden aday olurken, 
eski yönetim kurulu üyesi Mahmut Sçlaksubaşı, ve eski 
GIK üyelerinden Ali Biliz de yarışa katılıyor.

Bügün saat" 11.00'de Belediye Düğün Salonu'nda 
toplanacak olan DYP Genel Kurul, kongresinde. Yüksel 
Yıldırım ve Mahmut Sdlaksubaşı listesinin çekişmesi 
^bekleniyor.

DYP İlçe kongresine Milli Eğitim Bakanı ve Bursa 
Milletvekili Turhan Tayan, Bursa milletvekilleri Ali Osman 
Sönmez ile Cavit Çağlar'ın da katılması bekleniyor.

Eski ilçe başkan la rından,”İt Genel Meclis Üyesi 
Abdullah Yenice'nin Mahmut Solakşubaşı'nm listesini 
desteklediği ilçe kongresinde, Ali Biliz'in ise adaylıktan 
çekileceği kulllslerde konuşuluyor.

Haberi sayfa 3'de

Bayramlaşma yapıldı
Kurban Bayramı nedeniyle resmi I bayramlaşmada ilçe yöneticileri, 

kurumlar, siyasi partiler , dernekler ve Belediye Başkanı Nurettin Avcı, siyasi 
kurumlar arasında resmi bayramlaşma parti temsilcileri, mahalle muhtarları ve 
töreni dün yapıldı. özel kurumların temsilcileri ile vatan-

Belediye Düğün Salonu'nda yapılan daşlar, bayramlaştılar.

KISA KISA KISA
tJİHATLI
CtNAYETI'NIN KATİLİ 
TESLİM OLDU
Cihatlı Köyü'nde 
geçtiğimiz hafta mey- 
dana gelen cinayetin 
SÖihlğİ'Selçuk Aydın(19)

HAFTAYA BAKIŞ

Kültür Merkezi

Geçtiğimiz hafta perşembe günü Belediye Düğün Salonunda 
düzenlenen Türk Sanat Müziği Konseri ,tek kelime ile şahane 
idi.

Gemliklilerin yıllardır özlemini çektiği kültür hizmetlerinin bir 
serpintisinin üç ayda bir de olsa insanımızda ne denli bir mutlu- . 
luk fırtınası estirdiğini ancak salonda olanlar görebilirdi.

Değerli şef ve besteci Erdinç Çelikkol'un Türk müziğine ■ 
katkılarını yalnız yaptığı bestelerle anlatamazsınız. 0, 
yetiştirdiği öğrencileriyle de bu sanata büyük katkıda bulunuyor.

Gemlik'te bir Kültür ve Sanat Vakfının kurulmasını, bu işe 
belediyenin öncülük, etmesini yıllarca yazdım. Ancak, Sayın 
Avcı'nın dışında buna kulak asan olmadı.Birçok belediye 
başkanı geldi geçti, Avcı gelecekte bu değerli hizmetiyle her 
zaman anılacak.

Görüldüğü gibi salt Türk Sanat Müziği konserleriyle değil, 
Gemlikli gençler tiyatroya, folklöre karşı geniş bir ilgi İçindeler. 
Amatör tiyatrolar kurarak, okul köşelerde kötü sahnelerde becer
ilerini ortaya koymağa çalışıyorlar.

Dışarıdan gelen tiyatro grupları ise aynı sıkıntıyı çekiyor.
I Kültürün yayılmasında en önemli etken salonun olduğunu |
I artık Gemlikliler görüyor ve Belediyeyi bu konuda göreve | 

çağırıyor. ।
Eski Başkan Nezih Dlmlll'nln yaptırdığı bir proje var. Bunu II 

I yaşama geçmeninln mali potresi açısından uzayabilir. Ama, 
| mevcut Belediye Düğün Salonunun üstü veya altı, bu iş için çok | 
I uysun.

Bursa Belediyesinin yaptırdığı Tayyare Kültür Merkezi ne 
denli yararlı, bunu hepimiz görüyoruz. Bursa bu sayede bir 

| kültür kenti oldu.
I Başkanından bu hizmeti en kısa zamanda Gemlik Halkına 
■ kavuşturmasını İstiyoruz. Gemlik böyle bir hizmete ihtiyaç 
I duyuyor.
I Sakın ipe un serilmesin.
I Mutlu bayramlar dileğimle.

Marmarabirlik, bayram 
öncesi ödeme yaptı.

Oh 
nihayet!

Marmarabirlik Zeytin 
TarjrTı Satış Kooperatifi, 
tühh kooperatifler

fOmörmaya teslim oldu.
Selçuk Aydın, yaptığı 
açıklamada Halil İbrahim 
Zengin'i kendisine küfür

hakaıette.bulun- 
dugu için öldürdüğünü 
söyledi.
'' Haberi sayfa 3'de

EĞİTİM-SEN'den 
bîr oyun daha 
"Kül Rengi
Sabahlar"
EğlfÖTı-Sen Gemlik Şube 
Temsilciliği Ankara Ekin 
Tiyatrosu'nun sahneye 
koyduğu "Kül Rengi 

d e sabahlar" adlı oyunu
Kurban Bayramı öncesi 
üreticilerden aldığı zey
tinin kalan bor. cunun 
yüzde 50'sini dağıttı.

Geçtiğimiz hafta 
pazartesi günü siyasilerin 
para dağıtılacağı şek- 
linde üreticilere haber 
vefimesi sonucu yüzlerce 
Milİilci kooperatif 
^^^rinde toplanmış

İlÇbÖŞize getiriyor. 2V. 
Mayıs 1996 günü Gem|ik 
Lise® Salonu'nda sahne
lenmek olan "Kül Rengi 
Sabahlar"ın kadrosunda 
24 oduncunun bulun- 
hBg&nu söyleyen Şube 
Başkanı Abdullah Çelik, 
"Bu oyunla Gemllk'ln 
kültür yaşamına üçüncü 
tiyatroyu getiriyoruz. Ekin 
Tiyatrosu Kültürancak, para gelmeyince . ■ . t 

üreticiler, protestoda bulu- Bakanlığı nın maddi
narak, birlik yönetimi ve <*e4’t®k,Gri ile Türkiye de 
siyasilen k.narrnşla, di. ,a ve be9*nile"

Öretclllerln tepki -M?lul?k,y- 
terincten sonra birliğe. 460 V'Harda do Gemlik I, tlyot 
mllycrr II,a paran.n geldiği ■■'yl,wln kar*“|n° 
ve birliğe bağlı kooperatifg*??,Ekln °T?ynln 
terden dağılmasından ■>* d?lb1*9enl "s..

,Ur ellkerlndS&^o“nnU? 10 

Bankas'na .

Gemlik Belediyesi Sanat ve Kültür Derneği'nin sezon 
sonu Türk Sanat Müziği Konseri'nde izleyiciler, şef ve 
koroyu ayakta alkışladı.

Muhteşem konser
Gemlik Belediyesi 

Sanat ve Kültür 
Derneği'nin oluşturduğu 
Türk Sanat Müziği Korosu 
Şef Erdinç Çelikköl,’yöne
timinde verdiği "Sezon 
Sonu Türk Sanat Müziği 
Konseri" büyük beğeni 
kdzaridı.

- Geçtiğimi^,, hafta 
perşembe günü 
Belediye Düğün 
Salonu'nda ' saat 
21.00'de v^rilşn konseri 
yaklaşık sekiz yüz kişi izle - 
di.

Üç bölümden oluşan 
konserin • birinci 
bölümünde hicaz 
makamında eserlere yer 
verilirken, ikinci

bölümünde ise koro ele- 
m. d n I a r ı n d a i 
günümüzün sevilen 
besteleri seslendirildi.
. Konserin, son 
bölümünde ise hicaz 
makamında eserler

i söylenirken, Şef Erdinç 
Çelikköl, konserde-bir-:

ı birinden güzel üç eser 
okudu. Ancak, izleyici
lerin coşkulu tezauratları

. sonucu konser • prog 
ramını aştı.

Gernlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür 
Derneği'nin ikinci konseri 
izleyicilerin şef ve koroyu 

. ayakta alkışlamasıyla 
son buldu.

Haberi sayfa 3'de

23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve.Çoçuk 
Bayramı'nın 76. 
yıldönürriu törenlerle 
kutlandı.

Saat 09.00'da 
Atatürk Anıtına çelenk 
konması He başlayan 
törenlerde İstiklal Marşı 
okundu ve saygı 
duruşunda bulunuldu.

Daha sonra ikinci 
tören ilçez stadyumun
da hazırlanan program 
gereği yürütüldü.

Emekli 
öğret
menlere 
altın 
takıldı

Gazi İlköğretim 
Okulundan 1995-96 döne
minde emekli olan 9 
Öğretmene verilen yemekte 
geleneksel olarak altın 
takıldı.

Orhangazi Pınar 
Restaurant'ta düzenlenen 
yemeğe emekli öğretmen
ler ve okul yöneticileri 
katıldı. Haberi sayfa 3‘de

AFTOSA KURBAN, 
TEFECİYE KURBAN, 
BORSACIYA KURBAN, 
TRAFİĞE KURBAN, 
CİNAYETE KURBAN. 
SUİKASTE KURBAN, 
FAİLİ MEÇHULE KURBAN, 
İFTİRAYA KURBAN, 
SİYASETE KURBAN. 
HER GÜN BEŞERE KURBAN.. 
BUGÜN BAYRAMA p' v . 
hakk içiN kurban!... inan 
KÜP İÇİN KAVURMA.__________________________

v (Hayırlı (Bayramlar, sevgiler saygılar.
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TBMM'nin önceki günkü birleşi
minde, Refah Partisi'nin Tansu Çiller 
hakkında açılmasını istediği "Meclis 
soruşturması" önergesi kabul edildi. 

•Şimdi Anayasa'nın 100. maddesi 
uyarınca, Meclis'te bulunan siyasal 
partilerin güçleri oranında katılacak
ları bir "Soruşturma Komisyonu" kurula
cak. İki ay içinde çalışmalarını 
tamamlayacak olan Komisyon'a, 
gerekirse iki aylık son bir süre daha 
verilebilecek. Süre sonunda hazırlanan 
rapor öncelikle görüşülecek ve Tansu 
Çiller'in "Yüce Divan"a gönderilip gön
derilmeyeceği Meclisin salt çoğun
luğunun oylarıyla kararlaştırılacak.

DSP önergesinin de kabülü 
dolayısıyla, aynı işlem eski Enerji 
Bakanı Şinasi Altıner için de söz 
konusu.

Şimdi tartışma şu:
Çiller ve Altıner, gerçekten Türk 

Ceza Yasası'nın suç saydığı eylem 
veya eylemlerinden ötürü mü “Meclis 
soruşturması" kapsamına alındılar?

Yoksa işin içinde bir "ince hesap" mı 
var?

Önceki gün kendi önergelerinin 
görüşülmesi sırasında bir konuşma 
yapan DSP'li Mümtaz Soysal, partiler 
tarafından Komisyon'a önerilecek üye 
adaylarının "hukuk" bilgisi olan ve tam 
anlamıyla "objektif" davranabilecek 
milletvekilleri arasından belirlenmesi 
gereği üzerinde durdu. Yaşamını 
hukuk savaşımına adamış bir "hoca" 
olarak, Sayın Soysal'ın bazı kaygılar 
taşıdığı anlaşılıyor. Hoca adeta ders 
verir gibi, "Soruşturma Komisyonu" 
nunu yukarıda sıraladığım iki doğrultu 
arasından birincisini benimsemesinin 
“zorunluluk" olduğuna dikkat çekiyor...

DYP Genel Başkanı'nın -eşi Özer 
Uçuran Çiller aracılığıyla da olsa- bir
takım hoş olmayan olaylara adının 
sıkça karıştığı bir gerçek. Örneğin 
"İstanbul Bankası" olayı, bakıcı 
Pelister'den devralınan "çiftlik" ve 
başkaları gibi.

Ne var ki DSP yönetimi ve Soysal, 
eski Başbdkan'ın TEDAŞ konusunda 
yasanın suç saydığı bir eylemde 
bulunduğuna ilişkin kuşkular taşıyor 
olmalı ki, partili milletvekilleri “kabul" 
cephesinde yer almamayı yeğlediler.

Eğer yukarıda belirttiğim "ikinci 
doğrultu" benimseniyor, yani işin içinde 
bir "İnce hesap" bulunuyor ise...

Şunu unutmamalı ki, elde edilecek 
sonuç belki "merkez sağ"da Mesut 
Yılmaz'ı "rakipsiz" bırakacaktır, ama 
öyle sanıyorum bu bir "Plrhus zaferi" 
olacaktır.

Nitekim bunun ilk işaretleri basına 
yansıdı. "Hürrlyet'te Ertuğrul Özkök'ün 
yayımladığı StrateJI-Mori" anketine 
göre, Refah yükselişte (yüzde 24),
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Fiyatı :10.000 TL.
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Yılmaz

N'olacak şimdi?
ANAP ve DYP ise -yani merkez sağ- 
çöküşte (yüzde 16). Gerçi DSP'de de 
bir kıpırdanış söz konusu (yüzde 18), 
ama Refah'la aralarında fark hayli. 
Özcesi anket, Türkiye'nin giderek 
"merkez"den uzaklaşıp "radikal sağ"a 
doğru kaymakta olduğunu gösteri 
yor...

Evet, gerçekten katılıyorum : 
"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilk 
kadın başbakanı olma onuru, üç beş 
kuruşluk dünya malına feda 
edilmemeliydi". Bu denli açgözlü olun- 
mamalıydı. O açgözlülüğü yapan biz
zat kendisi değilse bile, bağışlanır yanı 
yok!

Vatandaş dikkatle izliyor, bakıyor ki 
"merkez sağ"da yolsuzluk, üçkağıtçılık 
diz boyu. "Merkez sofun bir kanadı, 
öteki kanadını aynı çirkefe bulanmak
la suçluyor her gün ve her gece, bun
dan çıkar umuyor.

İki seçenek kalıyor vatandaşın 
önünde :

Ya çağdaş normlarda direnerek 
DSP'nln "dürüstlüğü bayrak edinmiş" 
liderinin ardına takılmak.

Veya, "Bir zamanlar onu da dened
im" diyerek Refah saflarına katılmak...

Peki ne olacak şimdi?
Çiller'in "Yüce Divan"da yargılaya

bilmek için 276 oy gerekiyor -yani 232 
oy yeterli değil-. Eğer Mesut Yılmaz ve 
ANAP kurmayı, "Hele bir'Meclis soruş
turması' geçirip iyice yıpransın, sonra 
'Yüce Divan'a göndermesek de suyu 
ısınır" düşüncesinde iseler, yanlış yap - 
maktadırlar, "çıkar yol" değildir bu.

Çünkü atılan bu adımın, daha kırk 
gün önce tantanayla "Anayol 
Koali$yonu''nu kuranlar arasında 
"güven bunalımı" yaratması ve başka 
arayışları gündeme getirmesi beklen - 
melidir. Bu durumda ANAP ve DYP'nin, 
ya dün kadar yakın zamana değin "tu 
kaka" ettikleri Refah'la koa lisyonu 
yeniden deneme, ya da Ecevit'in 
işaret ettiği gibi “yeni bir erken 
seçlnrfe gitme seçeneklerinden birini 
yeğleme zorunda kalmaları kaçınılmaz 
olabilir.

Ama bir ciddi sorun daha var : 
Demokratik deneyimleri sınırlı olan 
halkımız, bu gidişle "Batı tipi 
demokrasinin erdemi" konusunda 
daha derin kuşkulara kapılabilir. Ki, 
asıl tehlikeli olan da budurl

Evet, Türkiye kritik eşikten geçiyor. 
Sonuç ne yönde olursa olsun, 
Komisyon raporu "kamu vicdanını 
mutlaka tatmin edebilmelidir. Yani, 
vatandaşın batı normlarında siyasete 
karşı "güven" ve "inanç"ı daha fazla 
aşındırılmamalıdır.

Yoksa gün gelir, çöken binanın 
enkazı karşısında "N'olacak şimdi? 
diye apışır kalırız...

Doğayı 
Sev, 

yeşili 
Koru

yazı yorum
Necati KARTAL

INTERNET
Hemen herkes "Internet"! tartışıyor, 

Telekorhinikasyonun bu der ece 
gelinmesi, toplumumuzuda oldukça 
etkilemiş ki, ileride inter nete 
bağlanırım diye, daha bugünden, 
modem kartının kalitesi tartışılıyor,

Nedense, toplumümuzda tartışan - 
larda, tartıştıkları konuyu pek bilmiyor - 
lar.

Bilgi düzeyinin dibe vur duğu 
toplumlarda, her konudan bir parag 
raf biliyorsan eğer, adın entellek- 
tüeller arasında geçebilir.

Bakıyorum, internete karşı çıkan
ların büyük bir kısmı ile destekleyen
lerini büyük bir kısmı inter nete 
girmedikleri gibi, pek bildikleri söylene
mez.

Zaten olayın "destekliyormusun, 
desteklemiyormusun", şeklinde sunul
ması komik kaçıyor. Bu "elektriği 
seviyormusun/sevmiyormusun ile 
kütüphane açılmasına karşı mısın 
değilmisin veya telefona karşı mısın" 
der gibi birşey.

Bir yanda teknoloji ve hizmet, diğer 
yanda, bilgiye ulaşma ve alabilme. 
Buna karşı olmak demek, "tarım 
toplumundaki geleneksel yapıyı ve 
bilgi dışı yaşamın insanı daha mutlu 
ettiğini'1 savunmak demektir.

Her neyse; biz dönelim "internef'in 
ne olduğuna :

"İnternet"; international (ulus
lararası) ile network (çalışma ağı, 
bağlantı ağı, birbiriyle bağlı olarak 
aynı sistemde çalışma) anlamlarını 

İçeren; iki ayrı kavram ve veya sis
temin ilk kelimelerinin birleşiminden 
oluşmuş; (inter-net) "İnternet".

İnternete girebilmek için olağan 
(kişisel) PC bilgisayarlarınıza bir 
modem kartı takmanız gerekiyor. Bu 
kartlar piyasada genellikle "Fax- 
modem" kartı olarak satılıyor. Fiyatı 70 
Ş'dan - 300 $'a kadar çıkıyor.

İkincisi, evinizde veya işyerlerinizde- 
ki bir telefon hattını bu modem kartı
na bağlamak zorundasınız.

Üçüncüsü; isterseniz üye oluyor
sunuz. Yıllık 400 $ olan üyelik aidatı, 
şimdilerde 200 $'a düşmüş durumda. 
Tabi bu aidatı ödediğinizde, size 3-5 
saat bağlantı kurma hakkını da 
bedava veriyor.

Diyelim Bursa ve ilçelerinden 
bağlanıyorsunuz. İki yolla bağla 
nabilirsiniz.

Birincisi; Uludağ Üniversitesine 
bağlanıp, oradan IBM'ye geçer; veya,

İkincisi; dir ekt İst. I.B.M'ye 
bağlanırsınız. İnternetin Türkiye Istas 
yonu, I.B.M.

ÇATAKIMB
TAKIM ELBİSELER - KAZAKLAR - HIRKALAR- GÖMLEKLER

Mutlu bayramlar
Rli Çatak ue Oğulları

Döfnlrsubaşı Mh. Mesudiye Sk. Otel Umurbey Altı Tel : 513 20 75 GEMLİK

Bağlandığınızda önünüze bir menü 
çıkıyor. Bu meni kanalı ile gireceğiniz 
yeri tespit ediyorsunuz.

Şimdi bu noktada "internef'in ne 
işe yaradığı ortaya çıkıyor.

Diyelim ki siz Fransa'nın Marsilya 
sahilinde bir ev arıyorsunuz, yada 
California'da. İnternette emlak 
bölümüne girip; ilgili emlak tir - 
malarının ellerindeki evler, fiyatları, 
özellikleri, fotoğrafları, projesi gibi 
boyutlarına bakıp, birini seçebiliyor
sunuz ve ilişki kuracağınız adres, tel, 
banka gibi argümanları alabiliyor
sunuz.

Yarda elinizdeki emlakları yükleye
biliyorsunuz.

Asıl önemli olan araştır ma 
yapacağınız bir konuyu "İntemef'e 
bağlı bulunan üniversitelerin, araştır
ma kuruluşlarının arşivine girip; (para 
lı-parasız) o konu hakkında bilgi ala
biliyorsunuz.

Bu bilgi arkeolojiden tutunda, en 
ayrıntı mikro bir ürünün üretimine 
kadar; mesleğiniz, uzmanlık alanınız 
veya ilgi alanınıza kadar yüzbinlerce 
konuyu/alanı kapsıyor.

Diyelim bir proje üzerinde çalışı 
yorsunuz. Ancak kilitlendiniz, inter
nete bu nokta üzerine bir çağrı 
bırakıyorsunuz, size paralı yada 
parasız her ülkeden, o alana veya 
projeye ilgi duyan herkes bilgi taşı 
yor.

Bu sistemin gelişmesi orta-çağdan 
bugüne kadar, bilimi ve bilgiyi yasak
layan kafa ve yönetim zihniyetine de 
vurulan bir darbedir.

Bilgisayar artık iş çevrelerinde ve 
tasarım/çizim ajanslarında, mat - 
boalarda olan bir aygıt olmaktan 
çıktı. Şimdilerde evlerde de olması 
gerektiği bir süıece girdi.

Programlar işkalları ile orantılıda 
değil artık. Örneğin "Word, Excel, 
Windows 3.1/95 pr ogramlarının 
yaratıcı Mikro-Soft firması 1995 yılı 
itibariyle bir milyar resmi aboneye 
ulaştı"

Üyelerine, kendi bilgi bankasını 
açık tutuyor.

Ülkemizde de, son dönemlerde PC 
kişisel bilgisayar satışlarının ve yanın - 
da, fax-modem kartı ile multi-medya 
satışlarınında epey arttığını söylüyor, 
bilgisayar firmaları.

Kurban Bayramına girdiğimiz şu 
sırada, "bilimden korkmayan bir 
Türkiye" idealimi ekleyerek, toplumu- 
muzun "bayramını kutluyor" mutlu 
günler diliyorum...
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___Yıldırım, Solaksubaşı ve Biliz, ilçe başkanlığı için yarışacaklar.

D DYP'de kozlar
nûze birme^ 
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■sunuz, yad; 
“tte emlail 

emlak fit • 
ter, fiyatlani 

bugün paylaşılıyor
projesi gib 
seçebiliyor 
adres, tel 
alabiliyor

ı yükleye- 

Belediye Düğün Salonu'nda saat 
401 delege ilçe başkanlarını ve yön 
lanacak.

Doğru Yol Partisi ilçe kongresi bugün 
■toplanıyor. Kongrede, ilçe başkanlığına 
.■Yüksel Yıldırım, Mahmut Solaksubaşı, Ali

Biliz yarışacaklar.
Belediye Düğün Salonu'nda yapıla- 

cak olan ilçe kongresinde, merkez 
belde ve köylerden 400 delege ile 

■Kurşunlu Belediye Başkanı Bayram 
■Demir tabii delege olarak oy kul - 
llanacak.
I Genel kurul öncesi ilçe başkanlığına 
■aday olan Yüksel Yıldırım, Mahmut 
■Solaksubaşı, Ali Biliz, yoğun bir çalışma 
■göstererek, delegelerden oy alabilmek 
■çin gece-gündüz çalıştılar.

Eski ilçe Başkanı ve İl Genel Meclis

Gemlik Belediyesi Sanat ve Kültür

ştır mal 
İntemefei 
in, araştır-I 
irip: (para 
ı bilgi ata-

tunda, en 
üretimine 
ık alanınız 
jzbinletce

nde çaii|i|Sanat Müziği Konseri'nde izleyiciler, şef ve koroyu ayakta alkışladı.

[Muhteşem konser
■ bilgitai’. Qem|j|( Belediyesi ı Tetik Fehm fokay ır I korosu ise şu isimlerden

■ anar ve Kültür "Gördümse seni ruhuma oluşuyor:
ta-çağdorft)emeğinin oluşturduğu gir oy demedim ya" aa BAYANLAR : Hülycf
Igjyj yasal îijrk Sanat Müziği Korosu, 

• *• . Ret Erdinç Celikkol yöneti- 
^el"«<;,naeki'bu yıl İkincisi

Ruzenlenen konser 
ilerinde ve /buyuk ilgi gördü, 
da molf Belediye Düğün 
olmaktolalonu'2da 9e£!?9imi* 

[ perşembe gecesi saat 
de olmoıR] .00de başlayan konseri

Bursa Belediye 
orantılıdoVonserve^uvarı Ş®fi 

C„jfcesteci-icracı Erdinç ara, txce ....... ... Y■Celıkkol, yönetti, 
iramlaır ■ < Konserin birinci 
ısı 1995 yit ölümünde hicaz 
M abone»™10 kamında eserlere yer 

■/erildi.
Bu eserler arasında 

|i bankas [ koronun yardımcı 
hocalığını yapan Besteci 

■emlerdeKİ Haşan Soysal'ın da "unut- 
ın ve vam-l mak mümkün mü geçen 

yıllan" adlı eseri seslendiril- 
multı-nw I di 
gını soylûytf I Konserin ikinci 

bölümünde ise solo eser- 
iırdinımirs.1ler Yer aldı. Koro 
' " - üyelerinden Ahmet Çelik, 
kmayan »i Giriftzen Asım Bey'in 
rek, lopiı^l "Cana rakibi handan 
tluyor* mııft'l ®dersin" adlı eseri, Güner

eseri Maksi? Akçay Şerif ı 
İçli nin "Gözlerin hayran 1 
bakarmış, görmeyip 
İsrarımı" ; f eseri, 
Muhterem le> Kadri 
Şençalar'ır Sönmez artık । 
yüreğimde, yanan bu 
sonsuz ateş ıdlı eseri 
Aslıhan Yu’ lakul ve 
Osman Doğan, Yılmaz i 
Yüksel'in "Gönlüme gör I 
doğ güneşim, kalbimi 
yak aşk ateşim" adlı 
eseri, M. Kemal Güngör 
Avni Anıl'ın "Ne yeşili, ne 
siyahı, gözümde hep göz
leri yar" adlı eseri, Münire 
Sayın, Tahsin Karakuş'un 
"Derdimi anlatırdım, ıssız 
gecelere aya" adlı eseri, 
Gülnur Altındağ ve Nebi 
Tülek, Yıldırım Gürses'in 
"Gurbet o kadar acı ki, ne 
varsa içimde" adlı eseri, 
Şükran Sonat ve Celal 
Afacan, Lem'i Ath'nın 
"Siyah ebrülerin duruben 
çatma" adlı eserleri 
seslendirildi.

Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültül Derneği

Cihattı Cinayeti'nin 
katili teslim oldu

MLEKlfR

ıs catf I

I Cihattı Köyü'nde meydana gelen 
©inayette Halil İbrahim Zengin'i 
öldürdükten sonra kaçan Selçuk 
Aydın(19), İlçe jandarmasına teslim 
oldu.
I İbrahim Zengin'in bahçesinden izinsiz 
odun aldığı için kendisine hakaret ettiği 
ve ölüm tehdidinde ’bulunduğunu 
söyleyen Selçuk Aydın, “odun aldığım 
zeytinlik Halil İbrahim Zengin'e ait değil
di. O zeytinliğe bakıyordu. Mal sahibi İki

11.00'de başlayacak olan kongrede 
»tim kurullarını belirlemek için oy kul-

Üyesi Abdullah Yenice'nin bugün yapıla
cak seçimlerde Mahmut Solaksubaşı'yı 
desteklemesi seçimlerin Yüksel Yıldırım 
grubu ile Mahmut Solaksubaşı grubu 
arasında çekişmeli geçmesine neden 
olacak.

Genel kurulda Ali Biliz'in adaylıktan 
çekileceği söylentileri ise yoğun bir şe 
kilde kulislerde konuşuluyor.

Saat 11.00'de Belediye Düğün 
Salonu'nda toplanacak olan DYP İlçe 
kongresine Milli Eğitim Bakanı Turhan 
Tayan, Bursa Milletvekilleri Ali Osman 
Sönmez, Cavit Çağlar'ın da katılması 
bekleniyor.

Derneği 'nin sezon sonu Türk

İpek, Jale Utkugil, Nihal 
Zana, Münire Sayın, 
Güner Tetik, Pınar Çoruh, 
Serap Özdemir, Zuhal 
Kıvanç, Ceren Özdemir, 
Gökçe Özker, Kübra 
Çetinoğlu, Nezihe Yılmaz, 
Muhterem Dicle, Şükran 
Sonat, Asuman Gözüpek, 
Filiz Kılınç, Özlem 
Kantarcı, Serap 
Şendaldal, Serap Conkar, 
S.Yasemin Pamukçu, 
Aslıhan Yurdakul, Reyhan 
Yamaçtepe, Mukaddes 
Günsal, Esen Eğrikavak, 
Vildan Yiğit, İnçi Bayar, 
Funda Arfundalı, Gökçe 
Yamaçtepe, Begüm 
Civa.

BAYLAR : Hüseyin Tek, 
Necati' Kurt, Hüseyin 
Bıyıklı, Hüseyin Maya, Halil 
Yiğit, Celal Afacan, Nebi 
Tülek, Sabahattin Özcan, 
Abdullah Ay, Maksut 
Akçay, Durmuş Avcı, 
Selmi İlter, Osman Doğan, 
Serkan Deliçam, Ahmet 
Çelik, Abbas Aydın, İsmail 
Yıldız, Şükrü Güzel, Tanju 
Alton, Ahmet Günsel, 
Serkan Birlik, Ferhan Tekin.

ton odun almamı istedi. Bu sırada mak- 
dul geldi. Bana küfür etti. Ölüm 
tehdidinde bulundu. Daha sonra evime 
geldi. Aileme ait çamaşırlarla oynadı. 
Namusuma dil uzatarak, hakarette 
bulunarak, gitti. Bende tüfeğimi 
kaparak, arkasından kızgınlıkla gittim. 
Beni görünce elini beline attı. Silahını 
çekecek zannettim. Tüfeğimi ateşledim. 
Ölen kişi 10 yıl önce ablamı evine 
kuma istemişti. Pişmanım" dedi.

Emekli
f « V Â öğret
menlere 
altın 
takıldı

Gazi İlköğretim 
Okulu'nda 1995-96 öğretim 
yılında emekli olan 9 
öğre.tmene yarım altın 
hediye edildi.

■ Gazi İlköğretim 
Okûlü'nun emekli olan 
öğretmenlere her yıl düzen
lediği yemekte geleneksel 
olarak verdikleri yemekte 
bu yılda yarımşar altın 
takıldı.

Örhangazi Pınar 
RrBSta ura nt'ta verilen 
yemeğe katılan emekli 
öğretmenler eski okull 
Müdürü Naci Pehlivan, 
Müdür Yardımcısı Ahmet 
Hui.ûşi Aydın, Mehmet Boz, 
Şehime Alton, Hatice 
Karabulut, Süheyla Tireci, 
Emine Yalçın, Sema Tutak, 
F o d I k G ü I s e n' a okul 
müdürü ve müdür yardım- 
çtlari: tarafından bir demet 
çiçek ile altın verildi.

Gemlik Halk
Tiyatrosu
AVP'de

Gemlikli amatör genç- 
oluşturduğu Gemlik 

Halk Tiyatrosu Gemlik'te 
sergilediği başarılı oyunlarını 
bu kez de Bursa Ahmet 
Vefik. Paşa Tiyatrosu'nda 
sergileyecek.

-. Gemlikli gençler 5 Mayıs 
1996 pazar günü 20.30'da 
Sevgili Doktor'u oynayacak
lar,.

hArTAflıfl SOhSETı ZT/BT,‘RC‘EcrCOŞJÇIML

Tarih içinde Gemlik ve Havalisi

Egemenlik Savaşında Gemlik
Veli Orkun'un araştırmalarından :
"Birinci Cihan Savaşı sonrasında 

OsmanlI İmparatorluğu müttefiklerinin 
yenilmesi sonunda mağluplar arasında 
sayılarak, itilafcıların .ağır şartlarını kabul 
etmişti. 30.1 0.1 91 8'de imzalanan 
Mondros Mütarekesiyle de düşmanlara 
Anadolu'nun kapıları açıldı. Yunan 
askeri İzmir'e çıktı ve Anadolu içlerine 
yürümeye, Türk köylerini yıkıp yakmaya, 
yağmalamaya başladı.

1920 senesinin haziran ayında bir 
İngiliz donanması Gemlik'e .geldi ve 
şehri feslim almak istedi. Bu olayı o sıra - 
da Gemlik'te bulunan Dr. Ziya Kaya'dan 
dinleyelim.

- Haziranın otuzuncu günü salı 
sabahı, saat altıda Mudanya 
istikgmetinden gelen biri büyük, diğerleri 
küçük olmak üzere beş parçadan 
ibaret bir İngiliz donanması Körfeze 
demir attı. İlçe Kaymakamı olan Cemil 
Beyle bir gurup arkadaş, sahilde bir 
arada toplanmıştık. Hepimizin de üzer
lerimizde silahlarımız vardı. Filodan 
karaya bir sandal geldi. İçinde bir deniz 
subayı ile bir Rum tercüman vardı. 
Kendilerini sahilde karşıladık ve isteklerini

£v JlLIN JlVJL-i JlLJlv

Gonca YERLİYURT ------
SEVGİ ŞART

"Neden sevgimizi göstemiyoruz" başlığı ile geçtiğimiz 
bayram Sabah Gazetesi'ndeki köşesindeki yazısında 
Mehmet Ali Birand, sevgisiz bir topluma dönüştüğümüzü 
anlatıyordu. Ben de onunla aynı'kanıdayım. Bu bayram 
onun yazısının bir bölümünü aynen size aktarırken her 
şeye rağmen sevginin egemen olduğu bir toplum 
olmayı, gerek anlamda bayram sevinçleri yaşamayı 
diliyorum.

Çok azınız, ilişkilerinizde sevgiye yer veriyor. 
Çoğunluğumuz hissetse dahi, göstermekten kaçınıyor. 
Sanki birşeyler kaybedecek, küçük düşecekmişiz gibi 
hareket ediyoruz.

Oysa insanı insan yapan, sevgilisi, ilgisi, gülen yüzü 
değilmiş de, asık suratlı donuk bakışlarmış gibi 
davranıyoruz.

Şöyle bir etrafınıza bakın...
Hepiniz birbirimizle kavgalıyız.
Güler yüzle tartışmak yerine kavga ediyoruz.

Hakaret etmek, küfür etmek en geçerli yaklaşım.
Ne zor bir yaşantı değil mi?
Her günümüz kapkaranlık geçiyor. Ya siz kavga edi 

yorsunuz, ya da karşınızdakiler sizi yerden yere vuruyor.
Hiç kimse yolun sonunu düşünmüyor.
Adeta bir gün, bizden öncekiler gibi elimizi kolumuzu 

çekeceğimizin ve yerimizi çocuklarımızın alacağının 
farkında değilmişiz gibi davranıyoruz.

O zaman geri dönüp baktığımızda ne göreceğiz 
biliyor musunuz?

Sevgisiz soğuk bir hayat yaşamış öldüğümüzü göre
ceğiz.

Kavganın bittiğini, ancak bu defa da etrafımızın 
bomboş, yıllar boyunca yakıp yıktıklarımızın ortasında 
tek başımıza kalıverdiğimizi göreceğiz.

O zaman pişmanlık hissedeceğiz ancak çok genç 
olacak. Eşinize, çocuklarınıza veremediğiniz sevgi ve 
ilginin karşılığını da bulamayacaksınız. Harabeye 
çevirdiğiniz eş dost, yakın uzak ilişkilerinize artık yak - 
(aşamayacaksınız. Zamanında sevgisini göstere - 
memenin cezasını çekeceksiniz.

Bu yazıyı yazmanın tek nedeni var. O da toplumu - 
muzdaki "sevgisizlik, ilgisizlik, saygısızlık" hastalığının 
giderek artışını ürpererek hissetmemdir.

Bu hastalığın tedavi edilebileceğine de hiç inanmı 
yorum.

Maalesef biz böyleyiz. Bu konuda içimizdeki mutlu bir 
azınlığı büyük keyifle izliyorum. Sevgisini gösteren, ilgili ve 
saygılı insan sayımız ne yazık ki çok az.

Onlara gıpta ediyorum. Geri kalanlara da acıyorum.
Bütün okuyucularıma iyi bayramlar...

sorduk; Tercüman, filo kumandanının 
Kaymakamı gemiye istediğini söyledi.

Orada bulunan arkadaşlar aramızda 
gizli bir konuşma yaparak. Kaymakam 
Beye gitmemesini rica ettik.

Gelen elçiye, "Kumandanına söyle, 
şehirde bulunan bütün türk ahali 
köylere kaçmıştır. Kasabada sadece 
Rumlar ve Ermeniler kaldı. Aynı zaman
da içerde bir çok silahlı Türk çete var. 
Bu çeteler kiliselere, camilere ve bir çok 
yere gaz tenekeleri ve patlayıcı mad
deler koymuşlardır. Eğer filo şehre ateş 
açmak isterse veya karaya asker çıkar
tacak olursa çeteler bu patlayıcı mad
deleri ateşleyeceklerdir!"

Tercüman bizim sözlerimizi naklettik
ten sonra İngiliz donanması iki saat 
içinde Körfezden kalkıp, geldiği 
istikamete doğru gitti.

Bundan bir hafta sonra, yani 6 
Temmuz 1920 tarihinde yine salı günü, 
aynı filo yeniden şehre geldi ve demirle
di. Bu defa asker çıkarma niyeti ile 
gelen İngilizler, tersane mıntıkasıyla, 
şehrin muayyen yerlerine sandallarla 
asker çıkardılar.

Haftaya : * Yunan İşgali I “
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| Gemlikli Heııışerilerimizin 
Kurban Bayramını kutlar, 

'■ sajjlık ve mutluluklar dileriz.

GÜZEL NAKLİYAT
SANAYİ VE TİCARET ITD. ŞTİ.

Jaruk güzel
Tel: 513 46 81 - 513 67 00 (3 Hat)

(T

Kooperatif ortaklarımızın ve ' 
llejjerli Gemliklilerin
Alübarek Kurban Kayranım 
kutlar, mutluluk ve esenlikler 
dileriz.

S.Ş. Gemlik Küçük Sanayi Sitesi
Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu 

Adına Başkan
Süreyya bayrak

rğyi bayramlar 
L s dileğiyle

COŞKUALAR TİCARET 
Esat Coşkun

Tel: 513 50 69. Fax: 513 12 63 GEMLİK

. Say m ortaklarımızın Ve 
Gemliklilerin 

Kurban Bayramını kutlar, 
sağlık, mutluluk dileriz.

Gemlik S.S. Esnaf Kefalet 
Kooperatifi Başkanlığı

Post ve Müşterilerimizin 
Xur6an Bayramını kutlar, 
sağlık ve mutluluklar dileriz.

tatta!
İbrahim Hınca

Yalova Yolu üzeri
Tel : 5131096 GEMLİK
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KONGRE İLANI
Eğitim-Sen Gemlik 

Temsilciliği
Eğitim - Sen Gemlik Temsilciliği II. Olağan genel 

kurul toplantısı 11 Mayıs 1996 Cumartesi günü 
[saat 12.00 de Kız Meslek Lisesi Salonunda yapıla
caktır.

YAri fAKİHyAri CİDDİ I

YÖNETİM KURULU
Gündem:
1 - Açılış e yoklama
2- Divan oluşturulması
3- Saygı duruşu
4- Çalışma raporunun okunması -
5- Çalışma raporunun görüşülerek, aklanması
6- Konukların konuşması
7- Seçimler
a) Yönetim Kurulu
b) Şube delegeleri
8- Kapanış.

[Varis, şişmanları seviyor
I Toplar damarların 
■genişlemesinden kay - 
Kaklanan ve kadınların 
Korkulu rüyası olan varis 
hastalığına, aşırı kilolular
da ve oturmadan çalış- 
İnak zorunda kalanlarda 
şık rastlanıyor.
i Varis, ciddiye alınması 
tereken bir hastalık olup; 
ferken başlanılan teda
vide başarı oranının yük 
çeleceği belirtiliyor.
I Varis, beyaz ırka özgü 
ve kadınlarda çok sık 
■örülen bir hastalıktır.
F Hastalığın kalıtsal 
tlduğu yolunda da but
tular var. Ancak, her 
[hastalık gibi, varis de 
hafife alınmamalıdır. 

■Hastalığın başlangıcında 
yapılacak müdahale,

tedavide başarı oranını 
yükseltmektedir. İlerlemiş 
varisin tedavisi kimi 
zaman mümkün olma
maktadır.

Kılcal damarlarda 
oluşan varisin, diğer varis 
türlerine göre çok daha 
sorunlu olduğuna dikat 
çekiliyor. Kılcal damarlar
da oluşan varis hastalığı
na müdahale, geç 
kalındığı takdirde 
mümkün olmamaktadır. 
Hastalığın tedavisinde en 
etkin yol ise, cerrahi 
müdahaledir. Düzenli 
yürüyüşler ile bacak 
kaslarını kuvvetlendire
cek egzersizlerin de varis 
hastalığının oluşumunu 
önlememede etkili yollar 
olduğu öğrenildi.

"DOSYA SAVAŞLARI SÜRÜYOR"
Önümüzdeki günlerde Doğru Yol 

Partisi Lideri İle Irtlbatlandırılan 
"Dosyalar" mecliste oylanacak.

Bu dosyaları, Meclise gönderen 
Refah Partililer.

Ama.. Bu İşin esas takipçileri 
ANAP'hlar.

E.... Sandıkda yiyemedikleri, 
Çlller'l soruşturma dosyaları ile vura
caklar.

Kendi iktidarındaki, 250 milyon 
dolar para götürdüğü söylenen bir 
Genel Müdüre görev veren bir parti, 
şimdi hesap soruyor.

Televizyonlardan izlediğimiz 
kadarı İle, (TEDAŞ ve TOFAŞ) İçin 
para, pul, şifreli ve gizli hesaplar 
falan söylenmiyor.

Belki bazı "bürokratik hatalar" 
gündeme gelebilir.

Peki... Niçin bu konu, Yüce Divan 
İle Irtibatlandınlıyor.

Amaç.. Belli.
Merkez Sağın, sandıkta tasfiye 

edilemeyen Bayan Lideri, soruştur
malarla yok edilecek.

Refah Partisi de, Amerika'ya fazla
ca yakın olan ve kendisini hedef 
alan bu bayan liderin "siyasi 
yaşamının bitmesini" isteyenlerin 
başında geliyor.

Bizde, ekonomi de ve politikada 
ki kirlenmenin ortadan kalkmasını 
istiyoruz.

Ama...Siyasi kin olmayan, duy
gusal davranılmayan, söylentilerden 
yola çıkılmadan, net bilgi ve bel
gelere dayanan kararlarla olmalı bu 
işler.

Enerji Bakanı, ANAP gurubunda, 
"Tedaş Dosyasının" eski Başbakan ve 
eski Enerji Bakanı ile ilgisi olmadığını 
söyleyince, "tüm ANAP milletvekilleri 
telaşlandılar."

Bu gibi önemli işlere, Liderlik 
hesabı, parti çıkarı ve duygusallık 
katılmamalıdır.

Aksi halde, dosya savaşları bütün 
hızıyla "artarak" devam eder.

Politikacılar, ülkeye hizmet için 
vakit bulamaz.

BÖYLE DE YAŞANMAZ Kİ...
Hasta, Doktoruna sorar.
- "Doktor Bey, Acaba bir yirmi 

sene daha yaşayablllrmiylm?" 
■ Doktor, hastaya sorar.

' - "İçki ve sigara İçermişiniz? 
kumar oynarmısınız? Çapkınlığınız 
var mıdır?"

Adam güvenle, konuşmaya 
başlar.

- İçki ve sigarayı hiç sevmem. 
Kumardan nefret edörim. 
Çapkınlığım da hiç yoktur.

Doktor başını iki yâna sallayıp, 
sert bir sesle konuşur.

- "Öyleyse daha ne demeye 
yirmi yıl yaşamak istiyorsunuz"...

Hasta da, haklı, doktorda haklı.
Ama.. En önemli olan şey, 

"sağlıklı yaşamak".,. İnsan, yaşam 
boyunca, belli şeylerden hoşlan
mıyor.

Sadece, belli yaşlarda, bu 
sevilen şeylerin, listedeki sıralaması 
ve önceliği değişiyor.

Genç insan ateşli "bir geceyi" 
düşlerken, yaşlı İnsan, rahat 
uyuduğu ve uykusunun bölün- 
mediğl "bir geceyi" istiyor.

Geceler hep aynı. Ama beklen
tiler farklı.

EN MÜKEMMEL ADALET
VİCDANDIR?

"ViçtorHygo"
Önümüzdeki günlerde, soruşturma 
dosyalan oylanacak.
- Sırf, parti tabanına sözverdik diye... 
- Sadece, bir liderin, siyasi yaşamına 
son verelim diye..Oy verilmesini, 
halkın büyük bir kesimi istemiyor. 
Politika hayatındaki yarışma, soruş - 
turma dosyaları ve Yüce Divana gön
dermeyle değil, "sandık başında" 
olmalıdır.
Bu ülkenin Insanlan böyle bir gün
deme layık değil. Bu suçlamaları 
bırakalım.
Halka hizmete başlayalım.

"GEMLİK'TE GÖKDELENLER"
Bursa'dan, Gemliğe girerken, 

şöyle Manastır'a doğru bir bakın.
Çok katlı binalardan, tepe 

görünmez olmuş.
Öyle anlaşılıyor ki,
Bu bölgede, "Arazi Rantı" altın 

dönemini yaşıyor.
Alana da, satana da, yapana 

da, bir diyeceğimiz yok.
Allah hepsine daha iyi imkanlar, 

versin.
Ama... Manastır'ın tepesine tır

mandıkça binaların "katlannın art
ması", insanı düşündürüyor. Ve, 
ürkütüyor.

Hepiniz hatırlayacaksınız.
İzmir'de bir ilçe Belediye 

Başkanı, hizmet vermek için, bir 
çukur açmıştı.

Gecenin bir saatinde, "su.dolan" 
bu çukur, bir otomobilin düşme
siyle, bir çok canı da, içine aldı.

Belediye Başkanının, yargı ile 
başı dertde.

İnsanlar hiç ummadıkları konu
lardan, suçlanırlar ve ceza giyerler.

Son zamanlarda, "Deprem" 
çevremizde dolaşıyor.

Gemllk'ln bu konu da, ününü 
biliyoruz.

Bu gibi çok katlı binalar için, izin 
verilirken bir takım "çağdaş ve 
teknolojik değerlendirmelerin" 
yapıldığına inanmak isteriz.

Bir yandan, Yerel yönetimlerin 
yetki ve sorumluluklarının artırıl
masını isterken, diğer taraftan 
hatalı uygulama ve alışkanlıkların 
tümünden vazgeçmek zorundayız.

Bende, çok evhamlı biriyim gali
ba.

Durup dururken, ne kötü şeyler 
düşünüyorum değil mi?

İnşallah, kötü, şeyler olmaz da, 
ben evhamlı biri olmaya razıyım...

QemCibCi dost ve müşle/ıiPc/timigin 
‘EKuıtban ^BayıtamCaftim butfa/ı, sağ&b, 
mutfuCub ve başa/tıfo/ı diCe/tig.

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

Eh iyi dileklerimizle üyelerimizin ve 
dostlarımızın Kurban bayramlarını kutlar, 

daha nice sağlıklı ve mutlu bayramlar 
geçirmelerini dileriz.

Saygılarımızla
GEMLİK ŞOFÖRLER DERNEĞİ _ 
VE OTOMOBİLCİLER ODASI 

YÖNETİM KURULU

Ç[)ost ve müşterilerimin <Kur&an 
fj^ayramlarını kutlar, ailelerimle 

birlikte sağlık ve mutluluk 
getirmesini dilerim.

RRSLHN TİCARET
İsmail ASLAN

•< *66 iyi dileklerimle dost ve 

Mriiüş ferileri m in Kurban Bayramını 
kutlar, daha nice sağlıklı ve mutlu 

rbayramlar geçirmelerini diler,

yaygılarımı sunarım.
Saygılarımla 

Emir DOĞRU 
DOĞRU NAKLİYAT

ÇİMENTO , DEMİR, ÇİVİ PRELLİ LASTİKLERİ YETKİLİ BAYİİ
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SOLAKSUBASI LTD.STİ.
TEVFİK SOLAKSUBAŞI ve OĞULLARI

İstiklal Cad. No : 26 16600/GEMLİK
Tel : (0.224) 513 11 75 - 513 75 85

Fax:513 10 15
Tel : 513 13 58

| ^Kunban Ç^au/tamını^ı
H kutva/ı, sağlık, mutPuÇuh |

ve esenlikle* dileri#.

BAKTAT i
GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. W

KONSERVE-TURŞU-REÇEL SALÇA ÇEŞİTLERİ XX
Orhangazi Asfaltı 3. Km. GEMLİK

Gemtifc CH atkının 
ÇE^ur&an (JJa^ramını 
kutlar, saflhk ve 
esenlikler dileriz.

'[öJlIBIBigjEİJgJBfgfgJBJBİgjgEJBIgigElglgjglgJBjBJgfglBjgJBjgigJgJBIBjEiJgjgj

AHŞAP DOĞRAMA VE PRES KAPI SANAYİ

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

Çeşitlerimizi görünüz

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

FARUK HELVACI

II
I ! sI

«e
E-

Demokratik Sol Parti 
Gemlik İlçe 

Teşkilatı

W gl

Bayramınızı en içten 
dileklerimizle kutlar, sağlık 

ve başarılar dileriz.

İ

MILTON
AİLE ÇAY BAHÇESİ

Düşün, nişan ve özel günleriniz için 
rezervasyonlarımız devam ediyor

î

Sı

9yi bayramlar
■ ■■■■ta A PETR0L VETİCARETPAZARLAMA MERİÇ ,hr‘,th'ltd'?ti'■ ■ ■ Bursa Yolu 6. Km. Gedelek Açmalar Mvk

3 Tel : (0.224) 5865284 Orhangazi

İskele Meydanı GEMLİK Tel : 513 10 71
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ÇemdihÇiterin (Kurban 
(Bayramını (çut[ar, saytıfcç 
mutiuCufçve. huzur do bu 

günter diteriz.
Gemlik Liman ve 

Depolama İşletmeleri A.Ş
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Mübarek Kurban bayramınızı 
en içten dileklerimizle kutlar, 
sağlık ve esenlik dolu günler 
geçirmenizi dileriz.

Tüm Gemlik Halkmm
Kurban Bayramını kutlar, 1 
sağlık Ve esenlikler dileriz.

I
Doğru Yol Partisi 

Gemlik İlçe 
Teşkilatı

Gemlik Halkının Kıırhan 
Bayramını Kutlar, »ağlık ve 
başarılar dilerin.

Yetersiz 
ilk yardım 
öldürüyor

Kazalarda ölümlerin yüzde 
10' unun ilk 5 dakikada, yüzde 
50'sinin de ilk yarım saatte 
meydana geldiği ve yetersiz ilk 
yardım nedeniyle kazalarda 
ölüm oranının arttığı bildirildi.

(wırwnfwı|

Özel Gemlik
KÖRFEZ Fen DERSHANESİ

İstiklal Cad. Gürçay İş Merkezi 
No : 36/2 GEMLİK

Tel: 514 15 15- 514 45 15

KAVIP
16 FS 534.Fiyat Tempro 
159 A 30 000 .80 744 22 
Motor N M 415 90000 
600 3342 şase holü 
arabamın Garanti 
Belgesini kaybettim.
Hükümsüzdür.. i

Özcan ŞEN

Gemlik Halkının Kankan 
Baynamım Karlan, 
sağlık ve esenlikten 
dileniz.

Marmosan
MERMER ve GRANİT SAN. A.Ş.

Yalova Yolu 2. Km. Gemlik
Tel : (0.224) 513 24 54 - 513 47 39 - 513 44 54
Fax : (0.224) 513 18 16

Ülkemizde deli dana sıkıntısı yok
İMİfrım ve Köy İşleri Bakanı İsmet 

deli dana hastalığı konusunda 
ylllye'de herhangi bir sıkıntının 
olmadığını bildirdi.
IIIBeii dana hastalığı konusunda, bir 
Isgİflşe olmamasına rağmen Türkiye'de 
böyle bir tehlike varmış gibi hava estiril 
diğhe dikkat çeken Atilla, özellikle tıp 
adamlarının Türkiye'de böyle bir 
tehlikenin olmadığı yönünde raporların 
höârîandığı söyledi.

Atilla, "Şu anda ülkemizde deli 
dana hastalığı konusunda bir sıkıntı 
yoktur. Hayvancılığımızın dar boğazda 
olduğu bugünleıde bu şekilde bir 
duyum olumsuz yönde hay
vancılığımızı etkilemiştir. Bu yönden 
ülkemizin yanısıra hepimiz tek tek 
kaybediyoruz^ Kurbanlıklar için yasal 
tedbirler alınmıştır. Vatandaşlar, 
rahatlıkla bu dini vecibelerini yerine 
getirebilirler" dedi.

Ö?t2 O?St<i|
Mathaacılık-Yayıncılık- Reklamcılık ve T anıtım Hizmetleri

Gemlik Halkının O^urban 
(Jayramını (Kutf ar. sağlık ve

.esenlikler dileriz

SELÇUK TİCARET
EGE PEN & EGE YILDIZ BAYİİ 

PVC Plastik Kapı ve Pencere Sistemleri 
Hazır Mutfak ve Banyo Dolapları

Merkez : İstiklal Cad; No : 14 Orhangazi /BURSA
Tel 
Şube

: (0,224) 673 54 84 - 573 64 01 Fax ; (0.224) 572 12 27
: Orhangazi Cad. No: 1 GEMLİK Tel: (0.224) 514 14 32 - 514 47 85

tjubayrammutluluk, 
sağlık ve başarı getirsin

Gazhane Cad. : 51/A GEMLİK Tel : 513 17 97

TEŞEKKÜR
Gemlikli Hanımlar olarak, yoksul ve kimsesiz 

Feriha Kaya'nın huzurevine yatırılmasına destek olan 
Sayın Kaymakamımız Or han Işın'a, 
Emniyet Amirimiz Üzeyir Ergüven'e, 

Devlet Hastanesi Başhekimi Sayın V edat Ökter'e ve 
heyet doktorlarına teşekkür ederiz.

Gemlikli Hanımlar Adına 
Yüksel Uğur • Güner Armağan - 
Merih Üstüntanır - Bergln Saver
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