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Gemlik'ten ayrılarak, Yalova ya 
bağlanan Armutlu ilçesinin DYP'li 
Belediye Başkanı Osman Elbaş partisin -■ 
den istifa ederek, Refah Partisine geçti.

RP'Iİ belediyelerin İstanbulun Fethi 
İçin düzenlenen törenler sırasında parti 
Genel Başkanı Necmettin Erbakan 
tarafından partiye girişi kabul edilen 
Armutlu Belediye Başkanı Osman 
Elbaş'ın DYP den istifası bir şok etkisi, 
yaptı.

lin uzafr

Muhtelif esnaf odaları yöneticilerinin anlamlı davranışı.

Maaşlarıyla sünnet yapacaklar

ÖZEL
LURSU 

lerssat

» Gemlik Muhtelif Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası yönetim kurulun
da görevli, başkan ve başkan 
^yardımcıları genel kurulda üyelerine 
verdikleri sözleri tutabilmek |§ln 
odadan alacakları ücretleri banka
da biriktirerek, önümüzdeki günlerde
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DYP den İstifa mektubunu dun aldık
larını söyleyen Ar mutlu DYP İlçe 
Başkanı Hüseyin Kozlu, 26 aydır parti ile 
belediye başkanı arasında diyalogun 
kurulamadığını, Belediye Başkanı 
Elbaş'ın kendinih partinin üstünde 
gördüğünü, her istediğinin yerine getiril 
mesi gibi bir tutum içinde bulunarak 
demokrasiyi içine sindiremediğini söyle
di.

Haberi Sayfa 6'da

yoksul çocukları sünnet ettirecekler.
, 1996 yılı oda bütçesinde sünnet 

töreni ile ilgili ödenek konmadığı için 
esnaf ve sanatkara verdikleri sözü ye 
rine getireceklerini söyleyen oda 
Başkanı. İbrahim Taİa.rı, "yönetim 
kurulundaki arkadaşlarımız fedakar-

HAFTAYA BAKIŞ
O Kadri GÜLER

Mini seçimin sonuçları
Pazar günü yapılan mini yerel seçimlerin tek galibinin Refah 

Partisi olduğunu tüm siyasi liderler kabul ediyorlar.
Refah Partisinin genel seçimlerde yüzde 29 olan oy oranı, mini 

seçimde % 31.5'e yükselmiştir.
Refah'ın bu açık zaferinin nedenleri üzerinde bilimsel araştırma 

yapılacağı yerde, başta iktidarı oluşturan ANAP ve DYP liderleri kavga 
etmeyi sürdürüyorlar.

İşin bir başka yönü de tüm liderler Refah Partisinin başarısını ka 
bullenirken, kendilerinin de seçimlerden başarılı çıktıklarını iddia 
etmeleri biraz komik görünüyor.

Bakın bunlardan birkaçını, bir günlük gazetenin manşetinden 
aktarıyorum:

Mesut Yılmaz : " 15 belediyeden 13'ünü kazandık. Oy 
bakımından ikinci parti olmamız tatmin edici. Mağlup olan DYP."

Tansu ÇİLLER : "Yeni belediye yapılan 21 yerde seçimden bi 
rinci parti olarak çıktık. Yılmaz'ın kavgacı tavrı bizi de aşağı 
çekti.*

Bülent ECEVİT: "Genel seçim olsa çok yüksek oy alırız. Biz 
sadece yüzde 3 düştük, oysa DYP yüzde 4, ANAP yüzde 5 gerile
di."
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Deniz BAYKAL : " Biz oyları koruduk. DSP yenik çıktı.
Zonguldak'ı çıkın, CHP'nin altına düşmüştür."

Alpaslan TÛRKEŞ :" MHP oylarını yüzde 28 arttırdı. Bu 
Türkiye çapında yüzde 10'a çıkmak demektir. Biz sonuçlardan 
memnunuz."

Muhsin YAZICIOĞLU : " Seçimlerin en başarılı partisi biziz. 
Merkez sağda gerileme var. Sol Türkiye'de kan kaybediyor.”

Buyurun sizler karar verin. Sayın liderlerimizin çelişkisini görün. 
Merkez sağdaki liderler seçim sonuçlarını birbirlerinde bulurken, sol
dakiler de "ben onu daha çok geçtim" gibi bir acayip karşılaştır
manın gafleti içindeler.

Kayga ederek ülke yönetilmez. ANAYOL'un kurulmasını büyük 
sermaye ve sağduyu istedi. Ama gelin gördüki bu liderlerle ANAYOL 
yürümeyecek.

Ülkeye kaybettirilen her gün zarardır.
Mini seçim sonuçlarından merkez sağ da sol da ders almalıdır.

birlik 
9 milyar 
dağıttı

1995-96 zeytin sezonun
da üreticiye olan borçlarını 
ödeme güçlüğü çeken 
Marmarabirlik'e 100 milyar 
lira gelince, 72 Nolü Gemlik 
kooperatifi de 9 milyar lira 
düştü.

Geçmiş yıllara göre en 
kötü ödeme yılını yaşayan 
Marmarabirlik'in üreticilere 
daha 9 milyar lira borcu 
kaldığını söyleyen ilgililer, 
bu paranın da en kısa 
zamanda ödeneceğini 
söylediler.

KISA KISA KISA 
BORUSAN 
İLKÖĞRETİM 
OKULUNDAN 
RESİM İŞ SERGİSİ 
Bor usan İlköğretim Okulu 
öğrencileri yıl boyunca 
yaptıkları 250 adet resim ve 
röVİ&konomisi çalışmalarını 
27 Mayıs - 29 Mayıs tarihleri 
arasında Belediye Sergi 
Salonu'nda sergiledi, 
beyandan ilçe ilköğretim 
ve orta dereceli okulların 
katılımıyla ilçemizde ilk 
defa :3O Mayıs - 2 Haziran 
tarSMeri Orasında Belediye 
SetgrSalonu'nda ORTAK 
RESİM SERGİSİ düzenlendi.

Gemlik Anadolu Lisesi 
birinci çıkardı.
MİLLİYET BURSA 
BİRİNCİSİ GEMLİK TEN 
MİSyet Gazetesi'nin her yıl 
düzenlediği geleneksel bilgi 
ve-Xültür yarışmasının 1996 
yık Bursa birincisi Anadolu 
Lisesi son sınıf öğrencisi 
Caner Taşkın oldu.

Haberi sayfa 3 de

GEMLİKLİ DERYA 
AŞIRI DOZDA ALDIĞI 
İLAÇTAN ÖLDÜ 
Annesi ile babasının ayrı 
olması nedeniyle ilçemizde 
dedesi ile birlikte yaşayan 
Derya(20) adlı genç kız 
aldığı aşın dozda ilaçtan 
öldü

Haberi Sayfa 3'de

Haziran ayı olağan 
toplantılarına başlandı 
BELEDİYE MECLİSİ 
OLAĞAN TOPLANTI 
YAPACAK
Belediye Meclisi 6 Haziran 
1996 perşembe günü 
Belediye Başkanı Nurettin 
Avoişbaşkanhğında olağan 
olarak toplanacak.

Haberi Sayfa 3'de

Kurtul, bir şehit daha verdi.

Hazin tören
Diyarbakır Silvan'da 

yapılan bir. askeri 
operasyonda şehit 
düşen Kurtul lu Çem 
Üner, doğduğu köyde 
askeri bir tör enle 
toprağa verildi.

Terhisine iki buçuk 
ay kala Silvan'da ırmak 
üzerine iple kurdukları 
köprüden geçerken,

dereye düşen 
arkadaşlarını kurtarmak 
isterken, şehit düşen 
Cem üner'İn cenaze
sine Kaymakam Orhan 
Işın, Garnizon Komutanı 

' Kıd. Alb. Bilgi Günkent, 
Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı katıldı.

Cem Öner, hazin bir 
törenle toprağa verildi.

Haberi Sayfa 3'de

107 kişi usta öğretici

hk yaparak, ücret hak
larını yoksul çocukların 
sünneti için kullanacak
lar. Bu sevindirici bir 
olaydır. Gelecek yıllarda 
odamız her yıl yoksul 
çocukları sünnet 
ettirmeyi gelenek haline 
getirecektir. " şeklinde 
konuştu.
Birliğine geri dönemedi Mk kazasında öldü

Askerden izine gelen' 
Bursolı genç Muharrem 
GQzel(21) Kurtul Köyü 
yakınlarında geçirdiği trafik 
kazası sonucu hayatını 
kaybetti.

Vatani görevini yap
makta olan Güzel, ' 
geçtiğimiz hafta Bursa'ya 
gelerek, ailesi ile görüştü.

Gemlik'e arkadaşları ile 
gezmek için gelen 
Muharrem Güzel, 

, arkadaşının kullandığı 
aracın kamyonla çarpış
ması sonucu olay yerinde 
yaşamını yitirdi.

Haberi sayfa 3 de

belgelerini
Gemlik Çıraklık Eğitim 

Merkezi tarafından usta
ların eğitim gömesi için 
açılan kursu başarı ile 
tamamlayan 107 kişi usta 
öğretici belgelerini aldı.

Geçtiğimiz hafta 
Belediye Düğün 
Salonu'nda düzenlenen 
başarı belgesi dağıtma 
törenine Kaymakam - 
Orhan Işın, Gar nizon 
Komutanı Kıd. Alb. Bilgi 
Günkent, Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı

törenle aldı
katıldı.

Törende konuşan 
Çıraklık Eğitim Merkezi 
Müdürü Erçin Pekmezçi, 
10 gün süren 113 kursiyere 
19 meslek dalında eğitim 
verdiklerini, 113 kursiyer
den 107'sinln başarılı 
olduğunu söyledi.

Kaçak çırak, usta* ve 
kalfa çalıştıran diğer işyer
lerini uyaran Kaymakam 
Orhan Işın, kursa katılan- 
lara teşekkür etti.

Haberi sayfa 3'de

Belediye Meclisi olağan 
toplantı yapacak

Belediye Meclîsi 6 Haziran 1996 perşem. . günü 
Belediye Başkanı Nurettin Avcı başkanlığında örağan 
toplanİiyapacak? *

Haziran ayı toplantılarında Gemport yönetim kuru
lunda görev alacak bir meclis üyesi seçimi yapılacak.

Haberi sayfa 3'de

SANAYİCİLERDEN MİLLETVEKİLLERİNE 
ÇAĞRI :
"LİDER EĞEMENLİĞİNİ KIRIN."
KOLAY MI O ; SAYIN KAVİ ...
KIRARLARSA..
OLURLAR MÜSAVİ.

İnan
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KÖŞEMDEN
Yılmaz AKKILIÇ

Kavram kargaşası
Pazar günü seçim günüydü. 4 il 

merkeziyle 25 ilçe ve 30 beldede, yak
laşık 650 bin seçmen yerel yöneticileri
ni seçmek üzere sandık başına gitti.

Her ne denli "yerel seçim'ln ayrı 
özelliği var ise de, -siyasetçilerimize ve 
medyamıza göre bugün “takke 
düşmüş, kel görünmüş" olacak.

Liderlek düzeyinde birbirlerini yiyen 
DYP ile ANAP'tan acaba hangisi 
"kazançlı" çıkmış, ya da ikisi birden 
"başaşağı“mı gitmiş görüntü verecek?

Sol'da CHP, örneğin Bakırköy'de 
olsun varlığını sürdürebilecek mi? Bir 
türlü partileşemeyen DSP, bu seçimde 
geleceğe dönük "umut'ları pom
palayabilecek mi?

Göreceğiz...
Bu yazımda, HABITAT II öncesindeki 

birkaç olaya değineceğim. 
Biliyorsunuz, HABITAT II resmen başlı 
yor. Açılışı, son birkaç gündür ansızın 
"Türkiye dostu" kesiliveren BM Genel 
Sekreteri Butros Gali'yle 
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel 
yapacaklar. İstanbul'a allık pudra 
sürüldü, rimel çekildi, saçları rastıklanıp 
fırçalandı, Özetle makyajı tazelendi 
İstanbul'un.

Hatta bir de "HABITAT Şarkısı" 
yazılıp bestelendi.

Bunlar iyi, kentin mostrası -bazı | 
yakınmalara karşın- yerinde de, 
acaba evrensel demokratik normlar I 
açısından "bizim HABITATımız t 
dosu ne alemde?

Örneğin "alternatif" görüş sunmaya 
çalışan “sivil toplum örgütleri" polis 
baskısından yakınmakta. Önceki gün, 
Feridun Pehlivan'ın toplantı başkan 
yardımcılığına seçildiği "Parlamenterler 
Forumu"nun kapanışında kürsüye fır - 
Idyan ve AP sözcüsü olduğunu öne 
süren bir bayan “HABITAT ll'den bek
lentiler" konulu toplantıları ardından 
“polis" tarafından otel odalarında 
sorguya çekildiklerini iddia etmiş!

Yalnız bu kadar değil. Sivil Toplum 
Örgütleri Uluslararası Kolaylaştırma 
Grubu adına açıklama yapan John 
Nikolaides de "polis"ten yakınarak, 
"Sivil toplum forumları polis işgali altın
da" demiş. •

İçişleri Bakanı da, adeta bu iddiayı 
doğrülar biçimde "Maksatlı toplan
tılara izin yok" diye kestirip alıvermiş!

E yani, "imam'T Ülke Güney olan 
"polis cematı" ne yapar dersiniz?..

Belediye başkanldrimızı HABITAT 
ll'ye bilgi ve deneyim birikimleri yanın
da görüşleriyle de katkıda bulunmak
talar.

Nitekim Başkan Saker HABITAT'ın 
etkin katılımcılarından. Bu sevindirici, 
üstelik başta İzmir olmak üzere öteki 
irikıyım belediye başkanlarının salt 
"yetki devri" üzerine çığlık atmalarına 
karşın, Sayın Saker, dünya Metropoller

| Birliği Başkanı Michei Giıaud'nun da 
üstüne basarak belirttiği gibi "yurt
taşların daha çok katılımı"ndan yana.

Bu bir demokratik açılımdır...
HABITAT öncesinde görevlendirilen 

"Deklarasyon Komitesi"nde yaşanan 
bir olay var ki, yerel yöneticilerimizin 
anlamsız katılığını sergilemesi bakımın - 
dan ilginç. Özfatura'nın başkanlığında 
toplanan Komite'nin hazırladığı metin, 
Türk halkını yerel yönetimler olarak 
temsil eden tüm belediye başkanlar), 
aşağıdaki konularda ortak mutabakta 
varmışlar ve siyasi parti genel 
başkanlarına iletme kararı almışlardır" 
girişiyle başlıyor. Yukarıda değindiğim 
gibi, "yurttaşların daha çok katılımı"na 
ilişkin görüş belirtmek yerine, yerel 
yönetimlere "yetki devri" üzerinde 
duruluyor bu açıklamada.

Neyse....
Komite'de görev alan Görükle 

Belediye Başkanı Hüseyin Akkuş, giriş 
teki "Türk halkı" deyiminin yerine 
"Türkiye halkı" denilmesinin daha 
doğru olacağını savunmuş, bunu ayrık 
oy yazısında da belirtmiş.

Vay sen misin böyle diyen?!
Özellikle MHP'lilerle BBP'liler, 

neredeyse döveyazmışiar Akkuş'u. 
"Sayın Saker ne yaptı?" diye sordum.

Görmezlikten gelmiş.. 
+ * *

Peki, "Türk halkı" veya "Türkiye 
halkı" deyimlerinden hangisi, daha 
doğru? •

Atatürk'ün gerçekçi bir "millet" 
tanımı var, şöyle : "Zengin hatıram 
mirasına sahip bulunan, beraber 
yaşamak hususunda müşterek arzu 
ve muvafakatte samimi olan ve sahip 
olunan mirasın muhafazası hususunda 
iradeler müşterek olan insanların bir
leşmesinden vücuda gelen cemiyete 
'millet' namı verilir."

Yani "millet/ulus" denilen oluşumun, 
aynı etnik kökenden gelmesi' gibi bir 
ön koşul söz" konusu değil. Örneğin 
"ABD halkı" değişik etnik kökenlerden 
gelen, ama Atatürk'ün tanımlamasın-, 
da belirttiği özellikleri edinerek "ABD 
Ulusu"nu oluşturmuştur.

Kimilerine göre 24, kimilerine göre 
27 ayrı etnik bökenden gelen "Türkiye 
halkı" da, Atatürk'ün belirttiği ortak 
özelliklere sahip oldukça "Türk Ulusu" 
olarak kalacak.

Aptallığın gereği yokl Türkiye 
Cumhuriyeti, varlığını "etnik" temele 
dayandırmaya kalkışan bir "nosyona 
list" devlet değildir. Dünkü Hürriyetin 
arka sayfasında kulakta bir haber 
vardı, "Bosna'da 21 askerimize 21 
güzel boşnak gelin" başlıklı.

Bu 21 güzel gelin, “Türkiye halkı"nın 
o enfes mozaiklne renk katacak, ama 
"Türk Ulusu"nûn yeni bireyleri olacaklar.

Kavram kargaşasından çıkar uman 
azgelişmiş siyasetçilere sunulur...

GEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl: 23 SAYI: 1117 
Fiyatı :10.000 TL.

S $öhibi ve Sorumlu Müdürü : KADRİ GÜLER 
^Yönetim Merkezi: Gazhane Cad, No,51/A

Tel: 513 17 97 GEMLİK
Basıldığı yer: KÖRFEZ OFSET 

Matbaacılık Yayıncılık - Tanıtım Hizmetleri

gazı gorum
Necati Kartal

NEREDE KALMIŞTIK?

Gazetemizi İzleyen okuyucularımızın far- 
kettikleri gibi, 24 Aralık seçimlerinden beri, 
siyasi sorunları pek ele almadım bu 
köşemde. Daha çok, araştırma ve inceleme 
ye yönelik bir kısım teorik sorunlar ile Habitat 
gibi güncel sosyal/aktüel meseleleri yaz
maya çalışıyordum.

Ancak, siyasette yaşanan kilitlenme ve 
benim de üyesi bulunduğum toplumumuzun, 
kendi geleceğinle oynanan kumara müda
hale edebilmesi ve görüşlerini aktarabilmesi 
gerektiği felsefemden ötürü, mini seçimle 
oluşan siyasal atmosferi yazmak gerektiğini 
hissettim.

24 Aralık genel seçim öncesi ve hemen 
sonrasında "seçimin açığa çıkaracağı 
gerçek" ve "kilitlenen Türkiye" başlıklı 
yazılarımda; bu siyasi partilerin ve mantığın 
nerelere varacağını yazmış, bu tahlilleri yap 
mak' için İse, kahin veya deha olmak 
gerekmediğini de. belirtmiştim.

Yazılarıma şöyle bir göz atıyorum, meğer 
neler yazmışız!

Ulusal medyadan olsak, işe yarar mıydı 
ac.aba?(l)

Birinci yazımda: "24 Aralık 95 baskın seçi
mi, politikaya yeni bir düzey veya 
değişim/dönüşüm getirmeyeceği açıktır. 
Hatta milletvekillerinin aşağı yukarı % 
60'ında bir değişiklik olduğu halde"

(•■•)
"Yine medyanın sınırını çizdiği 5-6 parti 

dahil, tüm partilerin halktan kopma sürecini 
yaşadığı bu dönemde, siyasette niteliksel bir 
dönüşüm beklemek yanılgı olacaktır."

"Önseçimsiz ve tamamen liderlere 
endekslenmiş olan Milletvekili aday belir
lemesi, bir atanmışlar meclisi yaratacaktır. 
Bu atanmışlar Meclisinin, topluma doğru 
genişleme göstermesi mümkün değildir."

(...)
"Ancak, RP'yi bu kapanma sürecinde 

katagorik olarak farklı bir yere koymak 
gerekmektedir."

( ■)
"Medya ise ilk olarak, RP ile diğer parti

lerin muhtemel bir koalisyon kurmasını 
engellemeyi seçim öncesi netleştirmeye 
çalışıyor.

İkinci olarak, merkez sağ ve merkez 
solun kan davasını körükleyerek, geri 
dönülmez sözler sarfetmelerine çanak 
tutarak, teşvik ediyor."

(...)
"Yapılacak olan bu seçimin ortaya I 

çıkaracağı sonuçtan umutlu olmak saflık 
olacaktır." .

Tüm bu paragraflar, seçim öncesi 17 
Aralık 1995'de yazılı:, 19 Aralık 95 tarihli 
sayımızda "YazıYorum'Kadlı köşemde yayın
lanmıştır.

Devamla; hemen seçim sonrası, 25 Aralık 
95 tarihli "kilitlenen Türkiye" adlı yazımda:

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

"Mevcut politikalar sonucunda siyasi, 
ekonomik ve sosyal bunalım hızla tırman
maktadır."

(...)
"Şu anda Türkiye kilitlenmiş durumda. 

Çok ciddi sorunlar Türkiye'nin önünü 
tıkamıştır."

"Bugün kllitlenmişlik iki alanda kendini 
somutlamıştır.

Birincisi: Seçimin açığa çıkardığı mate
matiksel durum. Yani kırık aynadır.

İkincisi : Uygulanan siyasal politikaların 
iflas etmiş olmasıdır."

(...)
Yazımda sonuç olarak şunları yazmıştım;
"İşte tablo budur. Sorunlar hem kro

nikleşmiş, hem de kilitlenmiştir.

Doğayı 
Sev, 

yeşili 
Koru

Uygun koşullarda konut sahibi olmak 

isteyenler;
S.S. Yağmur Yapı Kooperatifi 

üye kayıtlarına başladı

Tel : 513 46 12

Siyasal yapılar kilitlenmiştir.
Mekanizmalar kilitlenmiştir.

Bütün bunların bir sorumlusu yada sorum
lulukları olması gerekir.

Kimdir bunlar?
Asıl tartışılması gereken de budur!.."

Sonra ANAYOL umudunu pompaladıkları I 
bir dönemde şunları yazıyorduk.

(Tarih de, sanki Bizi kanıtlar gibi İşliyordu.) .
"Sağduyu sahipleri hemen her gelişmede I 

haklı çıkmaktan yorgun gibiler..."
"Her derde deva gibi sunulan ANAYOL 

hükümeti, bütün bunalımların tarihsel bir
| tekrarını yaşatmaya başladı."

"Toplum, kimin peşinden neden gide-1 
ceğini, nelere karşı çıkacağını bilemez oldu"

"Diğer yanda-merkezde-toplumu peşin
den sürükleyecek birileri de zaten kalmadı.”

(...)
"Her kesimden ve alandan sanki kap

kara bir kargaşa çökmektedir ülkenin üzeri 
ne!.." 7 Mayıs 96 tarihli “Nereye" adlı yazım
dan.

Bugün Haziran ayına geldik, yaşananlara 
bakıyoruz, neredeyse evrenselleşiyor yazdık
larımız..

2 Haziran'da mini seçim oldu. Her parti 
başarıyla çıktı bu seçimden (!) - Yalla öyle 
diyor siyasiler-

Bugün artık, nedenlerin unutulup, 
sonuçların neden olarak kabul 'edildiği bu 
siyasal yapılarda, umut olduğunu zanneden
ler aldanıyorlar.

Ne kadar garip! Hükümet ortakları bir
birine karşı verilen gensoruyu destekliyor.

DYP'dbn Devlet Bakanı İbrahim Yağar 
Dedelek, hakli olarak, DYP grup toplantısın! 
da "kendi kendime güvensizlik oyu mu 
vereceğim, olur mu böyle şey?" diye feryat 
ediyor.

Ancak ne mümkün. Başkanın tevec
cühüne mazhar olarak Milletvekili olmanın 
bedeli ödeniyor. Siyasal ihtiras almış başını 
gidiyor;

İnginçtir, çok ciddi ve oldukça tutarlı bul
duğum Milli Eğitim Bakanı Turhan Tayan; Mini 
seçimde çökmüş olan DYP'nin durumuna 
karşı AS TV ile yapmış olduğu bir telefon 
görüşmesinde, Yalıntaş seçimi için: 
"Kirazlı'nın rövanşını aldık" diye yanıt veriyor, 
canlı yayında, -evet yanıt tamamen böyle-

Evet "rövanş"ı aldınız, hayırlı olsun!.. Eğer 
bu oyun rövanşsa, haklısınız!

"ANAP oyunu yükseltmiş(!)“ Böyle diyor 
sayın başbakan...

Ecevit ise; "yerel seçimlerde DSP'nin oyu 
zaten düşermiş!" diye beyenat veriyor.

Vel'hasıl, siyasiler hem oy ve prestij kay
betmemiş, hem de zaten bu küçük seçim 
önemli değlmiş(l)

İşte syasetçler, işte siyasiler!

Yineleyelim: "tamamen parti genel 
başkanlarının teveccühüne bırakılmış olan 
Milletvekili önseçimi, partilerde oligarşik 
yapıların oluşmasını yaratır.

Bu metot ülke gerçeklerine ve topluma 
doğru açılması gereken siyaseti, ters orantılı 
olarak genel başkanlara doğru kapatır.

Böyiece yapılacak olan seçimin karak
ter, genel baş kanların seçtiklerinin ikincil 
seçmene, yani halka onaylatılması olacak
tır.

Bu da, esas itibariyle, bir atanmışlar 
meclisi doğurur ki, parti genel başkanlarının 
kişisel ihtirasları önce parti grubuna, oradan 
da ülkeye yansır.

Bu gelişmeler ise, mevcutta yaşandığı 
gibi, ülkenin kişisel egolar ile yönetilmesi, 
daha doğru bir ifadeyle, yönetilememesidir.*

Böyle olmadığına inananlar varsa, Beni 
de ikna ederlerse minnettar kalırım...
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Kurtul, bir şehit daha verdi.
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Diyarbakır Silvan'da 
yapılan bir askeri 
operasyonda şehit 
düşen Kurtul'lu Cem 
Üner, doğduğu köyde 
askeri törenle toprağa 
verildi.

1975/1 tertip olarak 
vatani göreve Jandarma 
Komando eri olarak 
katılan ve terhisine 2 
buçuk ay kala 
Diyarbakır'ın Silvan kaza
sında katıldığı operasyon
da ırmak üzerine iple kur- 
dukları köprüden 
geçerken, düşen 
arkadaşlarını kurtarmaya 
çalışan Cem Üner, şehit 
düştü.

Uzun yıllar Bursa Birlik 
TIR'larında şoförlük yapan 
baba Hüseyin Üner, oğlu

nun şehit düştüğünü 
öğrenince yıkıldı. 
Geçtiğimiz hafta cuma 
günü Kurtul'a getirilen, 
şehit erin, operasyona 
çıkmadan önce ailesini 
arıyarak, yaşgünü 
olduğunu bildirdiği öğre 
nildi.

Kurtul Köyü'nde 
düzenlenen cenaze 
töreninde Kaymakam 
Orhan Işın, Garnizon 
Komutanı Kıd. Alb. Bilgi 
Günkent, Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı, 
şehit erin ailesi Kurtul halkı 
ve kalabalık vatandaş 
topluluğu katıldı.

Hazin bir törenle 
toprağa verilen Cem 
Üner için Kurtul'lular 
gözyaşı döktü.■İdik yaşangı 

nseüesyor n

Haziran ayı olağan toplantılarına başlandı.

BeledıyeMeclısı 
folağan toplantı 

yapacak»*#
Belediye Meclisi 6 Haziran 1996 perşembe günü 

Belediye Başkanı Nurettin Avcı başkanlığında 
olağan toplantı yapacak.

Gündeminde Belediye başkan vekillikleri, katip
likler, encümen, tarife komisyonu, imar komisyonu 
üyelerinin seçimlerinin de yer aldığı Belediye meclis 
toplantısında, Belediye Başkanı Nurettin Avcı'nın 1 
Ocak - 30 Mayıs tarihleri arasındaki mesai prog 
ramı görüşülecek, 1995 yılına ait kesin hesap 
raporu okunarak karara bağlanacak.

Haziran ayı toplantılarında ayrıca Gemport 
yönetim kurulunda görev alacak bir meclis üyesi 
secimi yapılacak._____________________________
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1 belgelerini törenle aldı
< Gemlik Çıraklık Fâitim lara teşekkür etti. Isın.Gemlik Çıraklık Eğitim lara teşekkür etti. Işın,

en siyasetti 

ata doğru 
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[Merkezi tarafından usta
ların eğitim görmesi için 
laçılan kursu başarı ile 
[tamamlayan 107 kişi usta 
[öğretici belgelerini aldı.

Çıraklık Eğitim Merkezi 
yasasına uymayanlar 
hakkında yasal işlem 
yapılacağını, bu yasa 
sayesinde çırakların sigor-

tariyle bi<| Belediye Düğün 
ortigenelM®Salonu'ncla geÇt’ğ’mİZ 
e nnrti ««ter:® ‘ hafta düzenlenen törene c pmıı gıuinf* m

■ Kaymakam Orhan Işın,
e, mevcut®" 'Garnizon Komutanı Kıd.

taya kavuşturulacağını, 
tüm çırak, kalfa ve usta
ların eğitimden geçirile
ceğini belirtti.
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ey* yonetie^

ı'ıbi oW

Alb. Bilgi Günkent, 
Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı, Muhtelif Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim Talan 
katıldı.
I Törende konuşan 
Gemlik Çıraklık Eğitim 
Merkezi Müdürü Erçin 
Pekmezci, 10 gün süren 
kursta 113 kursiyere 19
meslek dalında eğitim 
verdiklerini, 113 kursiyer-

Törende konuşan S.S.
Muhtelif Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim Talan ise, 
üyelerinin Bağ-Kur işlem
leri İçin Bursa'ya gitmesine 
gerek kalmadığını, bu 
işlerin yürütülmesi için 
odaya memur atandığını 
ve işlerin oda tarafından 
takip edileceğini söyledi.

Önümüzdeki günlerde

«ratiü
den 107'sinln başarılı 
olduğunu ve belgelerini 
alarak usta öğretici sınıfı-

adı
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i na girdiklerini söyledi.
I Kaymakam Orhan Işın, 

t kursa katılmayan kaçak 
ı çırak, usta ve kalfa 

çalıştıran diğer işyerlerini 
* uyararak, kursa katılan-

lokalin üyelerin hizmetine 
sunulacağını belirten 
Talan, bilgisayar sistemine 
geçtiklerini, bu sistemle 
halka daha iyi hizmet 
vereceklerini belirtti.

Daha sonra kursta 
başarı gösteren 107 kur
siyere usta öğretici bel
geleri dağıtıldı.

Birliğine geri dönemedi 

M 
kazasında 
öldü

Askerden izine gelen 
Bursalı genç Muharrem 
GüzeI(21) Kurtul Köyü 
yakınlarında geçirdiği trafik 
kazasında öldü.
- Adana'ya bağlı 
Ttşpt-akkale'de vatani 
görevini yapmakta olan 
Muharrem Güzel, 
geçtiğimiz hafta izine ge 
lerek; Bursa'da oturan ailesi 
ile görüştü.
• ' Arkadaşları ile birlikte 
Gemlik'e gezmek için 
gelen Güzel, Bursa'ya dö 
netken, saat 00.30 sıraların
da Kurtul köyü yakınlarında 
arkadaşı İlhan 
B&nİioğulları'nın kullandığı 
16 AE 962 plakalı özel oto
nun, Faruk Çalışır yöneti- 
mindeki 51 DE 209 plakalı 
kavanoz yüklü kamyonla 
Çgtpnşması sonucu ha 
yq^qr kaybetti.

jkşırı hız ve dikkatsizlik 
Sdnucu meydana gelen 
kazada Muharrem Güzel, 
diay- yerinde yaşamını 
yitirirken, arkadaşları İlhan 
Benlîoğulları(20), Nurettin 
Ural(26) ve Bülent Köylü 
(23) ise ağır yaralanarak, 
Bursa Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldılar.

Genç askerin ölüm 
Haberini alan Güzel ailesi 
yasa boğuldu.

Ot e- yandan 
İstanbul'dan Bursa'ya 
kavanoz getirdiği öğrenilen 
kamyon sürücüsü Faruk 
Çcth$tr(31) ise gözlem altı
na alindi.

Gemlikli 
Derya aşırı 
doz aldığı 
ilaçtan öldü

Annesi ile babası ayrı 
yaşayan Gemlikte dedesi 
ile kalan Derya adlı genç 
kız aşırı dozda aldığı ilaç 
sonucu kaldırıldığı Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesinde yaşamını 
yitirdi.

Son zamanlarda genç
lerin içine düştüğü esrar, 
eroyin ve hap kullanma 
alışkanlığı Gemlikli bir 
genci de 20 yaşında 
yaşamından etti. Aile bir
liğinin bölünmesinden 
sonra uçuk bir yaşantı 
içine düşen Derya, 
geçtiğimiz hafta aldığı 
aşırı doz ilaçlar nedeniyle 
komaya girerek Tıp 
Fakültesine kaldırıldı. 
Burada yapılan tüm 
müdahalere karşın genç 
kız kurtarılamadı.

Hastane masraflarının 
ödenmemesi üzerine 
rehin' kalan ceset, yapılan 
girişimler sonucu 
Fakülteden alınarak 
pazar günü Gemlik'te ses- ı 
siz bir törenle toprağa veril
di.

Gemlik Anadolu Lisesi 
birinci çıkardı.

Milliyet 
Bursa 
birincisi 
Gemlik'ten

Milliyet Gazetesi'nin her 
yt) düzenlediği geleneksel 
Bilgi ve kültür yarışmasının 

yılı Bursa birincisi 
Anadolu Lisesi son sınıf 
»fhcisi Caner Taşkın 
oldu,

-'İlköğretim okulları 
arasında Türkiye çapında 
düzenlenen yarışmaya 
ilçemiz Anadolu Lisesi'nden 
katılan Caner Taşkın'ın 
Bursa birincisi olması oku- 
lunda ve ilçede büyük se 
vinç yaratırken, aynı okul 
öğrencilerinden Derya Dinç 
in de Bursa dördüncüsü 
olması sevince sevinç kattı.

Öğrenildiğine göre 
Gemlikli öğrencilerin başarı 
gösterdiği ilk yüz arasına 9 
kişinin girdiği, Cumhuriyet 
ilköğretim Okulu öğrenci- 
terinde Fulya Kayhanlı ise 
13, neülüğü elde etti.
iyBjjrsa birincisi Caner 

Taşkın'ın Özel Gemlik 
Körfez Fen Dershanesi 
öğrencilerinden olduğunu 
söyleyen dershane kurucu 
Müdürü Zeki Zeybekçi, 
"ÖSS sınavlarında elde 
ettiğimiz başarıdan sonra 
bir öğrencimizin de milliyet 
gazetesinin bilgi ve kültür 
yatışmasında Bursa birin- 
cisi alması yeni açılan ders 
hanemiz için gurur kaynağı 
oldu. Öğrencimizi kutluyor, 
başarılarının devamını 
diliyoruz" şeklinde konuştu.

Caner Taşkın'ın derece 
alması Anadolu Lisesi'nde 
arkadaşları tarafından 
büyük sevinçle karşılandı.

- Gonca YERLİYURT =

HABITAT II
Aylar önceden hazırlıkları başlayan büyük or ga- 

nizasyon, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri 
Konferansı HABITAT II Kent Zirvesi, 2 Haziran 96 
pazar akşamı resmi törenle açıldı. Şimdiye kadar 
olduğu gibi, önümüzdeki onbeş gün boyunca ve 
sonrasında da gündemimizin önemli mad - 
delerinden biri olmaya devam edecek.

Habıtat, Latince Habıtare kelimesinden geliyor. 
Anlamı "evi olmak, ikamet etmek, oturmak". 
Habıtat ise; bir hayvan veya bitki türüne özgü 
coğrafi ortam ve insanın yaşadığı yeri örgütleme 
ve iskan etme tarzı anlamında kullanılıyor . 
Dünyanın tüm yerleşimlerini, insanlar için sağlıklı, 
güvenli, adil ve yaşanabilir kılmayı amaçlayan bir 
dünya zirvesi olarak özetlenen Habıtat II, Türkiye ve 
İstanbul için de çok büyük önem taşıyor.

Onbeş gün boyunca kent sorunlarına çözüm 
aranacak, insan haklar, çevre, çocuk, kadın, nüfus 
gibi konularda konferanslar düzenlenecek. Ayrıca 
önemli kültür sanat etkinlikleri de Habıtat başlığı 
altında gösterime sunulacak. Habıtat II konferansı 
Genel Sekreteri Wally N'Dovv, Global parlamenter
ler Forumu'nda yaptığı konuşmada, amaçlarının 
çevre ve kalkınmanın dengelendiği yaşanabilir bir 
21. Yüzyıl yaratmak olduğunu söyleyerek, bunun 
için bütün ülkelerin biraraya gelmesi gerektiğini 
söyledi.

Tüm dünyada 100 milyon evsiz insan bulunduğu
na ve 600 milyon insanın kötü sağlık koşulları içinde 
yaşadıklarına değinen N. Dow, her gün yaklaşık 50 
bin kişinin kötü barınma şartları, kirli su ve kötü 
sağlık koşulları nedeniyle öldüğünü, yoksulluk 
içinde yaşayan 1.3 milyar insanın yüzde 70'ini 
kadın ve kız çocuklarının oluştur duğunu söyledi.

Bir yandan bu gibi sorunlara çözüm bulunmaya 
çalışılırken, bir yandan da yönetenler ve 
yönetilenler arasındaki ilişkinin daha sağlam ve 
kalıcı olması için girişimler de bulunulacak. Yerel 
yönetimlerin, özel sektörün ve sivil toplum örgüt
lerinin, sorunların çözümüne daha aktif olarak katıl
masıyla, demokrasinin yerleşmesine de yardımcı 
olunacak.

Umuyoruz ki, Habıtat II, insanlığın geleceğine 
katkıda bulunsun ve katılımcılar güzel ülkemizden i 
olumlu düşüncelerle ayrılsın.

Tarih içinde Gemlik ve Havalisi

İşgal Zamanı
Babamın çocukluk anılarından :
"Yunan zamanı mektepler kapandıy- 

dı da medreseler kapanmadı. Beni de o 
sırada medreseye yazdırdılar. Yeşil 
medresesine. Demir ;armaklıklarla çevrili 
bir büyük bahçenin içindeydi bina, tek 
katlıydı. Kubbenin altında bir büyük 
salon, yanlarda da sıra sıra odalar vardı. 
Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflar kubbealtı 
denilen büyük salonda, hep birarada 
ama üç bölük olarak okutulurdu.. Her 
sınıfın hocası ayrı idi ve ayrı ayrı dersler 
gösterilirdi. Namaz vakti gelince hep 
beraber Yeşil Camiine giderdik. Her ay 
mühür basar, elli kuruş aylıklarımızı alır, 
padişaha dua ederdik. Günler işte 
böyle geçiyordu. Arada bir patlamalar 
oluyordu sokaklarda ama bizim düzeni
mizde pek bir değişiklik yoktu.

O sırada şöyle, bir şey oldu. Daha 
doğrusu olmuş...

İnğiliz askerleri, aşağıda Uzun çarşının 
oralarda silah aramak için dükkanları 
teker teker dolaşiyorlarken, içinde İngiliz 
askerleri bulunan bir araba, Yeni yoldan 
aşağı doğru iniyormuş. Yolun tam orta 
yerinde bir Türk çete durmaktaymış. 
İngiliz arabacı kendi dili ile bağırmış çe

teye, yokuş aşağı atı dizginleme' çok 
güç, bu nedenle dolduramamış 
arabayı, çete de sokağın gürültüsünden 
onu işitmemiş, arabanın oku sırtına 
saplanmış çetenin. O da can acısı ile 
silahına sarılmışçve arabadaki İngilizlerin 
tekini vurmuş. Sonra da kaçmış ve 
sokak aralarında izini kaybettirmiş.

İşte o zaman birbirine karışmış 
ortalık."

Bursa o günlerde Oşmanlı tümen 
merkezi ama ordu dağınık. Merkezdeki 
askerlerin çoğu, zabitler ve aydınların 
yaptığı gibi, yavaş yavaş padişaha 
karşı çıkmak düşüncesi ürkütüyor pek 
çoklarını, hem de-milli kuvvetlerin 
kazanacağına pek inanamıyorlar. 
Şehirde derli toplu asker yok, halkı 
biraraya getirecek baş yok, yüzü yerde, 
boynu eğri ahalinin. Bu nedenle kolayca 
girlveriyor şehre Yunan. Milli kuvvetler 
Kestel üstünde, kazancı bayırında ve 
dimbozda düşmana karşı durmuş bile 
olsalar, önemli bir çatışma çıkmada 
işgal ediveriyor Yunan kuvvetleri 
Bursa'yı.

Haftaya : “Gemlik Kazası Fecaylne ait dahiliye 
nezaretine yazılmif yazılar"
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T.C.
GEMLİK İCRA DAİRESİ

Dosya No: 1996/75. T GAYRİMENKULUN AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Satılmasına karar verilen gayrlmenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı:
Gemlik ilçesi Osmaniye mahallesi Aydın sokakta kain pafta : 30 ada : 83 ve 

parsel 36 da kayıtlı 165. rrı2 miktarındaki arsa üzerine inşaa edilen ve halen tapu 
sicilinde kat irtifakı halindeki kargir apartmanın zemin kattaki 2/20 arsa paylı (1) 
nolu meskenin bir giriş holü balkonlu bir salon üç yatak odası..mutfak, banyo 
tuvalet ayrı ayrı elektrik ve suyu mevcut mesken olarak kullanılan taşınmaz 
bilirkişi tarafından 800.000.000.- TL kıymet taktir edilmiştir.

Mesken açık artırma suretiyle stışa çıkarılmıştr.
SATIŞ ŞARTLARI
1- Satış 12.7.1996 cuma günü saat 14.00-14.20 arası GEMLİK İCRA MÜDÜR

LÜĞÜNDE açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen 
kıymetin %75'ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış mas - 
raflarını geçmemek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok 
artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 22.7.1996 pazartesi günü aynı yer ve 
aynı saatlerde ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde 
edilememişse gayrimenkul çök artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma 
ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar 
ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40 mı bulması ve satış 
isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bun
dan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle 
fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

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

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

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

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

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş 
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1996/75.T. sayılı dosya 
numarasıyla dosyamıza başvurmaları ,İlan olunur.

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

İcra Müdürü

SERBEST 

KURSU

Nazmiye ANGÜNEŞ

BAYRAMLARI
YAŞAMAK

GLOBi 
joloğa'n1 
’Suudenı 
[aobeısf 
değmek,

Geçirdiğimiz bir ay içinde iki milli 
bayram yaşadık. 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 
Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve 
Spor Bayramı. Yaşadık dedim ama 
gerçekten yaşadık mı?

Dini bayramları istedikleri gibi 
yaşamak hakkı ailededir. Devlet 
sadece tatil imkanı sağlar. Oysa milli 
bayramları yaşatmak devletin çeşitli 
organları tarafından üstlenilmiştir.

Son yıllarda artan nüfusla çoğalan 
çocuk sayısı nedeniyle tören yerle 
rine çocuklarımız sığmıyor. Bunu göz 
önüne alarak okullardan, temsilciler 
törene katılıyorlar. Peki ya temsilci 
olmayanlar?.. İşte benim yaşamadık 
diye söz ettiğim bu çocuklarımız ve 
bu gençlerimiz.

Bir olayı yaşamak, o olaya katıl
makla olur. "23 Nisan ve 19 Mayıs 
resmi tatildir" diye bu günlerin 
anlamını bilmeyen, bu duyguları 
yaşamamış çocukları evde uykuda 
bırakmak, bu çocukları da, bu 
ülkenin de geleceğini uykulara bırak
mak demektir.

Oysaki törenler okullarda geri 
kalan öğlencilerin katılımıyla kut
lanırdı. Çocuklar o gün belki biraz 
yorulurlardı ama, hem mutlu olurlar 
hem de bayramları yaşarlardı.

Düşünebiliyormusunuz ki şu anda 
üniversiteye giden çocukların pek 
çoğunun bayramlarla ilgili anıları yok.

Olamaz da.
Çünkü milli eğitimden o yönde bir 

yönlendirme yok, öğretmenler de 
çaba yok, veliler de istek yok. 
Çocuklarımız da neleri kaçırdıklarının 
farkında değiller.

Eğer şu anda orta yaşlarda olan 
bizim nesil, milli bayramlarda ve milli 
olaylarda duygulanıyor, heyecan 
duyuyor ve gözleri buğulanıyorsa, 
ülkemize ve Atatürk'e sahip çıkıyor
sak, geçmişte yaşadığımız çoşkuyu 
ve anlamlı bayram törenlerindendir.

Sayın anne ve babalar, değerli 
öğretmenler, çocuklarımız yoruluyor, 
ayakta duramıyorlar diye acıyıp 
onları bazı şeyler den mahrum 
etmeyin. Çocuklarınızın ayaklarını 
düşünüyorsunuz, ya beyinleri, ya ruh
ları?..

Bugün 1-2 saat ayakta kala - 
mayan, bu disiplini alamamış çocuk
larımız, elbetteki otobüste de ayakta 
duramayacak, size yer vermeyecek
lerdir. Askerlikteki disiplinde onlara zor 
gelecektir. İlerde hiç yorulmadan 
hayatını kazanmanın yollarını araya - 
çoklardır. Ve ne kendisi, ne ailesi ne 
de ülkesi için yorulmayı göze ala
maya çoklardır.

Bayramlar birlikte emek verilip 
yorularak kullanıldığında güzeldir, 
anlamlıdır. Sadece T.V.den izlenmek
le yaşanılamaz.

Kumsuz 
Hertakrr 
lengmz 
oyntsto

Guçbyı 
çokei, 
Ma A 
htmme

lakntr 
fclarr 
zaaf vî 
Mı

KORJEZ
Matbaacılık-Yay incilik- Reklamcılık ve Tanıtım Hizmetleri |

Düğün- Nişan-Sünnet yapacakların dikkatine;
Türkiyenin en kaliteli, her bütçeye uygun davetiyeleri bir günde basılarak teslim edilir.

"Zengin çeşitlerimizi ve farkımızı görün"

Fatura-İrsaliye-Gider Makbuzu- Perakende Satış Fişi- Bilet - Kitap- 
Müstdhsil 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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ŞİİR KÖŞESİ
ür ■■

‘Dursun E'I^ÇJV L‘EJ{

SINIRSIZ ■ SORUMSUZ 
VALENOD KARDEŞLER 

GLOBAL LİMİTET ŞİRKET-İ TARİKATI
Sofağa'n olmuş öksürür:
"Sürüden ayrılan kurt kapar" ha!
Berabersek her şey mübah 
değilsek, attığın adım günah!

Kurmuşuz global ağlarımızı!
Her takımı tutarız biz
rengimiz yeşil, sarı, kara, kırmızı... 
ayrı telden çalar, aynı işi yaparız biz!

Güçlüyüz! Sağlam lastik prelliyiz 
çok elli, çokomelli, tekelliyiz!
Tahta Atlarımızı oyuncak sanırsınız lunaparklarda 
hanımelli, yakın elli, uzak elliyiz! 

★ ★ ★

"Takıntılarınızdan başlarız işe!
Hırslarınız, aşklarınız, nefretleriniz 
zaaf ve meziyetleriniz malzeme bize 
tahrik eder, birinizi ötekine yediririz!

Biz bilir, biz karar veririz!
Her gün bir tokat ensenize 
hani haddinizi de bildirmek gerek 
densizliği tarihten gelen siz densizlere!

Saf yatar, kurnaz kalkar, yanbakarız!
can yakar cana yakın, can alır can satarız 
sınırsız-sorumsuz, çağdaş-global...
Hem gürler hem yağarız! Caka da atarız!

26 Mayıs 1996 Gemlik

BU FİLMİ BİR ZAMANLAR GÖRMÜŞTÜK
-Kibar kötüler, kötülerin en kötüsüdürler. Görev 
gereği olmalı, dostça yaklaşır, gülücüklerle ısırırlar!- 

Bu işler böyle olmayacak, 
davul başkasının omuzunda 
binlerinin elinde tokmak!
Ne para, ne ün, ne entrika...
Tasıma su ile değirmen dönmez!
Ne Napolyon, ne Cervanfes, ne Roma.
Para-Para-Para!..
Donkişot-Donkişot- Donkişot!...
Aşkı-Aşk-Aşk !..
Bu filmi defalarca görmüştük!

★ ★ ★

Para, yürek, bilgi, aşk!
Ne ki; doğanın doğasındaki nifak, 
biraz ışık, daha çok çıkmaz sokak. 
- Marx'a sor, Nietzsche'yle tanış 
William James'le konuş, Prigogin'le tartış- 
ötelerin ötesinin ötesini!..
Biraz İpek Yolu, daha çok Baharat...
“Her şey bitmiş demektir 
bir kez düşünmeye başlarsa halk!"

Döndük dolaştık; yine havanda su döğdük bak! 
Çalkansa da, durgun sulardaki yakamozlardır 
gücünü kendinden alamayan halk!

3 Mayıs 1996 Gemlik

MERAKLILARINA
Kimseye avuç açmıyorum 
bağış da toplamıyorum!
Ne haraç alıyor 
ne haraç veriyorum!
Çalıp-çırpmıyorum
bir şey alıp, bir şey de satmıyorum 
kimseye kazık da atmıyorum!

Bende olan bana yeteri
Kimseye muhtaç olmadan 
yaşayıp gidiyorum işte... 
Hem sana ne be pespaye!

12 Mayıs 1996 Gemlik

KOKMUŞ AYAKLAR
Demek dağlara kaldırırsın!
Örümcek atölyeleri kurar, 
tuzaklar hazırlar, toplumdan dışlarsın! 
Sinsice kapı açtırır, geçmişi karıştırır, 
şantaj yapar, haraç toplarsın...
Seni geleceği-geçmişi boklu seni I

j 26 Mayıs 1996 Gemlik

YENİ BİR SEÇİMDE NELER OLABİLİR
Politikada; tam bir güven bunalımı 

yaşanıyor.
Vatandaş, kendini yönetenlerden 

şikayetçi.
Bizi yönetenler ise, durmadan birbir

lerini yiyorlar.
Merkez sağı temsil eden, ANAYOL 

Hükümeti, sürekli yıpranıyor.
Eğer, bu “aksayan hükümet, altı ay 

daha devam ederse," Merkez sağı temsil 
eden Doğru Yol ve ANAVATAN Partisinden 
birisi, belki de ikisi birden, gelecek seçim
lerde baraja bile takılır.

Hem Doğru Yol, hem de ANAP'ın akı
betinin, (CHP) nin durumundan, daha da 
kötüye gideceğini tahmin edebilmek 
kehanet sayılmamalı.

ANAP Lideri, Doğru Yol Liderini, bitirme 
ye devam ederken, kendi de bitiyor.

Soruşturma için seçtiği, bazı konular, 
soruşturmanın organize edilmesi ve oyla
ma sırasındaki taktik ve davranışları, 
büyük çoğunluk tarafından tasvip gör
müyor.

Aslında, bu hükümetin bir an önce çe 
kümesini isteyen, Refah Partisi ve DSP'nin 
gerçek düşünceleri böyle değil.

Bu hükümet sürebildiği kadar sürsün, 
ve o kadar yıpransınlar ki, bir daha, par- 
lementoya bile, giremesinler.

Temel düşünceleri böyle.
Ama.. Politika icabı, bu hükümetin bir 

an önce çekilmesi gerekiyor, şeklinde 
demeçler de vermek lazım tabii.

Peki.. Bu ortam sürekli halki ezerken, 
böyle bir ortamda, kimler karlı çıkabilir.

Bu ortam, Refah Partisini güçlendir 
meye, devam edecek.

(DSP) de, en az bir kaç puan, çıkış 
yapabilir

(MHP) hem barajı aşar, hem de etkin 
olarak gündeme gelebilir.

DYP-ANAP ve CHP kendilerine uygun 
bir (Liğ) de, mücadeleye devam ederler.

Yeni seçimler, yeni partileri ve yeni 
düzenleri getirebilir.

HIZ
Sarhoş, gece yarısı bindiği 

taksinin şoförüne;
- "Çek" dedi. "İstasyona"..
- "Burası istasyon efendim."
Sarhoş cebinden çıkardığı parayı 

şoföre uzattı.
- "Ama bir daha ki sefere bu 

kadar hızlı gitme"...
Ülkeyi yönetenler tabi ki sarhoş 

değil.
Ama... Onlar da, sarhoş gibi duru

mun farkında değiller.
Soruşturma önergeleri verilme

siyle gelişen kavgalar sırasında, 
bakın neler oldu.

- Bakü- Ceyhan boru hattı, gün
demden düşürülmeye çalışılıyor.

- Kazakistan Petrolü, İran 
üzerinden pazarlanıyor.

- Azerbaycan Petrollerinde, İran 
% 10 hisse alıyor.

- Güney Kibrisin Ortak pazara 
alınması konusunda, Amerika olumlu 
tavır takınıyor.

- Amerika'dan alınacak, fırkatyn 
ve helikopterler için, paralar öden
mesine rağmen, teslimat geçiktirili 
yor.

Peki.. Bütün bu olumsuzluklar, peş 
peşe, nasıl bir araya geldi dersiniz?

Kabahati başka yerlerde ve kim
selerde aramayalım!

Yöneticilerin, fıkramızdaki sarhoş
tan farkı yok.

Ne yapacaklarını, nerede olduk
larını bilmiyorlar.

Tabi.. Bununda zararını, devlet ve 
millet görüyor.

SöZlü-Yorûm
“EN AĞIR YÜK SIRDIR.
AŞKOLSUN TAŞIYANA" "LA FONTAİNE"
Politikacıların ve medyanın sayesinde 
ülkemizde, (çok şükür) sır diye bir şey 
kalmadı.
Hiç olmazsa, bir süre sır kalması gereken 
şeyler bile, medyada “pehlivan tefrikaları 
gibi" her gün yayınlanıyor.

Tırnak 
yiyen 
çocuklara 
dikkat 
edin

Çocukların' tırnak 
yemesinin, bir tür gerginlik 
olduğu ve alışkanlığın iki 
aydan fazla sürmesi durumun
da psikiyatriste başvurulması 
gerektiği bildirildi.

Çocukların tırnak yemeyi 
bir sıkıntı giderme aracı olarak 
gördüklerini, bazı çocuklar 
sürekli tırnak yemekten, tırnak 
makası kullanmaz duruma 
geliyorlar.

Tırnak yeme alışkanlığının 
3-4 yaşlarında başlıyor. Bu 
zararlı alışkanlığının nedenleri 
ise şöyle sıralanıyor:

Çocuk başarıya düşkün 
olduğunda, başarı hırsı İle 
gerginleşir, Bir gerginlik 
yaşadığında, hemen tırnağını 
yemeye koyulur ya dq çok 
İncinen, çok duygusal bir 
yapısı vardır. En küçük bir 
eleştiride, onu tolore edemez 
ve tırnak yemeye başlar.

Alışkanlığın başlaması tek 
yönlü değildir. Aile Içlndekll 
sorunlar da çocuğa İster İste
mez yansır. Çocuk kendini söz 
İle İfade etmede güçlük 
çeker. Bunu tırnak yemeye 
dönüştürür.

Ero/ ÇÜKÇ/iy
İŞADAMINDAN 

"SERVET VERGİSİ" ÖNERİSİ
Kısa bir. süre önce, ulusal basında ver 

alan, ilginç ve olumlu bir haber, büyük bir 
dikkat çekti.

İşadamı Sayın Mehmet Hanefi Kırımlı, 
tüm işadamlarını ve servet sahibi kurum 
ve kuruluşları fedakarlığa çağırıyor.

"Bir milyon doların üzerinde,servete 
sahip olanlardan, % ,10 servet vergisi alın
malı" diyor.

Bu değerli ve fedakar işadamından 
güzel bir öneri...

Bir süredir, eş-dost sohbetlerinde de,, 
bu tür görüşler, gündeme gelmeye 
başladı.

- Devlet, büyük miktarda iç ve dış 
borç yükü altında, eziliyor..

-Toplanan vergiler, personel harca
malarını ve emekli maaşlarını, 
karşılayamıyor.

- Faiz borçlarının ödenmesi için bile, 
Devletin yeniden borç para, bulması 
gerekiyor.

- Ödemeler dengesi, hep ithalat 
lehine açık veriyor.

- Gümrük Birliğinle girince, ithalat 
lehine olan açık, daha da büyüyebilir.

- Kazakistan petrolünü, İran kaptı.
- Boru hatlarında umduğumuzu bula

madık.
Kaynak yokluğundan, yatırımlarda 

yapılamıyor.
Peki... Bu "yolsuzluklara", nereden 

kaynak bulunacak.
İşte o zaman, fedakarlık yapmak 

gerekiyor.
Otel lobilerinde, "yetmiş çeşit meze 

masalarının önünde", halkı fedakarlığa 
ve tasarrufa davet eden işadamları; 
meslekdaşlarının kendilerine yaptığı bu 
öneriye dört elle sarılmalıdırlar.

Fedakarlık zamanında yapılırsa, 
amaca ulaşır.

Hata, daha çok kesimi içine alması 
için servet limiti daha aşağılara 
indirilebilir.

ANAP Lideri, bu işi realize edebilirse, 
Doğru Yol Partisi lideri karşısındaki, 
eksiğini de tamamlamış olur.

Haydi. Değerli işadamları, ülke sizden 
fedakarlık bekliyor.

Süne ve kımıla karşı savaş açıldı
Tarım ve Köyişleri Bakanı İsmet Atilla, 

hububat zararlısı süne ve kımıla karşı 
Türkiye genelinde mücadelenin 
başlatıldığını bildirdi.

İsmet Atilla, yaptığı açıklamada ülke 
genelinde 15 milyon 216 bin dekar saha
da süne, 804 bin 560 dekar sahada ise 
kımıla mücadelesi yapılmasının plan - 
landığını belirtti.

Süne ve kımıla karşı başlatılan 
mücadele sonucunda 8 bin 759 köyde 
ilaçlama yapılacağı ve bu şekilde 
üreticinin mahsulünün zarardan kurtula
cağı öğıenildi.

İsmet Atilla, açıklamasında hububat 
sahalarında yapılacak süne ve kımıla 
mücâdelesi ile milli ekonomiye yaklaşık 
42 trilyon liralık katkı sağlanacağını belirt
ti

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 Arıza Yalnız 185

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 513 12 95
Özgaz 514 17 00
Tekgdz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Eıgaz 51388 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Ukitgaz 51'4 28 41
Yeni Ukitgaz 513 65 00
Alevgaz 513 40 95

GEMLİK REHBERİ
Gerekli Telefonlar Resmi Daireler
İtfaiye 110 TEK Arıza 5132066
Polis İmdat 155 TEK İşletme 5134503
Jandarma İmdat 156 Turizm Der. 5131274
Jandarma K. 5131055’ Spor Sah. 5131900
Polis Karakolu 5131879 Örm. Böl. Şf. 5131286
Gar. Kom 5131206 Milli Eğt. Md. 6131174

Halk Eğt. Mrk. 5131846
Kaymakamlık Halk küfüp. 5131353

Kaymakamlık 5131051 As. Şb. 5131057.
Kaymakamlık Ev 5131052 Karayolları 5131308
C. Savcılığı 5131053 Uman Bşk. 5131133
C. Savcı Yrd. 5T32954 Mal Md. 5131095
Emniyet M. 5131028 Nüfus Md. 5133742

Özel İd. Md. 5131507
Tapu SIc. Md. 5131414

ULAŞIM Müftülük
Gümrük Md.

5131364
5131411-5130024uıuaag lurızm 5131212 Tekel Md. 5131042'Aydın Turizm 5132077 Ver. Da. Md. 5132360

İlçe Tar. Md. 5131186
İlçe Seç, Md. 5134994

Hastaneler Gemi Saatleri
Devlet Has. 5139200 Yalova -Sirkeci (İşgünlerl)
SSK Hastanesi 5132329 05.50-13.05 -17.00.
Mer. Sağ. Ocağı 5131068 Tatil Günleri 06.30-13.00- 17.00

Deniz Otobüsü
TAKSİLER Yalova -Kabataş (işgünlerl)

Körfez Taksi 5131821 07.20-09.35-17.10
Çınar Taksi 5132467 Tatil Günleri 10.35-13.30- 17.15
Güven Taksi 5133240 Yalova -Kartal (İş günleri)
Gemlik Taksi 5132324 07.30-09.00-10.30

12.30-14.45-16.45
18.15-19.30-20.00

Gemlik'te 
sinema günleri:

AİLE SİNEMASI
Bü hafta: 

KORSAN
Tel: 513 13 29
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Armutlu Belediye Başkanı RP'ye transfer oldu.

M EIIm; şuh
DYP Armutlu Belediye Başkanı Kozlu, konuş

masını şöyle sürdürdü:
"Arkadaşımız Belediye Başkanı seçildikten 

sonra parti ile diyalog kuramadı. Kurmak da 
istemedi. Askeri kafa ile her dediğinin yapılmasını 
istiyor. Oysa siyasette de bir düzen vardır. O 
makama DYP 'II olduğu için seçildi. Yapılacak 
işler parti politikası doğrultusunda olmalıdır. Buna 
uymadı ve uymak istemedi. Birinci adam olma 
isteğini içinden atamadı. Gelecek seçimlerde de 
partimizden aday olamayacağı, ANAP'tandan 
aday gösterilemiyeceğini anlayınca birinci adam 
olabileceği bir tek kapı RP kaldı o'na. RP de 
boşluk var. Osman Elbaş bu boşluğu doldurur mu 
bilemiyorum."

Armutlu Belediye meclisinde 6 DYP li 3 de 
ANAP'lh üye bulunuyor.

Armutlu eski belediye başkanlarından Celal 
Göç'de Halkçı Partiden girdiği seçimlerde 
belediye başkanı seçildikten sonra ANAP'a 
transfer olarak siyasi bir şok yaşatmıştı.

Armutlu da DYP II belediye başkanının RP ye 
geçmesi ikinci siyasi şoka neden oldu.

İLAN
GEMLİK MAL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Sıra :
1
2
3
4
5
6

I. Geçici Teminat 
116.000.000 
136.000.000 
45.000.000

183.000.000
171.000.000
61.000.000

Bulunduğu Yer: Mevkii: Cinsi: Pafta Parsel: Yüzölçümü: Haz. His. Tahmine Bed
Kurşunlu Köyü Kanarya Ham Toprak 5 887 1450 m2 Tam 580.000.000
Kurşunlu Köyü Kanarya Ham Toprak: 6 850 1700 m2 Tam 680.000.000
Kurşunlu Köyü Kanarya Ham Toprak1 6 848 562 m2 Tam 224.800.000
Kurşunlu köyü Kanarya Ham Toprak; 6 851 2288 m2 Tam . 915.200.000
Kurşunlu Köyü Kanarya Ham Toprak, 5-6 867 2135 m2 Tam 854.000.000
Kurşunlu Köyü Sunarya Ham Toprak, 8 1212 763 m2 Tam 305.200.000

Yukarıda tapu ve ihale bilgileri belirtilen hazîneye ait taşınmaz mallar saat 09.30-16.30 arasında 25.6.1996 salı 
günü, 2886 sayılı yasanın 45. nci maddesi gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ile Mal Müdürlüğünde toplanacak 
komisyon huzurunda ayrı ayrı satılacaktır.

İhale bedeli üzerinden ayrıca K.D.V. alınır.
İhalelere iştirak etmek isteyenlerin ihale başlangıç saatine kadar yatıracakları geçici teminat makbuzu veya 

mektubu (banka teyid yazısı ile birlikte) ikametgah senedi ve nüfus cüzdanı örneği ile özel kişiler adına 
vekaleten ihaleye giren kişilerden noterlikçe tasdikli vekalet ile (Tüzel kişilerde ise 1996 yılı içersinde alınmış sicil 
kaydı, teklifte bulunacak kişilerin noterlikçe tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri ile) birlikte ihale saatinde 
komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

Şartname ve ihale dosyaları mesai saatleri dahilinde Milli Emlak servisinde görülebilir. Postada meydana 
gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir,

Basın : 1996/10
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O Hisartepe Mahallesi
108 Evler 11. Blokta SATILIK DAİRE
Müracaat için :
Tel: (0.224) 513 17 97 GEMLİK

KAYIP
Gemlik Trafik Şube 
Müdürlüğünden 

aldığım 16 ZK 537 
plakalı aracıma ait 

ruhsatımı kaybettim.
Hükümsüzdür.

Bilal BİLİCİ

ELEiTiAn Aî^ApıYon

Pazarlamacılık konusunda deneyimli 
C sürücü belgesine sahip plasiyer 

eleman alınacaktır.
Müracaatlar mesai saatleri içinde şahsen 
yapılacaktır.

GÜRNAK LTD.ŞTİ. (TUBORG) 
Gök Sokak No : 26 GEMLİK

Tel: (0.224) 513 14 79

DEVREN 

SATILIK
Semerciler 
Yokuşu GazinoSok. 
Köşe Çamlıca 
Eczanesi karşısı 
tavukçu dükkanı 
DEVREN SATILIKTIR 
Tel : 512 26 90 
GEMLİK

KOKJe? OJSET
Matbaacılık-Yayıncılık- Reklamcılık ve Tanıtım Hizmetleri

TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN DAVETİYE 
ÇEŞİTLERİNİ VE FARKIMIZI GÖRÜN

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

Tel : 513 17 97

Özel Köseoğlu Lisesi 
yaz okulu açılıyor...

Gemlik Özel Köseoğlu Lisesi öğencilerin hem eğlenip hem de en iyi şekilde 
İngilizce öğrenmeleri için yaz okulu açıyor.

22 Haziran 1996 günü açılacak olan yaz okulunda, dersler yabancı öğret
menler ve deneyimli Özel Köseoğlu Lisesi öğetmenleri tarafından 15 günlük 
devreler halinde laboratuarlarda bilgisayar destekli İngilizce olarak yapılacak.

Dersler dışında kalan zamanlar öğretmenler nezaretinde bölgedeki tarihi ve
turistik yerler, Gemlik Körfezi gezilecek.

Ayrıca yaz okulunda kalan zamanlarda enstürman çalışmaları ve değişik 
spor ve çeşitli folklor gösterileri sergilenecek.

Öğlencilerin hem eğlenip hem de en iyi şekilde İngilizce öğıenmeleri için 
açılan yaz okuluna 10-18 yaz grubu öğrenciler katılabilir.

Yaz okulunun devreleri ise şöyle : 22 Haziran - 6 Temmuz, 7 Temmuz -22 
Temmuz, 23 Temmuz - 7 Ağustos, 8 Ağustos- 22 Ağustos, 23 Ağustos - 6 Eylül.

Tüketiciye 
hakkınızı
arayın 
çağrısı

Tüketicilerin, üretiminden 
kaynaklanan hatalı mallar
da hakkını arama bilincinin 
yerleşmediği belirtiliyor.

Şikayet sayısının bekle
nenden az olduğu, mal, TSE 
belgeli olsun olmasın, eğer 
hata üretimden kay
naklanıyorsa, şikayeti tükeci 
lehine gideridiği öğrenildi. . 
Tüketicilerden, aldığınız 
hatalı malları kabullen
meyiniz.

Tüketicilerin ayıbı gizlen
miş olur ve mallarda kul
lanım süresini dikkate alın
malı, malın nereden 
alındığının ispatlanması için 
fiş ya da fatura almayı 
unutmayınız.

ÇATAIB
«İYİM

TAKIM ELBİSELER - GÖMLEKLER

■TİŞÖRTLER - YAZLIK TAKIMLAR

Rli Çatak ue Oğulları
। Demirsubaşı Mh. Mesudiye Sk.

Otel Umurbey Altı
Tel : 513 20 75 GEMLİK

Müteahhit- Kooperatif ve şahıs inşaatlarında hazır 
kapı uygun fiyat, ödeme kolaylığı ihtiyaç sahipleri 

mağazamıza uğrayınız . Çeşitlerimizi görünüz

FARUK HELVACI
Hamidlye Mah. İstiklal Cad. Kaya Apt. Altı No : 113/D GEMLİK
Tel: (0.224) 514 21 83 Fax : (0.224) 514 42 92
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HAFTALIK SİYASI GAZETE

Gazetemiz Gemlik Körfez önümüzdeki sayıdan itibaren yayın 
yaşamında 23 yılı geride bırakarak, 24 yaşına basacak. -

16 Haziran 1973 günü ilçemizin İkinci yerel gazetesi olarak 
yayın hayatına, başlayan Gemlik Körfez, aradan geçen 23 yılda 
kendini yenileyerek, Bursa ilçeleri arasında ilk ofset baskılı’ yerel 
gazete olma onurunu yaşadı.

Çağdaş, demokrat, Atatürk ilkelerine bpğlı devrimci çizgisini 
23 yıldır sürdürmeyi başaran Gemlik Körfez, bir yıl sonra çeyrek 
asırlık yayın yaşamına girecek.

Selimiye, Hayriye Kapaklı Köyleri nln Gemlik'e bağlanması için Bursa Valiliğine yaptığı başvuru kabul edildi Belediye Meclisinin Haziran ayı toplantılarında 
organ seçimleri tamamlandı

■FYalovanın il yapılmasından sonra ilçemize bağlı 
Armutlu beldesi ileKapaklı, .Hayriye, Mecidiye , 
Selimiye ve Fıstıklı Köylerinin de Gemlik'ten alınarak' 
Yalova iline bağlanmasıyla başlayan beklentiler duş 
etkisi yaptı.
|k Armutlu'nun ilçe yapılmasından sonra aradan 
geçen zamanda verilen sözlerin yerine getirilmesi
üzerine Kapaklı, ! ve Selimiye Köy Muhtarları
topladıkları imzalarla Bursa Valililğine başvurarak 
yeniden Gemlik'e bağlanmak istediklerini belirttiler

Gemlik Diyabas 
Mermeri İtalya fuarında

İlçemiz Kapikayalar Mevkiinde Diyabas 
Madencilik Mermercilik AŞ. tarafından çıkartılan 
Diyabas mermeri 29 Mayıs- 3 Haziran günleri 
arasında İtalya’nın Cerrara kentindeki Uluslararası 
mermercilik fuarında dünya mermercilerinin izle 
nimine sunuldu. .

Gemlik Diyabas Mermeri ilgi gördü.
Haberi sayfa 3'de

HAFTAYA BAKIŞ
O Kadri GÜLER

|j|P

COP
50 cm. uzunluğunda herhalde lastikten yapılmış bir cisim cop.
Tahta olanı, elektriklisi, elektiriksizi, çeşit çeşidi var.

ı Toplumumuz son yıllarda medyanın yaygınlığı ile copun ne amaçla kul - 
kinikliğini, nasıl kullanıldığını görüyor.

Birer kamu görevlisi olan emniyet mensupları, elindeki copla kendilerini 
farklı güçte görüyorlar. Karşılarındakileri ise düşman...
L Cop, demokratik istemlerini yerine getirmek isteyen, mepıurların üzerine, 
işçilerin üzerine bir iniyor bir kalkıyor. Cop duruyor, tekme başlıyor. 
Kadınları, orta yaşlıları, ihtiyarını gencini yerlerde sürüyorlar.

Beyaz camlarda bizler bu manzaraları hiçte hoş olmayan bir şekilde 
izliyoruz. Bir kamu görevlisi olan emniyet güçlerinin büyük şehirlerdeki 
toplumsal olaylara karşı tavırları yalnız bizim kamuoyumuzda değil, dünya 
kamuoyunda da iyi karşılanmıyor.

i Camiden çıkan ve valiliğin kapısına kadar dayanan fanatikle, demokratik 
[ istemlerini dile getirenler arasında yapılan ayrımı, görüyor halk.

Demokratik hak ve istemlerle yola çıkanlarla, devleti yıkmak isteyenleri
I nedense resmi güçler hep aynı kefeye koyarlar. Bu 701i yıllarda da böyleydi, 
bugün de böyle...

Dün, "yollar yürümekle bitmez" diyen siyasiler, bugün devletin başın- 
dalar.

Demokratik hakları ellerinden baskı ile alınınca, şeffaf karakollar, 
demokrasi diyerek meydanlarda halktan oy istediler. Türkiye ne- 
demokrasiye kavuşabildi, ne şeffaf karakola. Bu kafalarla da kolay koloy da 
kavuşamayız.

İNŞALLAH YANLIŞ DUYMUŞUMDUR
19 Mayıs sabahı Ticaret-Lisesi Müdür Yardımcılarından biri okula 

giderken, birkaç kendini bilmez öğrencinin saldırısına uğramış. Yere 
I düşmüş, tekmelenmiş, Bu çirkin hareketi yapanda kendi okulunun değil; bir 
I başka okulun öğrencisiymiş.

Öğretmen haklı olarak şikayetçi olmuş ve saldırgan öğrenci gözaltına 
lalınmış. 0 gece, karakolda sabahlaması gerekmiş. Saldırgan öğrenci, 

' ANAP yönetim kurulu üyesi bir şahsın oğluymuş ve gecenin bir saatinde 
; । partili hatırlı kişiler, öğrencinin salıverilmesini istemişler.

■ Öğretmen döven öğrenciyi görevliler bıraktırmamış.
Şimdi, ANAP'li siyasiler, görevini yapan görevlinin Gemlik'ten sürülmesi 

I için uğraşıyorlarmış. Lütfen siyaseti bu kadar çirkinleştirmeyin.
İnşallah duyduğumuz doğru değildir.

Geçtiğimiz hafta toplanan İl Genel Meclisi'nde 
konuşan ANAP Gemlik İl Genel Meclis üyesi Haşan 
Başaran, üç köyün Yalova iline; bağlanmasından 
dolayı yarardan çok zararları bulunduğunu, Gemlikle 
ekonomik, kültürel ve ticiarj bağlarının asırlardan'beri 
devam ettiğini savundu.

İl Genel Meclisinde Kapaklı, Selimiye ve'Hayriye 
Köylerihih Gemlik'e bdğılanrnasY kabul edilirkeh, 
Hukuk bürosunun da görüşünün alınmasına karar

Belediye Meclisinin 
haziran ayı ilk toplantısı 
geçtiğimiz hafta perşem
be günü Belediye • 
Başkanı Nurettin Avcı’hırt 
başkanlığında, toplandı.

.Başkanın, 1.9-95.. yılBB 
çalışmaların oylpmasında 
RP'liler çekimser öy kul- 
iğnırkeşh, ANAP* DYP ye 
CHP'li üyeler olumlu öy 
kullandılar 
Kaya Keseh'in Başkan.

vekili olduğu meclis 
toplantısında encümen 
üyeliklerine Engin Kökçam 
ve CHP'den İbrahim Koç 
getirildi. ■

Mecliste bütçe , ve 
kesin hesap komisyonu, 
imar komisyonu, tarife 
komisyonu üyelikleri için 
seçimler yapılırken, Ayten 
Şendil GEMPORT yönetim 
kurulu üyesi seçildi.

Haberi sayfa 4 ve 6 da

verildi.

Aydın Erenoğlu DYP İl 
yönetimine seçildi

Gazioğlu
DYP II
Başkanı
.- .Pazar günü Bursa 
Atatürk. Kapalı Spor 
Salonu'nda yapılan DYP il 
kongresinde Mehmet 
Gazioğlu il Başkanı 
seçilirken, Gemlik eski DYP 
İlçe Başkanı A- ydın 
Erenoğlu, yönetim kurulu^ 
na girmeyi başardı.

Haberi sayfa 3'de

Eğitim-Sen Sendikası 
savcılığa başvurdu

Müdürü için
suç duyurusu

Eğitim-Şen Gemlik 
Şubesi yöneticileri İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Erol Ateşli 
hakkında Savcılık ve 
Kaymakamlığa suçduyu- 
rüsunda bulundu.

Erol Ateşli'nin öğret
menlerin, okul müdürlük
lerine verdiği mesleki 
özlük, akademik, 
ekonomik ve demokratik 
taleplerini içer en 
dilekçelerini engellediği! 
iddia edildi.

Haberi sayfa 3'de

Haberi sayfa 3 'te

KISA KISA KISA 
ACARA GÜRCÜLERİ 
BULUŞTULAR
Gemlik Acara Gürcüleri 
Kültür ve Dayanşma 
Derneği bu yıl ikinci 
dayanışma gecesini Büyük 
Kumla Aile Gazinosu'nda 
gerçekleştirdi.

Haberi Sayfa 4'de

CUMHURİYET İLK 
ÖĞRETİM OKULU 
GECE DÜZENLEDİ 
Cumhuriyet İlköğretim 
Okulu Koruma Derneği 
geleneksel yıl sonu 
yemeğini cumartesi günü 
Atamer Turistik Tesisleri'nde 
yaparak öğrenci velileri ile 
biraraya gelecek.

Haberi sayfa 4'de

İMAM HATİP 
YARARINA KERMES 
Gemlik İmam Hatip 
Lisesi’nin yapımına yardım 
amacıyla Belediye Sergi 
Salonu'nda düzenlenen 
kermes ilgi gördü.
Kermesten elde edilecek 
gelirler İmam Hatip 
Lisesî'nin yapımı için har
canacak.

70-71 YILI GEMLİK 
LİSESİ MEZUNLARI 
BULUŞTU
Gemlik Lisesi 1970-71 yılı 
mezunları 25 yıl sonra 
blraraya gelerek, öğret
menleri ile buluştu.
Geçtiğimiz hafta cumartesi 
günü Gemlik Lisesl'nde 
anlamlı günler yaşandı.

Haberi Sayfa 3'de

ATATÜRKÇÜ
DÜŞÜNCE DERNEĞİ 
KONGRE YAPIYOR
A t a t ür k ç ü Düşünce 
Derneği Gemlik Şubesi 2. 
olağan kongresini 16 
Haziran 1996 pazar günü 
Gazi İlköğretim Okulu'nda 
yapacak

Yaz.geldi.denizde kirlilik başladı.

Deniz tehlikeli
Bursa İl Sağlık 

Müdürlüğü Gıda ve 
Çevre Kontrol Şubesi 
tarafından, düzenli 
ölardk Marmara Denizi 
kıyılarında yapılan1 su 
analizlerinde alınan 
sonuca göre Mayıs 
ayııida Gemlik 
Körfez'lnde tehlike 
sınırının 12 katında 
kirlilik saptandı.

Körfezin 26 noktasın? 
dan' İ Vlnde koli, basili 
oranı 2400 olarak 
görüldü.

Hasanağa İzcilik 
kampı; Sunğipek 
Fabrikası'nın önü, 
Karacâlli İzcilik Kampı,

koli basili oranları çök 
d ü ş ü |c olarak 
görülürken, Küçük 
Kumla orman kampı 
pnu, Gemsaz Halk Plajı, 
Kurmaz Halk Plajı, 
Kurşunlu köyaltı halk 
Plajında 2400 koli basil 
görülerek. Körfezin en 
kirli noktalarını oluştur
du.

Mayısayında kirlilik
te ikinçi sırayı 1100 koli 
basili ile; Küçük Kumla 
halk Plajı, v alırken, İlgili 
Jer, NarlırKurşunlu köy* 
terinde koli basili 
sayısının tehlike tınırınttr 
a İti n d a., o I d u ğ u nu 
söylediler.

TAŞI GEDİĞİNE f

HAAAPPP .. TUUU

FEDERAL TÜRK DEVLETİ..." 
BÖYLE YUMURTLAMIŞ BUTROS GALİ 
ÜLKEMDE..
HEMİ DE EN BÜYÜK ULUSLARARASI 
BİR TOPLANTININ AÇILIŞINDA.
CÜRRETE BAK.. 
BİZİMKİLERDEN NE PROTESTO, 
NE BİR TEPKİ.
KÖS DİNLEMİŞLER GINNİ KUŞU GİBİ... 
HEPSİ MİLLİYETÇİ, MUHAFAZAKAR, 
ATÜTÜRKÇÜ...
KEŞKE OLSALARDI TÜKÜRÜKÇÜ .. 
ŞÖYLE AĞIZ DOLUSU OKKALI
TÜKÜRSELERDİ : 
HAAAPPP .. TUUU 
ONUN HAKKI BU!. İnan
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KÖŞEMDEN
Yılmaz AKKILIÇ

HABİTAT ve üç kongre
Pazar günü Bursa'da Doğru Yolla 

Refah'ın kongreleri vardı, Ankara'da 
da Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin. 
son günlerde gözlenen gelişmeler 
ışığında DYP ve RP kongrelerinin 
"demokratik" hiçbir özelliğinin! 
kalmadığı, her ikisinde de "emir-komu- 
ta zinciri" ne dayalı sonuçlar bek
lendiği için, gönül rahatlığıyla 
Ankara'ya giderek ÇGD'nin genel 
kuruluna katıldım.

İyi de oldu. Çünkü Bursa'daki kong 
relerde, Türkiye'yi elbirliğiyle açmaza 
sürükleyenlerin gösterilerini izlemek 
zorunda kalacaktım. Oysa 
Ankara'daki ÇGD kongresi, bu ülkenin, 
kamuoyundan gizlenmeye çalışılan • 
gerçeklerin sergilendiği bir "forum"a 
dönüşüverdi.

İstanbul'da "HABİTAT Zirvesi" devam 
ediyor. Cumartesi günü "sivil toplum 
örgütleri"nin yapmak istedikleri bir "sivil 
eylem", polis tarafından zor kul - 
lanılarak dağıtıldı, yüzlerce kişi gözaltı
na alındı. Bunlar arasında güya 
anayasal güvence altındaki ÖDP'nin 
genel başkan yardımcısı Erdal Kara ile 
SİP'in genel başkanı Aydemir Güler, 
ayrıca avukatlar ve özellikle de 
"yabancı konuklar" vardı.

Bu arada "medya" çalışanlar da 
görev yapmaktan alıkonuldu, gazete
ciler de sille tokat gözaltına alındı.

Pazar günü gözaltına alınanların bir 
bölümü serbest bırakıldı, ancak -her
halde sayı değişmesin diye- bu sefer 
de bir gün önce gözaltına alınanları 
ziyarete gelenler içeri tıkıldı!

Başka?..
Türkiye kamuoyuna yansıtılmadı 

ama, olaylar sırasında fotoğraf çeken 
bir yabancı da “gazeteci" olduğu 
sanısıyla epeyi hırpalanarak içeri 
atılmış ve sonra, bu kişinin İsveç 
Parlamentosu'nda milletvekili olduğu 
anlaşılmış!

Gerçi bu yakışıksız davranış 
Türkiye'de gizlenebiliyor, ama İsveç 
radyoları olayı bütün Avrupa'ya duyur
makta gecikmiyor.

Ondan sonra Zimbabve, Türkiye'yi 
"insan hakları" na saygılı olmaya 
çağırıyor!

Ve böyle bir Türkiye'nin altıncı 
büyük ilinde DYP il başkanlığına, kısa 
süreli içişleri Bakanlığı serüveninde 
"CMUK bizim için lükstür" özdeyişi ve 
"Sivas kıyımı "nda "yakılanların 
tahriki"nden dem vuracak denli ilginç 
açıklamalarıyla ün yapmış biri seçili 
yor.

Ne uğruna?
Hgkkındaki suçlamaların yükü altın

da ezilmiş Çillerin, DYP'ye yeniden 
genel başkan seçilerek Soruşturmalar
dan kurtulabilmesi uğruna.

Turhan Tayan da, buna “Eyvallah" 
diyor ha?!..

Ya Refah kongresindeki, disiplinli RP 
delegelerini bile "boykof'a yönelten 
demokrasi dışı baskılar?

Erbakan'ın -veya kurmayının- 
buyruğuyla adaylardan birinin çekil 
mek zorunda bırakılması, bu partinin 
“demokrasi anlayışı" na yeni ve çarpıcı 
bir örnekten başka bir şey değil. 608 
delegeden 230'unun katılmadığı bir 
seçimle iş başına gelen yeni yönetim, 
tabanın demokratik tercihini yansıttığı
na gerçekten inanıyor mu dersiniz?

Gerçi merak ettiğim başka :
Cemal Külahh'ya diyeceğim yok 

henüz kıblesini tuturabilmiş değil. 
Karapaşaoğlu'ysa bu türden uygula
malara ilişkin; bizzat kendisi son il kong 
resinde, kazanan rakibinin görevden 
alınmasıyla il başkanı olmuştu.

Ama ya Ertuğrul Yalçınbayır?
O nasıl içine sindirebildi. 230 dele

genin "sessiz protesto"suyla malül bir 
kongrede de oy kulllanmayız? Üç yıl 
önce, bu ve benzeri bazı olayları 
protesto amacıyma RP'den istifa ettiği
ni unuttu mu yoksa Yalçınbayır? Sakın 
"Hukukun her şeyin üstünde" tutulması 
gerektiğine ilişkin "ilke"sini güvenoyu 
labirentlerinde, termik'te veya 
Ovaakça sırtlarında düşürüp' kaybet
miş olmasın? Yoksa, o, "ilke"si, başka 
iklim ve mekanlara özgü bir giysi, 
yahut ıslak bir şemsiyeydi de, vesti 
yerde bırakarak mı girdi kongre salo
nuna?

Her neyse, yeni il başkanlarına ve 
seçtiren parlamenterlere. Çillerin 
Erbakan'a "iltica" manevrasına destek 
yürüyüşünde hayırlı yokçuluklar!..

Oysa 90 delegenin katıldığı ÇGD 
Genel Kurulu'nda Türkiye'nin içinde 
bunalmakta olduğu sıkıntılar özgürce, 
tartışıldı. Örneğin kongreye konuk 
olarak katılan yetmişlik bir kürt ana, "Bu 
ülkede hiç kimse evsahibi, hiç kimse 
de kiracı değildir" diye konuşabildi.

Genel kurul kararıyla yayımlanan 
sonuç, bildirisinde başlıca üç konu 
üzerinde duruldu :

1- Türkiye'nin "düşünce suçu 
ayıbı"ndan kurtulamamış olması.

2- HABİTAT toplantıları sırasında 
yaşanan "vahşet" olayları.

3- Basın-yayında son derece ciddi 
bir tehdit olarak ortaya çıkan "dağıtım 
karteli" sorunu.

Kamuoyu, özellikle bu sonuncusu- 
nunu nelere mal olacağının ayırdında 
değil henüz. Oysa tüm yazılı basın, tek 
bir "dağıtım karteli" nin insafına 
terkedilmekte. Kartel, gazetelerden 
yüzde 30, dergilerden ise yüzde 45 pay 
istiyor...

.... Kl bu durumda alternatif basın 
susacakl

ÇGD Genel Kurulu, Çilleri soruştur
ma dışı tutmak veya Erbakan'ı 
başbakakanlığa taşımak gibi "önemli" 
işler varken, işte böyle pek de ilgi 
uyandırmayan "tehlikelere dikkat 
çekmekle zaman yitirdi işte.

Ama olsun, ne demiş atalarımız:
İyilik yap denize at...

Doğayı 
Sev, 

yeşili 
Koru

HABİTAT GEMLİK'E UĞRAR MI?

Araştırma ve İnceleme yazıları ve- I 
ülkenin genel sorunlarına ilişkin 
yazılar yazıp, yerel sorunlar üzerine 
yazmadığımdan dolayı epeydir 
eleştiri alıyordum.

Aslıda yerel basın, vatandaşın 
sorunlarını hem kamuoyuna, hemde 
yetkili organlara mesaj verme görevi
ni üstlenmesi gereken bir fonksiyona 
sahip olması gerektiğini bende kabul 
ediyorum.

İşte bugün bazılarının kızıp, 
bazılarının çok iyi yazmış diyebileceği 
bir soruna parmak basıyorum.

Konumuz Habitat 2. İşte' bu konu
da bazı eleştiriler aldım.

Habitat 2 toplantıları Türkiye gün
demine iyice girdi. Girdi girmesine 
ama, Biz bundan birşey anlıyor ve 
ne kadarını uygulayabil! yoruz, asıl 
sorun da bu zaten. Biz Türkiye olarak 
"dünyanın yerleşimi ön plana 
çıkarıp, dünya toplumlarına yaşama 
ortamı yaratacak olan toplantıya ev 
sahipliği yapıp, dünyaya çözüm 
önerileri sunarken(i), kendimize 
dönüp bir bakmıyoruz."

Toplumumuzda entel-zontalar. 
vardır ya "hani evde karısını döver, 
barlarda kadın hakları üzerine söylev 
çeker" işte buna benziyor bizimkisi.

Geçenlerde gazeteye bir vatan
daş uğradı. Benim Habitat üzerine 
yazdığım üç yazıyıda okumuş. 
Anlattığına göre, "bir kasaba 
gazetesinde de bu sorun yazılıp I 
çizildiğine göre, bu çok önemli ı 
demek" diye düşünmüş. Hani "kent | 
sorunlarında, devlet, yerel idare ve I 
vatandaş işbirliği yapacak, yetki ve । 
sorumluluk düzeyi aynı olacaktı 
ya(!)" -evet biz de böyle yazmıştık- 
haklı olarak okuyucumuz da, bizi 
sorgulamaya gelmiş. Vatandaş 
soruyor. Bizde iletiyoruz.

-Konu Gemlik'teki her iki rıhtim.
Biri Atatürk, diğeri E.Dalkıran. Gerçi 

bu isimleri vatandaş bilmiyor.
İkincinin adı önce Muammer 

Aksoy'du. Sonra siyasi dengeler 
değişince Dalkıran oldu ya, oysa
farkında 
buralara

değillerki, vatandaş 
birinci , ve ikinci rıhtım

demektedir, kim ne ismi takarsa tak
sin.

Buralar doğru olarak, Gemlik'in 
akciğerleri olarak kabul e.diliyor. 
Buralara rıhtım gerekli miydi? Değildi 
tabi. Deniz kendini bu biçimdeyken 
temizleyememekte. Ancak, bu 
rıhtımlar yirmi yıldır inşa edilmiş olup, 
ön sıradaki imar, altı kat olunca, 
Gemlik'in iç kısımları deniz havasın
dan istifade edemez duruma 
dönüşmüş bulunmakta..

Şimdi sorun, Gemlik'in bu akciğer
lerinin, vatandaşın kullanımına
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uygun halde olup olmamamasında 
düğümleniyor.

Vatandaşın sorunu ve bizi ziyaret I 
nedeni de bu zaten.

Doğal olarak, bizi ziyaret eden 
okuyucumuz, Atatürk rıhtımında ki 
çatlakların. Dalkıran rıhtımında ki ışık I 
ların, Habitat'a göre vatandaş 
tarafından mı, yoksa belediye 
tarafından mı onarılacağını soruyor.?

"Buranın sorumlusu kim?" diyor. 
"Basın neden bunları yazmıyor?" 
diyor. Ben hemen soruyorum. "İkinci 
rıhtımda lambalar yanmıyor mu?" 
diye.

"Hemde altı aydır" diye yanıtlıyor. |
Birinci rıhtım malum. Alt yapı 

sorunu, bütçe sorunu. Yani yanıtları' 
bulunabilir. Ama bu lambalar ve ışık
lar ilginç geldi. Kontrol için baktım,' 
"Hakikaten derenin başlangıcından 
Tıbel Otel'e kadar tek bir ampul 
yanmı yor." Hadi- beş, on, otuz,... 
lamba yanık. Birader bu ampullerin 
hepsi mi yanık? Yanıksa peden 
değiştirilmiyor?

Kaldı ki, her gece binlerce insan 
buralarda dolaşıp duruyor. Hepside 
karanlıkta. Gördüğüm kadarıyla tepki 
de yok. (Oysa Habitat'a göre hemen 
bir tepki ve onarım komitesi kurula-j 
çaktı.(!) Değil mi(!)...)

Okuyucumuz, yada Vatandaş 
adına aklıma şu sorular geliyor:

1-Burayla ilgilenen kim?
2-Buradaki tüm ışıkların sönük 

olması rapor edildi mi?
3-Bu ışıkları yakmayan belediye 

I mı?
4-lşıklar mı yanmıyor, lambalar mı 

patlak?
5- Tedaş (TEK) tasarrufa bu rıhtım

dan mı başladı?
6-Gemlik yaşayanları bu rıhtımlar• 

da ışıklı halde gezmeye layık değil-i 
mi?

7- Yoksa vatandaş vergisini ver
miyor, hem devlet, hemde yerel 
idare Gemlikli Yurttaşa ceza mı veriyi 
or?

8- Belediye görevlileri buradan hiç 
geçmiyorlar mı?

9- Geçiyorlarda, böyle olması 
onlara daha romantik mi(!) geliyor? '

10-Veya "bu kadar tepkisiz bir 
topluma herşey layıktır" mı denmek 
isteniyor?

11 - Belediye veya başka bir resmi; 
kurum ile sivil toplum örgütleri 
"Habitat 2" ye göre bu iş nasıl; 
halledilecek?(!)

Sivil toplum örgütleri ve devlet 
kurumlan, "yeni bir bakış açısı ile 
dünyada insan yerleşimini ve daha 
iyi yaşama ortamını" sağlayacak 
projeleri hazırlayıp, dünyaya fetva 
veri yorlar ya, işte bu...
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Selimiye, Hayriye, Kapaklı Köyleri Gemlik'le bağlanmak için 
Valiliğe yapılan başvuru kabul edildi

Gemlik Lisesi'nde
anlamlı gün T~> T-?lVrT^T X?T>İLv JlLİn Jlx.JLu JlL Jlv

Yalova'nın il yapılması il idari yön
den ilçemizden ayrılarak, yeni ilçe 
olan Armutlu'ya bağlanan Selimiye, 
Hayriye ve Kapaklı köylüleri yeniden 
Gemlik'e bağlanması için Bursa 
Valliğine yaptığı başvuru Bursa İl İdare 
Kurulu tarafından kabul edildi.

Selimiye, Hayriye ve Kapaklı köy 
Muhtarlarının köylerinin Armutlu'ya 
bağlanmasından sonra idari yönden 
■büyük sıkıntılar çektiğini söyleyen köy 
Muhtarları bir ay önce Bursa Valiliğine 
başvurarak, Gemlik'e bağlanmak iste
diklerini bildirdiler.

j| Genel Meclisi gündemine alınan 
Selimiye, Hayriye, Kapaklı köylerinin 
istemleri geçtiğimiz hafta İl Genel 
Meclisinde görüşülerek, oy birliğiyle 
hukuk işlerinde görüşülmesi kararıyla 
kabul edildi.

Aydın Erenoğlu DYP İl Yönetimine seçildi.

Gazioğlu DYP İl
Doğru \bl Partisi'nin pazar günü Busa'da yapılan 

5. olağan kongresinde Mehmet Gazioğlu İl Başkanı 
seçilirken avukat Aydın Erenoğlu’ Gemlik'i temsilen İl 
yönetim kuruluna seçildi.

Pazar günü Bursa Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda 
yapılan DYP 5. olağan genel kurul toplantısında 
Cavit Çağlar destekli, Hüseyin Çiftliklioğlu ile DYP 
Genel Başkanı Tansu Çiller'in desteklediği Eski İç İşleri 
Bakanı Menmet Gazioğlu arasında büyük, yarışma 
yaşandı.

Tansu Çiller'in de bir süre katıldığı kongrede 
delegeler arasında yer yer gergin anlar yaşandı.

Mehmet Gazioğlu'nun 575 oydan 352 'sini alarak, 
il başkanı seçildiği genel kurulda Gemlik delegesi 
eski DYP İlçe başkanı da il yönetim kuruluna seçildi.

Mehmet Gazioğlu'nun başkan seçildiği yönetim 
kurulunda şu isimler yer alıyor : Mehmet Gazioğlu, 
Turan Vatan, Kemal Cdntürk, Kamuran Yılanlı,- Necmi 
Ertürk, Nihat Akgül, Şahin Yağlıdere, Vildan Kireşçi, 
Hatice Aman, Mehmet Selamet, Harun Akın, Aziz 
Eğitim-Sen Sendikası savcılığa başvurdu 

Milli Eğitim Müdürü 
için suç duyurusu

Eğitim-Sen Gemlik 
Şube yöneticileri İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Eıol 
Ateşli hakkında savcılık 
ve Kaymakamlığa suç 
duyurusunda bulundu.

Geçtiğimiz hafta suç 
duyurusu dilekçelerini 
Kaymakam Orhan Işın'a 
veren Eğitim-Sen yöneti
cileri ilçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü önünde 
basın toplantısı düzen
lediler.

Sendika Mali Sekreteri 
Erhan Genç, tarafından 
okunan basın bildirisinde 
27 Şubat ve 7 Mart tarih
leri arasında öğretmen
lerin mesleki özlük, 
akademik, ekonomik ve 
demokratik taleplerini 
içeren dilekçelerini Milli 
Eğitim Bakanlığına 
ulaştırmak için okul 
müdürlüklerine verdik
lerini belirterek şunları 
söyledi.

"İlçe Milli Eğitim 
Müdürümüz Sayın Erol 
Ateşli, müdürlüklere ve 
rilen dilekçeleri keyfi ve 
haksız tutumuyla mercii 
ne ulaştırmamış okul 
müdürlüklerine baskı 
yapmıştır. Bu durumu 
kınıyoruz. Anayasamızın 
74. maddesi ve 657 
sayılı yasanın 21. mad
desi memurlara kurum
lan ile ilgili şikayetlerini 
bildirme hakkını 
tanımıştır. Dilekçelerimiz 
yerlerine ulaştırılma - 
yarak, bu hakkımız keyfi 
bir şekilde engellen - 
miştir. Bu neden İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
hakkında Cumhuriyet 
Savcılığına ve 
Kaymakamlığa suç 
duyurusunda bulunu 
yoruz. Yasal haklarımızın 
engellenmesini istemi 
yoruz"

Bu hafta Bursa .Valiliği Hukuk İşleri 
Bürosunda incelenecek olan istemin 
büyük olasılıkla olumlu çıkacağı ve 
daha sonra kararın İç İşleri Bakanlığına 
gönderilerek, yasal prosedürün yerine 
getirileceği öğrenildi.

• İç İşleri Bakanlığınca .Selimiye, 
Hayriye ve Kapaklı köylerinin istemi 
olumlu bulunduğu taktirde kararın 
Bakanlar Kurulunda geçmesinden 
sonra üç. köyde r eferandum 
yapılarak, Gemlik'e bağlanması 
oylanacak.

Öte yandan Armutlu, Fıstıklı ve 
Mecidiye köylerininde de Yalova'ya 
bağlanması ilçe ve köylerde yaşayan 
halka hizmet açısından bir değişiklik' 
meydana getirmemesi bu üç yerleşi
minde yeniden Gemlik'e bağlanması 
gündeme getireceği bekleniyor. -

Başkanı
Demirkokon, Erol Durukan, 
Recep Şenelil, Aydın 
Ere n o ğ I u , Ömer 
Kavuncuoğlu, Abdullah 
Erdem, Cemal Arık, Şerif 
Akgün, Cafer Ercan, Ersin 
Kurtuluş, Naci Atış, Saim 
Kaya, Bekir- Öner, Taner 
Topal, Ahmet Umutlu,. 
Şerafettin Sesibüyük, Ateş 
Ünlüyıldız, Ahmet Ata.

Gemlik 
Diyabas 
Mermeri 
İtalya 
fuarında

İlçemiz Kapı kayalar 
Mevkiinde Diyabas 
Madencilik ve Mermercilik 
Anonim Şirketi tarafından 
çıkartılan ve dünyada 
benzeri olmayan Diyabas 
mermeri İtalya'nın Carard 
kentindeki uluslararası 
mermercilik fuarında 
dünya mermercilerinin izle 
nimine sunuldu.

29 Mayıs - 3 Haziran 
günleri arasında 
Carara'dd düzenlenen 
mermercilik fuarında 
Gemlik'in dünyaca ünlü 
tek Diyabas mermerinin 
büyük ilgi gördüğ.ünü 
söyleyen şirket Yönetim 
Kurulu Başkan yardımcısı 
Aydın Akovalıgil, 
gazetemize yaptığı açıkla- 
mada; "Her üründe 
olduğu gibi mermerde de 
üreticilik kadar üretilen 
ürünlerinin tanıtımını da 
çok önemlidir. Dünyada 
bir tek Gemlik'te çıkartılan 
ve benzeri olmayan 
Diyabas mermeri ülke 
mizln çeşitli yörelerinden 
fuara katılan mermerler 
arasında büyük ilgi gördü" 
dedi.

buluştular
5 Gemlik Lisesi'nde 1970- 
1971 yılında mezun olanlar 
ikinci kez 25 yıl sonra biraraya 
gelerek nostalji yaşadılar.
. Gemlik Lisesi'nin ikinci yıl 
mezunları olan liseliler 
geçtiğimiz hafta cumartesi! 
.günü öğleden sonra Gemlik 
Lisesinde biraraya geldiler. 
..Mezun oldukları yıl okul 
müdürlüğünü yapan okull 
Yılmaz Öğer, öğretmenleri 
Rafet Ökter, Necati -Sevinç

Remziye Gülçam, 
İsmail Taşkın, Sami Aslım, 
Nadir Alpay, Hanefi Bahadır, 
fende.r-Neriman Üzer, Gevher 
Bay Oğan'ın da hazır bulun
duğu 1970-71 yılı mezunları 
bulaşmasında anlamlı ve 
duygulu anlar yaşandı.

Öğretmenleri ile yıllar sonra 
biraraya gelen Gemlik Lisesi 
1970-71 mezunları anılarını 
•tazelediler.

Lisedeki buluşma kok - 
leylinde konuşan okul 
müdürü, Yılmar Öğer, yıllar 
sansa öğrencileri tarafından 
hatırlanmanın büyük mutlu- 
lüğünü yaşadıklarını belirterek, 
"Öğretmenliğin en güzel yanı 
bu. Aradan yıllarda geçse 
emek verdiğiniz topluma 
kazandırdığınız öğrencilerin 
size hatırlamasının anlamı 
BöyüR" dedi.

Aynı gece Atamer Turistik 
Tesislerinde akşam yemeğine 
eşleri ile birlikte katılan 1970-71 
mezûnları aralarında topladık - 
l'ar.ı .25 milyon lirayı Gemlik 
Lisesi Okul Aile Birliği Koruma 
Derneği'ne bağışladılar.

Buluşmayı düzenleyen ter
tip. Komitesi üyelerinin 
gazetemize yaptığı açıklama
da 1970-71 mezunlarının 
tümünü buluşmaya çağırdık- 
icftîht ancak, katılımın bekle - 
nen sayıya ulaşmadığını ama 
günün anlamlı ve anılarla 
dolu, gecenin ise eğlencelii 
geçtiğini söylediler.

SOÛ3E"' ZEKERCE? COŞTUK

Tarih içinde Gemlik ve Havalisi

GEMLİK KAZASI
Fecayiine ait Dahiliye Nezaretine yazılmış yazılar
Veli Orkunün araştırmasından :
I. Yunanlılar işgal ettikleri havalide en 

önce Müslümanların elindeki silahların av 
tüfeklerini, büyük çaptaki bıçaklarını, ziynet 
eşyalarını topladılar. Ve bu muamelede 
Rumlar ile Ermenileri müstesne tutmuşlar, 
hatta onlara her çapta tabanca ve tüfek 
dağıtmışlardı.

2. Bu suretle mükemmel bir şekilde 
silahlanan ve işgal kuvvetlerinn kendilerini 
koruyacağından emin olan Rum ve 
Ermeniler, daha sonra OsmanlI 
Jandarmasının da silahtan tecrit edildiklerini 
ve silahlı müdahaleden yasaklandıklarını 
görerek, artık hükümetin polisi ile jandar
masının kendilerini takip edemeyeceği 
düşüncesine vararak, Müslüman köylerini 
basma, yakma, kıymetli eşyasını, parasını 
gaspetme, kadın, erkek, müslümanları gün 
gün İşkence altında tutmak ve onları katlet - 
mek, genç kadın ve kızları dağlara kaldır
mak, kadınların memelerini kesmek gibi 
vahşlyane hareketlerde bulunmaya 
başladılar.

3. Ağustos başlarında, Gemlik'ten köyüne 
dönen Orhangazi'nin Çeltikçi karlyesl ahali 
sinden Hacı Emln'ln paraları. Benli kariyeri 
Ermenileri tarafından gasp edilmiş, kendisi 
boğazı kesilmek suretiyle öldürülmüştür.

— Gonca YERLİYURT ==

KİMİN BU KENT ?
Bugünlerde "Habifaf" gündemimizin baş köşe

sine oturdu.
Zeliha Midilli geçtiğimiz günlerde Milliyet 

Gazetesindeki köşesinde Cengiz Bektaş'ın kitabın - 
dan alıntılar yaptı. "Kimin bu sokaklar, alanlar, 
kentler" isimli kitapta Cengiz Bektaş yaşadığımız 
kente nasıl yabancı düştüğümüzü, nasıl sahip çık
madığımızı anlatıyor. İstanbul ve Anadolu'daki 
kent kültürüyle ilgili bilgiler veriyor.

Şöyle diyor Cengiz Bektaş:
"...Bu caddeler, bu alanlar sizin olsa karışırdınız. 

Biri gelip tarlanıza bir araba toprak dökse, ortalığı 
birbirine katardınız değil mi? Bu sokaklara, alanlara 
aldırmaydınız neden? Sanki başkasının sokağında, 
caddesinde, kentinde, ülkesinde yaşıyor gibisiniz. 
Nasıl oldu da böylesine yitirdiniz sılanızı?

... bu sokaklar gibi, bu kentler de sizin değil. Evler 
bile sizin değil. Hayır, şu anıt olanları söylemiyorum. 
İçinde oturduğunuz ev için söylüyorum. Bırakın sizin 
olmasını, ev bile değil çünkü. Siz ona eviniz gözüyle 
bakmıyorsunuz ki, mal gözüyle bakıyorsunuz. Ne 
zaman yitirdiniz evlerinizi, yuvalarınızı? Söyleyin, ne 
zaman yitirdiniz çevrenizi?

Neden sizin değil bu çevıe? Neden sizin olamı 
yor? Oluşmasına mı katkıda bulunamıyorsunuz? Bir 
tutam tuzunuz yok değil mi oluşmasında?..

Çetin Alton anlatmıştı bir yazısında
Londra'da bir sokakta bir adam elektrik direğine 

bağlı bulurlar. Çözerler. Karakola buyur ederler. 
Orada der ki adam :

"Beni kimse bağlamadı. Kendimi ben bağlattım 
Ben yontucuyum. Bu sokakta oturuyorum. Benim 
sokağıma bu çirkin elektrik direğini dikmeye kimin 
ne hakkı var? Davranışım bu çirkinliği protesto 
etmek içindi.

Sonuç olarak elektrik direkleri değiştirilmiş. Bizde 
böyle bir şey olmaz. Polisten ötürü değil. Sokağına 
ve kentine sahip çıkmayan insanlar sınıfına giri 
yoruz. Bu bağlamda baktığınızda hiç birimiz kentli 
değiliz. Kentte yaşayan insanlarız sadece. Çünkü 
kentli olmak, tek cümle ile "Kentine sahip çıkmak" 
demek.

Sokağımız, mahallemiz, kentimiz için bir şeyler 
yapmaya başladığımızda kentli olacağız.

Yine Ağustosta Orhangazi'nin Ç ..fikçii 
kariyerinden Gemlik pazarına gitmekte olan 
müslüman 5 erkek ile 2 kadın ve Umurbey 
kariyerinden Gürcü Ahmet, ibiş'in oğlu diğer 
Ahmet, Gürcü Emin, Gürcü Ahmet Pınar, 
yine adı geçen Ermeniler tarafından çevrile 
rek götürülmüşlerdir. Nereye götürüldükleri 
ve hayat-mematları meçhul kalmıştır.

4. Yunan kuvvetleri Gemlik'te ileri, 
harekete başlayınca, Ermenilerin, bilhassa 
Orhangazi kazasının İslam kariyelerinde 
yağma ile katliam icra edeceklerini his ve 
tahmin eden Gemlik Kaymakamı, bu husus 
için Gemlik'teki Yunan kumandanının dikkati
ni celbetmekten uzak kalmamıştır.

Ve Eylülün yedinci günü Yunan hareket
leri Orhangazi istikametinde yönelince Sölöz, 
Gürle ve diğer Ermeni köylerinde hazırlanmış 
olan üçyüzü mütecaviz bir çete derhal. 
Dutluca kariyesine tecavüzle 30-50 arasında 
ekrek, kadın ve çocuk müslüman vahşiyane 
bir surette itlaf ve 20 kadar erkek've bir mik
tar genç kızları dağa götürdükleri köyü 
boşalttırarak eşyasını yağma ettikleri haber 
verilmiş, ertesi gün Gemlik'deki Yunan fırka 
kumandanı hadise mahaline giderek üç 
posta 30 kadar Rum ve Ermeni Gemlik'e sevk 
edileceğini ve bunların divanı harbe verile
ceğini bildirmiştir.

Haftaya : Yunan İşgal zamanı I1'
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Birlik ve Dayanışma gecesi neşeH geçti

Acara gürcüleri 
buluştu

Daya nışmb .Derneğin >ğûzeni^diğl‘Blrfik-:VS: 
Tİîayâhışmd. Gecesi

BuyfltföncislBüyökKumloAil®- 
Gazînosu'nda kutta nen birlik v© dayanıma 
geaesjne Gemlik dışından Bursa. "İn-e-goL- 
Yalova ye Gr.hQngdzt,deh.’ğe:davÇtl(i.dr:köj'ildik- 
•• ••toegâi Kgtkas 
•Bdtum vÇ’. HdVököl
Demeği'Fötlklör--Eki 

&ergtiediğL^ 
geldiler.

Geç saalterıne dek kıran gecede, Gemlik 

üyeien ye davetliler dçyi^ıyâ eğlendiler .•••• •

Işıklar
Sönmeden
ilçemizde 
sahne -

GEMLİK'TE
SOSYAL YAŞAM

Meclis

Cumhuriyet İlköğretim 
Okulu gece düzenliyor

Gemlik Cumhuriyet İlköğretim Okulu Koruma 
Derneği, 15 Haziran 1996 cumartesi günü Atamer 
Turistik Tesislerinde yemek düzenliyor.

Öğrenci velilerinin davet edildiği yemekte elde 
edilecek gelirler ile yoksul okul öğrencilerinin ve okulun 
ihtiyaçları karşılanacak.

Okul Koruma Derneği Başkanı Metin Karaduman, 
her yıl sonunda düzenlediğimiz yemekleri geleneksel 
hale getiriyoruz. Burada yeni olan okulumuzun sorun
larını gidermek için dayanışma da yapıyoruz dedi.

Haşaratla mücadele 
de yeni bir mantar türü

Bir mantar türünün tarım zararlılarıyla mücadelede 
etkili olduğu saptandı.

Tarlalarda kimyasal maddelerin kullanımına artık 
son verilecek. Baltık Denizi'nin Poel adasında yeralan 
Malchow'daki prophyta firması, bitki zararlılarıyla 
mücadelede sadece biyolojik yöntemler kullanıyor. 
Contans adlı proparat, hastalığın kaynağını toprakta 
yök eden bir toprakta yok eden mantar türünden 
geliştiriliyor. Avrupa, Japonya, Kanada ve ABD'de 
patenti alınan Constans'ın seri üretimine 1997 yılında 
başlanacak._____________________________________

lendi
Türk Eğ i tim-Sen 

sendikası Gemlik 'Şubesi 
tarafından organlzas 
yonu sağlanan ve İzmir 
Kültür Sahnesinin sun
duğu tiyatro oyunu 
ilçemizde sahnelendi. '

7 Haziran 1996 cuma 
günü Bayraktar Düğün 
Salonu'nda sahnelenen 
Işıklar Sönmeden adlı 
oyun ilgi gördü.

ELEMAN 
ARANIYOR

Saat'
20.00 ile 08.00 

arasında 
resepsiyon

görevlisi olarak 
çalışacak

BAY 
ELEMAN 

ARANIYOR
Emekli olrriası 

tercih nedenidir.
Gürle Otel 

GEMLİK
Tel: 513 49 24

EVLENENLER
Geçtiğimiz hafta Gemlik'te yoğun bir evlenme 
trafiği yaşandh
Belediye Düğün 'Salonu, Belediye Evlendlıme 
Memurluğu Odası ve değişik yerlerde yapılan 
törenlerle genç çiftler, yaşamlarını birleştir diler.

Engin Kılıç ve Güven üst 3 Haziran 1996 
Pazartesi günü

Şükran Afat ile Eybül Gümrük 4 Haziran 1996 Salı 
günü Belediye Evlendirme Memurluğu Odasında,

İlter Işık ile Necmettin Güleç 4 Haziran 1996 
Sah günü Sunğipek Fabrikası Salonu'nda

Melike Sevim ile Serkan Aydın 4 Haziran 1996 
Salı günü

Meryem Bayrak ile Haşan Bulut Belediye 
Evlendirme Memurluğu Odasında evlenirlerken,

AZOT Sanayi'nin güzel kreş öğretmeni Ayçan 
Adalı ile Müfettiş Mustafa İzgi 8 Haziran 1996 
Cumartesi günü Belediye Düğün Salonu'nda,

Özlem Kahraman ile Selahattin Yıldız, 8 
Haziran 1996 Cumartesi günü Belediye Düğün 
Salonu'nda

Arife Turan ile Mustafa Turan 8 Haziran 1996 
Cumartesi günü Belediye Düğün Salonu'nda

Firkan Bayramoğlu le Fikret Kürşat 9 Haziran 
1996 Pazar günü Belediye Düğün Salonu'nda

Özhan Shopping Center'in îdare Amiri Dündar İşçi 
ile Kasiyer Gürcan Kaya 8 Haziran 1996 Cumartesi 
günü Akyıldız Aile Gazinosu'nda dünya evine 
girdiler.

toplandı
Belediye Meclisinin] 

haziran ayı birinci topidj I 
tısında Başkan A vcı'rl 
1995 yılına alt çalışma! 
RP'nln çekimser ANAP, M 
ve CHP' nin kabul oya 
dan geçti.

Perşembe günü

SORU

gjgdttlSC 
joiunlu» 
^taye 
soiunü yi

Belediye Başkanı Nurettl $ıfissfi$i
Avcı başkanlığında ' 
toplanan Belediye Mect ı ; 
gündeminde buluna 
konuları görüştü.

Belediye Başkan! । 
Nurettin Avcı'nın 1995 yi 
na ait çalışma raporlarına 
okunduğu meclis topla 
tısında, ANAP, DYP v 
CHP'li üyeler başkanın 
çalşmalarını kabul oyu 
verirken, RP'li üyeler iş 
çekimser kaldı,

Daha sonra 1580 şayi 
yasanın 70. maddesinin 3 
fıkrası gereğince Belediye 
Başkanının hazırlamış 
olduğu 1 Haziran 1996-3 
Mayıs 1997 tarihlerini kap' 
sayan mesai program 
okundu. Program, oy bir 
ligiyle kabul edildi.

Belediye meclisinde' 
daha sonra meclis organ 
larına seçildi. Gizli oyla 
yapılan seçimlerde Kaya 
Kesen, 15 oyla birincil 
meclis başkan vekilliğine, 
Aydın Kaya 17 oyla meclis 
ikinci başkan vekilliğine 
seçildi. Ayten Şendil ve Gül 
Buçukoğlu ise meclis yaz
manlıklarına yenidenl 
seçildiler.

Devamı sayfa 6'da

Neidenı 
jenmlj. 

sotumluy

Attnca 
tasyak 
igeıigı 
Holün

Yanoı-c 
satanp 
en yakı 
selam'

Kimiler 
kimiler 
keıarr 
kimıle

Yöksu 
yüreç 
okun 
sank

Yari 
eler 
şeyi 
foph

Kara 
çaylı 
dola 
sonrc

İdmiş 
uzak! 
erkek 
yolda

KORJEZ OJS&c
| Matbaacılık-Yay incilik- Reklamcılık ve Tanıtım Hizmetleri

Düğün- Nişan-Sünnet yapacakların dikkatine;
Türkiyenin en kaliteli, her bütçeye uygun davetiyeleri bir günde basılarak teslim edilir,

"Zengin çeşitlerimizi ve farkımızı görün"

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

Sıtn 
kotanı 
Nmei 
sanık

.loda 
para!
M

OSJ.S

lAperir 
t»ges 
effiher

■ %

ha
Sû

M
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Dursun E^gULE^ 
SORUMLULUK

Akıcı ya da kalıcı öz ve gerçek...
Pek çokları için giz olan Kaf Dağı'nın 
arkasındaki, özelliği olan çok azlar 
için, apaçık sıradan şeylerdir.
Bu da özellerin özelliğinin özelliği!

Dizi dizi sorunlar 
sorunlu sorumlular 
başka yerde arıyor
sorunu yaratanlar!

Sinsi sinsi oyunlar!..
Nerden gelir buyruklar 
zillenmlş, fitillenmiş 
sorumluya kuyruklar!

Aklınca cinlik yapar 
ters yatar eğri kalkar 
dişleri gıcır gıcır 
bir oturur bir kalkar!

Yanar-döner olmuşlar 
sararıp da solmuşlar 
en yakın dostlarına 
selam vermez olmuşlar I

Kimileri satılmış 
kimileri pohpohlanmış 
kerameti Gani'den 
kimileri de korkmuş!

Yoksulu-paralısı 
yüreği karalısı 
okumuşu, yazmışı 
sanki örümcek ağı!

Yazılı-yazısızı 
efendisi, tazısı 
şeytan üçgeni kurmuş 
toplumun kiri-pası!

Kara büyüler yapar! 
çayla bisküvi sunar 
dolap dümen çevirir 
sonra kendisi kanar!

SADE VATANDAŞ NELER 
DÜŞÜNÜYOR

Yüksek enflasyon, artan İşsizlik ve İç politikada 
yaşanan kargaşa, halkı olumsuz yönde etkile 
meye, devam ediyor.

Tüm bu olumsüzluklara bir de "dosya 
savaşları" eklenince, vatandaş şok oluyor, bitkin 
düşüyor.

Yolsuzluk olaylarını, uzun uzun düşünüyor.
Hizmet vaadiyle gelenlerin, sadece konuş

tuklarını görüyor.
"Merkez sağ" ve "Merkez sol" birbirlerini 

yerken, Refah Partisinin yükselişini, biraz takdirle, 
birazda kuşkuyla izliyor.

Ve... Böyle bir ortamda, sade vatandaş 
"bakın neler düşünüyor."

- "Hesap soracağız" sloganıyla, iktidar olan ve 
bir kredi işinde, "verdimse ben verdim" diyen, 
ama, bu işin sonuçlarını kestirince, kendini yüce 
makama atan, eski liderini, izlemeye devam 
ediyor.

Ve, şöyle düşünüyor.
Bazı makamların, bazı yanlışları örtmemesi 

lazım.
- 35 yıldır siyasi yaşamımızda yer alan, tam 

hizmet" edecek iken, bir "çekinser destek" 
modası çıkaran, bu eski liderin "millete ne zaman 
hizmet vereceğini" merak ediyor.

- Geçmiş iktidarında, tarihimizin en büyük 
banka yolsuzluğunu, yaşayan bir partinin, "bu, 
yolsuzluk yanında, solda sıfır kalacak konularda" 
gösterdiği duyarlılığı, fazla samimi bulmuyor.

- Bir de, Refah Partisinin dışlanmasını 
anlayamıyor.

Refah Partisinin, bir koalisyon ortağı olarak, 
uygulamalarını görmek istiyor.

Belediyelerde gösterdiği başarıyı kafi gör
müyor.

Refah Partisinin, içerideki -ve dışarıdaki, 
ekonomik etkiliklerini ve dış politikadaki 
davranışlarını, görmek ve denemek istiyor.

Eğer, Refah Partisi denenmeden, büyük 
çoğunlukla iktidara gelirse, hem kendisi, hem de 
millet, şok yaşayabilir.

Bu partinin, bir koolisyön ortağı olarak;
- Hem , kendi kendisini,
- Hem de, yapacağı icraatlarla, halkın Refah 

partisini tanıması şarttır.
Değil mi, değerli okurlar? .

J

İKİ

kimisi ruh çağırır 
uzaktan mesaj alır 
erkek-dişi yumurcak 
yolda yolunu şaşırır!

Sırtını dayadığı 
kokmuş kaya balığı 
bilmez ki sakız olmuş 
sanır ki; gizli kadı!

Kadılar kumkuması 
paralı-para sızı 
fitneliğe soyunmuş 
arsızı,soytarısı! -

Ürperir ince ince 
bilge sezgi deyince 
elifi herif anlar 
şizofrenik düşünce!

Hem yazar hem tartarım 
özü, söze katarım 
uçuk-kaçık- sıradan, 
zamansız - mekansıza 
olmuşa, olanlara, olasıya bakarım!

12 Mayıs 1996 Gemlik

KABIZ DÜŞÜ
-Sonrakileri öncekilerin aleyhine kışkırtanlara.- 

Onu tanıdığım zaman 
bokunu altın sanırdı!
Gümüş bir tepside toplar, 
en yakınlarına sunardı!

26 Aralık 1996 Gemlik 
KÜHEYLAN

- Ek iş(!) yapanlara,- 
Sıpa gelip eşek gitmek 
de var bu dünyadan!
Vurulsa da sırtına zerduş palan 
küheylan yine aynı küheylan!

25 Mayıs 1996 Gemlik

GEMLİK REHBERİ
Gerekli Telefonlar Resmi Daireler
İtfaiye ■110 TEK Arıza 5132066
Polis İmdat 155 TEK İşletme 5134503"
Jandarma İmdat 156 Turizm Der. 5131274
Jandarma K. 5131055 Spor Sah. 5131900
Polis Karakolu 5131879 Orm. Böl. Şf. 51.31286
Gar.- Kom 5131206 Milli Eğt. Md. 5131174

Halk Eğt. Mrk. 5131846 -
Kaymakamlık Halk Kütüp. 5İ31353

Kaymakamlık 5131051 As. Şb. 5131057
Kaymakamlık Ev 5131052 Karayolları 5131308
C. Savcılığı 5131053 Liman Bşk., 5131133 .
C. Savcı Yrd. '5132954 Mal Md. 5131095
Emniyet M. 5131028 Nüfus Md. 5133742

Özel İd. Md. 5131507
Tapu Sic. Md. 5131414

ULAŞIM Müftülük
Gümrük Md.

5131364
5131411-5130024Uludağ lurızm 5131212 Tekel Md. 5131042Aydın Turizm 5132077 Ver. Da. Md. 5132360

İlçe Tar. Md. 5131186
İlçe Seç. Md. 5134994

Hastaneler Gemi Saatleri
Devlet Has. 5139200- Yalova -Sirkeci (İşgünleri)
SSK Hastanesi 5132329 ' 05.50- 13.05- 17.00.
Mer. Sağ. Ocağı 513106'8 Tatil Günleri 06,30-13.00-17.00

Deniz Otobüsü
TAKSİLER Yalova -Kabataş (İşgünleri)

Körfez Taksi 5131821 07.20-09.35-17.10
Çınar Taksi 513246.7 Tatil Günleri 10.35-13.30- 17.15
Güven Taksi 5133240 Yalova -Kartal (İş günleri)
Gemlik Taksi 5132324 07.30-09.00-10.30

12.30-14.45-16.45
18.15-19.30-20.00

Güneş ve cilt kanserine dikkat!
Ozon tabakasının delinmesinin, 

güneşin ültrgviyole ışınlarının zararlı et 
kişini artırdığı, bunun da cilt kanserleri 
açısından önemli bir risk oluşturduğu 
öğrenildi.

Gilt kanserlerinin yüzde 90'ının, cildin 
güneş ışınlarından etkilenen bölüm - 
lerinde görülür..

Vüzde görülen cilt kanserlerinin.

güneş ışınlarının yanı sıra, açık tenlilik, 
kimyasal kirlilik, röntgen ışınları ve kalıtı - 
ma bağlı olarak gelişir. Cilt kanserlerinin 
erken teşhisi halinde, iyileşme oranı yük - 
sektir. Yaz aylarında güneş ışınlarının 
yoğun olduğu 10.00-16.00 saatleri! 
arasinda güneşte kalmamaya özen 
gösterin.

Yaz aylarında, güneş altında kalmak 
__________ durumunda olanların

" MAKSATLARI AYNI "
İki kişi, hiç geçinemeyen, 

karı-kocadan bahsediyorlardı.
Bir tanesi, "Niçin boşanmıyor

lar kuzum?" diye sordu.
Öteki güldü.
"Boşanmakla karşıdakinin 

rahata kavuşacağını her ikisi de 
bildikleri için."

İnsanın aklına hemen, ANA 
YOL Hükümeti geliyor.

Ölümüne kavga devam 
ediyor. Ama... Ayrılamıyorlar.

İki tarafta, hükümeti karşı 
tarafın bozmasını bekliyor.

Halkın lehine yapılan, bir 
icraat yok.

Gözle görülen tek icraat. 
Çay taban fiyatlarının tesbiti. Ve 
yapılan erken ödemeler.

Bu da, Sayın Başbakanın 
Rizeli Hemşehrilerine bir kıyağı.

Hani.p Meşhur bir şarkımız 
var.

"Ne seninle, ne sensiz" diye.
Şu andaki, durumu ne güzel 

yansıtıyor, değil mi?

Sözlü-Yorum ■ ' 
"Şimdiye kadar hiç kimse, 
doğru Yolda kaybolmamıştır," 

"GOETHE"

Önümüzdeki günlerde, bizim 
doğru yolda, ezilenler ve kaybolanlar 
olabilir.

Belediye
Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet.
Su İşletmesi 
İtfaiye 
Muhasebe 
Yazı İş. Md. 
Su Arıza

M.

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 
Özgaz 
Tekgaz 
Ocakgaz 
Ergaz 
ipragaz 
Ha.başgaz 
Llkitgaz 
Yeni Likltgaz 
Alevgaz

5134521-23 
5134520 
5132432 
5134521-122 
5134521-115 
5132325 
5134521-182 
5134521-111 
Yalnız 185

513 12 95
514 17 00
513 16 37
513 16 37
513 88 43
513 22 59
513 45 46
514 28 41
513 65 00
513 40 95

Gemlik'te 
sinema günleri:

AİLE SİNEMASI
Bu hafta :

JUANJI
Tel: 513 13 29

Sayfa : 5

GEMLİK'TEN BİR 
ŞAMPİYON DAHA 

Şampiyonumuz Caner Taşkın, 
Gemlik Anadolu Lisesi, orta okul 
son sınıf öğrencisi.

Neler yapmış bakalım Caner 
Taşkın...

Milli Eğiitim Bakanlığı ile Milliyet 
Gazetesinin ortaklaşa düzenlediği 
"GENEL KÜLTÜR YARIŞMASINDA" 
Bursa birincisi olmuş.

Evet.. Gerçekten büyük "bir 
başarı bu.

Gemlik'li birçok aile, çocuk
larını daha iyi yetişsin diye, 
Bursa'dâki okullara gönderirken, 
Gemlik'te okuyan, ortaokullu bir 
genç, Bursa'daki genel kültür 
yarışmasını kazanıyor.

Aslında, burada bir başarı 
daha var.

Daha yeni öğretime geçen, 
Gemlik Anadolu Lisesi'de, görün
meyen şampiyon durumunda.

Caner T aşkının Gemlik 
Anadolu Lisesindeki başarısı, 
tesadüf değil.

"Nereden mi anlaşılıyor?"
Çünkü aynı yarışmada, 4. olan 

Derya Dinç'de, aynı okulun 
öğrencisi.

Gemlik Anadolu Lisesi, şimdi 
onurlu bir sorumluluğun altına 
girdi.

Şimdi... Tüm Gemlik'tiler, yeni 
ve daha büyük, başarılar bekli 
yor.

Belki... Önümüzdeki yıl, okula 
ilgi ve talep daha fazla olacak.

Sevgli Caner, sadece şampi 
yon olmakla kalmadı.

İki milyona yakın nüfusu olan 
Bursa'da, Gemlik Anadolu 
Lisesi'nin de, reklamını yapmış 
oldu.

Gemlik'li öğrencilerin, son yıl
lardaki bu çıkışı, ilerisi için umud 
vadediyor.

Bu "olumlu çıkışın", devamını 
diliyoruz.

koruyucu şapka kullan
ması, pamuklu, İnce ve 
kapalı giysiler gı 
•koruyucu krem sür_r nesi 
gerekiyor.

Cilt kanserine neden 
olan faktörlerden uzak 
durmak tedavisinden 
daha kolaydır.

çitte değişiklikler 
olduğunda dikkat edilme
si gereken belirtiler şun
lardır :

Yüzde, kulaklarda ve 
boyun bölgesinde kabar
cıklar, sırtta ve gögüste, 
ten rengi veya kahveren
gi leke oluştuğunda dok
tora başvurulmalıdır . 
Kanserin bu türü, deri 
kanserlerinin yüzde 75'ini 
oluşturur. Başlangıçta 
ağrısızdır. Yavaş yavaş 
büyür, tamamen 
iyleşmez. Nadiren de olsa 
sinirlere, kemiklere ve 
beyine yayılabilir.

Yüzde, kulaklar da, 
boyunda, el ve kollarda 
kırmızı leke veya düz yara 
şeklinde başlayan kanser 
türü ise daha çabuk 
yayılır. Lenf ve iç organ
lara sıçrayabilir.
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Meclis toplandı
Belediye Meclisinde daha sonra encümen üyelik

leri için gizli oyla seçim yapıldı.
Cumhuriyet Halk Partililer ile ANAP'lıların işbirliği ile 

yaptığı seçimlerde Engin. Kökçam ve İbrahim Koç 
encümen üyeliklerine seçildiler.

Refah Partisi ve DYP'yi üyeler seçimlerdeki ANAP- 
CHP işbirliği üzerine meclisi terk ettiler.

Daha sonra açık oyla komisyon seçimlerine geçil
di. Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonuna Aslan 
Özaydın, Hüseyin Ulukaya, Ömer Uzunkaya, Aydın 
Kaya (ANAP), İbrahim Koç (CHP) , İbrahim Çetin, 
Haydar Güj, Emir Bora, Ali Acar (DYP)

> İmar Komisyonu Kaya Kesen, Ali Avcı, Aslan 
Özaydın, Ayten Şendil, Şükrü Önal, Gül Buçukoğlu, 
Osman Sal, Ali Acar, Mahmut Küçük, Haydar Gül ve 
Kadir Özaydın seçildi.
/ Tarife Komisyonu üyeliklerine ise, Turhan Tunçkal, 
Şükrü Önal,. Mehmet Dinç, Kadir Özaydın ve Enver 
Şahin oybirliğiyle seçildiler

Öte yandan Gemlik Belediyesi'nin ortağı bulun
duğu Gemlik Liman ve Depolama Şti. yönetim kuru
luna ana sözleşmenin 4. maddesi gereğince 1 yıl 
süre ile görev yapmak üzere oybirliği ile Ayten Şendil 
seçildi.

Belediye Meclisi gündemde kalan diğer mad
delerin görüşmek için 20 Haziran 1996 perşembe 
günü yeniden toplanacak. ..

20 Haziran 1996 günkü toplantıda gündemin 
görüşülemeyen otopark yönetmeliği, imarla ilgli 
konular ve otobüs bilet tarifeleri ele alınacak.

Okullar
Boşadığı eşini 
bıçakladı.

II

GEMLİK

SARAY

LOKANTASI

DEVREN

KİRLİKTİR

Tel: 5131770

2219950

kapanıyor Kordonda KAPTAN 
EMLAK'tan

NOT ALINIZ ..

YENİ FAKS

NUMARAMIZ 
■ «i - “
Tel: 513 35 95

KÖRFEZ OFSET

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ

1995-1996 eğitim, ve 
. öğretim yılı İlçemizde 19 
Haziran 1996 çarşamba 
günü sona eriyor.

18 Eylül 1995 günü 
ilçemizde eğitim ve 
öğretime başlayan ilk 
ve orta dereceli okullar 
200 günlük çalışma prog 
ramını 19 Haziran 1996 
günü tamamlayarak, bir 
öğrenim yılını, daha 
geride bırakacaklar.
; 1995-96 öğretim yılın
da ilçemizde 326 branş 
öğretmeni, 270 ilkokull 
öğretmeni ile toplam 596 
öğetme.nle gör ev 
yaparken,.ana okulu ile 
ilkokullarda 7189 öğrenci 
öğrenim gördü. ‘

1 9 Haziran 1996 
çarşamba günü yaz tati
line girecek olan okullar
da, öğrenciler de bir yılın 
çalışmalarının karşılığı 
olan karnelerini alacak
lar. "

İlçe Milli Eğitim . 
mMdürlüğünden yapılan 
açıklamada Gemlik'te 
1995-96 yılında öğret
men ve derslik sıkıntısı 
çekil m e d i ğ i, Ana do I u 
Llsesi'nin yapımının hızla 
devam ettiğini, 
Osmaniye Mahallesinin 
ise önümüzdeki yıl yeni 
bir ilköğretim okulunun 
t.e m e I i n i n atılacağı n ı 
söylediler. ■

cinayet
8 ay önce boşadığı eşi 

Havva Sakar(31)'ı "kötü 
yala düştüğü" söylentileri 
üzerine Bursa'dan Emin 
İMlIran Kor donu'na 
kadar izleyen öfkeli koca 
Kutbey Teber(36) eski 
eşini,bıçak darbeleri İle 
öldürdü.

' Kçfhlı olay, geçtiğimiz 
hafta çarşamba günü 
meydana geldi.

kıraat işçisi Kutbey 
Teber, 8 ay önce 
boşadığı eşi Havva Sakar 
hakkında çevu esinde 
duyduğu söylentiler üze 
tine olay günü genç 
kadim, Bursa'dan itibaren 
izlemeye başladı.

Minibüsle Gemlik'e 
gelen Havva Sakar ile 
Kordonda buluşan ve 
tartışmaya başlayan ' 
öfkeli koca yanında 
taşıdığı bıçağıya, ağır bir 
şekilde yaraladı.

G e m I i k Devlet 
Hasta nesi'ne oradan 
Bursa Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan talihsiz kadın, 
tüm çabalara karşı kur
tarılamadı.

Yakalanan öfkeli koca, 
Kutbey Teber, çıkarıldığı 
mahkemece tutukla - 
narak, çevr emdeki 
dedikoduların kurbanı 
Oldum dedi.

O UMURBEY'DE 600 M2 BAHÇELİİESKİİ 
BÜYÜK UMURBEY EVİ 5.5 MİLYAR 1 

O GEMLİK ASKERLİK ŞUBESİ YANINDA 

DENİZ MANZARALI 650.000.000 
O MANASTIR'DA DENİZ MANZARAM 

,4. KAT 1 .000.000.000
O MANASTIR DA DENİZ MANZARALI, 
KALORİFERLİ ASANSÖRLÜ, 
1 SALON, 3 ODA 1.750.000.000
O GEMLİK'TE NATO YOLU CEPHELİ 400

M2 ARSA, 3 .200.000.000 
O KUMSAZ'DA DUBLEKS 

2 ADET VİLLA 3.200.000.000 
O ÇEŞİTLİ SANAYİ ARSALARI I 

620 DÖNÜM -160 DÖNÜM - 
90 DÖNÜM-20 DÖNÜM
O YALOVA BURSA ARASI 3 BENZİNLİK 

ÇALIŞIR VAZİYETTE 1 ADETİ 90 DÖNÜM 
1 ADEDİ 8 DÖNÜM
O YALOVA ÇİFTLİKKOY LAlEDERE ’de
ORMAN İÇİ ARSALAR,' - 
M2.Sİ. 100.000 LİRA
O YALOVA-ARMUTLU ARSASI 1000 

VİLLALIK 307 DÖNÜM DENİZ VE 
DOĞA İÇİ ARSA
O GEMLİK - BURSA YOLU ÜZERİNDE 1 

SANAYİ İMARLI ö'DÖNÜM ARSA 
(MİNAYAGABRİKASI YANI) - .

KAFTAN EMLAK
Mehmet KAPTAN

Tel: (0.224) 513 02 16 - 513 08 77
Fax : 513 49 25

ELEMAN 
ARANIYOR

' * W - «.Mır J

Pazarlamacılık konusunda deneyimli 
C sürücü belgesine sahip plasiyer 

eleman alınacaktır.
Müracaatlar mesai saatleri içinde şahsen 
yapılacaktır.^

GÜRNAK LTD.ŞTİ. (TUBORG) 
Gök Sokak No : 26 GEMLİK

Tel : (0.224) 513 14 79

Saat
/ 20.00 ile 08.00 

arasında
resepsiyon görevlisi 
olarak çalışacak

BAY ELEMAN
ARANIYOR

Emekli olması 
tercih nedenidir.

Gürle Otel GEMLİK
Tel: 513 49 24

MILTON

KÖRJt? OJStT
Matbaacılık-Yay incilik- Reklamcılık ve T anıtım Hizmetleri

AİLE ÇAY BAHÇESİ
Düşün, nişan ve özel günleriniz için 
rezervasyonlarımız devam ediyor 
İskele Meydanı GEMLİK Tel : 513 10 71
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TÜRKİYE'MİN EM ZENGİN DAVETİYE
ÇEŞİTLERİNİ VE FARKIMIZI GÖRÜN

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

Tel : 513 17 97-513 35 95

W
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DOĞRAMA VE PRES KARI SANAYİ

Müteahhit- Kooperatif ve şahıs inşaatlarında hazır 
kapı uygun fiyat, ödeme kolaylığı ihtiyaç sahipleri 

mağazamıza uğrayınız . Çeşitlerimizi görünüz

FARUK HELVACI
Hamidlye Mah. İstiklal Cad. Kaya Apt. Altı No : 113/D GEMLİK 
Tel: (0.224) 514 21 83 Fax : (0.224) 514 42 92
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Gazetemizin 24. yayın yılına girmesi nedeniyle 
bizleri telefonla arıyarak mutlu günümüzü

kutlayan, çiçek gönderme nezaketinde 
bulunan değerli okurlarımıza 

teşekkürü bir borç biliriz.
Gemlik KÖRFEZ Gazetesi

[pazar günü cezaevierindeki olayları protesto eden demokrat!k kitle örgütleri polis engeline takıldı. Polis, 20 kişiyi gözaltına cildi. Gemlik Körfezinde kılavuzluk hizmetleri 
yeniden özelleştirildi.

Gemport, 2 
römorkör aldı

ErCezaevlerindeki uygulamaları kınamak amacıyla, 
pazar günü Atatürk parkında toplanan DİSK - Eğitim

den - Tuncelililer Kültür ve Dayanışma Derneği ve 
HADEP'liler , basın bülteninin okunmasından sonra 
TBMM Başkanlığına ve İçişleri Bakanlığına .telgraf 
çekmek için PTT'ye doğru yürüyünce, polis engeli ile 
karşılaştılar. Polislerin dağılın çağrısına uymayarak 
PTT'ye doğru ilerleyen kalabalık, çopldrla dağıtıldı, 
Polis, demokratik kitle örgütü üyesi 20 kişiyi gözaltına 
alarak "Yürüyüş ve Gösteri Y asa" sına aykırı

davrandıkları gerekçesiyle mahkemeye şevketti.
Dün, Adliye de yapılan duruşma sırasında 

gözaltında bulunanların yakınları ve kitle örgütü, 
üyeleri hükümet binasına alınmadı.

Polis ve jandarmanın sıkı güvenlik önlemi aldığı 
duruşma sırasında gözaltına alanın 20 kişi serbest 
bırakıldı.

Olaylar daha sonra düzenlenen bir basın toplan
tısıyla kınandı.

Haberi sayfa 3 te

Gemlik Körfezinde bir 
süre önce tekellştirilen 
kılavuzluk hizltleri yeniden 
özelleştirldi.

Gemport, iki yeni 
römorkör alarak kılavuzluk 
hizmetlerine başladı.

1990 yılından itibaren 
deniz yollarına bağlı 
römorkörlerle kaptanların

Gemlik ve Mudanya 
limanlarında yürüttüğü 
kılavuzluk hizmetleri ' 
Gemport işletmesinin 
liman işletmeciliğinde 
geçmesinden sonra 
Başbakanlığa yapılan 
başvurular sonucu 
yeniden özelleştirildi.

Haberi Sayfa 3'de

Kablo hırsızları Borusan A.Ş.'ye dadandı

Kumla sahil yolu trafiğe kapanıyor
Turizm sezonunun başlaması 

nedeniyle Kumla'da devam eden 
‘çalşmalar hızlanırken, sahil yolu trafiğe 
«a patlıyor.
i K. Kûmla Belediye Başkanı Eşref 
■Sure Kumla'nın su, kanalizsyon gibi 
alt yapı sorunlarının tamamen çözüle
ceğim butun hızları ile yol, yağmur 
gideri ve çevrenin güzelleştirilmesi için 
çalışmaların hızla devam ettiğini 
Lyiedı

İlk, orta dereceli okulların kapan
masından sonra bu haftada üniversite 
sınavlarının yapılacağını belirten 
Başkan Güre, "Önümüzdeki hafta 
Kumla, yaz sezonuna tam olarak gire
cek. Sahilde bazı kanalizasyon 
bacaları ile yağmur giderlerinin 
tamamlanmasından sonra şimdi de 
Büyük Kumla sınırına doğru parke 
döşeme çalışmalarını büyük bir hızla 
devam ettiriyor, yolun alt tarafını ise

HAFTAYA BAKIŞ
O Kadri GÜLER

24. yıla girerken
Gemlik Körfez Gazetesi 24. yayın yılına elinizdeki gazete ile girdi.
Yerel bir basın organının yaklaşık çeyrek asır yaşamını sürdürme - 

si ülkemizde eşine az rastlanır olaydır.
' ’ 16 Haziran 1973'te eldizgisiyle dizilen sütunlar, Alman malı Viktoria 
marka sallama bir makinada katlanarak basılıyordu.

Binlerce huffat, kumpaslarda diziliyor, daha sonra çembere alı
narak makinada bir tane basılıp provası alındıktan sonra düzeltiliyor - 
du.

1984 yılında el dizgisinden makinalı dizgiye geçişte, kendimizi 
büyük bir ilerlemenin içinde sanmıştık.

0 günlerde ofset baskı tekniği ile gazete çıkan Anadolu basını 
yoktu. Büyük tekellerin İstanbulda kullandığı, daha sonra İzmit, Bursa 
ve Eskişehirde çıkardığı gazeteler vardı.

1993 yılı Gemlik Körfez'in ofset tekniğine geçiş yılı oldu.
Bilgisayar donanımlı dizgi tekneği, ofset baskı ile birleşince, 

gazetemiz pırıl pırıl bir baskı ile sîzlerin önüne geliyor her hafta.
Gemlik Körfez 23.yılında güçlü yazı kadrosuyla yayın yaşamını 

sürdürdü. Hiçbir ilçe gazetesinde böylesine güçlü kalemleri göre
mezsiniz.

Usta kalem, Araştırmacı Yazar Yılmaz Akkılıç, yıllar sonra yeniden 
aramıza katılırken, Bursa 2000 Gazetesinden gelen günlük yazı teklifini 
kıramadı. Ama, bizi de bırakmadı.

İnan Tamer, her hafta "Taşı Gediğine " köşesinde taşlamalarıyla 
hedefini buldu.

İkinci sayfamızı Akkıhç ile paylaşan Necati Kartal, gazetemize renk 
kattı.

Gonca Yerliyurt, onca yoğun işinin arasında Bursa' dan bizi 
yazılarıyla destemeye zaman buldukça devam ediyor.

Zebercet Coşkun, tarihimize ışık tutan yazılarıyla bize dün ile 
bugün arasında köprü kuruyor.

Erol Gürçay, “Yarı Şaka Yarı Ciddi" köşesinde, usta yazarlara taş 
çıkartan bir kalemimiz.

Dursun Ergüler, felsefe ve gerçeklik dolu şiirlerini zevkle okuyor
sunuz.

Gemlik Körfez ’ın sîzlere hazırlanmasında en çok emeği geçen bir 
daha var.. Bilgisayar oporetörümüz Serap Birlik ve baskıda, dağıtımda 
emekleri geçen Sadettin, Haşan, Ayhan ustalar, Orhan, Hulisiler...

Ve... bızlerln bugüne kadar yaşamamızda asıl katkısı olan 
okurlarımız..

24. yaşımıza kuponsuz, çekil işsiz, gösterişsiz bir şekilde, yazarıy - 
la, dizeniyle, basanınla ve dağıtılanınla birlikte gireceğiz bu gece.

Yılda bir gün hep beraber olacağız.
Sjzlere teşekkür ediyoruz. • 

yeşillendiriyoruz. Yüksel 
Kardeşler Sitesi önüne işe 
yapacağımız bir havuz 
içine Heykeltraş Tankut 
Öktem'in yapacağı, 
küçük yunuslar koya - 
cağız. Saat 08.00-10.00 
arası ticari araçların mal 
yükleme boşaltmasına 
izini dışında sezon boyun
ca sahilde araç ve park 
yasağına cuma gün 
başlayacağız. Bu yıl 
sorunsuz bir Kumla 
amaçlıyoruz" dedi.
6 yılda 3532 araç 
kayıt edildi 

Araç 
sayısında 
patlama

Gemlik Trafik Şube 
Müdürlüğü, 1990 yılından 
1996 yılına kadar 3532 
aracın kayıt ve tescil İşlem
lerinin yapıldığını bildirdi.' 

Gemlik'te 17-18 bin 
tescilli aracın bulunduğu 
söyleyen ilgili ler, ilçemizde I 
yaklaşık 4 veya 5 kişiye 1 
araç düştüğünü belirtiler.

Haberi sayfa 3'de

KISA KISA KISA
ANAP GENÇLİK 
KOMİSYONUNDAN 
YAZA MERHABA 
GECESİ
AhîAP Gençlik Komisyonu 
pazar günü saat 20.30'da 
B, Kumla Baytaş Hotel

1 Başı'nda yaza mer- 
gecesi düzenledi.

Gece, rüzgara rağmen 
nişîşeii geçti.

AHADOLU meslek 
LİSESİ ve KIZ MESLEK 
LİSESİ SERGİ 
DÜZENLEDİ
Gemlik Anadolu Meslek 
Lisesi ve Kız Meslek Lisesi 
reştrt^atelyesi öğrencileri, 
ortaklaşa sergi düzenledi. 
İlildi Haziran günleri 
^Ollye Sergi Salonu'nda 
izlenime sunulan çalış- 
malar, büyük ilgi gördü.

AŞURE GÜNÜNDE 
BULUŞACAKLAR
Anavatan Partisi Kadın 
Komisyonu üyeleri 24 
Haziran 1996 Pazartesi 
günü saat 13.00'de Milton 
Aile Çay Bahçesinde 

günü düzenlediler.

ATATÜRKÇÜ 
DÜŞÜNCE DERNEĞİ 
OLAĞAN GENEL
TOPLANTISI 
YARILAMADI
Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik Şubesi 2. 
Olağan genel kurulu 
•toplantısı geçtiğimiz hafta 
pazar günü çoğunluk 
Sağlanamadığı için yapıla- 
madt.
Gazi İlköğretim Okulu'nda 
yapttacak olan toplantı 23 
■Hipn. 1996 günü saat 
11.00' e ertelendi.

Haberleşmeyi
Gemsaz Mevkiinde 

bulunan Borusan - 
Bortrans - Boru Nakliyat 
ve Borçelik fabrikalarına 
giden telefon telleri 
kablo hırsızları tarafından 
ikinci kez çalındı.

Dün, telefonlarının 
çalışmaması üzerine

hatta kontrol yapan 
ilgililer, tellerin kesilerek, 
haberleşmeye 
kapandığını s öylediler.

100 metrye yakın tel 
çalan hırsızlar, dün 
Borusan fabrikasının 
bütün hberleşmesini 
engellediler.

Haberi Sayfa 3'de

İlkokullar arası Bilgi ve Kültür
Yarışması şampiyonu 11 Eylül

Gemlik İlkokulları ve İlköğretim okulları beşinci sınıf 
öğrencileri arasında geçtiğimiz hafta çarşamba günü' 
yapılan Bilgi ve Kültür Yarışmasında birinciliği 11 Eylül 
İlkokulu, ikinciliği Atatürk İlkokulu, üçüncülüğü ise Şehit 
Cemal İlkokulu elde etti.

11 Eylül İlkokulu'na kupası İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol 
Ateşli tarafından verildi. Haberi Sayfa 3'de

DR. ZİYA ÖZER'İ YURTTAN ETTİK, 

BULUŞUNA DEDİK NO...

AMERİKALI DEDİ :

GEL BAŞIMA KON.

NO 'YA ON! ...

İnan



jlHa*®1
18 Haziran 1996 Salı

11 Haziran 1996 Salı 
I8SSSWSSSSSSS{®^^_______

Gemlik KÖRFEZ Sayfab

Yılmaz AKKILIÇ

24. yıl

yazı yorum
Necati Kartal

HABİTAT 2 VE TBMM'DE "KÖRFEZ GAZETESİ

ölgünü

Gazetemizin 24. kuruluş 
yıldönümünü kutluyoruz. Önce 
şunu belirtmeliyim : Bir ilçe 
gazetesinin, tutarlılığından ve 
güvenilirliğinden hiçbir şey yitirmek
sizin 24 yıl boyunca yaşamını 
sürdürebilmesi hiç de "kolay" değil, 
tersine hayli "zor" şeydir.

Yani hem 24 yıl boyunca 
okurlarına birşeyler verebileceksin, 
hem de bıkıp usanmadan, Kadri 
Güler'in o pek iyi bildiği engelleri, 
olanaksızlıkları aşacak; bir yandan 
da siyasetin başdöndürücü 
labirentlerinde yitip gitmeyeceksin!

Bir yerel gazete veya dergi için 
çok önemli bu. Ama Gemlik 
KörfeZ i ben zerlerinden ayıran bir 
başka özelliği daha var ki, onu aşıl 
başarılı ve bir bakıma onurlu kılan 
da bu : Gemlik Körfez, Türkiye'nin 
yakın geçmişinde yaşadığımız ve 
ağır bedeller ödemek zorunda 
kaldığımız "12 Eylül rejimi“ne karşı, 
ülke çapında o koşullar altında 
direnebilen çok ender -hatta belki 
de 'tek'- yayın organı.

Evet, bu ülkenin anlı şanlı 
gazeteleri "12 Eylül generallerine 
yağ yakma yarışına girişmişken, şu 
küçücük Gemlik Körfez basının 
görevinin doğruları ve gerçeği yaz 
mak olduğunu unutmamaya ayrı 
bir özen göstermiştir. O günlerin 
Türkiye'sinde demir parmaklıklar 
arkasına tıkılan aydınlık insanların 
umudunu ışıtmaya küçücük de 
olsa katkı sağlamıştır sizin gazeteniz 
Gemlik Körfez

Evet, Cumhuriyet dışında anlı 
şanlı gazetelerimizin, sayfalarını 
Arjantin'deki dünya kupası haber
leri ve "cunta"ya övgülerle doldur
dukları, "idam" talebiyle yargılanan 
"Barışçı"lara ve "Sendikacı"lara 
duyarsız kaldıkları kara günlerde, 
bu dört sayfalık Gemlik Körfez 
Kartal Maltepe'nin zindanlarına 
tıkılanlara umut şırınga edebiliyor - 
du. Kemal Anadol, o günlerin 
anılarını derlediği kitabının 159. 
sayfasında şöyle anlatı yor bunu :

"Bu arada posta ile adresime 
Gemlik Körfez gazetesi gelmeye 
başladı. Bazı arkadaşlarımın ceza - 
evi adresine mektup yazmaya 
korktukları bu dönemde, adıma bir 
Anadolu gazetesinin gönderilmesi 
beni duygulandırmıştı.(...) Orhan 
Apaydın yazıları birkaç kez. 
'Kemalciğim, bu dönemde Babıali 
basını susarken böyle yazılar yaz - 
mak her babayiğitin harcı değil' 
diyordu. Türk Haberler Ajansı 
Genel Müdürü Niyazi Dalyancı ise 
üst ranzada piposunu tütürürken 
zevkle Gemlik Körfez okuyor, 
bazen sesini yükselterek duyduğu

memnuniyeti belirtiyordu."
Kitabında, benim o sıralar 

yazdığım "Haddini bilmek, 
bildirmek" başlıklı yazıma da yer 
veriyor Kemal Anadol. Tarih 15 
Mayıs 1982, yani "cunta"nın büyük 
veya küçük bütün dağları yarattığı
na inandığı, kendi gibi düşün - 
meyenleri asıp kestiği dönem, Şöyle 
yazmışım :

“Günümüzün kimi azgelişmiş 
veya gerikalmış ülkelerinin bdşbe - 
lası olan cuntalar, dış sömürü 
odakları ve emperyalist dengeler 
adına, kendi halklarını ola - 
bildiğince eziyorlar. Emekçi yığın
lara yaşamı zehir ediyor, insanlık 
dışı baskı yöntemleriyle kitleleri 
suskunlaştırıyor; sonra Arjantin'de 
olduğu gibi meydan mitinglerinde 
erkeklik gösterisine kalkışıyorlar. 
Ama hiç kuşkunuz olmasın, cunta
lara da haddini bildirirler."

Evet, gazeteniz o karanlık gün
lerde, dışarıdan içeridekilere tutul
muş bir "ayna" görevi yapıyordu.

Geçen akşam Olay gazetesin
den iki arkadaşla birlikte 35. 
Uluslararası Bursa Festivalinin etkin
likleri arasında olan "Folk Müzik" 
konserine gittik.

Konserde; "T.C. Kültür Bakanlığı 
İstanbul Devlet Modern Folk Müzik 
topluluğu, anonim hale gelmiş 
halk müziği parçalarını söyledi"

Biletler, ön sıra hariç 100.000.- TL 
idi,

Müzik topluluğunda tarihimizin/ 
kültürümüzün ve dünyanın diğer 
kültürlerinin yarattığı tüm enstüra- 
manlar vardı.

Bir yanda keman, viyolonsel, 
kontrabas, diğer yanda saz, davul 
ve kaval. Bir yanda gitar, bateri, 
flüt; diğer yanda, klarnet, sipsi, 
tambura ve silifkenin kaşığı...

Toplulukta belki çok meşhur 
vardı ama, benim tanıdığım bir 
Sevingül Bahadır, bir Asım Ekren

Sevgili okurlarım. Ben, Gemlik 
Körfez 'in yazarları arasında yer 
almaktan mutluyum ve bunun için 
kıvanıyorum. Çünkü inancıma 
göre, hangi ölçekte olursa olsun bir 
"gazete" ya da daha genel 
anlamıyla bir "medya" olanaksızlık
ları zorlayarak okurlarına veya 
izleyicilerine "doğrular" ı aktarmak, 
yansıtmak zorundadır.

Kadri Güler'in yönetimindeki . 
Gemlik Körfez güçlükleri gögüsle 
yerek her dönemde işte bu zorun
luluğu yerine getirmeye çalışmıştır. 
Bu gazete, Mehmet Cengiz Göral 
gibi bir yürekli demokrat yazarını, 
faşist saldırganların kurşunlarına 
kurban vermenin ağır sorumluluğu 
altında ve bilincindedir. Onun için 
demokrasiye, doğruya, iyiye ve 
güzele - kendi ölçeğinde de olsa- 
sahip çıkmak zorundadır . "12 
EylüPün o karanlık günlerinde de 
onun için demokrasiye sahip çık
mış, bir emirle kapatılmış, yazarı ve 
yöneticisi Sıkı yönetim 
mahkemelerinde yargılanmıştır.

Böylesi onurlarla taçlanmıştır 
Gemlik Körfez. 24 yıllık yaşam, kıyı - 
da kenarda "resmi ilan" alabilmek 
için düzene hulûs çakmakla değil; 
haksızlıklara, antidemokratik day
atmalara, yolsuzluklara karşı diren
mekle geçmiştir.

Onun içip Gemlik KörfeZ in 
yazarı olmakla kıvanç duyuyorum, 
gururluyum sevgili okurlarım. Beni, 
Gemlik Körfez! li olduğum için kut
layabilirsiniz.

Ben de sizi, Gemlik Körfez okuru 
olduğunuz için kutluyorum ...

vardı, Ha! birde 
abisi.

Tabi mağazin 
bilineni meşhur

Zülfü Livaneli'nin

dünyasında en 
damat Asım

Ekren. Batari'de performansı epey 
yüksekti.

Parçalar; "Havada Bulut Yok"tan 
tutunda, "Silifkenin Yoğurdu"na 
kadar 50 kadar folklorik ezgi ve 
türküydü.

Festivalin programına bir baktın, 
oda orkestrasında, rock müziğe, 
ud resitalinden, klasik halk mü 
ziğine, tasavvuf musikisinden, tan
goya; gitar resitalinden, türk sanat 
müziğine kadar epey zengin.

"Pop"ta unutulmamış. Mashar 
Fuat Özkan (MFÖ) bile çağırılmış. 
Ayrıca Okay Temiz, Erol Büyük 
burç'da var.

Dışarıdan Flamenko dalında 
"Gypsy Andaluz"; Gitar rezitali için 
"Pablo De la Cruz" çağırılmış.

Neyse, bence bir kısmı izlenir.
Şimdi gelelim Körfez Gazetesinin 

Habitat 2'de ne işi olduğuna.
Efendim gazetemizin köşe 

yazarlarından. Gonca Yerliyurt'ta 
konserdeydi.
) Kendisi Osmangazi Belediye 
Başkanlığının basın danışmanlığını 
yapıyor.

Bir ara Gonca yanımıza geldi, 
havadan sudan sohbet ederken, 
Olay gazetesinden İlkay Balaban, 
Habitat 2'de Küba Lideri Fidel

Castro ile ilgili gözlemlerini aktarı 
yordu. Tabi laf tekrar Habitata I 
döndü.

Köşe yazarımız Gonca 1 
Yerliyurt'ta Habitat'ın bir iki etkin- ' 
ligine katıldığından bahsederken^ 
statü olarak; "Gemlik Körfez 
Gazetesi köşe yazan" olduğunu 
belirtmiş ve Habitat'a “Gemlik 
Körfez"! de kaydettirmiş.

Ayrıca "Birleşmiş Milletler Presi? 
Carf'ta almış. Dolayısıyla biraz 
espri oldu ama, Kör fez 
Gazetesi'nin 24. yılına girişinde bîr 
hediye sayılabilir.

Konser dağılmıştı ki, dışarıya 
çıkarken bir den Bursa ' 
Milletvekillerinden Ertuğrul 
Yalçınbayır ile karşılaştık. Ertuğrul' 
Yalçınbayır, hem alçakgönüllülüğü 
hem de sosyal dünya ile ilişkileri ve] 
çalışmaları konusunda çok 1 
başarılı biridir.

Geçmişten beri benimde 
avukatım, hem de daha önemlisi 
iyi dostumdur.

Ayak üstü üçbeş dakika lafladık. 
Soruşturma dosyaları ile ilgilendiği
ni anlattı.

"Gazeteniz Gemlik Kör fez 
meclise sürekli geliyor " dedi. 
İnanın kurulan derneklere, yerel 
haberlere kadar, birçok şeyi] 
oradan öğreniyorum. Ayrıca her 
kurulan derneğe mektup, yazıyo-l 
rum, taleplerini soruyorum" dedi. 
"Bu yüzden gazeteniz benim için 
çok önemli" dedi.

Sağölsun. Kendiside bizim için 
önemli. Bizim için RP bir koalisyon! 
içlerinde' Türkiye için çok gerekli 
insanlarda; hiç tasvip etmediğime 
insanlarda var.

Neyse, bir ekip arkadaşımızı 
Habitat'tan, diğer dostumuz j 
meclisten gazetemizle ilgili önere 
edici bilgi ver di ya,- 24 yılın | 
raporunu yazarken bunlarıdır 
ekleyeceğiz.

Geçen yıl 23. kuruluş 
yıldönümünde İnan Tamer, Yılmaz 
Akklıç ve Kadri Güler ile laflamıştık.j 
Bu yılda, Gemlik'in 24 yılını değeri 
lendireceğiz.

Bu sohbet toplantısının 1 
sonuçlarını, bu köşede değerliJ 
okuyucularımıza aktaracağın® 
Hepiniz hoşçakalın, mutlu kalın. 1
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Pazar günü cezaevlerlndekl olayları protesto eden demokratik 
kitle örgütleri polis engeline takıldı. Polis 20 kişiyi gözaltına aldı.

Büyük göza İti
Cezaevlerlndekl uygulamaları protesto 

etmek amacıyla pazar günü ilçemizde 
toplanan bir grup, polis tarafından coplar
la dağıtıldı.

Olayda, 20 kişi gözaltına alınarak, 
mahkemeye sevk edildi.

Pazar günü, ilçe parkında toplanan 
DİSK- Eğitim-Sen - Tuncelililer Kültür ve 
Dayanışma Derneği ve HADEP'li yaklaşık 
70 eylemci, ilçe parkında cezaevlerindeki 
antidemokratik uygulamalara son yazılı 
pankart altında eylem yaptılar.

Tuncelililer Kültür ve Dayanışma 
Derneği'nin Yönetim Kurulu üyesi Yusuf 
Topçu'nun okuduğu basın bildirisinden 
sonra eylemciler, TBMM Başkanlığı ve İç 
İşleri Bakanlığı'na tepki faksı çekmek için 
PTT'ye doğru yürüdüler.

POLİS ENGELİ
Bu arada "tutsakları özgürlük", "İnsanlık 

onuru işkenceyi yenecek'1 şeklinde slogan 
dağıtan eylemciler, polis tarafından 
uyarıldı.

Eylemlerinde kararlı olan topluluk, 
PTT'ye doğru yürüyüşe geçince polislerde 
coplarla kitle örgütü üyelerinin üzerine 
yürüdü.

Bir anda savaş alanına dönen park 
önünde 20 kişi polis tarafından gözaltına 

Gemlik Körfezinde kılavuzluk hizmetleri yeniden özelleştirildi.

Gemport,
2 römorkör aldı

Gemlik Körfezinde bir süre önce tekelleştirilen kılavuzluk hizmetleri yeniden 
özelleştirildi.

GEMPORT, iki yeni römorkör ile kılavuzluk hizmetlerine başladı.
1985 yılından sonra Gemlik Körfezinde ilk kez limana gelen gemilere Amigo 

adlı firma tarafından başlatılan özel kılavuzluk hizmetleri daha sonraki yıllar da 
bu dalda rakip firmalarında hizmete girmesiyle firmalar arasında başlayan 
çekişme sonucu deniz müşteşarlığı zorunlu olmayan kılavuzluk hizmetlerini 
tekelleştirerek, deniz yolları işletmesine bağlamıştı.

1990 yılından beri deniz yollarına bağlı römorkörlerle kaptanların Gemlik ve 
Mudanya limanlarında yürüttüğü kılavuzluk hizmetleri GEMPORT işletmesinin 
liman işletmeciliğine geçmesinden sonra Başbakanlığa bağlı deniz müşteşar- 
lığına yapılan başvurular sonucu yeniden özelleştirildi.

GEMPORT, Ispanya'dan 1700 beygir gücünde 24 ton çekme kapasiteli 
"GEMPORT 1 ve Muammer Ağım" adlı römorkörler aldı.

Geçtiğimiz hafta cuma kılavuzluk hizmetlerini başlatığını söyleyen GEM
PORT Genel Müdür ziya Alkan, "2 milyon dolarlık yatırımla aldığımız 2 römorkör 
ile Gemlik ve Mudanya limanlarında kaliteli kılavuzluk hizmetleri yapacağız. 
Gemlik limanına kaydettiğimiz GEMPORT 1 ve Muammer Ağım adını 
verdiğimiz römorkörlerimiz ile titiz çalışma örneği sergileyeceğiz. Günün 24 
saatinde limana gelen gemilere kılavuzluk hizmetleri vereceğiz" dedi.

Kablo hırsızları Borusan'a dadandı.

Gemsaz Mevkiinde bulunan Borusan - Bortrans- Boru 
Nakliyat ve Borçelik fabrikalarına giden telefon telleri 
kablo hırsızları tarafından ikinci kez çalındı.

Borusan'ın telefon kablolarına dadanan hırsızlar, haf - 
fasonunu fırsat bilerek, Ata Mahallesi ile Harmankaya 
arasındaki telefon direklerindeki telleri keserek, ortadan 
kayboldular.

Dün, telefonların çalışmaması üzerine hatta kontrol 
yapan PTT İlgilileri, tellerin kesilerek, götürüldüğünü 
gördüler.

100 metreye yakın teli çalan hırsızlar, dün Borusan'ın 
bütün haberleşmesini engellediler.

PTT'nln çalışmasıyla geç saatlere doğru hat yeniden 
bağlanarak, Borusan grubunun dışarı İle olan haber
leşmesi yeniden sağlandı.

Olayla İlgili soruşturmayı sürdüren jandarma yetkilileri 
hırsızların en kısa zamanda yakalanacağını söylediler.

alınarak, sorgulamalarından sonra mahke
meye sevkedildi.

Cezaevlerindeki uygulamaları protesto 
amacıyla eylem yapan DİSK- Eğitim-Sen- 
Tuncellliler Kültür ve Dayanışma Derneği 
ve HADEP'liler toplantı ve yürüyüş yasasına 
aykırı davrandıkları için hakim önüne 
çıkarıldılar.

Gözaltına alınanların mahkemesi 
sırasında yakınları da Adliye binası 
önünde kalabalık oluşturdular.

Polis, mahkeme süresince hükümet 
binasına girenleri tek tek ararken, 
çevrede jandarma ve polis geniş önlemler 
aldı.

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Yasası'na aykırı hareket etmekle suçlanan 
Zeyner Özer, Nurettin Demir, Abdullah 
Çelik, Müslüm Dikme, Hıdır Ateş, İlhan 
Bozkürt, Murat Vural, Engin Yıldız, 
H.Hüseyin Özka, Erol Erkılıç, Yusuf Topçu, 
Salim Çakmak, Gülperi Doğan, Ali Araş, 
Ümit Canpolat, Mehmet Güneş, Fatma 
Erenler, İbrahim Aros, Adnan Kaya ve 
Mehmet Çelik isimli sanıklar, Eğitim-Sen'de 
toplanarak basın açıklamasında bulundu
lar.

Gözaltına alınan 20 sanık Adliye'de 
yapılan sorgulamalarından sonra serbest 
bırakıldı.

Cihatlı 
cinayetinin 
duruşması 
başladı

Cihatlı Köyü'nde odun 
tartışması nedeniyle Halil 
İbrahim Zengin adlı 
köylüsünü öldüren Selçuk 
Aydın'ın Bursa 2. Ağır Ceza 
Mahkemesinde duruşması
na başlandı.

Mahkemede kendini 
savunan Selçuk Aydın, Halil 
İbrahim Zenginin kendine 
hakaret ettiğini, bu neden
le cinayeti işlediğini iddia 
etti.

Halil İbrahim Zenginin 
çocukları ise cinayetin 
planlanarak işlendiğini, 
katilin cezalandırılmasını 
istediler.

İlkokullar 
arası Bilgi 
ve Kültür
Yarışması 
şampiyonu 
11 Eylül

Gemlik İlkokulları ve 
İlköğretim okullar arası beşinci 
Stftıf . öğrencileri arasında 
yapılan Bilgi ve Kültür 
Yolmasında 11 Eylül ilkokulu 
birinciliği elde etti.

..geçtiğimiz hqfta çarşam- 
bagünu saat 14.00'de Gemlik 
Lisesi- Kız Meslek Lisesi- Endüstri 
Meslek Lisesi salonlarında 
yapılan elemeli bilgi ve kültür 
yarışmasına 15 okul katıldı.

. Okulların beşer öğrenci İle 
temsil ettikleri yarışmada, 70 
.püdh alan 11 Eylül İlkokulu 
öğrencileri, şampiyon oldu.

Orhan Kurucan, Zeynep 
Deniz, Serkan Kar, Tuğba 
Özkan, Ömer Deniz'den 
Oluşan 11 Eylül İlkokulu birinci 
liği elde ederken, ikinciliği 
Atatürk İlkokulu, üçüncülüğü 
ise Şehit Cemal İlkokulu elde 
attı,

Gemlik ilkokullararası Bilgi 
Ve-költür Yarışmasında birincili 
âi elde eden 11 Eylül 
îlkplfeûluna "kupası, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Erol Ateşli 
icsrctfindan verildi.

aydın 11 Eylül İlkokulu 
Müdürlüğünü vekaleten 
yürüten Hüdayettin Fidan, 
ökül > öğretmen ve öğrenci 
fefirrfrt gruplarının başarından 
dolayı onur duyduklarını 
söyledi.

STOhBETı . CO$(KU(̂

Tarih içinde Gemlik ve Havalisi

YUNAN İŞGALİ ZAMANI II
Yunan askerleri Gemlik'te karargah kur

duktan sonra Rum ve Ermeni çeteleri 
Orhangazi ile çevresi köylerde akıllara 
durgunluk verecek eziyetlere başladılar.

Gemlik'teki İşgal Kuvvetleri 
Kumandanlığı bir dereceye kadar mani 
oluyor. Rum ve Ermeni çeteleri taşkınlıkları - 
na ve bu amaçla çevre köylerde bulunan 
İslam ahali Gemlik’kasabasına sevk edil! 
yor, kimileri kalıyor Gemlik'te, kimileri Bursa, 
İstanbul ya da başka yerlere gidiyorlardı. 
Yalıboyu köylüleri de Hilaliahmer (Kızılay) 
gemileri ile İstanbul taraflarına gönderildi. 
Yeni tehlikeli bölge sayıları Gemlik havalisi 
halkı, elden geldiğince emniyete alındı.

Gemlik esnafından Sayın Salih Erçek 
bakın nasıl anlatıyor o karışık günleri:

"Biz Orhangazili'yiz. Ben orada doğdum, 
onbir yaşlarıma kadar orada kaldım.

Yani Yunan askerleri bizim oralara 
gelene kadar, ama artık dirlik düzen 
kalmamıştı. İkide bir topluyorlar, çoluk 
çocuk hepimizi kasaba meydanına. Biz 
çocuğuz ama her bir şeye akıl erdirecek 
yaştayız. Birgün dediler ki Yunan askerleri:

- Orhangazi'yi boşaltacaksınız! Sizi 
Gemlik'e kadar salimen götüreceğiz. Öyle 
emir aldık. Oradan da gemiye biner 
gidersiniz! Burada kalan canından olur, 
sonra karışmayız.

............................................. • ................ ■,.............. ..........

R FNKWR^I ■
------- -Gonca YERLİYURT =

Yazarımız Gonca Yerliyurt'un yazısı elimize ulaş
madığından yayınlayamadık. Okuyucularımızdan 
özür dileriz. G.K.

6 yılda 3532 araç kayıt edildi

Araç sayısında 
patlama

Gemlik Trafik Şube Müdürlüğü'nden yapılan açık
lamada 1990 yılından 1996 yılına kadar 3532 aracın 
kayıt ve tescilinin yapıldığı bildirildi.

Yılbaşından sonra 360 araca 164 milyon lira para 
cezası kesildiğini söyleyen Gemlik İlçe Trafik Şube 
Müdürlüğü yetkililleri en az cezanın 110 bin en 
fazlasının ise 990 bin lira olmasının caydrıcı özellik 
taşımadığını, bu nedenle trafik kurallarının çiğnendiği
ni belirttiler.

Gemlik'te 17-18 bin arasında tescilli aracın bulun
duğunu belirten yetkililer ilçede yaklaşık 4 veya 5 
kişiye 1 araç düşüyor.

Gemlik'te trafik sorununun yerel yönetim, sürücü 
ve trafik görevliler ile çözülebileceğini bildiren ilgililer, 
Gemlik'te kısa vadede otopark sorununun çözüme 
kavuşturulmasının zor olduğunu söylediler.

Okullarda erken tatil
İlk ve orta dereceli okullarda 1995-1996 öğretim 

yılı 5 gün önce sona erdi.
18 Eylül 1995 günü başlayan öğretim yılı 19 

Haziran 1996 günü sona ermesi gerekirken, 
Valilikçe alınan karar ile 14 Haziran Cuma günü 
sona erdirildi.

Bursa iline bağlı tüm ilk ve orta dereceli okullar
da öğrenim gören öğrenciler, cuma günü okulların 
erken tatil edilmesi nedeniyle şaşkınlık yaşarken, 
karnelerini alamadılar.

İlk ve orta dereceli okul öğrencileri 1995-1996 
öğretim yılı başarı durumunu göster en karnelerini 
bu hafta içinde alacaklar.

Biz ailece başbaşa verip, ne 
yapacağımızı düşündük. Annem bir-yan
dan da toplanıyor. Bir kaç saatlik bir 
zaman vermişler. Değerli eşyamızla, kül- 
lüyetlice de bir parayı, ne olur ne olmaz, I 
yollarda soyuluruz! diyerekten annem bir 
torbanın içine koydu, sıkı sıkı bağladı tor
bayı, düğümledi, bize verdi. Biz, dbimle 
ikimiz, torbayı aldık ve bomba adı verilen 
zeytin fıçılarından birinin altına iyice 
gömdük. •

Ama, Yunandan sonra Orhangazi'ye 
döndüğümüzde hiç bir şey bulamadık. 
Annemin koynunda geri kalan paramız ye 
bir kaç parça ziynet eşyası bir bohça, bir 
sepet, sepetin içinde de kahve takımı, az 
yiyecek, öyle çıktık evimizden. Gemlik'e 
kadar da salimen geldik. Arada bir 
bohçamızı, sepetimizi yokluyorlardı asker
ler, işe yarar bir şey bulamayınca da 
üstelemiyorlardı.

Yunan askeri bizi salimen Gemlik'e 
getirme emri almıştı. İşgal Kuvvetleri 
Kumandanlığından, bu nedenle çalılıklar 
arasından çıkıp kafileye saldırmak isteyen 
Rum ve Ermeni başıbozuklardan bizi 
koruyorlardı.

Yunan askerleri ile Rum ve Ermeni 
çeteler esas zayiatı kaçarlarken yap
mışlar." Haftaya : Yunan İşgal zamanı 111“
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Akut KGEMLİK'TE SOSYAL YAŞAMİLAN
GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Dosya No : 1995/785
Armutlu ilçesi, Kapaklı köyü, kemer mevkiinde kain, kuzeyi Eyüp ve Ersoy 

Balgıç, güneyi kumsal, ötesi deniz, batısı Bahattin .Bal, doğusu Ali Erişkin 
taşınmazları ile çevrili tapu fen memuru Halil Blllci'nin 22.4.1996 tarihli 
krokisinde tesbit ettiği 772.16 m2. İlk taşınmazın davacı Ali Erişkin tarafından, 
senetsizden teşcili talep edildiğinden dava konusu taşınmaz hakkında hak 
iddiasında bulunanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içersinde mahkemem
izin 1995/785 sayılı dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur.

bağırsak 
hastalığına 
dikkat

Geçtiğimiz hafta İlçemizde yine yoğun bireylenme! 
ve sünnet trafiği yaşandı.
Belediye Düğün Salonu'nda, Belediye Evlendirme 
Memurluğu Odası ve değişik yerlerde yapılan tören
lerde çiftler, yaşamlarının birleştirdiler.
Saba ve Mahmut Solaksubaşı'nın oğulları Selim ve 
Sinan 15 Haziran 1996 günü Altınceylan Tesis'lerinde 
görkemli bir şekilde sünnet törenleri yaptılar.

İ

P 
kj

İLAN
GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Dosya No : 1995/924
Yalova ili, Armutlu ilçesi, kap;aklı köyü, ova mevkiinde kain, doğusu Refiye 

Gültekin, batısı köy yolu, kuzeyi İsmet Içöz, güneyi Cengiz Er doğan taşınmaz 
lan ile çevrili tapu fen memuru Halil Blllci'nin 14.6.1996 tarihli krokisinde.tesblt 
ettiği 186.86. m2.lik taşınmazın davacı Rıdvan Esen tarafından tesçili talep 
edildiğinden dava konusu taşınmaz hakkında hak iddiasında.bulunanların 
ilan tarihinden itibaren 3 ây içersinde mahkememizin 1995/924 esas sayılı 
dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur.

DBRMEGİ BAŞKANIZDAN :

Etniğimizin genel kurul toplantısı 14 Temmuz ÎÇtepggar gunusoçt

YÖNCO^KÜRÛİİff

: ve yoklama ;..
^j^i^^aHıOİUŞUmUVeSaygtrdurUŞU:

jjj ; 4- Yeni yönetim ve denetim kumltemnın seçimi 
:::g::Şs:3996:¥di:tahmtnigeiipgider:t)ütçesmlngörûştıtarek: kabulü.

:|::7;- pilek ve istekler
$-Kçtpqniş, •

edin!
Gemlik Lisesi Nevzat Gür ile Ayçan Gür'ün oğullan 
Oğuz Han 14 Haziran 1996 günü Atamer turistik tesis- 
leri'nde sünnet düğünü ile erkekliğe ilk adımı attı,

Havaların ısınmasıyla birlik - 
te akut bağırsak enfeksiyon
larına sıkça rastlandığı ve 
hastalıktan korunmak için 
kişisel temizliğin yanı sıra 
besinlerin ve sıvıların temiz 
İiğine de dikkat edilmesi 
gerekiyor.

Ağız yoluyla bulaşan 
enfeksiyonların, besinlerin ve 
suların kirlenmesinden kay
naklanıyor. Sıcak ortamlarda 
mikroorganizmalar çok kolay 
ürerler. Mikroorganizmalar İle 
temas eden yiyeceklerin 
tüketilmesi bağırsak enfeksi 
yontanına neden oluyor.

Akut bağırsak enfeksiyon
larından korunmak için sebze 
ve meyvelerin bol su ile yıkan
ması, açıkta satılan, bek
letilen yiyeceklerin 
tüketilmemesi, bağırsakları 
uyaran posalı yiyeceklerden 
kaçınılmalıdır.

Bağırsak enfeksiyonunda, 
su tutucu özelliği yüksek olan 
şeftali, elma, haşlanmış 
patates, pirinç ve yoğurt türü 
besinler tüketilmesini öneri 
llyor. Kişisel temizliğe özen 
gösterilmeli, eller bol bol 
yıkanmalıdır. Hastalık > 
görüldüğünde en yakın sağlık 
kuruluşuna başvurulmalıdır. 
Sıvı kaynatılmış su, tüzlu, 
ayran, kola, limonata ve çay 
gibi İçeceklerle karşılanmalı, 
şekerli besinlerden uzak durul
malıdır.

Selami Günüm ve Münevver Demirci 
10 Haziran 1996 Pazartesi günü Belediye 
Evlendirme Memurluğu Odasında

Dursun Elikesik ve Gülbahar Özdemir 11 Haziran 
1996 Salı günü Belediye Düğün Salonu'nda

Enver Genç ve Ümmühan Geyik
13 Haziran İ996 Perşembe günü Belediye 
Evlendirme Memurluğu Odası'nda

İbrahim Sucukçu ve Arzu Yalazan 13 Haziran 1996 
Perşembe günü Bayraktar Düğün Salonu'nda

Halil Gün ve Yeşim Özer 14 Haziran 1996 
Cuma günü Belediye Düğün Salonu'nda

Ali Onur ve Mükerrem Kunduracı 15 Haziran 1996 
Cumartesi günü Bayraktar Düğün Salonu'nda

Mehmet Ali Ata ile Meltem Yıldız 15 Haziran 
1996 Cumartesi günü Milton Aile Çay 
Bahçesi'nde

Sabri Baydar ile Demet Ter 16 Haziran 1996 Pazar 
günü Miltön Aile Çay Bahçesi'nde

Doğan Erten ile Şennur Potur 16 Haziran 1996 
Pazar günü Bayraktar Düğün Salonu'nda

Mete Öğüt ile Aylin Temel 16 Haziran 1996 Pazar 
günü Belediye Düğün Salonu'nda

Cemalettin Filiz ile Hatice Cavidan Öcal 16 
Haziran 1996 Pazar günü Belediye Düğün 
Salonu'nda dünya evine girdiler.

KOKJEZ OJSE'c
Matbaacılık-Yay incilik- Reklam cılık ve Tanıtım Hizmetleri

Düğün- Nişan-Sünnet yanacakların dikkatine;
Türkiyenin en kaliteli, her bütçeye uygun davetiyeleri bir günde basılarak teslim edilir.

"Zengin çeşitlerimizi va farkımızı görün"

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

Serbest Meslek Makbu^u-Kartvizit-EI İlanı-
KÖRFEZ OFSET VE GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ BİR KADRİ GÜLER KURULUŞUDUR

20 DAKİKADA BİLGİSAYAR SİSTEMLİ KAŞE VE MÜHÜR İŞLERİ YAPILIR.
Gazhane Cad. Fikret Oto Elektrik yanı No : 51/A GEMLİK

Tel ; 513 17 97 Fax : 513 35 95
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■ afeılteıStlfe, 
■m Im Tefek 
ateinpter,

»ür kösesi“s
Ttursun E^gÜL'E^

TAHTA ATLILAR
-ZEUS'UN CÜZZAMLI ELLERİ-

-Aslolan kimlerin, ne İçin birlikteliğidir.
Bunun görünmeyen (!) yanıdır.
Sorun da çözüm de buradadıri-

YAri fAI<A YAri ■ CİDDÎ I

■ lûrto^ 
Uavrinitk 

tdkria>q

Daha dün çocuklarımızı devşirip 
eğitip üstümüze saldınız!

■Kızlarımızı ganimet sayıp 
saraylarınıza cariye aldınız!

[Düh dündür', bugün bugün"
Demirci 
lü Belediye 
indi

[değil! Unutmadık hiçbir şeyi! 
Bir Allah bir de biz biliriz 
ne acılar çektiğimizi!

üknnrllR 
Salonunda

|şte elimize düştünüz şimdi
[kiminiz işçi, kiminiz siyasi!
[Burnunuzdan fitil fitil getireceğiz
[Çektireceğiz dün bize çektirdiklerinizi!

ık 
liBdedht 
ı’nda

Yok artık vülger patavatsızlık 
lihale ederiz işbirlikçilerimize! 
[Şeytana inanırız, yardımcımızdır, 
İnce ince münasipçe siz kerizlere!

in 13 Haz® ü 
a Salraıırnda

naran UM 
domı'ndj

JntDijrâ I

r.

"Kendi çocuklarınızı göndereceğiz 
erkek-dişi, geliş-dönüş biletli!
[Avanaklar meçhulün failini arayacak 
lenfe! dangalaklar "Agatha Kristİe" 
[kesilecek anlı-şanlı (!) basınınızda!
[Oysa devlet-i aliler bilecek neyin ne olduğunu 
[sen söyle, yok sen söyle diye 
biri diğerine atacak topu!

* * *
[Karakter özürlüler, akıl fukaraları, alıklar 
kılkuyruklar, yalnızlar, özel tip dullar...

.Eh malzememizdir! Fitilleriz, zilleriz, üfürükleriz!
Ola ki: kendini ağırdan satan olur 
[önce paraya boğar, sonra anasını belleriz!

Ne ki; her hal-ü İcarda İSTANBUL'A 
Ankara'ya, Mersin'e, Adana'ya... 
Teşrif etmiş bulunuyoruz Tahta Atlarımızla! 
Hizmette kusur edersek eğer bağışlamayın 
siz bağışlasanız da biz bağışlamayız 
anası avradı olsun sizi bağışlayanın!

En masum kavramlarla çalışacağız 
bütün dayanaklarınızı birer birer elinizden 
alıp, en hassas noktalarınızdan vuracağız 
moleküllerinize ayırıp birbirinize kırdıracağız! 
Genç-yaşlı, dul-bekar, falanca filanca 
yöreli, okumuş-cahil.kadın-erkek...
Laz, çerkez, kült türk, ermeni, gürcü... 
Biz değil çamuru birbirinize attıracağız, 
inanç, mezhep, düşünce farklarınızı kullanacağız!

Duygularınızın bile haritasını çıkarmışız 
entelleriniz cakasını atacak “bilgi çağı" nın 
biz kaymağını alacağız!

i Tuzaklar kurup hatalar yaptıracağız 
şaşkına döneceksiniz her sabah bir yeni şokla 
biz değil, tokatı kendinize attıracağız!

Arşivimizde bütün bilgiler, . 
zamanlama-mekahlama taktiğimiz! 
Entelleriniz stratejiler peydahlayacak 
bu da bir parçasıdır taktiğimizin 
aklınızı daha da karıştıracak!

' Peki stratejimiz! Yok öyle yağma!
Yasalarını kendi koyanlardanız . 
harc-ı alem olanlarını yazar

I yazısını kendimize saklarız!
29 Mayıs 1996, Gemlik 

ÜÇBİRCİLER
' Sağ eliyle alıp sağ 
cebine koyanlara 
sözüm yok!

Sol eliyle alıp sol 
cebine koyanlara da!

Ama var ya onlar 
sol eliyle alıp 
sağ cebine koyanlar... 
Öçbir olsalar da çekilmiyorlar!

12 Haziran 1996 BURSA
BİLEN KARDEŞLER

VE ÜFÜRÜKÇÜ AFORİZMAS1
-Anlaşılan Ağca ve gibiler de öldürülen 

devrimciler de böyle yönlendirilmiş-
Bu çektiklerinin nedeni
Papa'nın ta kendisi 
diyor, mafya müsveddesi!
Terörist yaratacak aklınca, 
diyor ki; devlet destekli!

Ar ür 4r

Bilgi topluyor, bilgi satıyor 
zilliyor, fitilliyor, üfürüklüyor! 
Sol-sağ, orta-kenar ve saire 
kadın faşizmine kadın hakları diyorl 
Hepsi palavra doğal ki!
Kadını kadına, insanı insana ezdiriyor 
troçkist, neofaşist Kelvinist Eğlencecil 

★ ★ *
Şantaj yapıyor, toplumdan dışlıyor 
ölümle tehdit ediyor, haraç topluyor! 
Aşk, sevgi, iyi-güzel, barış ... karşıtı 
her şeyin anası da babası da kavga diyorl

11 Haziran 1995 Gemlik

POLİTİKADA UYGULANAN 
"ÇİFTE STANDART"

Refah Partisi, son üç ayda, hep ülke 
gündemindeydi.

- Önce, soruşturma önergeleri ile, 
dikkati çekti.

- Sonra, ANAYOL Hükümetinin güven 
oylamasının iptali için, ANA YASA 
MAHKEMESİNE yapılan başvuru.

- Ve , son olarak, 2 Haziran seçim
lerinde, kazanılan yeni başarı.

Evet... Refah Partisi, özellikle, son üç 
aydır, ülke gündemini tayin etmesine rağ
men, bir türlü dışlanmaktan kurtulamıyor.

Belki de, dünya parlemento tarihinde 
ilk kez, bir hükümetin güvenoyunu, yük
sek mahkemeye iptal ettiren bir partiyi, 
diğer partiler içlerine sindiremediklerini 
söylüyorlar.

Hem sistemin içinde kabul edileceksin, 
verdiğin önergelerle, yaptığın iptal başvu
rularla sistemi sallayacaksın, ama bütün 
bunlara rağmen, diğer partiler tarafından 
dışlanacaksın.

Refah Partisinin,, zaman içinde*, 
kamuoyuna sunacağı, bazı hayali uygula
maların, hem kendisi ve he,m de, halk 
tarafından görülmesi lazımdır.

Refah Partisinin dışlanması sürdükçe, 
halkın, bu partiye olan ilgisi, daha çok 
artacaktır.

Belki de, yeni genel seçimlerde, tepki 
oylarının desteğiyle, Refah Partisi,'tek 
başına iktidar adayı, olacaktır.

Refah Partisinin yükselişini durdurmanın 
yolu, onu dışlamaktan ziyade,, sistem 
içinde hükümete ortak etmektir.

Bu partiyi dışlamak, hem demokrasiye 
uymaz, hem de daha fazla büyütür.

AKILLI PAPAĞAN
Sınırdan canlı papağanla, gire

meyeceğini bildiğinden, adam 
hayvanı torbaya soktu.

Gümrükçü, torbada ne 
olduğunu sorunca;

- "Kırılacak eşya" dedi.
Gümrükçü, pek inanmamış 

olacak ki torbaya bir yumruk 
vurdu.

Bunun üzerine, içerdeki akıllı 
papağandan ses geldi.

"Şangır şungur, şangır şungur" 
diye..

Yasaların, kuralların nasıl çiğ
nendiğini anlatan, zarif bir fıkra..

Tabii.. Her zaman torbalarda, 
papağanlar olmuyor.

Maalesef, uyuşturucu torbaları, 
tüm dünyada kol geziyor.

Uyuşturucuya başlama 
yaşının, ortaokula kadar düştüğü 
istatistiklerden anlaşılıyor.

Bu alışkanlığın sadece, Batı 
Toplumundaki gençlere özgü 
olduğunu, zannederdik.

Şimdi.. Her hafta bir gencin, 
eroin komasından öldüğünü^ 
haber-programlarından öğreni
yoruz.

Ve.. Çok üzülüyoruz.
Yasalardaki cezaların, artması 

şart.
Uygulamada çok iyi tedbirler, 

alınması lazım.
Hatırlarsanız, ülkenin en büyük 

uyuşturucu madde kaçakçısı,- 
cezaevinden duruşma salonuna 
gelirken, görevlilerin elinden 
kayıverdi.

Diğer suçlu olan bir bayan ise, 
hapis cezasını çekti.

Şimdi serbest ve televizyonlar
da, boy gösteriyor._______________

Sözlü - Yorum
İNSANLARIN EN TATSIZI, 
HİÇ DEĞİŞMEYENİDİR" 

BENJAMİN FRANKLİN
Herhalde, yeniliğe kapalı, "statükocu
lar" kastediliyor.

" BİRİ KAÇARKEN 
DİĞERİ KOVALIYOR"

Büyük Sermayenin kontrolün
deki, "Merkez Sağ" ın kaybettiği 
oylar , nereye yöneliyor.

24 Aralık seçim sonuçlarına 
göre, bu oyların;

- Önemli bir kısmının, Refah 
Partisine,

-Bir bölümünün de Demokratik 
Sol Partiye, kaydığı gözlendi.

Geçen zaman içinde, Refah 
Partisinin iktidar ortağı olabilmek 
için, bütün imkanlarını, ala - 
bildiğine zorlandığını göldük.

Demokratik Sol Partinin ise, ikti
dar ortağı olmaktan, sür ekli 
kaçtığını, olaylara açık tavır, koy
mak yerine, "çekimser destek", 
yolunu seçtiğini izledik.

24 Aralıkta oy kazanan, bu iki 
partinin, iktidar olma konusunda, 
izledikleri bu yöntemleri, halkımız 
2 Haziran seçimlerinde, yeniden- 
değerlendirdi.

Hükümet olma arzusunda olan 
ve bu konuda, cesur bir görüntü 
veren, Refah Partisinin oylarını 
artırdı.

Kararsız ve "çekimser" 
davranışlar sergileyen ve her türlü 
hükümet oluşumlarının, dışında 
kalmayı tercih eden, Demokratik 
Sol Partinin, oylarını düşürdü.

Yakın zamanda, yapılacak bir 
Genel Seçimde halkın bu değer
lendirmesinin, daha net bir 
biçimde, seçim sandıklarına yan
sıyacağını göreceğiz.

Yani... Refah Partisinin oyları 
daha çok artarken, oylarının 
artacağını ümit eden Demokratik 
Sol Parti, büyük bir ihtimalle bu 
hedefine ulaşamayacak.

Halkımız, "biraz kuşkulu 
olmakla birlikte", Refah Partisinin 
icraatı kadar, Demokratik Sol 
Partinin de hükümet ortaklıkların
da, hevesli görünmesini istiyor.

Kulak mantarı nemli ortamı seviyor
- Nemli ortamlarda daha kolay, 

üreyen kulak mantarı, dış kulak yoluna 
yerleşerek işitme bozukluklarına yol 
açabiliyor.

Bilinçsizce antibiyotik, kansere karşı 
etkili strostatik ilaçları kullananlar ile 
vücut direnci düşük olan kişilerde kulak 
mantarı riskinin yüksek olduğu öğenildi.

Bu kişilerin her türlü nemli ortamda 
kulak mantarına karşı dikkatli olmaları

GEMLİK REHBERİ
Gerekli Telefonlar
itfaiye 1 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat. 156
Jandarma K. 5131055
Polis Karakolu 5131879
Gar. Kom 51.3.1206

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

ULAŞIM
Uludağ Turizm 5131212
Aydın Turizm 5132077

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

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi

TAKSİLER
5131821.
5132467
5133240
5132324

gerekiyor.Dış kulak yolundaki fırsatçı 
mantarlar nemli ortamda kolayca 
ürerler. Kulak mantarından korunmak 
için dış kulak yolundaki kpruyucu taba
ka tahriş edilmemeli, kulak kesinlikle 
yabancı cisimlerle karıştırılmamalıdır. 
Kaşıntı, akıntı, şiddetli ağrı gibi belirtileri - 
olan kulak mantarına karşı, erken 
dönemde tedavi olunmalıdır .Aksi 
takdirde hastalığın ilerlemesi ve orta 
__________ kulağa inmesi, burada ilti-

Gemi Saatleri

Resmi Daireler Belediye
TEK Arıza 5T32066 Santral 5134521 -23
TEK İşletme 5134503 Başkanlık 5134520Turizm Der, 
Spor Sah. 
Orm. Böl. Şf. 
Milli Eğt. Md.

5131274
5131900 
5131286'
5131174

Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su İşletmesi 
İtfaiye

5132432 
5134521,-122 
5134521-115

Halk Eğt. Mrk. 5131846 5132325
Halk Kütüp. 5131353 Muhasebe M. 5134521-182
As. Şb. 5131057 • Yazı İş. M d. 5134521-111
Karayolları 5131308- Su Arıza Yalnız 185
Uman Bşk. 5131133 TÜP DAĞITICILARI
Mal Md. 5131095 Aygaz 513 12 95
Nüfus Md. 5133742 Özgaz 514 17 00Özel İd. Md. 5131507 Tekgaz 513 1637
Tapu SIc. Md. 5131414 Ocakgaz 513 1637
Müftülük. 5131364 Ergaz 513 88 43
Gümrük Md. 5131411-5130024 İpragaz 513 22 59
Tekel Md. 5131042 Habaşgaz 513 45 46
Ver. Da. Md. 5132360 Likit gaz 514 28 41İlçe Tdr. Md. 5131186 Yeni Likitgaz 513 65 00ilçe Seç. Md. 5134994 Alevgaz 513 40 95

Yalova -Sirkeci (İşgünleri) Gemlik'te
05.50 -13.05 -17.oo. sinema günleri:

Tatil Günleri 06.30-13.00-17.00 ”

Deniz Otobüsü
Yalova -Kabataş (İşgünleri) . cIucuaci

07.20-09.45-12.40-15.00-17.15-19.30A,uls
Tatil Günleri 10.20-13.30-16.15-19.0CBU hafta :

Yalova -Kartal (İş günleri) KIRIK OK
07.30-09,10-10.45

13.00-14.30-16.00-17.30-19.00-20.30 Tel: 513 1329

haba yol açar ve işitme 
bozukluğuna neden- ola
bilir; ■

Yazın naylon 
giysilerden 
kaçının

Yaz aylarında naylon türü 
giysilerin alerjiye neden 

^olduğu bildirildi.
Yaz aylarında naylon 

giysilerden sakınılması 
gerekiyor.

Her mevsimin kendine 
özgü giysileri bulunuyor ve 
buna özen gösterilmesi 
gerekiyor.

Naylon giysiler terlemeye 
neden olarak vücuttaki su 
kaybını artırıyor.

Giyim kuşam tarzımız, 
sağlığımız açısından önem 
taşımaktadır. Sıcak yaz gün -» 
lerinde giyilen naylon 
giysiler, deride döküntüye 
ve çeşitli alerjik reaksiyon
lara neden olmaktadır. Bu 
nedenle yaz aylarında 
pamuklu, yünlü ve hafif 
giysiler tercih edilmelidir.



Gemlik K( KÖRFEZ

Başkan Nurettin Avcı, Evliya Çelebi gibi.
Yaz

Ankara'dan geldi Gemliklileri kampları
korumakİstanbul'a gitti başladı

ANAP İlçe Başkanı Adnan 
Tekin, açıklama yaptı.

il Haziran 1996 Salı 
"HTSffazIrân 1996 Salı

görevimiz „
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ANAP-DYP hükümetinin yıkılmasından sonra son 
günlerini yaşayan koalisyondan birşeyler kopartmak 
isteyen Belediye Başkanı Nurettin Avcı, geçtiğimiz 
haftasonunu Ankara'da geçirdi.

Çeşitli Bakanlıklara giderek, Belediye ile ilgili işleri . 
takip eden Başkan Avcı, cumartesi günü ilçemize 
döndükten sonra dün sabahta İstanbul'da 
toplanan Marmara Beldiyeler Birliği toplantısına 
katıldı.

Küçük Kumla Belediye Başkanı Eşref Güre'nin 
katıldığı Marmara Belediyeler Birliği toplantısında 
Marmara Denizi çevresinde bulunan belediyelerin 
sorunları ele alındı.

SATILIK
O Hisartepe Mahallesi
108 Evler 11. Blokta SATILIK DAİRE
Müracaat için :
Tel: (0.224) 513 17 97 GEMLİK

GEMLİK

SARAY

LOKANTASI

DEVREN

KİRALIKTIR

Tel: 5131770

2219950

mAp ARApr/oR

KAYIP

Gemlik Nüfus 
Memurluğu'ndan 

aldığım nüfus 
cüzdanımı, 
kaybettim..

Hükümsüzdür. :

Yalçın GÖLOVA

Anavatan Partisi İlçe 
Başkanı Adnan T ekin, 
ANAP yöneticilerinin 
öğıetmen dövdükten 
sonra karakola düşen bir 
gencin serbest bırakılma
ması nedeniyle - 
görevlilerin, tayinlerinin 
çıkırtılıyor şeklinde 
gazetemizde çıkan yazı
dan sonra açıklama 
yaptı.

Adnan Tekin, böyle bir 
konunun olmadığını, 
Gemlik, Emniyetindeki 
atamaların süre dol
masından meydana 
geldiğini belirterek, şunları 
söyledi..

"Biz, parti olarak 
karakolların şef faf 
olmasını istiyoruz. 16 
yaşındaki bir gencin her 
ne suçtan olursa olsun 
karakolda günlerde aç 
bırakılması ve işlediği 
suçtan dolayı ailesine 
haber verilmemesine 
üzüldük. O öğrencinin 
öğretmenini dövmesini 
benimsemiyor, kınıyoruz. 
Ancak, karakolda da 
hiçbir Gemlik'linin 
işkence çekmesini, baskı 
görmesine rıza göster 
meyiz. Bizim tepkimiz 
bunadır."

„ ’ Milli Eğitim Bakanlığı'na 
bağlı olan ve ilçemizdeki 
Hasgnağa ve Karacalli 
Tesislerinde sezonun ' ilk 
ikdmpları geçtiğimiz hafta 
başladı.
| 10-21 Haziran 1996 ta 
flhleri arasında Bursa ve 
çevresindeki illerdeki 
Küçük izci yavru kurt kamp 
lan devam ediyor.
? Sabah saat 07.30'da 

kctlîhsn küçük izciler, 
'odalarını düzelttikten 
sonra, kahvaltılarını 
|Bi|^lak. günlük çalışma 
programlarını uyguluyorlar.
' Haftasonunda sona 

erecek olan küçük izci ve 
yavru kurt kampında, 
kampta veda gecesi 
düzenlenecek.
. ... 200 er öğlenci kapasiteli 
eldn Karacalli ve 
Haşana ğa kamplarında 
geçtiğimiz yıl orğanizas 
yon-bozukluğu nedeniyle 
yeterli doluluk sağlana
mamıştı.

Bu yıl kampların, daha 
Kapasiteli geçeceğini ve 
denizden yararlanmak 
isteyen öğrencilerin kamp 
İare? başvu ra bileceklerin i 
belirten ilgililer, üçüncü ve 
:dahd sonraki devrelerde 
orta dereceli okul öğrenci
lerinin yararlanacağını 
belirttiler. Kamplardan 
Öemîik'li öğrenciler de 
yararlanıyor.

12 Haziran 1996 gunu 
Gemlik İlkokullar arasında yapılan 

Bilgi ve Kültür Yarışmasında İ| 
birinciliği elde eden 11 Eylül İlko'fl 

5. sınıf okul öğrencilerimiz^
Orhan Kurucan ( 

Zeynep Deniz, Serkan Kar, 
Tuğba Özkan 
Ömer Deniz in

yarışmaya hazırlanmasında emel 
geçen

' Okulumuz müdür vekili
Hüdayettin Fidan'a 

ile sınıf öğretmenlerimiz.
Özden Balcı 

Süheyla Ötnü 
Ayten Özarslan 
Z. Emine Aydın
Meryem Yurt 

Feride Yıldız 'a 
teşekkürü bir borç biliriz.

Ahmet Akyol 
Koruma Derneği Bşk.

jlediye

Mollan 
Gemlik-E

'50 bin İM
■dan 25
■bin bal 
L 25 cinli 
I Öte ya
■omsan Is 
Lumluka

1 Gemlil

Kabotaj Bayramı'nın 7O.FınıniK 
yıldönümünü kutlanacak U

Kabotaj hakkının Türk denizciliğine verilmesinin^
yıldönümü 1 Temmuz 1996 Pazartesi günü İsi 
Meydanında saat: 18.00' de kutlanacak. i

1 Temmuz günü program gereği 14 yaşından k® 
çocuklara 50 m ve 1000 m. de serbest, sırtüstü! 
bağa lama, dipten yüzme yarışmaları ve tabakta! 
ma yarışı, yumurta yarışı ve yağlı dir ek yarışma 
yapılacak.

NOT ALINIZ ..

YENİ FAKS
Pazarlamacılık konusunda deneyimli 

C sürücü belgesine sahip plasiyer 
eleman alınacaktır.

Müracaatlar mesai saatleri içinde şahsen 
yapılacaktır.

GÜRNAK LTD.ŞTİ. (TUBORG) 
Gök Sokak No : 26 GEMLİK 

Tel V (0.224) 513 14 79

NUMARAMIZ

Tel : 513 35 95

KÖRFEZ OFSET 
GEMLİK KÖRFEZ

GAZETESİ

KÖRJE2 OlStî
Matbaacılık-Yayıncılık- Reklamcılık ve T anıtım Hizmetleri

TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN DAVETİYE
ÇEŞİTLERİNİ VE FARKIMIZI GÖRÜN

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

Tel : 513 17 97-513 35 95
KÖRFEZ OFSET ve GEMLİK KÖRFEZ Gazetesi bir KADRİ GÜLER kuruluşudur.

MILTON

|Alatûfl 
nesi, 2. 
hdaye 
İGeçtiğ 
nğelirr 
jdantıdi

AİLE ÇAY BAHÇESİ |

rezervasyonlarımız devam ediyor
İskele Meydanı GEMLİK Tel: 513 10 71

Dııgiin, nişan ve özel simleriniz için

FARUK HELVACI

Müteahhit- Kooperatif ve şahıs inşaatlarında hazır 
kapı uygun fiyat, ödeme kolaylığı ihtiyaç sahipleri 

mağazamıza uğrayınız . Çeşitlerimizi görünüz

Hamidlye Mah. İstiklal Cad. Kaya Apt. Altı No : 113/D GEMLİK 
Tel: (0.224) 514 21 83 Fax : (0.224) 514 42 92



K
kORFEZ OFSETTE

HAFTALIK SİYASİ GAZETE

Hediye Meclisinin haziran ayı toplantıları sona erdi

KAŞEDE VE MÜHÜRDE BEKLEME YOK 
Yarım saat içinde bilgisayar sistemi ve kaşe 

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

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

tobiis fiyatlarına zam
^Belediye Meclisinin geçtiğimiz hafta perşembe 
■ünü yapılan haziran ayı olağan toplantısında oto- 
fcüs fiyatları zamlandı.
I Gemlik-Bursa arasında tam biletler 40 bin liradan 
60 bin liraya yükseltilirken, öğrenci biletleri 20 bin 
Biradan 25 bin liraya çıkarıldı. Engürücük-Kurtul arası 
■5 bin lira ken 25 bin lira oldu. Gemlik-Gemsaz arası 
İse 25 bin liradan 40 .bin liraya yükseltildi.
I Öte yandan Belediye Meclisinin toplantısında 
İBorusan İskelesinin büyütülmesi için yapılan başvuru 
fclumlu karşılanarak, plana işlenmesine karar verildi.
| Gemlik Belediye Meclisinin haziran ayı toplan- 
iılannın İkincisin de alınan bir kararla imar konuları life

ilgili yatandaş dilekçelerinin gülüşülmesi ve vatan
daşların istemleri doğrultusunda gelişti.

Otopark bedellerinin ^esbiti ^onusunda ygpılan 
görüşmelerde lipeGİlse spnulan’' rapor,, tartışmalara 
neden oldu. ■

Refah Partili üye Ter, rapordğ’fiyatların beİirlen- 
mesinde Karabük'ün baz- ahhmaşjnqy(ftaztpderek,.. 
Gemlik'te imal edilen taşın bedelinin Karabük'ten 
emsğl alınhnasınd itiraz"ettiler.

Belediye Başkanı. Nurettin Avcı, .konunun diğer . 
belediyelerden araştırılarak meclise getirilmesini 
önerdi.

Elazığ’da vatani görevini yapmakta olan Gemllk’ll 
Gökhan Aydınlı, terhisine 63 gün kala bölücü terörist
lerin kurşunlarına hedef oldu.

Atatürkçü Düşünce Derneği I olağan toplantısı yapıldı
■ Atatürkçü Düşünce Derneği Gemlik 
gübesi, 2. olağan genel kurul toplan
ışında yeni yönetim belirlendi.
■ Geçtiğimiz hafta pazar günü Gazi 
«öğretim Okulu Saİanu'nda yapılan 
»planlıda yeni yönetim kurulu, dene-

tim kurulu ve genel merkez delegeleri 
seçildi.

Yönetim kurulu başkanlığına Ali 
Aksoy, başkan yardımcılığına ise 
Yükse) Uğur getirildi. ”

Haberi Sayfa 3’de

HAFTAYA BAKIŞ
O Kadri GÜLER 

Teknolojinin gazabı
F Gazetemiz bugün sîzlerin eline gecikmeli geçti.
F Teknolojinin gazabına uğradık.

Salı sabahı bilgisayarın başına oturan operatörümüz, (?) 
işaretiyle karşılaştı.

Bu, sistemin çökmesi anlamına geliyormuş. Bursa ile kurulan 
telefon hattı yla sorun çözümlenmeyince, bilgisayarın harddiskini 
kucaklayıp Bursa’daki doktoruna götürdük. Gerekli tedavisi yapıldık
tan sonra geri döndük.

Bu kez çıkış alamadık. 2. ve 5. sayfaları basılmış olan gazetenin 
öbür sayfalarını basamadık.

Teknoloji harikası kutu ile bir boğuşma başladı. Bizim bilgi ve 
tecrübemiz hatayı bulmaya yetmedi ve gün geçti. Gece yaptığımız 
uğraşılar sonucu hata ortadan kaldırılarak çıkış alabildik ve baskıya 
geçebildik.

Bu ise gazetenin okurların eline geç geçmesine neden oldu.
Bu bizi şunu gösteriyor. İleri teknoloji aygıtlarını edinmek yeterli 

gelmiyor. Bunları kullanacak ve gerektiğinde onarımını yapabilecek 
teknik bilgiye de sahip olmak gerikiyor.

Okurlarımızıdan özür diliyoruz.

ANAP, DYP koalisyonunun dağılmasından sonra başlayan iktidar 
boşluğunun faturasını halk ödüyor.

Kitler bu arada zam yağmurunu halkın üstüne saldı.
Ardından terör olayları hızlandı.
Son olarak HADEP ‘in yaptığı genel kurul toplantısında türk 

bayrağına karşı yapılan saygısızlık, birden ülke genelinde tansi 
yonun yükselmesine neden oldu.

Türk-kürt halkının asırlardır kardeşçe yaşamasını istemeyenler 
‘ büyük oyunlar peşindeler. Bayrak olayını bahane ederek fanatik olay - 

lar çıkarılabilirdi. Bir provakasyon sağduyu ile giderildi.
Ancak, Türkiye üzerinde oynanan oyunlar bikmiyor.
Parlementoda bulunan siyasi partiler, demokrasinin kuralları 

içinde bir an önce sağlıklı bir hükümet kurmak zorundalar.
Güçsüz hükümetler döneminde olayların nasıl tırmanış göster - 

diği ortada.
Bu ülkenin insanları televizyon kanallarını açmak istemiyor.
Siyasilerin sen ben kavgaları, sokakları kan gölüne çeviriyor.
Boşluk karşı boşluğu yaratarak kendini devlet gücü yerine koyan 

çeteler-babalar türüyor.
Devletin kolluk güçleri acımasızca halkın üzerine yürüyor, olayın 

i siyasi niteliğine göre tavır alıyor.
Aynı olayı burada da yaşadık. Kamu görevlileri yürürken sessiz 

kalanlar, parktan PTT’ye telgraf çekmek için gidenlere nasıl
Ldayıandılar gprdÇinOg mü? -__________________-__

Marmara Belediyeler 
Birliği’nin seminerine gitti 

Belediye 
Başkanı 
Kıbrıs’ta

Geçtiğimiz hafta İstan
bul'da yapılan Marmara 
Belediyeler Birliği toplan
tısına katılan Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı, 
dün ayağının tozuyla bu 
kez Kıbrıs'a hareket etti.

Bir hafta süreyle 
Kıbrıs'ın Girne şehrindeki
Akupyntur 
yapılacak

Otel'inde 
seminere

katılacak olan Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı, 
önümüzdeki hafta başın
da görevine dönecek.

Haberi Sayfa 3’de 
KIŞA KISA KISA 
Umutbey Celal Bayar Sağlık 
Mesfek lisesi öğrencileri 
hemşireliğe ilk dımlarını 
attılar.
185 GENÇ KIZ 
KEP GİYDİ
Ümurbey Celal Bayar Sağlık 
Meslek Lisesi öğrencileri 
1996*1996 eğitim öğretim , 
yihnda 185 genç kız kep 
ğiydj;
' Haberi Sayfa 4’de 
GAZİ İLKÖĞRETİM
OKULU’NDA TOPLU 
SÜNNET
Gazi-'İlköğretim Okulu Okul 
Aile Birliği ve Koruma 
Derneği toplu sünnet yap- 
tıriyör. 29 Haziran 1996 . 
Cumartesi günü yapılacak 
ölün; sünnette 9 yoksul 
Öğrenci okul bahçesinde 
sünnet ettirilecek.
GAZHANE CADDESİ 
YQfU AÇILDI
Gazhane Caddesi 1 nolu ’ 
srglık ile 2 nolu aralığı 
arasında bugüne kadar 
trafiğe kapalı olan olan _> / 
Belediye Fen İşleri 
lyiudürlüğü'nün yaptığı 
parke çalışmaları sonucu 
hizmete açılıyor. Kafoğlu 
Apartmanının akasında 
kolan alan ile Kafoğlu ve 
Alka’ya Apartmanı arasın
da kalan arsa ise parke 
taşı döşenerek, açık 
otopark olarak kullanıla- 
cak

Ellazığ'da vatani 
görevini yapmakta olan 
Gökhan Aydınlı(21), terhi
sine. 63 gün kala yapılan 
operasyonlarda bölücü 
terö ristlerin kurşunlarına 
hedef oldu.

1975/1 tertip jandarma 
komando eri olarak 
askere giden Aydınlı, 
Elazığ Arıcak'taki jandar
ma kornonda birliği 
arazisini kontrolü sırasında

PKK'nın haince düzen
lediği saldırıda 4 arkadaşı 
ile birlikte şehit .oldu. 
Çatışmada yaralanan 5 
güvenlik görevlisi de
Elazığ Askeri
Hastanesi'nde tedavi altı
na alındı.

Şehit er Gökhan 
Aydınlı'nın cenazesi 
geçtiğimiz hafta perşem
be günü Şehitlikte 
toprağa verildi.

Haberi Sayfa 3’de

Kabotaj Hakkı 1 Temmuz'da verildi

Denizcilik ve Kabotaj
Bavramı’nın 70.

yıldönümü katlanacak
Kabotaj hakkının Türk 

denizciliğine verilmesinin 
70. nci yıldönümü ilçe 
mizde törenlerle kut
lanacak.

1, Temmuz 1996 pazar 
günü sdat . 09.30'dg 
Atatürk Anıtına çelenk 
konulması ve saygı 
duruşuyla başlayacak 
olan törenler, İzzet 
Kaptan yolcu gemisinin 
denize açılması . ile

devam edecek.
Ulu Önderimiz Atatürk' 

ve şehit denizcilerimizin 
aziz hatıralarını anmak 
üzere Kaymakam Orhan 
Işın, tarafından denize 
çelenk atılacak.

Günün anlam ve öne
mini belirten konuşma 
Liman Başkanı Eftal 
Taşçılar,* tarafından 
yapılacak.

Haberi Sayfa 3’de

Gökçenteks Arıtma Tesisi tamamlandı
Yapımına bir yıl önce başlanan Gökçenteks 

Arıtma Tesisinin inşaat ve montaj çalışmaları tamam - 
landı.

Kaymakam Orhan Işın 'ın uyarıları üzerine yapımı - 
na başlanan.tesis, günde 5 bin metreküp atık suyu 
arıtacak. Arıtma tesisi, Temmuz ayında hizmete gire - 
cek.

ÖRTÜ...
BAŞÖRTÜNÜN AÇILMASINA KARŞILAR YA..
RP'LİLER; ÖRTÜLÜ ÖDENEĞİN 
SORUŞTURULMASINI ONUN İÇİN 
İSTEMEMİŞLER.
SAVUNMALARI BU..
NE KAFA...
ÖRTÜLÜ KAFA.
ÖRTÜSÜ KALDIRILACAK KAFA 
AH!.. BİR KALDIRABİLSEK
NE MÜMKÜN...

/nan
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KÖŞEMDEN

Mudanya'dan bir serin esinti
Güzel şeylerde oluyor dost 

okurlarım. Ankara'da siyaset ala
bildiğine kirlenir , toplumun poli
tikacılara güveni erozyona uğrarken; 
insanlarımız yerelde örgütleniyor, 
yaşadıkları çevreye sahip çıkma ve 
karar sürecine katılma doğrultusun
da adımlar atıyorlar - salt bu yöndeki 
çabaları dolayısıyla Erdem Saker'in 
"Bursa'ya arada sırada uğradığı" yo - 
lundaki dokundurmalara katılamıyo
rum-.

Bir örnek de Mudanya'dan:
İlçede merkezi idarenin temsilcisi 

Kaymakam Ümmet Kandoğan'la 
seçimle gelmiş yer el yönetici 
Belediye Başkanı Erol Demirhisar'ın 
öncülüğünde bir “Mudanya belge
seli" hazırlama çalışmaları yapılmak - 
ta. Mudanya'nın tarihinden doğası
na, ekonomisinden toplumsal 
yaşamına, kültüründen turizmine, 
yönetiminden eğit'im-öğeimine ... 
özetle tüm özellikleri ve sahip olduğu 
değerler CD'ye yüklenecek.Böylece 
Mudanya'nın her yönüyle -ve hatta 
'internet' aracılıyla- tanıtımını 
amaçlayan ilgi çekici bir "medya" 
yaratılacağı gibi, gelecek günler için 
bir tür "veri bankası" oluşturulmuş 
olacak.

Öteden beri savunmuşumdur, 
“arşiv"! olmayan, geçmişinden gele
ceğine "köprü" kuramayan toplumlar 
sağlıklı gelişemezler. Bir "çağ" ı atlar
lar, ama atlanan çağ "geçmiş"te 
kalmıştır. Bu gibi toplumlar "belleksiz" 
olduklarından, her yeni akıma veya 
gelgeç modaya ir delemesiz 
kapılıverir; deniz ortasında yelkensiz 
yekesiz kalmış tekne misali poyraz
dan lodosa, karayelden keşişle
meye, tüm rüzgarlara açık, sallana 
yuvarlana belirsizliğe doğru sürüklenir 
ler.

Örneğin tar ihi, doğası, kültüel ve 
ekonomik değerleriyle övündüğümüz 
Bursa'da, - bırakınız yüzlerce yıl 
öncesini- yakın geçmişe tanıklık 
edecek güvenilir ve yeterli bir kay
nak bulabilir misiniz?

Sanmıyorum!
Asıl üzüntü verici olan da, 

Bursa'nın geçmişine ve geleceğine 
sahip çıkması gereken çevrelerin, 
böyle bir kaynak yaratma çabaları
na "mesafeli" ve biraz da "duyarsız" 
kalmaları...

Mudanya, genç kaymakamı 
Ümmet Kandoğan'la girişken 
Belediye Başkanı Erol Demirhisar'ın 
öncülüğünde kısırdöngüyü kına
maya ve ilçeye belleğini kazandır
maya hazırlanıyor. Bu girişime emek
leriyle katkıda bulunanları anmayı 
görev bilirim.

9un

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

Tel :513 20 75 GEMLİK
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tbaacılık Yayıncılık - Tanıtım Hizmetleri

Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Gül, 
öğretmenler Mehmet Aytaş, Enis Irgıt 
ve Ahmet Malkoç, Er gün 
Parmaksızoğlu, Zeytinbağı 
Belediyesinden Mustafa T aban, 
Güzelyalı Belediyesinden Sadi 
Saydâm ve gazeteci-fotoğrafçı dps- 
tum Çetin Gerçekçi..

Cüneyt Pekman, H.otel 
Montania'nın sahibi Fahri Esgin, 
Avukat Metin Sezgin ve ben, toplan
tılara danışman konumunda 
çağrılırdık. Katıldık, üstümüze düşen 
görev olursa ikircimsiz 
-kuşkusuz Esgin, daha 
hazır-.

Özcesi, yıllardır bir 
çıkaramayan Bursa ve 

yapacağız 
da ötesine

"yıllık" bile 
öteki ilçele

rince örnek alınması gereken bir 
"kültür imecesi" yürütüyor 
Mudanya'da...

Üzerinde durmak istediğim bir 
konu daha var: Mudanya Ahmet 
Rüştü Lisesi öğr etmenlerinden 
Mehmet Altaş ve Enis Irgıt; görev 
yaptıkları yöreye her yönüyle sahip 
çıkma ör neği veren iki eğitim 
emekçisi.

Özellikle Sayın Altaş, Lise'de, 
Mudanya ve çevresinden adeta tır
naklarıyla kazarak topladığı "tarihsel 
kalıntılarda oluştur duğu küçük 
müzeyle haklı bir onur duyuyor. İki 
bölümde toplanmış elde ettiği kalın
tıları: Küçük parçalar, okul içinde bir 
"camlı dolap"ta sergileniyor; büyük 
parçalar ise -mezartaşları, sütun ve 
sütunbaşı, Bizans ve öncesi dönem
lere ait yazıtlar vb.- okulun 
bahçesinde düzenlenmiş ayrı bir 
bölümde.

Değerli Hoca, yıllarca uğraşarak 
okuluna, Mudanya'ya ve bilime 
kazandırdığı -ama yazık ki 'ilgililerin 
ilgisi'nden yoksun- bu tarih ve arke
oloji hâzinesini tanıtırken adeta 
kendinden geçiyor. Her bir parçanın 
"ne olduğu"nu veya "ne olabileceği
ni" anlatırken olağanüstü coşuyor ve 
haklı ola[ak müthiş "onur" duyuyor. O 
arada okulda karne dağıtımı yapıl
makta, öğrencileri -belli ki Hoca'yı 
çok sevmekteler- birlikte fotoğraf 
çektirmek için ısrar ediyorlar, duy
muyor bile! Ber rica ediyorum, ancak 
o zaman gidip oturuyor aralarına.

Ya Güzelyalı Belediye Başkanvekili 
Sadi Saydam'ın, Beldesi Bur gaz 
(Pyrgos)yani "Hisar" daki tarihsel 
kalıntıları kurtarmak için, hem de 
görevli kuruluşların duyarsızlığına 
karşın, giriştiği savaşım...

Gelecekte yeniden zevkle 
döneceğim bu konulara...

Oh beeel Kısır siyasetin ala - 
cakaranlığından kurtulmak güzel 
şeyi

Dogaı/ı 
Sev, 

yeşili 
Koru

yazı yorum
Necati Kartal

Yine bir yaz günüydü, Tarih 1'6 
Haziran 1973. Gemlik'te ikinci yerel 
gazete çıkmıştı. "Gemlik Körfez" 
Haftalık siyasi gazete. O tarihe 
kadar, Gemlik'in yerel sorunlarını 
kamuoyuna ulaştıran sadece 
"Gemlik Gazetesi" var.

Bir yıl önce, Narlı da kürulu bulu
nan Refik Usta'nın “Yosun" adlı balık 
lokantasında, İnan Tamer, Yılmaz 
Akkıliç, Kadri Güler ve Eşref Y. Eren 
ile birlikte beş kişi olarak kutluyoruz 
23. yaş gününü.

Tdbiydtıyle, bîri Gemlik'in, diğeri 
Bursa'nın canlı tarih ansiklopedisi 
sayılabilecek. Sayın Tamer ve Sayın 
Akkılıç'ın olduğu yerde;, "tarihi 
Onlar'ln anlatımından dinlemenin 
keyfine diyecek yok."

23 yıl gerek Gemlik, gerekse 
Türkiye/dünya bağlamında ele alıp, 
tartışmıştık.

Öyle şeyler olmuş ki, akıl almaz!
Dünya ile birlikte Gemlik'inde 

evrim değiştirdiğini gördük.
24. yaşgünümüzü de kutlarken, 

geçen bir yılda bile, birşeylerin daha 
değiştiğini gördük.

Şimdi yerimiz, Atamer Turistik 
Tesisleri. Hem kasabamızda ki güzel 
yerlerden biri, hem de -özellikle- 
Kadri Gülerin favori bir mekanı diye, 
bu kutlama orada organize edilmiş.

Tabi bu kez beş kişi değiliz. İnan 
Tamer, Kadri Güler, Erol Gürçay, 
Eşref Y. Eren, Dursun Ergüler, Serap 
Birlik, matbaa kadrosundan 
Sadettin , Ayhan- Orhan, Hulusi mev
cut. Yılmaz Akkıliç ameliyat geçirdiği 
ve bu nedenle evinde istirahat ettiği 
için gelemedi. Tabi bir fire daha 
verdik. Matbaa kadrosundan futbol 
hastası Haşan Yüksel , "izleyeceğim 
turnuva maçını sizin için feda ede
mem" deyip, "çaktırmadan aradan 
sıyırmış." Bir de konuğumuz var Tabi 
konuk sayılırsa! Kadri Beyin eşi 
Nursen Güler kutlamamıza -aynı 
zamanda kendi kutlamalarına- onur 
verdi.

Bu yıl, 24 yılda "Gemlik Körfez" 
neler yaptı, bunu tekrar yazmaya
cağım. Kutlama törenini aktarmaya 
çalışacağım.

Kutlama, daha çok eğlenceye 
yönelikti. Kadri Gülerin masa içi bir 
"hoşgeldiniz, sağolun..." içeriğindeki 
açılış konuşması ile başlayan soh - 
bet, zaman zaman İnan Tamer'in 
"eski Gemlik'e ilişkin anılarıyla" 
lezzete ulaştı.

Başta Kadri Bey olmak üzere “bu 
anıların mutlaka yazılması gerek
tiğine" ilişkin öneri ve baskılarda 
bulunuldu, İnan Bey'e.

Neyse, kutlama eğlenceliydi 
demiştim ya; “bu akşam bütün 

ÇATAK GIYIAI
AKIM ELBİSELER - TİŞÖRTLER - HIRKALAR- GÖMLEKLER •

meyhanelerini dolaştım İstanbul'un1 
dan başlayarak, saz heyetini 
zaman zaman eşlik eden bızirr 
kadromuz, yeni yeteneklerini açığa 
çıkardı.

Kadri bey mikrofona çıkarai 
sanat müziği icra etti. Eşref Yücelen, 
zaman zaman hem kendini koptu! 
yor, hem de fazla uzatmamak için 
müdahele ediyor. Bazen de ortalıg 
gaza getireceğim zannederek kena 
gaza geliyordu.

Arada bir de, oyun faslı giriyordu 
Bahriye çiftetellisi gibi...
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I Belediye

inan Bey dışında hepimıl 
oynadık. Sahnenin müdavimi Kad| 
Güler'di. İkinci sırayı Serap Birlik aidi

Bir de içimizde bir yıldız varmış 
meğer biz farkında değilmişiz.

Bizim matbaa kadrosunda! 
Sadettin Durmuş, "İbrahim Tatlıses'ir 
küçük kopyası" mübarek! "Nankğ 
Kedi, caney caney, ağladıkça.., 
parçalarını söylerken, "bu ülkenin 
toprağından hakikaten önemi 
yetenekler var, ama ülke sosyal bi 
devlet olmadığı için, bu git 
unsurlar fırsat bulup sıyrılamıyor.' 
diye düşünüyorsun maalesef...

Bir de Gemlik'in tabiat güzellikle 
konu ediliyordu, grasıra. "Yaşamak 
ne güzel şey" deyip, hayli duygu 
landı Kadri Bey.

Biraz eski Körfez'e girdik. Han 
balık dolu, beton rıhtımlar henüz 
sahil şeridini işgal etmemişti; işte o 
Gemlik özlenir oldu, o günleri bilene.

Bir ara C. Bayar ve I. İnönŞ 
konusu açıldı. Gemlik'in o4 dönem
lerde daha etkin, merkezi iktida 
tarafından daha iyi tanındığını vea 
dönemki politikacıların daha etki 
olduklarından örnekler verilere! 
bahsedildi.

Arada gazeteye ilişkin sohbetle 
yapıldı. İlçe gazeteleri arasından 
farklar konuşuldu.

Hemen herkes "Gemlik Körfezini 
derliği" konusunda hemfikirdi.

joçinılma 
Üningö1 
fenlik-Bı 
Milken, 
»odan 
,Gemsaz-i 
bbinliıc 
Man is 
yûkseltild

Ne var ki, toplumda 
depolitizasyon, ulusal ve 
gazetelerin "promosyon 
gazete okuyucusunu da 
kilemiş durumda.

görülen 

bölgesel 

kavgası' 

hayli el

Ancak, şu bir gerçek ki, “24 yi 
yayın politikasından taviz verme
den, çamura batmadan ilçe 
gazetesini sürdürebilmenin zor
luğunu ve hazzını tadabilmenin" ne 
olduğunu anlatmak oldukça zoı 
Sanırım sadece hissedilir. Kadı) 
Gülerin duygusallaşması da sanırım! 
buydu.

Gemlik Körfez ne? Diyorsanız 
Yılmaz Akkılıç'ın geçen haftaki] 
yazısını lütfen okuyun...

Hepiniz hoşçakalın, mutlu kalın...!

Elazığ 
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Belediye Meclisinin yaptığı toplantı
mda toprağa Gemlik-Bursa arası ve 
I şehiriçi otobüs ücretlerine zam yapıldı. 
[40 bin lira olan Gemlik-Bursa arası 50 
I bin liraya yükseltildi.
r Perşembe günü Belediye Başkanı 

[Nurettin Avcı, başkanlığında toplanan 
■Belediye Meclisinde CHP üyesi Gül 
IBuçukoğlu bulunamadı. Çoğunlukla 
[toplanan Belediye Meclisinde Elazığ 
lAlacakaya'da şehit düşen Gemlikli er 
[Gökhan Aydınlı için 1 dakikalık saygı 
duruşu ile meclis çalışmalarına 
başladı.

Belediye Meclisi otobüs işletmesi 
.tarafından fiyat tarifelerine petrole 
yapılan artışlar ile zam yapılmanın 
Kaçınılmaz olduğunu belirten öner
gesinin görüşülmesinde 40 bin lira olan 
Gemlik-Bursa arası 50 bin liraya yük
seltirken, öğrenci biletleri ise 20 bin 
İkadan 25 bin liraya çıkarıldı. 
Gemsaz-Gemlik arası 25 bin liradan, 
40 bin liraya , Engürücük - Kurtul bilet 
fiyatları ise 15 bin liradan 25 bin liraya 
yükseltildi.

Toplantıda, Hisar Mahallesi Gemsaz 
Mevkiinde bulunan Borusan A.Ş. iske
lesinin, kendi şirketlerinin büyütülmesi 
ve plana işlenmesi konusu ele alındı. 
RP'li İbrahim Çetin'in çekimser oy kul- 
landığ oylamada Borusan'ın isteğ oy 
çokluğuyla kabul edildi.

Gündemin diğer bir maddesi olan 
otopark bedellerinin tesbiti konusunda 
yapılan görüşmelerde de RP'liler fiyat 
belirlenmesinde Karabük'ün örnek 
alınmasına itiraz ettiler.

RP'liler "kendi imal ettiğimiz taş 
dururken neden başka yerlerden baz 
alıyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Nurettin Avcı , 
yapılan görüşmelerden sonra daha 
sağlıklı bir araştırma yapılması için, 
konunun tekrar meclise getirilmesini 
oya sundu. Kabul edildi.

Daha sonra imarla ilgili konulara 
geçildi. Vatandaşların mağduriyetleri 
giderildi. Bu arada, Tedaş'ın Hisar 
Mahallesi 55/2 pafta, 614 ada, 54 
parselde plan tadilatı yapılarak, trafo 
yeri belirlendi.

Atatürkçü 
Düşünce

olmn

Atatürkçü Düşünce 
derneği Gemlik Şubesi 2. 
olağan genel kurulu

Gonca YERLİYURT

Elazığ'da vatani görevini yapmakta olan Gemlikli Gökhan Aydınlı 
terhisine 63 gün kala bölücü teröristlerin kurşunlarına hedef oldu.
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9.şehidimiziverdik
Elazığ'da vatani görevini yapmakta 

olan Gökhan Aydınlı(21), terhisine 63 
gün kala teröristlerin saldırısı sırasında 
hain kurşunlara hedef oldu.

1975/1 tertip jandarma komando 
eri olarak askere giden Gökhan 
Aydınlı, Elazığ Arıcak'tdki jandarma 
komando birliğinden arazi kontrolü için 
10 askerin bulunduğu devriye aracı kır
sal alanda PKK'nın haince düzenlediği 
pusu sonucu saldırıya uğradı. Çıkan 
çatışmada, 5 er şehit oldu. 5 er de 
çeşitli yerlrinden ağır yaralandı.

Çatışmada yaralanan 5 güvenlik 
görevlisi Elazığ Askeri Hastanesi ile 
Devlet Hastanesinde tedavi altına 
alınırken, teröristlerin yakalanması için 
bölgede geniş çaplı bir operasyon 
başlatıldı .

ŞEHİT ER İÇİN SAYGI DURUŞU
Demirsubaşı 'Mahallesi Gehcer 

Apartmanı Kat:3 No:ll'de oturan

Gökhan Aydınlı'nın anne babası ile eşi 
Fulya Aydınlı, feci haberin duyulması 
üzerine şoka girdi. Gökhan Aydınlı evli 
ve 1 çocuk babası idi.

Şehit Gökhan Aydınlı'nın
cenazesi, geçtiğimiz hafta perşembe 
günü, Çarşı Camii önünden, öğle 
namazını mütakiben askeri bir törenle 
ilçe şehitliğine defnedildi. Bu arada
Gemlik Askeri
Komutanlığından bir subay yaptığı 
konuşmada PKK'yd seslenerek, kan 
akıtılmasına son yerilmesini Türk adale
tine teslim olmaları çağrısında bulun
du.

Cenaze törenine ygklaşık 1500 kişi 
katılırken, yol boyunca PKK'ya lanet 
yağdırıldı,. Cenaze töreninde konuşan 
Kaymakam Orhan Işın, "ülkeyi böl 
meye kimsenin gücü yetmez ve yet
meyecektir" dedi.

Kabotaj Hakkı, 1 Temmuz'da verildi.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'mn
7O.nci yıldönümü kutlanacak

Kabotaj Hakkının Türk denizciliğine 
verilmesinin 70. nci yıldönümü ilçe 
mizde törenlerle kutlanacak.

Törenler, 1 Temmuz 1996 Pazartesi 
günü saat 09.30'da Atatürk Anıtına 
çelenk konulması ve saygı duruşuy
la başlayacak.

Saygı duruşunda sonra İstiklal 
Marşımızla şanlı bayrağımız gön
dere çe kilecek.

Proğram gereği protokol, İzzet 
Kaptan yolcu gemisi ile denize 
açılarak, Ulu önderimiz Atatürk ve 
şehit denizcilerimizin aziz hatıralarını 
anmak üzere hazırlanmış olan çe 
lenkler Gemlik Kaymakamımız Orhan 
Işın tarafından denize atılacak. 
Çelenklerin denize atılması sırasında

limanda bulunan tüm gemiler 1 
dakikalık saygı duruşuna sirenlerini 
çalarak katılacaklar.

Saygı duruşundan sonra saat 
18.00'de Liman Başkanı Eftal Taşçılar 
günün anlam ve önemini belirten 
konuşmayı yapacak.

Konuşmanın ardından yüzme 
yarışmaları ve deniz eğlenceleri 
yapılacak.

14 yaşından küçük çocuklara 50 
m velOOO m. de serbest, sırtüstü, kur
bağalama, dipten yüzme yarışmaları 
ve tabak toplama yarşı, yumurta 
yarışı ve yağlı direk yarışmaları 
düzenlenecek.

Yarışmalarda dereceye girenlerin 
ödülleri dağıtılacak.

tim kurulu genel
merkez delegeleri seçildi.

Yönetim Kurulu şu isim
lerden oluşuyor:

Ali Aksoy (Başkan), 
Yüksel Uğur (Başkan 
yardımcısı), Berrin 
Kahraman (Sekreter), 
Hatice Başaran
(Sayman), Yıldız Şiretoğu, 
Erhan İzgi, Hulusi Coşkun 
üyeliklere seçildi ler.

Denetim kurulu : 
Teoman Ekim, Haşan 
Başaran, Remzi Tuncay 
Beken

Genel 
delegeleri

Merkez
Fikret

Çolakoğlu, Osman İbican, 
Ahmet Refik Yılmam.

Dünya zirvesinin ardından
İyisiyle.kötüsüyle HABİTAT ll'yi bitirdik. Tartışmalar süre

cektir. Ben organizasyonu Gemlik Körfez Gazetesi adına 
izlerken Türkiye olarak bu işi başarıyla tamamladığınızı 
gözlemlediğml söyleyebilirim. Organizasyon gerçekten 
müthişti. İşte izlenimler:

Habitat II, BM’ konferansları literatürüne 'İstanbul ruhu" 
terimini de kazandırdı. " İstanbul ruhu" sorunlarının 
çözümüne hükümet dışı örgütleride ortak eden II. Komite 
'de vücut buldu. II. Komite katılımcıları, sadece hükümet 
temsilcilerinden oluşan I. Komite 'nin Küresel Eylem Planını 
yansımasını istedikleri önerilerine kulak asmadığndan 
şikayet etseler bile , BM tarihinde ilk kez karar sürecinde 
katılmanın heyecanını taşıyan canlı tartışmalar yaptılar, 
daha fazla yetki için dişlerini gösterdiler. Dünyanın önde 
gelen işadamları da İlk kez II. Komite de uluslararası işbir
liğinde etik ve yasal yükümlülükleri olduğunu resmen kayd 
geçirdiler. İş yaptıkları ülkelerdeki sosyal programlara katkı - 
da bulunma sorumluluklarını ifade ettiler. Bunu dile 
getirirken akıllarında "gelişmemiş yerleşim" birimlerinde 
karlarının sınırlı olduğu" düşüncesinin yattığnı saklamaya
cak kadar da açık sözlüydüler.

20 Bin katılım
BM'ye üye 185 ülkeden 3 bin 611 resmi delege katıldı.
Yunanistan hariç tüm balkan ülkeleri, devlet başkanları 

düzeyinde temsil edildi.
Pakistan Başbakanı Benazir Butto ve İsrail Devlet 

Başkanı Ezer ve Weizman konferansı onurlandırırken, sürpriz 
konuk Fidel Castro tek başına tüm dünyanın dikkatini kon - 

.feransa çekmeyi başardı.
3 bin 241 basın mensubu izledi.
23 lider ve 154 bakan katıldı.
Resmi konferansa katılım 11 bini aşarken, sivil toplum 

kuruluşları forumuna da 6 binin üzerinde kişi katıldı.
Başarılılar ve Başarısızlar
Yunanlı ve Suriyeli komşularımız dahil olmak üzere 

Habitat II kürsüsüne çıkan her konuşmacı söze Türkiyenin 
organizasyonunu överek başladı.

Organizasyon başarısının arkasındaki İsimler Dışişleri 
Bakanlığ Yurtdışı Tanıtım Dairesi Genel Müdürü Uğurtan 
Akıncı, Toplu Konut İdaresi Başkanı Yiğit Gülöksüz ve İstan
bul Devlet Opera ve Balesi Müdürü ve Genel Sanat 
Yönetmeni Yekta Kara idi.

Habitat II konuklarını çileden çıkaran "başarısızlardan 
biri üstlendiği konaklama hizmetlerindeki aksamalar 
nedeniyle VİV Konsorsiyumu oldu. Diğeri ise Fransız yiyecek 
-içecek şirket Sodexho idi. Bu şirket hiç bir Fransız'ın ağzına 
bile sürmeyeceği kadar kötü kalitede Croissant'ları satarak 
ve onlarca güvenlik görevlisinin zehirlenmesine yol açarak 
Habitat II konuklarından kötü puan aldı.

Konferansın "Habitif'leri
Konferansın İstanbul'da yapılması, Habitat terminoloji

sine de yeni bir kelime kazandırdı.
HABİTİT... Sahipsiz köpekler, İstanbul'daki belediyelerin 

Habitat konuklarına hoş görünmek amacıyla başlattığ 
katliam furyasına rağmen direndiler ve sonunda "intikam
larını" konferansın yapıldığı vadiyi basarak aldılar. Belediye 
itlaf ekiplerini atlatmayı başaran 10-15 kadar başıboş 
köpek, resmi toplantıların yapıldığı binalar önünde 
toplanıp Habitat ll'ye kendilerince katılımda bulundular.

HAr~An<ns-oh3cTı Z‘E‘B‘EfHC‘£‘TCOŞ‘KU^

Tarih içinde Gemlik ve Havalisi

YUNAN İŞGALİ ZAMANI III
Sayın Salih Erçek'in anılarından;
"Gemlik, Orhangazi gibi değildi, 

adeta bir şehirdi. Biz Kulaktası 
mahallesindeki bir akraba evinde 
kaldık üç dört hafta kadar. Sonra 
Bursa'ya dayımgile gittik.

O sıralarda İslam ahali pek sokağa 
çıkmıyordu Gemlik'te. Ama biz çocuk
lara dokunan yoktu. Rum ve Ermeni 
çocukları arada sataşsalar da, abimle 
ikimiz, fırsat buldukça aşağı deniz 
kıyısına iniyoruz, kilise kapılarında içeri 
kaçamak göz bile atıyoruz. Pek kork
tuğumuz da yok, ama büyüklerim 
ağzını bıçak açmıyor.

Gemlik hemen tamamen Rum şehri 
o zaman şimdiki Yapı Kredi Bankasının 
arka tarafındaki Kapalı Çarşının 
bulunduğu yeıde büyük bir Rum kilisesi 
var. Ulu çınarın hemen arkasında. 
Oranın adı Çarşı Küsesi. Biz daha çok 
işte bu Çarşı Kilisisenin oralara iniyoruz. ı 
Çok büyük kaabalıklar oluyor içerde.

İlahiler söylüyorlar, kapı açıldıkça çıün - 
lük kokuları yayılyor etrafa.

Rum kilisesinin az yukarısında, 
oradaki büyük çınarın arkasında ise 
bu Ermeni kilisesi var. Ermeni kilisesi az 
daha küçük, Rum kilisesinden

Çukurbahçe zeytinliklerinin orada 
da bir büyük kilise vardı. Atatürk okulu
nun bulnduğu yerde de.

Çarşı kilisesinin mahzeni torbalarla 
insan kemiği dolu imiş. Öyle söylerlerdi.

Çukurbahçe kilisesinin duvarların
da, üzerinde isimler yazılı insan kemiği 
dolu torbalar vardı. Cernazeler bir 
zaman toprakta kaldıktan sonra 
çıkartılır ve kemikler böyle torbalarda 
saklanırmış. Böyle anlatırlardı.

Çarşı kilisesinin çanı görülmemiş 
büyüklükteydi. Yunan gittikten sonra 
bizimkiler dinamitlerle uçurdular bu 
kiliseleri, o büyük çan daha sonra 
İstanbul'a nakledilmiş..."
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Umurbey Celal Bayar Sağlık Meslek Lisesi 
öğlencileri hemşireliğe İlk adımlarını attılar.

185 genç kız 
kep giydi

Umurbey Celal Bayar Sağlık Meslek Lisesi, 1995- 
96 öğretim yılında hemşireliğe adım atan 185 
öğlencisine, törenle keplerini giydirdi.

Üçüncü döneme geçen ve hemşireliğe ilk 
adımını atan öğrenciler sayesinde hastanelerin 
beyaz melek ordusuna 185 genç kız daha katıldı.

Kaymakam Orhan Işın, daha önce ortaokul 
olarak eğitim veıen okulun, bir süre Anadolu Lisesi 
olarak kullanıldığını, daha sonra da Sağlık Meslek 
Lisesine dönüştürüldüğünü söyledi,

Okul Müdürü Mustafa Değerli, sağlık odusuna 
yeni beyaz melekler kazandırmanın mutluluğunu 
yaşadıklarını söyledi.

Tevfik Solaksubaşı, I.F.C 
yönetim kurulu üyeliğine seçildi

Gemlik Ticaret Odası eski Başkanı Tevfik 
Solaksubaşı, Milletler arası Ticaret Odaları Yönetim 
kurulu üyeliğine seçildi.

Fuat Minas'ın başkanlığını Rahmi Koç ve Rana. 
Yırcalı'nın yaptığı Milletler Odası Ticaret Odası'na 
seçilen Tevfik Solaksubaşı, Türkiye Odalar Birliği, 
inceleme komisyonuna da seçildi.Solaksubaşı 
daha öncede (I.F.C.) üyeliği yapmıştı.

İLAN
ŞARK SİGORTA T.A.Ş.'DEN

Şirketimizin Bursa, Gemlik Acentesi Necdet Buluk'un acenteliği 
portföy devri nedeniyle 01/06/1996 tarihinden itibaren feshedilerek 
Gemlik 1. Noterliğinden 16/05/1995 tarih ve 5389 yevmiye no ile tasdikli 
acentelik sözleşmesi ile İstanbul, Beyoğlu 17. Noterliğinden 01/05/1995 
tarih ve 9964 yevmiye no ile tasdikli vekaletname ile verilen yetkiler 
kaldırılmıştır.

Keyfiyet sigorta şirketlerinin murakebesi hakkındaki 7397 sayılı 
kanun hükümleri gereğince ilan olunur.

Kardeş 
katiline 
30 yıl 
hapis
y: j Geçtiğimiz yıl 

$ Gemlik'e bağlı Narlı
• Köyünde, tarla sulama 

aklaşmaz hğı sonucu 
•tartışmaya girdiği 

//^kardeşini tabancayla 
♦ öldüren Abdi Kaplan,

Bursa 2. Ağır Ceza 
' •Ma hkemesi'nde
Sargılandı.

Abdi Kaplan 
kardeşinin tartışma 
sırasında eline belini 

f<:ğttığını, bu nedenle silah 
v çekeceği korkusuyla

Cinayeti istemeyerek
-İşlediğini söyledi.

•Sanığın ifadesine
rağmen mahkeme
heyeti, bir yıldır ceza 

f'.>:W-İnde bulunan Abdi
Kaplan'ın "öz kardeşini 

.' kasten öldürdüğü"
işararına vararak, ömür 
boyu hapis cezasına 

'' çarptırdı. Mahkeme
•. • hafifletici nedenleri

gazonüne alarak cezayı 
30 yıla indirdi. Ayrıca 

| X\bdi Kaplan'ın , kardeşi
Naim Kaplan'ın

Ç- Yakınlarına ayda 10 
milyon lira tazminat 
Ödemesine karar verildi.

Emin
Dalkıran
Kordonu 
aydınlatıldı

Emin Dalkıran
Kordonunda bulunan 
aydınlatma lambalarının 
tamamı yenilendi.

Kış aylarında sokak 
çocukları tarafından kırılan 
aydınlatma lamba camları 
ve ampülleri, Emin Dalkıran 
Kordonu'nöh . yaz 
mevsiminde de karanlık 
kalıyordu..

Gazetemizde geçtiğimiz 
hafta çıkan yayın üzerine 
kolları sıvayan belediye kırık 
ampulleri yenileyerek, 
aydnlatılmasını sağladı.

GEMLİK'TE SOSYAL YAŞAM
Geçtiğimiz hafta ilçemizde yoğun bir evlenme 
trafiği daha yaşandı.
Belediye Düğün Salonu ve değişik yerlerde 
yapılan törenlerde 9 çift dünya evine girdi.

Nurten Karakaya ve Bayram Güler 17 Haziran 
1996 Pazartesi günü Belediye Düğün 
Salonunda

KAYIP
34 KPD 62/KHL 92 

plakalı TIR aracımıza 
ait 1342 numaralı 

Fransa geçiş belgesini 
kaybettik.

Hükümsüzdür.
OMSAN 

NAKLİYAT A.Ş.

Zekiye Biçer ve Cengün Biten 17 Haziran 1996 I 
Pazartesi günü Belediye Düğün Salonunda

Fatma Eken ve Mürsel Karaca 18 Haziran 1996 
Salı günü Belediye Düğün Salonunda

Mehtap Timur ve Haşmet Murat Bayrak 
19 Haziran 1996 Çarşamba günü
Belediye Düğün Salonunda

Hatice Ata ve Mehmet Talip Aydın
20 Haziran 1996 Perşembe günü Bayraktar-2 
Düğün Salonunda

4

Müge Seda Çantay ve Necip Tetik 21 Haziran 
1996 Cuma günü Bayraktar-2 Düğün 
Salonunda

Fulya Özkara ve Mustafa Çeliker 22 Haziran 
1996 günü Bayraktar-2 Düğün Salonunda

Nilgün Timur ve Mustafa Günsal 22 Haziran 
1996 günü Milton Aile Çay Bahçesinde

Halime Dalkılıç ve Gürol Ersevinç 22 Haziran I 
1996 günü Dilek Düğün Salonunda;
yaşamlarını birleştir diler.

KÖRJEZ O3SE<l
Matbaacılık-Yay incilik- Reklamcılık ve Tanıtım Hizmetleri

Düğün- Nişan-Sünnet yapacakların dikkatine;
Türkiyenin en kaliteli, her bütçeye uygun davetiyeleri bir günde basılarak teslim edilir.

"Zengin çeşitlerimizi ve farkımızı görün"

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

Serbest Meslek Makbuzu-Kartvizit-EI İlanı-
KÖRFEZ OFSET VE GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ BİR KADRİ GÜLER KURULUŞUDUR

20 DAKİKADA BİLGİSAYAR SİSTEMLİ KAŞEYE MÜHÜR İŞLERİ YAPILIR.
Gazhane Cad. Fikret Oto Elektrik yanı No : 51/A GEMLİK

Tel : 513 17 97 Fax : 513 35 95
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Dursun D^Ç(İ1L‘E‘R^
ANA İKİLEM

-PRAGMATİST FELSEFEYE GİRİŞ-
-William James 'le-

Ufacık şeylerle uğraşarak 
akla kocaman ufuklar açmak! 
Cesaretin ırmağından dolarak 
yaşamı aydınlığa çıkarmak!

Mizaçların kavgasını bırakarak 
en güçlü öncülleri öne alarak 
olgulara ve ilkelere dayanarak 
yaşamak ve onu kavramak!

* * *
Özdoğasında her türünü varsayarak! 
insan değişim ve uzlaşımını anlamak! 
Aklı olgulara akıtıp yansıtarak 
olgularda akılsa! oluşumu yakalamak!

Parçalardan bütünsele vararak 
tümellerden nesnelin birliğine ulaşmak! 
Ussalla, görgüşelle duygulara tutunarak 
yazgıyı-özgürlüğü anlamak aşmak!

* * *
Kuşkularla, doğmalarala boğuşarak
kutuplarda Aysberg, okyanusta Golfstrim olmak!
Tekleşmek extrem ufuklara çıkarak 
çoğalmak ufuklardan ovalara koşarak!

Çizginin o yanında, bu yanında, arasında dolaşarak 
teklerle pesimist, çoklarla optimist, git-gellerle dağılmak! 
Doğanın kozasındaki yazgıya yakınarak
“özgür istem gerekirciliği" nin kahkahasını atmak! 

* * *

Bilim! İnsanı doğaya uydurup
alçaltarak, Adem'i cennetten kovarak 
aslanı çakallara boğdurmak!

* ★ *
Teizm! Köktenci sataşkan ya da 
vuruşarak kaçıp skoç viskisini 
doğa öz-suyuna karıştırarak 
yumuşak kıvrak... Hegel'le 
yanyana panteist yaşamak!1

DİLEMMA! Ya olgulara bilimsel saygı, 
ya da insanca değerlere güven, yaratıcılık!
Ya tuğlası görmek insanı doğanın
ya da fırlatıp atmak onu derinliklerine uzayın!

28 Nisan-30 Mayıs 1996, Gemlik
NOT:Bu dizelerin devamını gazetenin sonraki sayılarında 
okuyabileceksiniz.

DAHA NİCE YILLARA
-Arkadaşım Kadri Güler'in 24 yıllık emek ve özverisine-

Bulutlara en hovarda içkinliğiyle 
son renk darbelerini atarken güneş 
küfür küfür bir akşamın serinliğinde 
biz sıcacık bir aileydik! 

★ ★ ★

Ay ışığı, nostalji, konuşlar, müzik , 
kadehler uçuşurken ellerimizde 
umutları anılarla süsledik!
Biz sıcacık bir aileydik! 

* * *
Biz Gemlik Körfez Gazetesi'nin 
okuruyla her adım başı 
yüz yüze gelen çalışanları!
Yerel gazetelerinin işlevini, 
zorunlu riyasızlığını konuştuk... 
Yirmidört yaşındaydık, mutluyduk!

20 Haziran 1996 Gemlik/Atamer
FAUTE DE MİEUX (*>

Umut da olabilirdim 
ehven-i şer dedin! 
Şerlerin en beteri Mösyö 
Faute de mieux!

24 Mayıs 1996, Gemlik 
‘Daha iyisi olmadığı için!
"Fot de miyö" okunur.

Kişilikli insanların dili kemiklidir, 
Atalarımız "dilin kemiği yoktur1' der. 
Acaba bu günleri mi ima ettiler!

YAri şrAlcA YAî^ı cîddS
"FADIL" TAKİP DE

Doğru Yol Partisi, Koç Holdinge karşı, bir 
savaş başlattı.

Nedir, bu savaşın sebebi, acaba?
İddiaya göre Koç Holding;
-Çiller ve ailesine yönelik, acımasız suçla

maları destekliyor.
-Teneke ürünlerle, Türk Toplumunu, ilikle 

rine kadar sömürüyor.
-Vampir zihniyeti ile, 65 milyonluk iç 

pazarı kaçırmamak için, Gümrük Birliğine 
karşı çıkıyor.

Doğru Yol Partisinin basına yansıyan 
bildirisinde, bazı sert yorumlar ve kelimeler 
yer almasına rağmen, bazı gerçeklerin, dile 
getirildiğini de, inkar etmemek lazım.

Ülkemizde, yaklaşık on beş yıldır, hatalı 
piyasa ekonomisi uygulanıyor.

Teşvikler verilen ve gümrük duvarlarıyla 
korunan, iş adamları, piyasa ekonomisini 
“sadece istedikleri zaman zam yapabilmek" 
olarak algılıyorlar.

Bakın.. Hala, "Haksız Rekabeti önleyen 
kanun" uygulamaya geçemedi.

Çünkü hala, “Rekabet Kurulu", oluşturul
madı.

Bunun oluşması için, işadamlarının ser
mayelerinden, küçük bir parasal katkı, 
gerekiyor.

Böyle bir kurul, hakkı ile çalıştığı takdirde, 
(akşamdan-sabaha) zam yapan, bir takım 
kampanya tezgahları ile halkı sömüren fir
malardan, hesap sorabilecek ve bu fir - 
maların, maliyetlerini denetleyebilecek.

Dünya , Tersine mi döndü ne?
Sosyal Demokrat Partiler dururken, zengin 

bir bayan Genel Başkanın, başında olduğu 
bir Merkez Sağ Parti, Holdinglerle savaşa 
giriyor.

Aman Tanrım! Ne günlere kaldık, daha 
neler göreceğiz.

GEMLİK
Gerekli 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

ULAŞIM
Uludağ Turizm 5131212
Aydın Turizm 5132077

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

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi

TAKSİLER
5131821
5132467
5133240
5132324

Erol gÜKÇAlf

"BUYRUN"
Bir temsil anında, aktör rolü 

gereği,
Uşaklarına bağırır.
-"Atımı getirin"...
Laubali bir seyirci, oturduğu yer

den,
-"Eşek olmaz mı?" diye seslenir.
Aktör hiç istifini bozmadan eliyle 

sahneyi gösterir.
-"Hay hay buyrun beyefendi..." 

der.

Kabalık, sadece tiyatro salonların
da,

Olmuyor tabi.
Politikada yapılan nezaket dışı 

davranışlar,
Toplumun her kesimine, süratle 

yayılıyor.
"Çamur" lar, "yahu" lar gırla gidi 

yor.
Yeni neslin, kötü yetişmesi için, ne 

kadar
Yanlış örnek varsa, sergileniyor.
İşte.. Bir toplum "uzlaşamıyorsa, 

paylaşamıyorsa,"
O topluluk "hırçınlaşıyor, kabala 

şıyor."
Geçmişe bir dönüp baktığımızda, 

ne zaman
Bizi yönetenlerin "ağızları bozul

maya başladıysa",
Toplum olarak, sıkıntılara 

girdiğimizi görüyoruz.
Demokrasiye verilen aralar, ara 

rejimler, hep bu kabalıklar ve ağız- 
dalaşlarından sonra, ortaya çıkıyor.

Politikacıları ve yöneticileri 
geçmişten ders almaya ve sağduyu
lu davranmaya, davet ediyoruz.

sözlü-yorum
Bütün olmaya çalış,
Eğer ki olamazsan, 1 
İşe yarar bir parça olup, 
Bütüne katıl.________________Schlller
Merkez sağ ve merkez sol için, altın 
bir öğüt.
Sanki, bizim bu durumumuzdan esin
lenerek yazılmış gibi....

BELEDİYELERDE 
"ŞEFFAF YÖNETİM"

Son birkaç aydır, "yolsuzluk 
haberleri" ile yatıyor, "soruşturma 
dosyalan" ile kalkıyoruz.*

Yaşanan bu dönemden, alı
nacak büyük dersler var.

Tüm resmi kuruluşlar, Belediyeler, 
yaptıkları tüm ihalelerde, ayırdıkları 
tüm ödeneklerde, kullandıkları her 
temsil giderlerinde, daha dikkatli 
olmak, zorunda kalacaklar.

Özellikle, Belediye Yönetimleri, 
Belediye Meclisinin bilgisi dışında, 
karara bağlanan, ihale ve harca
malarını, "belli süre dilimleri 
içerisinde" ve "topluca", meclisler
den geçirmelidir.

Geçirdiğimiz dönem, acımasız 
bir dönemdir.

En akıllı uslu, görünen liderlerin, 
yolsuzluklar ve suçlamalar konusun
da, ne kadar gaddar olduklarını, 
hep beraber görüyoruz.

1991 yılında, Doğru Yol Partisinin 
başlattığı ve (SHP) nin desteklediği 
"hesap sorma" kampanyası, şimdi 
tersine döndü. ANAP, bu kampan 
yayı, eski rakiplerini aratamayacak 
derecede, en acımasız bir biçimde, 
sürdürmeye devam ediyor.

Ama... 3 yıl sonra, bir başka parti 
Belediye Hizmetlerini, üstlenecek.

Onun için, ihalelerinize, temsil 
masraflarınıza çok dikkat 
etmelisiniz.

İşin içine, kin ve duygusallık girdi 
mi, en "fasa fiso bir işlemden bile", 
başınız belaya girebilir.

Çünkü, artık akıl ve sağduyu, saf 
dışı kalmıştır.

Daha önce de, bu "şeffaf yöne
tim", konusuna değinmiştik.

Bizimle, aynı görüşte olmanızı, 
beklemiyoruz. Ama.. Bazı öneriler, 
herkes için geçerlidir.

Çocuktan da
Kızgınlıkla tokat atılan çocuktan, sinirler 

yatışınca özür dilenmesi gerektiği bildirildi.
İş yoğunluğu ve çeşitli sorunlar karşısında 

strese giren anne-babaların, çocuklarının 
yaptıkları yaramazlıklar karşısında mümkün 
olduğunca sakın davranmaları gerekiyor.

Çocükların, öğrenme merakını yenmek 
amacıyla çok soru soracağını ve uzanabildik
leri her şeyi kırıp dökebilecekleri ve aileler bu 
olumsuzluklara karşı önlem almalı. Mümkünse

REHBERİ
Resmi Daireler
TEK Arıza 5132066
TEKİşletme 5134503
Turizm Der. 5131274
Spor Sah. 5131900
Orm. Böl. Şf. 5131286
Milli Eğt. Md. 5131174
Halk Eğt.Mrk. 5131846
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

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 513 12 95
Özgaz 514 1700
Tekgaz 513 1637
Ocakgaz 513 1637
Ergaz 513 88 43
ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Likit gaz 514 28 41
Yeni Likitgaz 51365 00
Alevgaz 513 40 95

Deniz Otobüsü
Yalova -Kabataş (İşgünleri) 

07.20-09.45-12.40-15.00-17.15-19.30 
Tatil Günleri 10.20-13.30-16.15-19.00

Yalova -Kartal (iş günleri) 
07.30-09.10-10.45

13.00-14.30-16.00-17.30-19.00-20.30

Gemlik'te 
sinema günleri:

AİLE SİNEMASI
Bu hafta :

SALAK AVANAK
Tel: 513 13 29

özür dilenir
çocuğa ait ve her istediğini özgürce yapa 
bileceği bir oda düzenlenmeli.

Anne ve babaların, odasında çocukları
na karışmaması gerektiği, odasında sıkılan 
çocuk, anne ve babanın yanına geldiğinde, 
yapacağı yaramazlıklara da belli bir noktaya 
kadar göz yumulmalıdır.

Çocuğun her istediğinin yapılmaması ve 
neden yapılmadığının da yumuşak bir ses 
tonu ile açıklanması gerektiği belirtildi.

"Her şeye karşın söz dinle - 
meyen, sabırları taşıran 
çocuğa yine de tokat atmak
tan kaçınılmalıdır Tokat 
yiyen çocuk, bunun üzüntü, 
sıkıntı ve suçluluk duygusunu 
üzerinden atamaz. 
Yaramazlık yaptığında, (tokat 
ne zaman gelecek) beklenti
sine girer. Tokat ’atılan ve 
dövülen çocuk, bir süre sonra 
nasıl olsa yaptığımın bedelini 
ödüyorum, çok çok iyi tokat 
yer kurtulurum düşünesi içine 
girer.

Bu noktadan sonra tokat 
ve dayak hçbir şekilde etkili 
olmadığı gibi, çocukta 
karşılık verme, tepki 
gösterme gibi reaksiyonlara 
yol açar. Dayakla İç içe olan 
çocuk, kişilik çatışması 
içerisinde bocalar. Çatışma, 
lleriki yaşlarda tedavisi zor 
rahatsızlıklara ve okulda 
başarısızlığa neden olur. Bu 
koşullarda büyüyen çocuk, 
anne-baba olduğunda, 
yetişme tarzını bilinçaltı 
olarak çocuklarına uygula
mak İster.

Baba veya anne çocuk
tan özür diler mİ? diye bir 
düşünce yanlışlığına gl 
rllmemesl, yaşı kaç olursa 
olsun, büyük-küçük deme
den, İlişkilerin İyileştirilmesi İçin 
özür dilenmeslgerekiyor.
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Sayfa:

Futbol,basketbol ve voleybol branşlarında kurslar verilecek

yaz okulları açı iyor Başın sağolsun
î Gemlik-. İlçe. Spor 

Müdürlüğü tarafından bu 
yıl da futbol,, voleybol, ve ■■ 
basketbol branşlarında 
yetiştirme-kursları açıla
cak.
î Yaz Okulu adı altında 

her yıl açılan kurslar bu 
yıl 28 Haziran 1996 cuma 
günü saat 17.30 da 
Futbol sahasında yapıla^ 
cgk açılışla başlayacak.
; Kayıtların stadyumda 

yapılmakta olduğunu 
hatırlatan İlçe Spor' 
Müdürü Burhan Arıkah, 
başvurular şifâsında 2 
fotoğraf, ’ n üf us’c üzd anı 
ve kayıt ücreti olarak da

.250 bin Ifra dimdiğini 
söyledi.

. Kursların açılabilmesi 
için 15 öğrencinin başvu
rusunun gerektlğri)! 
belirten Arı kan, futbol 
'kurslarınm statta, ..ypley- 
bol ve basketbol 
kurslarının ise Endüstri 
Meslek Lisesi salonlarında 
yapılacağını söyledi. '

Haftada Ö saatffen 
aVda ‘32 sadt, olarak
uygulanacağını
belirten 
Müdürü,

İlçe
da

Spot'
iarnâçlahnın

genç kuşakları’ vüöüf 
açısından daha zinde, 
daha öktjf ^olmalarını;

sağlamak, spor branşları
na .altyapı olüş'turmdkz 
boş zâmanlafiın'i spor 
yaparak değerlendirmeyi 
öğretmek,, birilik* Ve 
beraberlik dü'yğLilarını 
p e kjşj irş (e k., disiplini nâ i r 
şekilde aktif çalışrfı'a 
içindö; yer almayı, sağla
mak, ' dostluk ve 
arkodaşliklari'p^kiştkîmek 
ve geleceğe, başarılı 
sporcular ,yetiştirmek 
olduğunu söyledi. >

i İç e Spor Mü d ü r ü 
B'urhdrî'. Arıkan, 'cuma 
günü saat‘4 7.30 d d 
y a p 11 a c a k olan ya z 
okulları aç ılışın a t ü m 
Gemliklileri davet öttil

Gemlik I
Elazığ'da vatani görevini yaparken hain 

bir kurşunla şehit düşen

GÖKHAN AYDINLI'nın
ailesine ve Gemlik Halkına

başsağlığı dileriz.

^Botaryl

Yeni fa
1

Körfez 0

GEMLİK

SARAY

LOKANTASI

DEVREN 

KİRALIKTIR

Tel 15131770

2219950

x numaramızı ne 
:ax - Tel: 513 . 
>f$et- Gemlik KÖ

1

■Canavarı■ ■
1 olmağın" |

m
3ü

al 
■ 
:E

İdiniz mı?
|||

Z Gazetesi

SATILIK
O Hisartepe
Mahallesi
108 Evler İL 
Blokta SATILIK 
DAİRE
Müracaat için : 
Tel: (0.224)
513 17 97 GEMLİK

S. S. Gemlik. Kır dar Konut Yapı Kooperatifinin Kapamış kongr esi, 
4 Ağustos 1 996 Pazar günü saat 1 4.oo de Belediye Düğün.

kongre ilanı

Anavatan Partisi 
Gençiik Kolu

Sglonunda gşağıdaki . günde»
Kooperatif Üyelerine,

gereği yapılacaktı!
önemle.! , -ğuyuruıluH

Yönetim Kurulu

GÜNDEM:
1) ‘AçihşrVe yoklama
^y^Divan seçimi Ve saygı duruşu
3)TaSfiye Kurulu fad’liyet rpponunun okunması ve ibrat
4) Dilek , temenni '
5) Kapanış. v■

ELEfilAn Aî^ApılfOîV

Pazarlamacılık konusunda deneyimli 
. Ç sürücü belgesine sahip plasiyer 

eleman alınacaktır.
Müracaatlar mesai saatlert içinde şahsen 
yapılacaktır.

GÜRNAK LTD.ŞTİ. (TUBORG) 
Gök Sokak No : 26 GEMLİK

Tel: (0.224) 513 14 79

NOTALINİZ^

YENİ FAKS

NUMARAMIZ

Tel: 513 35 95

MILTON
KÖRFEZ OFSET 

GEMLİK KÖRFEZ 
GAZETESİ '

AİLE ÇAY BAHÇESİ
Düğün, nişan ve özel günleriniz için
rezervasyonlarımız devam ediyor

KÖRJE2 OJStî
İskele Meydanı GEMLİK Tel: 513 10 71

Matbaacılık-Yayıncılık- Reklamcılık ve T anıtım Hizmetleri

TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN DAVETİYE 
ÇEŞİTLERİNİ VE FARKIMIZI GÖRÜN

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

Tel : 513 17 97-513 35 95
KÖRFEZ ÖFSET ve GEMLİK KÖRFEZ Gazetesi bir KADRİ GÜLER,kuruluşudur.

■Kabolaj h< 
■tentenen t
■Denizcilik ■
■o Atatürk
[teşci1 Bayrı 
I Doha son 
İçin bir mat 
■orak, saygı 
| Öğeden 
'nedeniyle 

pmalan k 
m ile eledi 
| Dün gec 
loyıamı ne

Odaiaşkaı

I Mimariar
BuV 

gününü tır 
pütemaı 
Bek için ta 
[limmimc 
levıenin' 
için çaba 
I Yeryûı 
BükelilifCf

AHŞAP DOĞRAMA VE PRES KAPI

Müteahhit- Kooperatif ve şahıs inşaatlarında hazır 
kapı uygun fiyat, ödeme kolaylığı ihtiyaç sahipleri 

mağazamıza uğrayınız . Çeşitlerimizi görünüz

FARUK HELVACI
Hamidiye Mah. İstiklal Cad. Kaya Apt. Altı No : 113/D GEMLİK 
Tel: (0.224) 514 21 83 Fax : (0.224) 514 42 92

Men
I RP,DY 

Bekten
NteıDY 
»tetiğe 

Refah
teftrib
’ Siyasil 
tatehv 

insan 
önûndeolı 
ittalk

Bu orta 
RPnm 
İçvec 

gdiriyorlaf
Boytes 

tat nete
Devleti 

«L
Siyasi 

hayreöed
Öıimı

Gazete 
Bizge 
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kordona ç

Değeri 
Hyıfc 
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l**iyı 
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