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

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

Jemlik Rotary Kulübü Kabotaj Hakkının elde edilişinin yıldönümü nedeniyle gece düzenledi. Öğretmen evi olarak kullanılacak

851 hizcililt Bayramı kutlandı
ilişi 
u

^■Kabotaj hakkının kullanışının 70. yıldönümü dün 
[düzenlenen törenlerle kutlandı.
' Denizcilik Bayramı nedeniyle ilk tören saat : 09.00 
i da Atatürk Anıtında İstiklal Marşı okunması ile 
| başladı. Bayrağımız, göndere çekildi.

Daha sonra ise protokol, deniz şehitlerini anmak

Toplantıya Kaymakam Orhan Işın, Garnizon 
Komutanı Kıd. Aİb. Bilgi Günköht, .Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, Emniyet Müdürü Üzeylr ErgüVen ve 
Liman Başkanı Eftal Taşçılar, 2440. Bqlge Guvernörü 
Prof. Dri Ayhan Özdemir ile Gemlik - Uludağ Rotary 
Kulübü üyeleri katıldı.

Atatürk Kordonu’nda bulunan 170 m2 alan 
üzerinde Fransız mimarisi ile inşaa edilmiş olan 
en güzel yapılarından biri olan iki katlı binanın 
tapu töreni, yarın Bursa Valisi Orhan Taşanlar’ın 
katılımı ile yapılacak.

mşkongei 
liye Düğün 
pılacoklır. 
duyumla

için bir motörla denize açıldı ve denize çelenk 
atarak, saygı duruşunda bulunuldu.

Öğeden sonra saat 18.00 'de ise Deniz1 Bayramı 
medeniyle düzenlenen yarışmalar yapıldı. 
Yarışmaları kalabalık halk topluluğu büyük bir heye- 
can ile izledi.
t Dün gece Gemlik Rotary Külübü de Denizcilik 
Bayramı nedeniyle yaptığı yemekli toplantı yaptı.

Gecede gören GEMRORT Genel Müdürü Kaptan 
Ziya Alkan, Kabotaj hakkının kullanım tarihçesi 
hakkında davetlilere bilgi verdi.

Liman Başkanı Eftal Taşçılar ise, kabotaj Hakkının-" 
Türklfere verilmesi ile denizciliğimizin büyük gelişmeler 
kaydettiğini söyledi. Eftal Taşçılar'a Rotary Kulübü, 
tarafından Türk Bayrağı armağan edildi.'

Haberi Sayfa 3 'de

i 0da Başkanı Orhan Bulut, herkesi çevreye karşı saygılı olmaya çağırdı.

Mimarlar Odası günü kutlandı
| Mimarlar Odası Gemlik Temsilcişi 
Orhan Bulut, 1,. Temmuz Mimarlar 
gününü tüm dünyada kutlandığım, bu 

[yıl ki temanın "Sürdürülebilir bir gele
cek için tasarım" olduğunu söyleyerek, 
Büm mimarların yaşadıkları toplum ve 
çevrenin yararına uygun yapılanması 
'içinçaba harcayacaklarını söyledi..
i Yeryüzündeki kaynakların 
Jüketilircesine kirlenmenin ve yaşam

Çevresihih yok edildiğine diklcat çeken 
Orhan Bulut, doğal ve kültüföl" değer
lerini yok ederek sağlanacak bir kalkın
manın sürdürülemeyeceği gerçeği ile 
birleşen Dünya mimarlarının hazırladığı 
deklarasyona uyacaklarını ve doğal 
çevre ile sosyal ve kültürel yapıyı» 
koruyacaklarınıbildirdE t:-

Bu konuda eğitim proğranhfdrV 
hizmet ve ‘stâhdart gelişfitmeyi/

Mehmet 
Cengiz 
Göral 
anılacak

Gazetemiz eski Yazı 
İşleri Sorumlu Müdürü 
Mehmet Cengiz Göral, 
öldürülüşünün,

' Gemlik'in en güzel 
mimarisine sahip 
evlerinden biri olan 
Atatürk Kordonu'ndakl 
Daniş Eklm'e ait-Fransız 
mimari tarzında inşa 
edilen konut “Öğretmen 
Evi" olarak kullanılmak 
üzere Milli » Eğitim 
Bakanlığı'na devredildi.

Kaymakam Orhan Işın 
ve MIHI Eğitim Müdürü Erol 
Ateşli'nin girişimleri söhlı- 
cu evini bağışlama kararı 
alan Daniş Ekim, 
geçtiğimiz hafta
Kaymakamlıkta, 
Kaymakam ve Milli Eğitim 
Müdürünün katıldığı bir 
törenlp ön protokolü 
imzaladı.

Eşinin ölüpnünden 
sonra, uzun yıllardır otur

makta olduğu iki katlı 
ahşap eve sık olarak 
uğramayıp, Gemsaz ’daki 
çiftliğinde kalan Danış 
Eklm'in evini "Öğretmen 
evi” olarak bağışlaması 
öğretmen camiasında 
sevinçle karşılanırken, glrl 
şlmlerln yapıldığı sırada 
evin Gemllk'lllere mal 
olması İçin Belediye 
Başkanının da devreye 
girdiği ancak, bunda 
muaffak olamadığ öğre
nildi.

Danış Eklm'in eşinden 
kalan evin tapu devir 
törenlerinin yarın veya 
perşembe günü Vali 
Orhan Taşanları da katıla - 
cağı bir törenle 
Kaymakamlıkta gerçek
leştirilmesi bekleniyor.

HAFTAYA BAKIŞ
O Kadri GÜLER

Bu iş nasıl yürütülecek
Beklenen değil, beklenmiyen gerçekleşti.
RP, DYP ortaklığı beklenmedik bir şekilde gerçekleşti.
Beklenmedik diyorum. Çünkü RP ANAP koalisyonu kuru

lurken DYP'nin sayın lideri bu ortaklığın kurulmaması için 
elinden gelen herşeyi gerçekleştirdi.

Refah Partisi için söylenmedik söz bırakmayanlar, bugün 
kendileri bu siyasi parti ile ortaklık kurdular.

Siyasilerin böylesine yüzsüzleşdiği Cumhuriyet tari
himizde hiç görülmedi.

İnsan söyleyecek söz bulamıyor. Herşey halkın gözü 
önünde oluyor. Siyasi rüşvetlerin nasıl döndüğü ortada. İkti
dar hırsı liderlerin gözünü kan bürütmüş.

Bu ortaklık nasıl yürüyecek allah aşkına?
RP’nin siyasi yapısı yıllardır biliniyor.

t İç ve dış politikalardaki düşüncelerini sesli olarak dile 
oetiriyorlar.^--

Böylesine çelişkili bir siyası yapılaşmada nelere taviz veri 
lecek, neler paylaşılacak.

Devletin kadroları yeni siyasi kadrolara peşkeş çektirile
cek.

Siyasi ihtiraslar, ülkeyi nasıl bir uçuruma götürdüğünü 
hayretle izliyoruz.

Önümüzdeki günlerde iktidarı elinde tutabilmek için 
nelerin yaşanabiliceğini hep birlikte göreceğiz.

Gazetecilikte bir deyim vardır “masabaşı habercilik” 
Biz, geçtiğimiz hafta masabaşı haberciliğini yaptık.
Ne mi yaptık. Oturduğumuz yenden 40 metre dersindeki 

kordona çıkma gereğini görmeden bize gelen bir duyumu 
haber yaparak, yanmayan kordonun lambalarını yaktık.

Değerli okurlarımızdan özür diliyoruz.
24 yıllık meslek yaşamımda belki böylesi bir gafa ilk kez 

tanık oldum. Ancak, okurlara olan saygımız nedeniyle özür 
dilemek gereğini tekrar duyuyorum.

Kordondaki lambaları kıramayacakları bir sistem İle 
yeniden yapacaklarını ilgililerden öğrendim.

ilgililere tekrar sesleniyoruz. Geceleri kordon kapkaranlık. 
Lütfen elinizi çabuk tutun.

meslekdaş I a r ı, yapı 
endüstrilerini, öğrencileri’ 
ve t o pl u m u sürdürülebilir 
bir yaşgrn .için eğitmek 
hükümetler ve iş çevreleri 
düze yinde politikalar, 
Uygulamalar, ortaya kpy-, 
mak istediklerini belirterek, 
Türk mimarlarının 25-27 
Kasım, 1993'te toplanan 
genely kurulda bu 
deklarasyonu kabul ettik
lerini, mimgrlar odasının 
42. nci kuruluş yılında 
ülkedeki kentleşme ve 
demokratikleşme süre
ciyle bağlantılı- önemli 
birikimlerin ve
mücadelelerin 
yaratıldığını söyledi.

Bulut, odanın mesleki 
denetim etkinliklerinin 
güçlendirilmesiyle toplum 
ve çevrenin daha da 
güzel korunabileceğini 
belirterek, türh’mimarları 
örgütlü mücadeleye 
davet ederek Dünya 
Mimarlar Gününü kutladı.

yıldönümünde Adliye 
Köyü'ndeki mezarı başın
da yarın sevenleri tarafın
dan saygıyla anılacak.

Mehmet Cengiz Görall 
3 Temmuz 1979 günü 
evine glcferken, ‘ülküpü 
fasiştler tarafından vuru
larak öldürülmüştü.

Gazetemiz Sorumlu 
Müdürlüğü ve Köşe 
yazarlığı ygıSdn Mehmet 
Cengiz Göral, CHP Bursa il 
yönetim kurulu üyeliği) 
görevini de yürütüyordu.

Cengiz Göral için se 
venleri yarın saat : 13'de 
mezarı başında buluşa-, 
caklar.

Bayrağa 
saygı töreni

HADEP kongresinde 
yaşanan bayrak indirme 
olayından sonra yurt 
çapında başlayan 
bayrağa saygı miting
lerinden biri de ilçemizde 
yapıldı. Haberi Sayfa 3'de

Esnaf Kefalet Kooperatifi
yönetimine suç duyurusu

1 Gazetemiz sahibi Kadri 
Güler, S.S. Esnaf Kefalet 
Kooperatifi yönetimini, yazılı 
dilekçelerine yâsal süre 
içinde yanıt vermedikleri İçin 
Anayasanın 74. maddesine 
uymadıkları gerekçesiyle 
Cumhuriyet Sdvcılığna suç- 
duyurusunda bulunarak 
cezalandırılmalarını İstedi.

Kooperatife alt işyerini 
ihale ile kiraya çıkaracak
larını Kadri Güler'e yazılı 
bildiren kooperatif yönetimi 
daha sonra bu işyerini koo 
peratif denetleme kurulu 
üyesine anlaşmayla ver
mişler, Kadri Güler'in çeşitli 
başvurularını ise cevapsız 
bırakmışlardı.

Bozuk potalar, onarım için bekliyor
Atatürk Kordonu'nda bulunan basket sahasının 

bakımsızhğ gençlerin ve Gemlik'İllerin tepkisine neden 
oluyor.

Kordon sonunda bulunan ve İlçe Spor Müdürlüğü'ne 
50. metre yakında olan açık basket sahasındaki pota
ların tamamının kırık olduğundan yakınan Gemlik'liler 
İlgililerden sahanın onarılarak, bir an önce gençliğin 
hizmetine sunulmasını istediler.

UMACI ...

HACI ■ BACI ..
- UMACI ...
YOK.. YOK .
ÇORBACI .!..
HELE İŞKEMBEYE BAYILIRLAR. 
ÖYLE OLMASALAR TEKKEYİ NİYE 
BEKLESİNLER Kİ...

İnan
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Yılmaz AKKILIÇ

Bir gerdek masalı
Bir varmış bir yokmuş. Zamanın 

behrinde memleketin birinde yetmiş
lik bir eski kulağ kesik yaşarmış. Bu 
yetmişlik eski kulağı kesiğin bekarlık 
canına tak etmiş. Etmiş etmesine de, 
efkar-ı umumiye nezdinde nam-ü 
nişanı pek makbul sayılmadığından, 
ve dahi ayaküstü muhabbetlerinde 
"iktidarının bağlandığı” na ilişkin türlü 
çeşitli rivayetler olduğundan ne gelin 
adayları mendil düşürürlermiş yanın
dan geçip giderken, ne kız babaları 
yüz verirlermiş bizim eski kulağı 
kesiğe.

Adamcağız yıllar boyu aranmış 
taranmış, nice kapılara yüz sürmüş, 
sağa sola yengeler sağdıçlar 
salmışsa da nafilel Gelin adayları 
bizimkinin müstesna “şeb-l arus" 
vaatlerine iltifat etmez, analar 
babalar da el değmedik kız oğlan kız 
nazeninlerinin, başdöndürücü serve
tine karşın bu eski kulağı kesikle, 
"teehhürüne rıza göstermezlermiş.

Bizimki bakmış yolu yok, bekar 
gelmiş bekar gidecek bu dar-ı 
dünyadan, Tevfik Fikret'in şiirindeki 
gibi "bin kocadan arta kalan bive-i 
bakir"in tekine tav olup, ahir 
ömründe onunla gerdeğe girmeye 
ve o suretle iktidarın tadını çıkar
maya karar vermiş.

Ve fırsatını beklemeye koyulmuş...
Derken efendim, memleketin 

alımlı ve akıllı bir çilli kızı, güya huyu 
suyu benzer diye başgöz edildiği 
kocasından ummadığı bir kazık yiyip 
de soluğu baba evinde almaz mı? 
Rivayet bu ya, kocası bu çilli kızın 
kendisiyle hem-hal olmazdan önce 
"mestur" veya "gayr-l mestur" bir
takım “ef’al-i kerih"e bulaşmışlığnı 
öğıenmişmişşş...

Yani daha önceden bilmezmişmiş 
deee, sonradan öğrenmişmişşş...

Peki nasıl öğrenmişmişşş?
Bizim eski kulağı kesiğin selamlık 

takımından kimi şevketlilerin, bazı 
mestur veya gayr-i mestur hesabatı 
çomaklamaları sayesinde öğren
mişmişşş...

Neyse, bizim eski kulağı kesiğin 
derdi günü “iktidar" a vasıl olmak 
ya. Çilli kızın ortaya çıkardığı pisliği 
örtüp gizlemesine karşı çıkanlara 
inat.’ “hafıza-i beşer nisyan ile 
malûldür" darb-ı meseli mucibince, 
"bive-i baklr"in dest-i izdivacına talip 
olmaz mı?

Etraftan demişler ki:
"Hazret, kadının ipliğini pazara 

çıkaran sen değil misin?"
"Olsun" demiş, “mercümeği fırına 

verdik biz!”
Bunun üzerine, "Pes be hazret" 

demişler, "mercümeği kadının fera 
cesiyle mi örttün yoksa?"

Hazret pişkin. Aklı fikri, şu fani 
dünyada "vuslaf’a nail olamadan 
ve dahi iktidar-ı adilanesinin 
"tescirine fırsat bulamadan dar-ı 
dünyadan göçüp gidebileceği ihti
malinde..,

"Hazret, sen taassubun pirisin, 
nasıl olur da 'mebzul meta'ın iğvası- 
na uyar, yolundan İnhiraf edersin? 
diyenlere de, "Batıl üzerine yemin

'yok' hükmündedir muhterem 
kardeşlerim" demiş ve eklemiş : “Bir 
kimse 'Namaz kılmayacağım' diye 
yemin etse, ezan okunduktan kılmak 
zorunda değil midir?"

"Hazret, bu da ‘vlsal-l İktidar' 
uğruna ’takıyye' midir?" diye sorul
dukta :

"Bu bir 'mesel-i istihrah'tır kİ, 
bilenler bilmeyenlere anlatsın" deyu 
kestirip atmış...

Derken söz kesilmiş, gide gele 
nişan takılmış, düğün dernek kurul
muş, ve de "şeb-l arus" gelip çat- 
mııış.

Yengeler, mahallenin "bive-i 
baklr"ini allayıp pullamış, süsleyip 
püslemiş ve telli duvağıyla bir güzel 
örtüp gerdek odasına salıvermişler. 
Bizim eski kulağı kesik de 
sağdıçlarının öğütlerini bit-tamam 
dinledikten veya dinler göründükten 
sonra, bıçkınların yumrukları sırtında 
gümleye patlaya bir koşu gerdek 
odasına varmış, "Selam-aleyk" di 
yerekten içeri adımını atmış.

Bakmış ki, gelin teli duvağıyla sım
sıkı örtülü odanın ortalık yerinde bek - 
lemekte, ocakta fokur fokur bir 
kazan kaynamakta. Damat kese 
kese altınları, dolarları ve marklarıyla 
hamle edip gelinin örtüsünü kaldıra
cak olmuş...

Gelin, ocakta fokur fokur kay
nayan kazana seyirtin kapağını 
aralamış ki, misler gibi mercümek 
kokmakta...

Gelin damada bakmış*, “Örtü 
kalkmayacak" demiş, damat geline 
bakmış, "Kazan açılmayacak" 
demiş. Öylece bakışmışlar bir 
zaman. Sonra gelin :

"Hadi hadi" diye fingirdemiş, 
"solak komşun sayesinde hâzineni 
kurtardın, benim sayemde mer- 
cümeğini."

Damat altta kalır mı? Baskın çıkıp, 
“Sayemde davan ‘mahkemi-i 
kübra'ya havale olmadı mı?" di 
yerekten kıkırdamış.

Gelin gerçekçi : "Boşver, paçayı 
kurtardık ya!"

Damat ikircikli : “Seninkiler oyun
bozanlık yapmasın da!”

Öylece sabaha dek bakışmışlar 
karşılıklı. Ne gelin örtüsünün açılması - 
na razı olmuş, ne damat kazanın 
kapağının aralanmasına. Dışarıda 
meraklı davetliler uzun uzun Pek
leşmişler. Bakmışlar ki ne ses var, ne 
seda. Sonunda sıkılmış, "Tencere 
yuvarlanıp kapağını buldu" deyip, 
savuşup gitmişler...

Derken günler günleri, aylar ayları 
kovalamış -kimse yıllara vardığından 
söz etmiyor-. Aktaranlara göre ne 
gelin örtüsünü açıp yüzünü göster
miş, ne damat kazanın kapağının 
aralanmasına izin vermiş.

Peki, ne çıkmış bu izdivaç?
Eskiler bu soruyu üç defa tu deyip, 

dört defa tahta tıklattıktan sonra, 
“Şeytan kulağına kurşun, yoksa 
'hilkat garibesi’ çıkardı mazallah" 
diye yanıtlıyorlarmış.

Masal İşte...
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YİNE SİYASET

Siyasetten kaçamazsınız!
G. Mengl’nln Ben Jelloun'dan 

aktardığı “Din yalnızca bireysel vic
danı, politika ise herkesi ilgilendirir.” 
lafı doğru mudur bilmem ama,

Siyaset; ekonomik ve sosyal 
yaşamınızın, günlük ilişkilerine bile 
bulaşmıştır. Kahve, ev ve esnaf soh-
betlerinden, görsel ve yazılı 
medyaya kddar herkes;,. RP-DYP 
koalisyonunun tartışıyor.

Bütün bu alanlarda tartışma iki 
ayrı kategoride kümelenmiş durum
da.

Birincisi: “Erbakan-Çiller poli
tikaları.” Bundan kasdedilen “ilkesiz
lik, kişisel ihtiraslar, kişisel korkular 
ve kişisel egolar” olarak ifade 
buluyor.

politikacının yüksek kesimlerde 
yapıldığı” ve onların “vardır biri 
bildiği!” denildiği Türkiye'de | 
“Demek dediğiniz gibi değllmlşj 
abartmayın politikacıları yada 
büyük (!) adamları” tezimizin doğru 
luğunu göstermesidir.

Şimdi gelelim RP-DYP koalis

Halkın dilinde konuşulan bir yana, 
medya hergün çarşaf çarşaf 
manşetlere taşıyor, bu boyutunu.

Dilerseniz bir-ikl alıntı verebilirim, 
yüzlerçesinden:

"... Politikayı toplum için değil, 
kendi çıkarı (Yüce Divan’dan kurtul
mak) için kullanmaktan çekin
meyen...

.... Erbakan başbakanlığını, yemi
nine ihanet eden Çiller’e 
borçludur...

.... Refah, Çiller’in ahlaki zayıflık
tan kaynaklanan güçsüzlüğünü bili 
yor, bundan yararlanacaktır!”

Güngör Mengi-SABAH
“Tansu Çiller köşeye sıkışınca RP 

Genel Başkanı Erbakan hakkında 
seslendirdiği ağır ithamların hepsini 
unuttu. Yüce divan korkusun
da^..... ) RP ile koalisyona evet
dedi..”

AKİD-islami kesim gazetesi I
“Yazık oldu koskoca DYP’ye 

yazık! Tansu Uçuran Çiller’in ipleri 
artık Erbakan'ın elinde. Yolsuzluk 
dosyaları, örtülü ödenek rezaleti, 
kendisinin ve kocasının geçmişi, 
hepsi Erbakan’a devredildi.”

E. Çölaşan-HÜRRİYET
"... koalisyon ortaklığıyla her iki 

liderde Yüce Divan’dan kurtuldular”
LİBERATİON-Dış Basın

"... RP ile koalisyon, Çiller’in siyasi 
geleceğini kurtarmak için ödediği 
bedeldir”

İRAN Tahran Radyosu-aktaran 
SABAH

Evet! Daha yüzlerce alıntı yapıla
bilir.

Yorumculara ve medyaya göre 
Çiller, Yüce Divan'a gitmemek için 
bu koalisyona soyundu. Yine Onlar'a 
göre “siyasal intiharını imzaladı.”

Tabi bunlar yorum. Doğru kabul 
edenler bir daha Çiller'e oy vermez 
ler. Ya da uygundur derler.

Bizim için asıl olan, “Politikanın ve

yonunun ikinci boyutuna.
İkinci olarak Medya, “Yok Çiller 

laiklikten taviz verdi”, “Yok TRT'yi, 
MIT’i kaptırdı”, “Yok Avrupadaki 
popülaritesini kaybetti” vs. gibi 
ayrıntıyla uğraşıyor, “bu koalisyon 
yürümez" diyebilmek için. Neden 
bunlarsa bence yürür.

Çünkü bütün bunlar Türkiye'ce 
fazla ciddiye alınan şeyler değildir,1 
Bu kaos ortamında boş laf sayılırlar.|
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Bence asıl ciddiyet N. Erbakan'® 
“kanal 7’deki röportajıydı.”

RP lideri Erbakan, ailesini tanıttıg 
bu söyleşide, ciddi politikalardan 
bahsetti. Asıl ciddiyette burada.

DYP ve Çiller’in "kahramanlık 
olarak sunduğu 4 Nisan kararları ve 
paketler, ülkenin-Kendine göre- 
kurtuluşuydu!”

Ancak bu söyleşide Erbakan dedi 
ki:

-Memurlara zam yapacağız, kat
sayısını yükselteceğiz.

-Köylünün, Ziraat Bankasına olan 
borcunu takside bağlayıp, faizlerini 
sileceğiz.

-Zam yapmayacağız.
-Asgari ücreti vergi dışı bıraka

cağız.
-Esnafın üzerindeki peşin vergiyi 

kaldırıp, vergiyi azaltacağız.
İşte tüm bunlar. Çiller politikasıyla 

taban tabana çelişiyor.
Çiller'e göre:
-Borçlar silinemez; Kami

h
f hadep i 
potindim 
«pndobaş 

kg’emdsnt 
| DTP-ANAf 
krapoftiY 
liatıldığ ‘I1 
LçŞrizha

İHnge kc 
A© Anıtı 
çsferUoyı 
jnfej!mas 
Itynzol 
fe&n kur 
mrngnan'c 
yaptı. HAD' 

I olayı kınadı, 
ipi ortaya1 

masını isten 
I Kortejv

bankaları çöker. S I
-Peşin vergi kalkamaz, bütçe açık I 

verir.
-Memura zam, kamu açıklarım 

artırır.
Hangisi doğru politika!
Ben anlayamadım bu iş nasıl ola

cak!
T. Çiller’in dış politika, milli eğtim 

laiklik gibi temel sorunlardaki pro
pagandasının zaten pek ciddiyi 
alan yoktu. Ama uygulanan para 
politikası bayağı ciddi, tavizsiz ve tel? 
seçenek gibi sunuluyordu 
Doğrusunu isterseniz toplumsal ima® 
da buydu.

N. Erbakan’ın Kanal 7’deki açıkla® 
malarını dinlerken;

“Hadi buyrun pirinç pilavına...' 
"... yada birilerinin helvasına’ 
dedim! Başka ne denebilirki!

Ben anlayamadım, bu iş nasıl 
olacak!
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Gemlik Rotary Kulübü Kabotaj hakkının elde edilişinin yıldönümü nedeniyle gece düzenledi. Üniversiteli RETOM
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Kabotoj hakkının kullanılmasının 70. 
»yıldönümü dün düzenlenen törenlerle kut- 
■ landı.

I Denizcilik Bayramı nedeniyle dün saat 
19.00 da Atatürk Anıtı ©nünde bir tören 
■düzenlendi. Anıta çelenklerin konmasın- 
Idan sonra, İstiklal Marşının söylenmesiyle 
| bayrağımızın göndere çekildi. Daha sonra 
■deniz şehitleri için saygı duruşunda 
■bulunuldu ve denize anılarına çelenk 
■bırakıldı.

YARIŞMALAR
I Sabah Atatürk Anıtı önünde yapılan 

■törenlerden sonra saat I8.00 de Denizcilik 
.Bayramı yarışmaları düzenlendi.

[ Yüzme, motor yarışlarında dereceye 
■giren yarışmacılara armağanları verildi.

I Öte yandan Gemlik Rotary Kulübü, dün 
■gece Tibet Otel'de düzenlediğ yemekte 
I Kabotaj Bayramı'nı anlamlı bir şekilde kut - 
Badı.

Türk Bayrakları ile süslü olan Tibel Otel'in

havuzbaşında Bursa Uludağ Rotary 
•Kulübü ile ortaklaşa yapılan yemekte yeni 
dönem başkanı Eczacı Ferruh Erçek, göre
vi devralırken, GEMPORT Genel Müdürü 
Kaptan Ziya Alkan Kabotaj hakkının kul
lanımı hakkında davetlilere bilgi verdi.

Daha sonra söz alan Gemlik Liman 
Başkanı Eftal Taşçılar da kabotaj hak
larının Türk kara sularında kullanımının 
Atatürk'ün en büyük armağanlarından biri 
olduğunu söyledi.

Ferruh Erçek, Liman Başkam'na 
gecede Türk Bayrağı armağan etti.

Bu arada GEMPORT'a ait yeni hizmete 
giren iki römorkör yemeğn yapıldığı Tibel 
Otel'e gelerek. Kaymakam Orhan Işın, 
Garnizon Komitanı Kıd. Alb. Bilgi Günkent, 
Belediye Başkanı Nurettin Avcı, Rotary 
2440. Dönem Ğuvernörü Prof. Dr. Ayhan 
Özdemir ve yemeğe katılan rotaryenleri 
siren sesleri ve su püskürterek selamladı.
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HADEP Kongresinde Türk Bayrağının indirilmesi ilçemizde de kınandı ı

Bayrağa saygı töreniII

Uludağ Üniversitesi 
Makina Mezunu öğretmen 
adayı Tuncay Arın, göz 
rictÖ olabilmek için eşya 
piyangosu düzenledi.

Göz korneasının

Gonca YERLIYURT

KENDİNİZE YER AÇIN

HADEP kongresinde yaşanan 
bayrak indirme olayından sonra yurt 
çapında başlayan bayrağa saygı mi 
tinglerinden biri de ilçemizde yapıldı.

DYP- ANAP- RP- DSP- CHP ve diğer 
siyasi parti yöneticileri ve üyelerinin 
katıldığı “Bayraya saygı” mitingi 
geçtiğimiz hafta cuma günü yapıldı.

Mitinge katılanlar saat : 14.00 'de 
Atatürk Anıtı önünde buluştular. Anıta 
çelenk koyarak, saygı duruşunda 
bulunulmasından sonra İstiklal 
Marşı'mız okundu. Daha sonra DYP 
Yönetim kurulu Üyesi Osman Doğan, 
mitingin anlamını belirten bir konuşma 
yaptı. HADEP kongresinde yaşanan 
olayı kınadı. Görevlilerden suç işleyen - 
leri ortaya çıkarılması ve cezalandırıl
masını istedi.

Kortej ve halk konuşmanın ardın-

dan Ahmet Dural Meydanına bayrak
larla yürüdü. Yürüyüş sırasında “EN 
BÜYÜK TÜRKİYE”, “KAHROLSUN PKK” “ 
TÜRK-KÜRK KARDEŞTİR, BUNU BÖLEN 
KALLEŞTİR”- “BAYRAĞI KALKAN ELLER 
KIRILSIN”- “ŞEHİTLER ÖLMEZ” şeklinde 
sloganlar atıldı.

Bine yakın kişinin katıldığı bayrağa 
saygı mitinginden sonra bir grup 
MHP'li İstiklal Caddesinde sloganlar 
atarak, bayraklarla yürüyerek, parti 
binalarının önlerine geldiler. Burada 
slogan atan MHP'li gençler, sessizce 
dağıldılar.

Siyasi, partiler, Türk Bayrağına 
yapılan saygısızlık üzerine ilçenin çeşitli 
yerlerine yazdıkları bez afişlerle bayrak 
sevgilerini dile getirerek, birbirleri ile 
yarış içine girdiler.

Borusan’ın bitmeyen çilesi hırsızlar

Telefon kablolarını yine çaldılar
| Gemsaz Mevkiinde bulunan Birleşik 
Boru Fabrikaları'na ait telefon kabloları 
bilinmeyen hırsızlar tarafından yeniden 
çalındı. Fabrikalar, dün yine dünya.ile 
iletişimini sağlayamadılar.
I Üçüncü kez telefon kabloları, hırsız 
lar tarafından kesilerek çalınan ve 
kaçarak izlerini kaybettiren hırsızlar jan
darma tarafından aranmaya başlandı.
I Alınan bilgilere göre pazar günü 
gecesi Aydınlar Çiftliği'nin alt tarafında
ki zeytinliklerden Borusan'a giden tele
fon kablolarını kesen hırsızlar, Borusan, 
Bortrans, Boru Nakliyat, Borçelik,

Çimtaş, Boru Makina fabrikaları çalınan 
hattın yeniden bağlanmasına kadar 
telefon ve faks görüşmelerine yapıla
madı.

Fabrikanın önemli işleri için cep tele
fonlarıyla dünya ile bağlantı kurulmaya 
çalışıldı.

Jandarma ilgilileri, kablo çalan hırsız 
ların aynı kişiler olduğunu ve günlük 
kazanç için bu işi kendilerine meslek 
edindiklerini, izlerinin saptandığını ve en 
kısa zamanda Adalete teslim edecek
lerini söyledi ler.

Sivas olayları kınandı
| 2 Temmuz 1993 yılında Sivas'ta kut

lanacak olan Pir Sultan Abdal şenlikleri 
ne katılan ünlü yazar Aziz Neslin ve 
arkadaşlarının kaldıkları oteli yakarak, 37 
aydının öldürülmesi olayı, Gemlik 
Tuncelililer Kültür Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği tarafından kınandı.

Gemlik Tuncelililer Kültür
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 
Başkanı Zeynel Bakır, gazetemize yap
tığı yazılı açıklamada 2 Temmuz 1993'te 
Sivas'ta yaşanan olaylarda, 37 canın, 
yobaz ve faşiştler tarafından katledildiği
ni bildirerek, şunları söyledi.

"Günümüz siyasal İktidarlarının 
aydınlar, demokratlar ve devrimciler 
üzerinde gün geçtikçe artan baskıların 
blzlere slvas katliamını unutturması

mümkün değildir. Sivas katliamının 
sorumlusu siyasal iktidardır. Gelişen halk 
muhalefetini önlemek için Türk- Kürk, 
Alevi- Sünni ayrımını sistemli bir şekilde 
körüklüyorlar. Maalesef günümüzde 
bunu kendine demokratım diyen kurum 
ve partiler de alet oluyorlar. Olaylar, 
alevlsj ile sunnisi ile Kürk-Türk’ü ile 
Gürpüsü -Lazı ile emekçi halkımızın asla 
dostları olamamıştır. Çünkü artık 
halkımız, siyasal iktidarlara güven
memektedir. Yeni kurulan RP-DYP 
hükümetinin Adalet Bakanı Şevket 
Tazan, Sivas katliamında yargılananların 
avukatıdır. Nasıl adalet dağıtacağı 
şüphe götürmez. Blzler, 1993’te 37 
İnşanızın Sivas'ta vahşice yakılarak . 
katledilmesini şiddetle kınıyoruz. “

ameliyatla değişmesi için 
gerekli parayı sağlaya
bilmek amacıyla Gemlik 
Kaymakamlığından yardım 
toplamak için izin aldıktan 
sonra Milli piyango İdare- 
sine de başvurarak, eşya 
piyangosu düzenlemek için 
de izin aldı.
’ Bastırdığı’6500 adet 100 
blnJiralık biletleri ilçenin 
•çeş.itli merkezlerinde satışa 
sunan üniversiteli genç 
Tuncay Arın, eşya piyango 
çekilişinde T adet 37 Ekran 
TV, 1 adet Profilo buz
dolabı, 1 Adet simtel tam 
otomatik makinası, 1 adet 
fitindi adet mutfak robotu, 
fotoğraf makinası, duvar 
saatr ve vvolkmeni noter 
huzurunda ”22 Temmuz 
1996 günü Belediye Düğün 
Salonu'nda yapılacak olan 
çekilişte dağıtacak.

Gez nakli yaptıracak 
olan üniversiteli genç, 
Gemliklilere seslenerek, 
kendine yardımcı olun
masını istedi.

Bir felsefe öğıetmeni ünlü bir Zen Rahibine gidip, 

Tanrı, meditasyon ve daha pek çok konuda sorular 

yöneltmiş. Rahip onu sessizce dinlemiş ve “Yorgun 

görünüyorsun. Onca dağ tepe tırmandın. Önce bir 

çayımı iç" demiş. Öğretmen sabırsızlıkla beklemeye 

koyulmuş. Çay semaverde buhur ve koku salarken, 

zaman geçiyormuş. Derken, rahip demlenmiş çayı 

fincana doldurmaya başlamış. Ancak fincan dolup 

taştığı halde, rahip çay dökmeyi sürdürüyormuş. 
Öğretmen dayanamamış. “Görmüyor musunuz fin

can taştı, neden hala döküyorsunuz?” Rahip bek

lediği cümleyi duyunca konuşmaya başlamış;

“Doğru, fincanda yer kalmadı. Çay ziyan oldu. 

Tıpkı senin yaşadıkların gibi. Sorunlarınla öyle 

bunalmışsın, içini öyle tıka basa doldurmuşsun ki 

fek bir yanda yer kalmamış. Şimdi git ve içini 

boşalt, taşma. Kendine yer aç, içinde biraz boşluk 

bırak ki yanıtlar yer bulabilsin.”

Zeliha Midilli “Ve Pazar”da Bhanguoan'm kitabın

dan alıntılar yapmıştı. Bu kitabı ne yazık ki Bursa'da 

bulamadığımdan ben de Midilli'nin köşesinden 

alıntı yaptım. Yukarıdaki öyküde olduğu gibi zaman 

zaman öyle doluyoruz ki kendimize bile yer kalmıy

or iç dünyamızda. Taşmamgk için sorunlarla başa 

çıkmayı öğrenmek zorundayız... .

Bir başka öykü daha paylaşmak istiyorum sizinle:

Küçük bir çocuk elinde mumla camiye doğru 

yürüyordu. Çocuğa mumu kendisinin mi, bir 

başkasının mı yaktığını sor dular. “Ben yaktım “dedi.

Az önce mum yanmıyordu, şimdi yanıyor. Söyle 

bakalım, ışığın kaynağı nedir? dediler. Çocuk 

kahkahayı atıp mumu üfleyerek söndürdü. “İşte” 

dedi “artık ışık mışık yok. Nerden geldiğini boş ver 

de, söyle bakalım, ışık şimdi nereye gitti.”

hAF7An<f> roMSETt ZttKRÇfflCOŞKL&t

Tarih içinde Gemlik ve Havalisi

İŞGAL ZAMANI II
Annemin anılarından:
“Yunan askerleri Umurbey ve Orhangazi'ye 

doğru yürümeye başlayınca Gemlik'te bir kar
gaşadır başladı. Ben beş yaşlarında bir çocuğum 
o zamanlar, ama annemin ve ablamlarin daha 
sonraki yıllarda anlattıkları İle kendi aklımda kalan - 
lan birleştirip, Gemlik'e ait bu bilgileri her zaman 
belleğimde saklamışımdır.

Gemlik Yunan Karargahı olmuştu işgal 
zamanı. Hükümet, Şube ve Jandarma dairesi 
Yunanlılara geçti. Türk mektebi kapandı. Ablamlar 
artık gitmiyorlar mektebe, evde oturuyorlar.

Kızılay'ın gemileri geliyor İkide bir Körfeze, 
demir atıp bekliyor. Köylerdeki Türk ahali iniyorlar 
akın akın .aşağı. Bu gemilere binip, İstanbul 
taraflarına gidiyorlar. Böyle işitiyoruz büyüklerden. 
Erkeklerin çoğu bir yolunu bulup, çetelere katılıyor. 
Gidemeyecek durumda olanlar kalıyorlar yer
lerinde.

Babam avukattı benim. Hükümette bir resmi 
görevi de vardı. Gemlik ve Orhangazi'nin hazine 
avukatlığnı yapıyordu. Bu nedenle biz bir yana 
ayrılamıyoruz.

Akşam olunca köşedeki yerine oturuyor 
babam, perdenin aralığından sokağı gözlüyor. 
Daha önce de pek dışarı çıkmazdı zaten 
geceleri. Hukuk kitaplarını karıştırır tarih okurdu. 
Ama artık onların da tadı kalmamıştı. Yunan 
askerlnlnln, önüne geleni (çetecldlrl) diye

yakalayıp, götürdüğünü, işkence’ edip 
öldürdüğünü herkes biliyor.

Kapı bir komşumuz, kapı karşı komşumuz, 
evimizde çalışan aşçımız, uşağmız Rum da olsa, 
eskiden beri görüp bildiğimiz, alıştığımız ve de 
sevdiğimiz kişiler de olsa bu İnsanlar, Yunan askeri 
şehre geleli, dost blldiğmiz bakışlardaki pırıltılar 
söndü, bulandı, gülümsemeler dondu dudaklar-' 
da.. Herkeste bir suskunluk, bir bekleyiş; yürüyüşler, 
hantal, bedenler sarsak.

Çarşı camiine giren Yunan askerleri namaz 
kılanları yakalıyorlar, dövüyorlar, kaçabilenler güç 
kurtarıyor canlarını. Yunan askerleri dolaşıyor artık 
Gemlik sokaklarında.. Türklere pusu kuran çeteler 
ise Rum ve Ermeni.

Diyorlar kİ, bu Ermeni çeteler bir kaç grup 
olmuşlar, her gece, bir köyü basıyorlarmış. Altın, 
elmas ne varsa alıyorlar, kızları kaçırıyor, karşı koy - 
anı öldürüyorlarmış.

Biz çocuklar artık hep evde oturuyoruz. 
Annemler de dışarı çıkmıyorlar. Onların anlattık
larını sessizce dinliyor. Samanlı dağlarının oradan 
gelen top seslerine kulak veriyoruz.

Ama benden üç dört yaş büyük bir ablam var 
kİ, adı Sabrlye ve oğlan çocuğu gibi haşarı. Korku 
filan da bilmiyor, çıkıyor sokağa, koşuyor koşturu 
yor, en yeni, en olmadık haberleri o getiriyor eve. 
Hem de ballandıra ballandıra anlatıyor, hem de 
hayal gücü İle süsleyerek, püsleyerek anlatıyor."

Haftaya : Yunan işgal zamanı III"
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SERBEST
KURSU

Gemlik'in en güzel yerinde, tam sahilde, 
tarihi değeri olan evini-ÖĞRETMEN EVİ İÇİN 
hibe eden Danış Ekim'i ortaokula 
başladığın 1940 yılında tanıdım. 
Kendinden emin, dimdik ve asil yürüyüşü, 
ciddiyeti, mertliği, vatan ve millet aşkıyla 
dolu müstesna bir kişiliği olan bu değerli 
insana hala hayranım. •

Demokrasiye geçiş yıllarındaki (1946) 
Danış Ekim CHP İlce Başkanı, Muhtar 
Alemdar da D.P. İlçe Başkanı idi. Ama 
bugünkü siyasiler gibi birbirlerine ters 
bakmazlar, memleket meselelerini birlikte 
halletmek için başbaşa verirler, kolkola 
gezerlerdi.

Gemlik'in canlı tarihi olan Danış Bey, 
kendini Gemlik'e adamış, belediye 
başkanlığ yapmış, tatlı ve sempatik 
otoritesi ile tüm Gemliklilerin kalbine 
yerleşmiş müstesna bir insan. Başöğretmen 
Atatürk'le tanışmış, öğretmenlere sevgisi ve 
saygısı olan ileri görüşlü, kültürlü, milli 
duygulara önem veren bir büyüğümüz. 
Bayramlarda ilk defa bayrak asan, 
balkonunda dimdik ayakta İstiklal Marşını 
dinleyen bir milliyetçi. Bana da iyi bir örnek 
olmuştur. Her zaman olduğu gibi bu 
badirede de ilk defa balkonuna bayrak 
asan ben oldum.

Türkiyemizin her il ve ilçesinde ÖĞRETMEN 
EVİ varken, Marmara 'nın incisi bu güzel 
beldede öğretmen evi olamayışı beni 
kahrediyordu. Kaymakam Beyle her 
karşılaştığınızda bu konuyu konuşurduk. 
Kaymakam Bey'in en büyük arzusu da bir 
öğretmen evi yaptırmaktı. Bu fırsatı 
değerlendirip bizi ÖĞETMEN EVİ' ne 
kavuşturan Kaymakamımız Sayın Orhan 
Işın'a tüm öğretmenler »adına teşekkür 
ederim.

Pek Muhterem Danış Bey, yaptığınız bu 
müstesna jestin maddi ve manevi değeri 
ölçüye vurulamayacak kadar büyük ve 
sonsuzdur. Öğretnrien evinin holüne 
asacağımız fotoğrafınız bizlere ışık tutacak, 
sîzleri ebediyen hayırla yadedeceğiz.

Sağı klı, uzun ömürler dileğyle tüm 
öğretmenler adına ellerinizden öper, sonsuz 
hürmetlerimi sunarım.

BAYRAK
Dünyü devletlerinin bayraklarına

İdris YAVUZ
Emekli ilköğretim Müdürü

SAĞOLASIN
DANIŞ BEY !

baktığmızdd, birbirine benzemesin diye 
çeşitli renklerden oluşan bir sembol görürüz. 
Bizim bayrağımız ise bir renk cümbüşü olan 
bez parçası değ'I, Altaylardan .Viyana 
kapılarına kadar belde kılıç, elde pala 
savaşarak coşarak kösmüş, üç kıtaya 
hakim1' ölmüş, kan vermiş, can vermiş, 
rengini şehitlerimizin kanından, ay yıldızını 
göklerin sonsuzluğundan alan anlamlı bir 
bayraktır. Milletimizin, varlığının timsali olan 
bu bayrak nasıl yere indirilebilir? Bu, milli 
duygunun zayıflığı ve eğitim noksanlığıdır.

Sayın meslektaşlarım, bü göıev: sîzindir. 
Milli duyguyu yaşatacak olan sîzlersiniz. 
Fatih'in torunları olan Atatürk'ün bu milleti 
emanet ettiği gençlik sîzlerin önderliğinde 
yükselecektir. Artık kalıbınızdan’ çıkın. 
Yalnızca sınıfa girip çıkmakla eğtimcilik 
olmaz. Erkek öğretmenleri Namık Kemal, 
bayan öğretmenleri Halide Edip Adıvar 
olarak görmenin zamanı geldi de geçiyor. 
Çevreyi de -.eğitmek zorundasınız. Bü, bir 
dernek sendika işi değil, MİLLİ DUYGU dur. 
Gönül isterdi ki bu bayrak indirme 
olayından sonra başta öğretmenlerin evleri 
olmak üzere tüm Gemlik bayraklarla 
donatılsın. Ne yazık ki pek çök öğretmenin 
evinde bayrak görmedim. “Kahrolsun PKK- 
Kanı yerde kalmayacak” sloganları hiç bir 
netice yermediğ için gına getirdi, stres 
yaptı. . İsterdim ki " Gemlik öğretmenleri’ 
Türkiye'ye örnek olsun. Bütün öğretmenlerin 
ellerinde bayraklarla, ek bir kelime 
söylemeden ana caddede sessiz ve vakur 
bir yürüyüş yapsın. Gelecek nesillere,, 
minimini yavrulara bu vesile ile milli duyguyu 
coşturacak bir mesaj verilsin.

26 Haziran çarşamba günü torunumun 
karnesini almak için Gazi İlköğretim Ökuluna 
gittim. Saat : T7.00 De zil çaldı. .Bütün 
öğretmenler, öğrenciler, veliler okulun 
bahçesinde toplandı. Okul müdürü çok 
güzel ve anlamlı bir konuşma yaptıktan 
sonra “Yavrularım, eylerinize gider gitmez 
hemen balkonlarınıza bayrak asın” diye 
öğrencileri . uyardı. Müzik öğretmenini 
söyletttiğ İstiklal Marşı'nın coşkunluğu, 
heyecanı, canlılığı ciğerlerime işledi. (At, 
binicisine göre yol alır)

Türklüğümün sembolü bayrağım, kanım 
benim, canım benim, sana uzanan eller 
kırılsın.

Anne
bebek
ilişkisinin

önemi
Anne- bebek ilişkisinde, 

bebeklerin
izlenimler, 
boyunca

edindikleri • 
yaşamları 
silinmiyor.

Gelecek kuşakların sağlıklı 
yetişmesinde, anne- bebek 
ilişkisi büyük önem taşıyor.

Bebekler, ilk beş ayında,
anneden ayrı
olduğunun 
olmadığını, 
anne

bu

bir varlık 
farkında 
süreçte

davranışlarının 
beynindebebeğin 

doygunluk, haz gibi olumlu,
yoksunluk ve öfke gibi 
Ölümsüz duyguların yer 
edilebileceği bildirildi.

<\Gİıven duygusunun 
gelişmesinin beslenmesi ve 
şdğhğı kadar önemlidir.

Yaşamın ilk yıllarında
gelişmesi beklenen duygu, 
(Temel güven) duygusudur. 
Bebekte
varlığı, 
olmadığı

bu duygunun 
anne yanında 

anlarda aşırı
bunalmasıyla- kendini belli 
eder. Bebek bir yandan 
anneye ve sevgisine 
güvenmekte, bir yandan 
da .kendini annenin sevgi 
ve ' güvenine değer 
bulmaktadır. Güven
duygusu gelişmiş bebekler 
gelecek yıllarda daha 
sağlıklı bireyler olurlar.
;:iAhnenin ruh halinin, 

bebeğin zihinsel, duygusal
W, toplumsal gelişimin 
olumlu ya
etkileyeceği 
mamalıdır.

da' olumsuz 
unutul 

Anne-bebek
bütünlüğünde yaşanacak 
ölğmsuzluklar, benlik 
kavramı ve güven 
duygusunda etkili olur.

GEMLİK'TE SOSYALYAŞAM
Geçtiğimiz hafta ilçemizde yoğun bir evlenme Irafjl 

daha yaşandı. Çiftler Belediye Düğün Salonu'nda I

ve değişik yerlerde dünya evine girdiler.

Özlem Göbüş ve Hakan Günay

24 Haziran 1996 günü Bayraktar 2'de

Gülsen Kaplangiray ve ismet Yalçın

25 Haziran 1996 günü Belediiye Düğün Salonu'nda

Özgül Çelik ve Serkan Özcan

25 Haziran 1996 günü Belediye Düğün Salonu'nda

Gülçin Kalay ve Demirel Yalı

26 Haziran 1996 günü Belediye Düğün Salonu'nda

Emel Güven ve Serdar Koksal

26 Haziran 1996 günü Belediye Düğün Salonu'nda

Ebru Mutlucan ve Aydın Aslan

27 Haziran 1996 Belediye Düğün salonu'nda

Filiz Kılıç ve Yılmaz Bayraktar

27 Haziran 1996 günü Bayraktar Düğün Salonu’nda

Belma Saran ve Bülent Mert

29 Haziran 1996 günü Milton Aile Gazinosu'nda

Yıldız Ersevinç ve Ümit Erdoğan

29 Haziran 1996 Belediye Düğün Salonu'nda

Fatma Oktay ve Selim Soysal

(l«K0:
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29 Haziran 1996 günü Bayraktar 2 Düğün Salonu'ndd

Sevile Bakırcı ve Ergün Deniz

30 Haziran 1996 günü Belediye Düğün Salonu’nda

Ayşegül Yeşim Andaç ve Mustafa Limon

30 Haziran 1996 Tibet Otel'de

Sevinç Gür ve Koral Yavuzer

30 Haziran 1996 günü Bayraktar 2 Düğün Salonu’nda

evlendiler.

KOK3E2 OJSET
Matbaacılık-Yay incilik- Reklamcılık ve Tanıtım Hizmetleri

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

"Zengin çeşitlerimizi ve farkımızı görün"

Fatura-Irsaliye-Gider Makbuzu- Perakende Satış Fişi- Bilet - Kitap- 
Müstahsîl Makbuzu-

Serbest Meslek Makbuzu-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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. •Dursun
BİR AN BİRLİKTE DÜŞÜNELİM

Atalarımızın tavsiyesidir, "Bükemediğin 
bileği öpeceksin." Sanırım uygun zamanda 
kırabilmek İçini Bazıları da İnanmadıkları 
halde "kraldan çok kralcı" geçinirler.
Sanırım ondan yemlenmek, onu yemek, 
fırsatını bulduğu an da en ağır darbeyi 
vurarak tahtına oturabilmek içini

Bir tür salaklarla solaklar yalını
aynı çanaktan içerler. Ele-güne karşı 
cWtaşır görünür, hava kararınca se
vişirler. Eh, demek ki öyle gerekiyorl

* * *

Solak(ı) sömürü salak sömürüden 
daha salak ve katmerlidir. Dostça 
yaklaşır sonra itleşir!

*, ★ Ar

Sorup-danışmak esinlenmek, bilgi edin
mek içindir. İnsani bir durumdur. Yala
kalarsa senden aldığını sana satmaya 
kalkarl

* * *

Güzel bir inancı, düşünceyi, örgütü 
(dernek, şirket, parti v.s. yi) yozlaştırıp 
yoketmenin en etkili yollarından 
biri de onu yeteneksizlere teslim etmek 
ve savundurma ktır!

* * *

Bazılarından anlayış beklemeye 
gerek yoktur. Saflığa yatıp çileden 
çıkarmasınlar yeter!

13 Mayıs 1996, Gemlik 
TANRI HER DOKUNDUĞUNU ALTIN ETSİN

Hiç kimse; bilgi faşizmine, emeği 
işçi faşizmine, kadın haklarını kadın 
faşizmine, insan haklarını kavgaya, 
savaşa dönüştürme hakkına sahip 
değildirler! Gücü eline geçirenler 
ezme hakkına sahip değildirler! 
Gücünü ezmek için kullananlar 
aşağılıktır! Güç bir değer değil silahtır!—

Bütün ilkelliklerin rafine yasası
Tanrı her dokunduğunu altın etsin! bedduası.
İcrası; işkencelerin işkencesinin işkenceleri:
Suçunun nedeni suçluya ceza olarak verilmeli!

* * *

Kim adına, ne hakla! Sormak gerekli
Pis diktatör, allahın cezası, dünyanın başbelası!
Onlar ki, faşizmin “kanatsız melekleri."
Yüce değerler arkasına sığınan cehennemleri!

10 Haziran 1996, Gemlik 
‘Midas'ın Dionysos'tan kabul edilen dileği.

KOKULU ŞEBBOY -

Son kez gel 
bir daha gitme! 
Saçlarında nisan yağmurları... 
Gözlerin güldüğü zaman 
dört mevsim bahar işte! 
Son kez gel 
bir daha gitme 
saçlarında kokulu şebboy, 
hanımeli, yasemin, mine-mine!..

Gemlik

YAZI-TURA

Bilinmezi
kabullensen de olur 
yadsısan dat 
Bütün yollar Roma'ya çıkar! 
Ne farkeder 
ha yazı olmuş ha tural

Gemlik
DIGITAL SOLAKLAR

-Halk barajlarda biriken sular gi
bidir. Potansiyel enerji, hazır güçtür."-

Diyorlar ki;
herşeyin suçlusu halkl 
diyorlar ki;
hem aptal hem avanak, 
dangalak ve asala kİ,. 
Dlyorfar ki;
böyle mazohist halka 
yapılanlar az bile 
ne yapılsa mustahakl 9 Mayıs 1996 GEMLİK

POLİTİKACILARIN 
“AYAK OYUNLARI”

Son yıllarda ve özellikle son aylarda, poli
tikacıların değer yargıları değişti.

Artık politikadaki başarı, dargellrli halkın, der
dine çare bulmakta ölçülmüyor.

Eğitim de ve sağlıkta yapılan iyileştirmeler de, 
başarı da önemli sayılmıyor.

Peki... Bütün bu sosyal konuların yerini alan, 
"başarılı görünme" kriteri, nedir?

Yeni başarı kriteri, “Ayak oyunları”. Hem de 
uzun vadeli, oyunlarını kuracaksın. Adım adım , 
vakti geldikçe, uygulayacaksın.

Tabi.. Bu oyunların tutması için, iş dünyasın
dan ve Medyadan destek almak zorundasın.

Bu arada, ülkenin üç tarafı ateş çemberi 
olmuş, içeride terör ve mafya kol geziyormuş.

Hiç kafanı yormayacaksın. Senin bütün 
düşüncen, rakiplerini yok etmek olmalıdır.

Öyle sosyal konularla falan, kafanı yorma.
Rakiplerini bir santranç oyunundaymış gibi, 

nasıl yok edeceğini düşünmelisin.
-Ülkede; yoksulluk kol gezerken, sadece 

seçim bölgendeki hemşerilerine, sahip çık
malısın.

Sakın onları, enflasyona ezdirmeyesin.
Sen varken, karada, onlara ölüm olmadığını, 

söylemeyi sakın ihmâl etmeyesin.
-Görev almamayı, “bir tür hizmet sayan", bu 

yeni icadından, sakın ha taviz vermeyesin.
Yeni çıkan, bu "çekimser modası”, tüm 

gençliği sarmalı. Sen de bundan mutlu olmalısın.
Yeni gençlik, kendi başına karar veremeyen, 

“yeni kararsız Kasımlar” yetiştirmelidir.
Hükümete girerek, Dış işleri, Çalışma, Köy 

Hizmetleri ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarında 
görev almak hiç aklına gelmemeli.

Hizmet te neymiş, ayak oyunlarını (arttırarak) 
devam ettirmelisin.

EYVAH
Maçın en heyecanlı yerinde Temel 

bağırdı:
- “Eyvahlar olsun ulan, gördün mü 

tersliği Hamza, yazıhaneden çıkarken, 
kasayı kitlemeyi unutmuşumdur da..."

Hamza bir sağına, bir soluna baktı.
Bir de ortağına baktı,
- “Ula ne var bunda üzülecek daa.. 

İkimiz de burada değil miyuz...
Fıkra bugünkü ortamı çok güzel 

yansıtıyor.
Başkalarından değil, ortağından 

korkmalısın.
“Hırsızlık" ve “arkadan hançerleme" 

işinde ön planda hep ortağını görmen 
mümkündür.

Son günlerde, dürüstlüğü herkes 
kendi işine geldiği gibi yorumlamaya 
başladı.

- Bir lider, paralı işlerde dikkatli ve 
titiz bir görüntü veriyor.

Ama.. Enerji ve Gaz ile ilgilenen, iki 
büyük Holdinge, (verdikleri destek 
nedeniyle) bazı kolaylıklar sağlarsa, bu 
davranışlar dürüstlüğü zedelemez mi?

- Bir diğer lider, Devlet işlerinde ve 
paralı işlerde titiz davranmamanın, 
cezasını çekiyor.

Daha bir süre, çekecek görünüyor.
-r Bir diğeri, hiç bir işe girişmeden, 

paralı ve akçalı işlere karışmadan, 
dürüst kalmaya çalışıyor.

En kolay yolu seçiyor. Ramazan da 
teknenin altına kapatılarak, oruç tutan
lar gibi.

- Başka birinin ise, bir dediği bir 
diğerine uymuyor. İktidar olmak için, 
her şeye razı bir görüntü veriyor.

Bu görüntüler de, bir manevi yolsuz 
luk sayılmaz mı?

Sözün kısası, kimi ele alsan, "cılk” 
çıkıyor.

Sözlü- Yorum"
YUMUŞAK OLMA! EZİLİRSİN;
SERT OLMA! KIRILIRSIN

"WICTOR HUGO"

Vallahi! Ortam o kadar bozuk ki. 
Nasıl olacağımıza biz de şaşırdık, 
kaldık.

AVRUPA KUPA MAÇLARI
Avrupa Kupa Maçlarında, çeyrek 

finallere kalomadan elendik.
Kupa maçlarından önce, Fatih 

Terim’in, Galatasaray’la anlaşma yap
ması, başarıszlığın ilk habercisi oldu.

Türkiye’de yaşanan transfer atmos
feri de, futbolcuların, konsantre 
olmasını engelledi.

Hem Milli Takımın antrenörü olan ve 
hem de, Galatasaray’la anlaşan Fatih 
Terim, ne kadar objektif olmaya özen 
gösterse de, pek inandırıcı olamadı.

“Galatasaray antrenörü gibi” 
davranışlarını, önleyemedi, gizleyeme
di.

Yağmurlu ve ağır bir sahada 
oynanan, Hırvat maçında, böyle bir 
ortam için, “biçilmiş kaftan” olan 
Recep, Ertuğrul ve Faruk’u oyuna 
almadı.

Bir sonra ki maçta, aksayan 
Galatasaray’lı futbolcularda, ısrar 
etmesi, büyük tepki yarattı.

Kadro tesbiti sırasında, Fenerbahçeli 
Bülent’in kadro dışı bırakılması ve 
Kocaelisporlu Faruk’un hiç denen
memesi, sürekli eleştirildi.

Galatasaray’a geçmeseydi, 
Karabüksporlu Vedat’a, bu kadar 
sürekli şans verilir miydi?

Bu hususta, en çok konuşulanlar 
arasında.

Bir de “Fatih’in Aslanları” sloganı 
var.

Ben bu sloganı, şık bulmuyorum.
Bu slogan Hoca ile futbolcuları bir

birinden koparabilir."
“Fatih’in öğrencileri” daha gerçekçi 

ve daha anlamlı.
Bir de maçlar başlamadan önce, 

Fatih Terim ile Futbol Federasyonu 
arasında, yaşanan polemik var.

Federasyon Baş kanının, Fatih 
Terim’in alınmadığı bir toplantıda, bu 
konuyu, direkt futbolcularla tartışması 
da, çok anlamsız ye zararlı oldu.

Ben bu günkü takımı, Lefter, Can, 
Metin, Kadri, Suat, Naci ve Turgay’ın 
dönemine benzetiyorum. Aynı 
dönemde, futbol oynayan, yıldızlar 
topluluğu.

Ama... Bu günkü takımda, bir Lefter 
bir Turgay gibi ağabeyler yok.

Böyle şampiyonlara, sadece antre- 
manla ile değil.

Psikolojik olarak da, hazır olmak 
gerekir.

Yüksek tansiyona dikkat!
Hipertansiyonun, tedavisi mümkün Kan basıncı yüksekliği olarak görülmekte-

olan en yaygın hastalıklardan biri olduğu 
ve erişkin nüfusun yüzde 20'sinde, 60 yaş 
üzerinde ise her 2 kişiden birinde 
görüldüğü bildirildi. -

Hipertansiyonun, çok yaygın olduğu 
ve Aids'ten sonra üzerinde en fazla 
araştırma yapılıp, bütçe ayrılan hastalık 
olduğu öğenildi.

Hipertansiyonun, son 10 yıldır yalnızca

GEMLİK REHBERİ
Gerekli Telefonlar
İtfaiye no
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

Resmi Daireler
TEK Arıza 5132066
TEK İşletme 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
ilçe Seç. Md. 5134994

Gemi Saatleri
Yalova -Sirkeci (İşgünlerl)

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

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi

TAKSİLER
5131821
5132467
5133240
5132324

dir ve çok sayıda hastalığını birarada 
olduğu hastalık olarak değerlendiriliyor

Kan basıncı yüksekliğinin oluşturduğu 
komplikasyonlar örneğin damar sertliği, 
kan yağları' yükseldiğinde önemli dere
cede artmaktadır.

Şeker hastalığı eğer hipertansiyonla 
birlikte ise, hem hasjalık hipertansiyonu 
arttırmakta, hem de hastalık olmadan 
________ şeker tolerans bozukluğu

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

TUP DAĞITICILARI
Aygaz 513 12 95-
Özgaz 514 17 00
Tekgaz 513 1637
•Ocakgaz 513 1637
Ergaz 513 88 43
ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Llkitgaz 514 28 41
Yeni Llkltgcft 513 65 00
Alevgaz 513 40 95

Deniz Otobüsü
Yalova -Kabataş (İşgünlerl) 

07.20-09.45-12.40-15.00-17.15-19.30 
Tatil Günleri 10.20-13.30-16.15-19.00

Yalova -Kartal (İş günleri) 
07.30-09.10-10.45

13.00-14.30-16.00-1 7.30-19.00-20.30

Gemlik'te 
sinema günleri:

AİLE SİNEMASI
Bu hafta : 
OYUNCAK HİKAYELERİ

Tel: 513 13 29

ortaya çıkmaktadır.
Erken dönemde böbrek 

yetmezliği, beyin ve diğer 
arterlerin tıkanmasına yol 
açmaktadır. Kalp kasında
ki büyüme, kalbin çalışma 
düzenini bozarak, ölümcül 
olaylara neden olmak
tadır.

Kan basıncı ilaç 
tedavisi dışında normale 
dönmeyen tüm hipertan
siyon görülen hastalarda, 
sigara, fazla kilo risk fak
törünü arttırmaktadır. 
Hipertansiyonla birlikte 
şeker hastalığı ve kan 
yağlarının yüksek olması 
her zaman tehlikelidir.

Bu nedenle, sigara 
bırakılmalı, kilolar azaltıl
malı, alkol alımı kesilmeli 
ve fiziki aktivitede bulunul
malıdır.

Hipertansiyonun 
mevsimlerle ilgisinin çok az 
olduğu ve ancak çok 
sıcak havalarda, ilaç kul
lanan hastalar daha 
dikkatli olmalı, bu havalar
da tansiyon daha fazla 
düşeceğinden, ilaç dozu 
azaltılmalıdır. Bunun da, 
hekime danışılarak yapıl
ması yerinde olur.
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T.C.
GEMLİK İCRA DAİRESİ

Dosya No : 1994 / 3712

GAYRİMENKULUN AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı:
Gemlik Tapu Sicilinin Küçük Kumla Köyü Sarıincir Mevkiinde kain pafta : 24, 

parsel: 5224'te kayıtlı 2931 m2 miktarındaki arsa üzerine inşaa edilen kat irtifakı 
halinde (H) Blok 8/640 arsa paylı (6) nolu meskenin halı hazır durumu itibariyle 
balkonlu salon, salonun bltlşlğlde bir yatak odası küçük bir antre ve bitişiğinde 
banyo wc bir arada arka tarafta bir yatak odası ve mutfaktan ibaret elektrik ve 
suyu mevcut yazlık mesken olarak kullanılır.

Taşınmaz bilirkişi tarafından 800.000.000.- TL kıymet takdir edilmiştir.
Açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.
SATIŞ ŞARTLARI
1 - Satış 9.8.1996 cuma günü saat 11.00- 11.20 arası GEMLİK İCRA 

MÜDÜRLÜĞÜNDE açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen 
kıymetin %75'ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış mas - 
raflarını geçmemek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok 
artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 19.8.1996 pazartesi günü aynı yer ve 
aynı saatlerde ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde 
edilememişse gayrimenkul çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma 
ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar 
ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40 mı bulması ve satış 
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 94/3712 sayılı dosya numarasıyla 
dosyamıza başvurmaları ,İlan olunur.

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

İcra Müdürü

[i HALKIMIZA DUYURU
2 Temmuz 1993’te Sivas’ta 37 insanımızın 

vahşice yakılarak katledilmesini şiddetle kınıyoruz. 
Katliamlar halklarımızın Demokrasi ve Özgürlük Mücadelesini 

engelleyemez.
Biz Kürdüyle, Lazıyla, Türk’üyle, Gürcüsüyle, Alevisiyle, 

Sunnisiyle, Halkız

HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ
SİVAS ŞEHİTLERİ ONURUMUZDUR.

GEMLİK TUNCELİLER KÜLTÜR 
YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA DERNEĞİ

KONGRE İLANI
İRFAN HANIMLAR DOSTLUK ÇEVRE VE 
KÜLTÜR DERNEĞİ BAŞKANLILIGINDAN

Derneğimiz birinci olağan genel kurul toplantısı 18 Temmuz 1996 tarihinde
saat: 13.00'de Hafit Paşa Mahallesi Çavuş Sokak No : 4 'de yapılacaktır.

Ekseriyet temin edilemezse 25 Temmuz 1996 tarihinde aynı saatte ve yerde 
yapılacaktır.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM :
1- Açılış
2- Divan seçimi
3- Raporların okunması
4- Yönetim kurulu ibrası
5- Yönetim ve denetim kurullarının seçimi
6- Dilek ve temenniler
7- Kapanış.

Gemlik

K.KUMLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Beldemiz sahil kesimi A.Aslan caddesinde parketaşı döşenen yol kenarları il; 

park alanlarında gerekli aydınlatmanın yapılabilmesi için gerekli elektrik direkleri vd 
lambaları ile elektrik malzemelerinin alınabilmesi işi 2886 sayılı Devlet Ihalı 
Kanununun 35. maddesi (a) bendi uyarınca yaptırılacaktır.

1 - Keşif Bedeli : 950.000.000.- Tl
2- Geçici Teminat: 28.500.000.- TL
3- İhale Tarihi : 10.07.1996 günü saat : 15.00'de Belediye Encümeni huzuruna 

yapılacaktır.
4- İştirakçilerden :
a) 1996 yılına ait Ticaret ve sanayi Odası kayıt belgesi. 
b) Kanuni ikametgah j.CiııtıbW
c) Geçici Teminat alındı belgesi
d) Noter tasdikli imza sirküleri
e) Şirketi veya kuruluşu yetki kıldığına dair yetki belgesi.
f) Telgrafla müracatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilemez.
KEYFİYET İLAN OLUNUR.
Basın : 1996/11

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 
GEMLİK

İlçemiz Hamidiye, Osmaniye, Hisar, Balıkpazarı, Orhaniye, Kayhan, Yenf 
Mahallesi.

Muhtelif sokakların betonparke kaldırım inşaatı (96/4) yapım işi 2886 sayılı 
yasanın 81. maddesinin (a) fıkrası hükümlerine göre 11.07.1996 perşembe günü 
saat: 11,00'de Emanet Komisyonu huzurunda ihale edilecektir.

1- İşin keşif bedeli 3.998.070.500.- TL. olup geçici teminatı 120.000.000.- TL.
2- İhaleye girmek isteyenlerin yapı tesis ve onarım işleri ihalelerine girme yönetl 

meliğindeki hükümleri içinde’ibraz edecekleri belgeleri ile müracaat etmeleri gerek
mektedir.

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

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

5- İhaleye katılmak için son müracaat tarihi 10.07.1996 günü saat : 16.00'yıj 
kadardır.

6- Posta ile yapılacak müracaatlardaki gecikmeler dikkate alınmaz.
26.06.lH

İnş. Müh'. Nurettin Avca
Belediye Başkanı

Basın : 1996 / 12

«Refah ve I 
[Cumhuriyet Hi 
Lorok, göreve 

kritik geçec
[(laıiçin TBMM 
höbûlüh Türk 

L güven oylama: 
■ Evet ve red 
j ırada ANAP V1 
ıfodra mecliste

DSP ilçe BaşI

İmi

MİLTON
AİLE ÇAV BAHÇESİ

Düğün, nişan ve özel günleriniz 
için rezervasyonlarımız 

devam ediyor
İskele Meydanı GEMLİK Tel: 513 10 71

Gemlik De 
baykanı Ecz 
görevinden isli 

1 teklerini 
kmduklan g 
görevden o 
ten Gemi 
«gülünün eı 
öncesinde ili 
Serdar Hadin 
yaptığ açı1 
muhaliflerin 
Ecevife

KOT ALINIZ ..

YENİ FAKS

NUMARAMIZ

Tel s 513 35 95

KÖRFEZ OFSET 

GEMLİK KÖRFEZ 

GAZETESİ

ANADOLU SİGORTA A.Ş.
ANAHTAR TESLİMİ KASKO’DAN FAYDALANINI

- Evrak takibi yok
- Para ödeme yok
- Yüzdeyüz hasar ödeme
- Anlaşmalı oto servislerimize 

müracatınız yeterli
Gcflîşr 3ÎLGİ Ve Fİ YATLAî^iITIiT İÇİP 3ıR 

TcLcFOnUflÜZ YcTcRLİ
NUMAN SİGORTA LTD.ŞTİ.

J\luman Dursun
TAM YETKİLİ ACENTA

Tel: (0.224)5130234 Fax : (0.224) 5141141
Çarşı Meydan» Akıt İş Merkezi 

Kat: 1 No : 4 GEMLİK I

Refah ile Dı 
Mdengûve

Radikal isler 
Partisinin yüzde

Atatürk’ün ki 
tyanın başkan! 
sidiği oyunlar

Söyleşine sn 
■ıı olanlardan 
ta ve haya d

Yolsuzluk ve 
Aşanlar, Türk 

Siyaseti dini 
Mala biraya t 
tal olduğunu 
Staın kaybet 

yaptılar,
OYP'nin parti 

W1 kadının ihl
Refah Partisi l 
üş ne kadar 

tali kurmanın I 
taikbdarolma 
JLRelahyolh 
®tağiz.

.Jl Eylül ilkok 
TOfYamtfuû 
.*uluııdamûdi 
««keklesı 

Ama ıradı 
^talerin huzı 
’taiıûnyende 
J’Eyttlkou 

yenli
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HAFTALIK SİYASİ OAZKTI

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

makinemizle kusursuz hizmet sunuyoruz. |||fİ 

Ayrıca kendinden mürekkepli, İthal otomatik kaşeler.

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

54. Cumhuriyet Hükümeti, 278 evet, 265 hayır, 1 çekimser oyla güvenoyu aldı.

Refahvol dmı aldı
^^Refah ve Doğru Yol Partisi'nin kurduğu 54. 
■Cumhuriyet Hükümeti dün, TBMM'den güvenoyu 
■alarak, göreve başladı.
I Kritik geçeceğ önceden belli olan güven oyla

tması için TBMM, dün saat 15.00'te toplandı. Busıra- 
Ida bütüh Türkiye’nin kalbi TV'lerde Ankara'daki 
■güven oylamasını izleyerek attı.
[Evet ve red oylarının birbirlerini sık sık geçtiği oyla
mada ANAP ve DYP'liler fire verirken sol partiler tam 
I kadro meclisteki oylamada hazır bulundular. BBP'nin

evet oyu vermesi, Refah, Doğruyol hükümetinin 
güvenoyu almasına neden oldu.

DYP'li redçilerden eski Dışişleri Bakanı Emre 
Gönensay'ın oyunu belirtmesinden sonra aynı par
tiden Ömer Bilgin in yürümesi bir süre meclisteki 
çalışmaların.aksamasına neden oldu.

Anayol hükümetinin güvenoylamasında mily^ 
letvekilleri, 278 evet, 265 red, 1 de çekimser oy ku> 
landı.

Haberi sayfa 3'te

DSP İlçe Başkanı istifa etti.

Yeni yönetim «okey» bekliyor
Gemlik Demokratik Sol Partisi. İlçe

başkanı Eczacı Serdar Hadimli, 
görevinden istifa etti.
| Yemeklerinde ANAP'llarla yakın ilişki 
kurdukları gerekçesiyle yönetimin 
görevden alınmasıyla uzun süre 
kapıları Gemlik'lilere kapalı kalan DSP 
örgütünün erken milletvekili seçimleri 
öncesinde ilçe başkanlığına getirilen 
Serdar Hadimli, istifqsıdan sonra basına 
[yaptığı açıklamada?-parti içindeki 
muhaliflerin her hareketi Rahşan 
■Ecevit'e ileterek, huzursuzluk

çıkardıklarını, bu nedenle istifa ettiğini
söyledi.

Yönetim kurulu içinde muhalefetin 
adi politika yaptıklarını da söyleyen 
Hadimli kendisinin rahat çalışma 
ortamı bulamadığını, kongre sürecine 
giren partinin önününü açılması için 
istifa etmenin doğru olduğunu söyledi.

Hadimli; kendisinin «Rahşancı değil, 
Demokratik sol görüşlü ollduğunü 
belirtti. Geçici ilçe başkanlığına 
atanan Eşref Yücelen Eren ve yeni 
yönetim listesi genel merkeze 
fakslanarak, atama yapılması istendi. .

jYabancı uyruklu gemi törenle Gemlik adını aldı |

■ ■

a';; ;' & ,
GEMPORT limanında geçtiğirpiz hafta düzenlener 

törenle bir Fransız şirketine ait olan Antigua limanınc 
kayıtlı Cam a Yous Ekspress adlı gemi Fas Gemlik 
adını aldı.

GEMPORT limanında 
geçtiğimiz günlerde ilginç 
bir tören yaşandı. 
Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı, Liman Başkanı Eftal 
Taşçılar, GEMPORT Genel 
Müdür Yardımcısı Ayhan

Genç Barış için yardım 
kampanyası başlatıldı.

Ameliyatın 
yurtdışında 
yapılması 
gerekiyor

Çiftçi,Şark 
Konteyner

Ekspres 
Operatör

Müdürü Ugo Antonio 
Coristioo . ile Gemlik 
Temsilcisi Volkan Tosun'un 
hazır bulunduğu törende 
Fransız bandıralı Can a 
Yous Ekspress , isimli 
gemiye Fas Gemlik adını

aldı.
Pasifik adalarından 

Antiğua limanına kayıtlı 
olan'Çam a Yous Ekspres 
isimli gemi firmasının isteği 
ile isim değiştirdi. Fransız 
firmanın ilginç jesti ile Fas 
Gemlik adını alan gemi, 
ilçemizin adını gezdiği 
tüm denizlerde tanıtacak.

Gemlik 
getiren 
geçtiğimiz 
boşaltarak

limanına yük 
Fas Gemlik 
ha’fta yükünü 
Yunanistan'ın

Selanik limanına hareket 
etti.

Sevenleri Adliye Köyündeki mezarı başındaydı

MIHI
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HAFTAYA BAKIŞ
O Kadri GÜLER

Haksız bir atama
I Refah ile Doğru Yol Partisinin kurduğu 54. hükümet dün 
TBMM’den güvenoyu aldı.
| Radikal İslamcı görüşün ülkemizdeki temsilcisi olan Refah 
Partisinin yüzde 25’lerle iktidar olmasını ülkede ibretle izledik.
| Atatürk’ün kurduğu cumhuriyetin yetiştirdiği, güzel sarışın 

bayanın başkanlığını yaptığı partinin iktidarda kalabilmek için 
çevirdiği oyunları, siyasi ahlaksızlıkları gözledik.
[ Söyleşine siyasi çürümüşlüğün yaşandığı bir ülkede, ikti - 
rar olanlardan ne beklenir. Birbirlerine saygısı olmayan, 

|yalana ve riaya dayanan çıkar ortaklığı ülkeye ne kazandırır?
! Yolsuzluk ve rüşvetlerin örtülebilmesi için biraraya gelen 

bu insanlar, Türkiye Cumhuriyetine kazandırabilirler.
I Siyaseti dini temellere oturmak isteyenlerin aynı eksende 

partilerle biraya gelerek hükümet kurması doğru olanıyla. Ama 
[liberal olduğunu söyleyen, seçim dönemlerinde politikasını 

Refahın kaybetmesi için kuran DYP’liler bugün bunun tam 
tersini yaptılar.
I DYP’nin parti örgütleri merkez sağ siyaset yerine, güzel 
î sarışın kadının ihtiras ve kaprisleri peşinde koşuyor.
I Refah Partisi bir raunt daha kazandı.
I Her ne kadar ilkelerini unutmuş gözüküyorsa da İslam 
devleti kurmanın hayalleriyle yaşayan parti tabanı için bir aşa - 

[madır iktidar olmak. Moral toplamaktır, kadrolaşmaktır...
| 54. Refahyol hükümetinin ülkeye vereceklerini hep birlikte 
| izleyeceğiz.

I 11 Eylül ilkokulu Müdürlüğüne Ahmet Yavuz getirildi. 
[Ahmet Yavuz’u Gemlikliler iyi tanıyor. Yıllarca Namık Kemal 
İlkokulunda müdürlük yaptıktan sonra DYP’lilerin torpili ile 
ilçenin en kökleşmiş ilkokulu olan Şehit Cemal İlkokuluna 
atandı. Ama aradan geçen kısa bir süre sonra okul karıştı, 
öğretmenlerin huzuru bozuldu, veliler tepki gösterdiler sonuç- 

[ta Müdürün yeri değiştirildi ve Ata İlkokuluna verildi.
I 11 Eylül İlkokulu Müdürü Zeki Zeybekçinin emekli olmasıy
la, bu okula yeni müdür ataması Şubat ayından beri gecikti 
Ejyordu. Devamı sayfa 6’da

Danış,Ekim, Atatürk 
Kordohu' ndaki evinin 
tapusunu Milli Eğitim 
Bakanlığına verdi.

Öğretmen

Gemlik Endüstri Meslek 
Lisesi 2. sınıf öğrencisi 
hastalığı nedeniyle oku
lunu bırakmak zorunda 
kalan Barış Ağrbaş(16)'ın 
İsviçre'de ameliyat 
edilmesi için yardım kam
panyası başlatıldı.

Gemlik Vergi Dairesi

Cengiz Göral'ı andık
Gazeteırnz Sorumlu aşığı olduğu, demokrasiGazeteı

II

evi için 
tören

İlçe m i z in tanınmış 
simalarıran Daniş Ekim, 
Mustafa Kemal Atatürk 
Kordonu'nda bulunan 17 
odalı ikinci dercede tarihi 
eser olan, evini, öğretpnen
evi yapılmak 
bağışladı.

Tapu teslim
Bursa Valisi Orhan

üzere

töreni 
taşan-

lar ve MIHI Eğitim Müdürü 
İlhan Doğan'ın katılım
larıyla Kaymakamlıkta 
yapıldı.

Törende konuşan Bursa 
Valisi Orhan 'Taşanlar, 
Daniş Ekim'in böyle bir 
bağışta bulunmasından 
gurur duyduklarını ve bu 
tür bağşlarla eğitim soru
nunun çözüme kavuşa
cağını belirtti.

Haberi Sayfa 3'de

m e m û r I 
Kahraman 
yaşamının 
oğlunun 
toplanan

arından 
Ağırbaş'ıh 

baharındaki 
beyninde 
damarlar

nedeniyle hafıza kaybına 
uğradığı, sinir slstemininln
bozulduğu 
öğrencinin 
kavuşması

genç 
sağlığına 
için ise

Müdürü ve yazarımız 
Avukat Mehmet Cengiz 
Göral'ı ölümünün 17. yılın
da Adliye Köyündeki 
mezarı başında andık.

Gazetemiz sahibi ve 
Sorumlu Müdürü Kadri 
Güler ile Gemlik'teki 
Cengiz'in arkadaşları 
geçtiğimiz hafta çarşam
ba günü saat ,13.30 da 
Adliye Köyüne giderek 
Cengiz Göral'ın kabri 
başında saygı duruşunda 
bulundular.

Cengiz ile ilgili 
anıların anlatıldığı’ anma 
töreninde bir demokrasi

düşmanı kara güçlerce 
yok edilmek istendiği' 
anlatıldı.

Avukat Mehmet Cengiz 
Göral, 3 Temmuz 1979 
günü ' Bursa Çağdaş 
Avukatlar Lokalinden çık-;' 
tıktan sonra Gümüşçeken 
Caddesindeki •' evine 
giderken .< arkasından’ 
izleyen bir faşist tarafından 
vurularak öldürülmüştü/ 
Ceniz Göral'ın cenazesi 
Bursa ve Gemlik'te düzen
lenen büyük biı cenaze 
töreni ile Adliye Köyünde 
toprağa verilmişti.

İsviçre'nin Zürih kentinde 
ameliyat edilmesinin 
zorunlu olduğu belirtildi.

Yaklaşık 3 milyar lira (60 
bin İsviçre frankı) gerek
tiren ameliyat nedeniyle 
dar gelirli Ağırbaş Ailesi, 
Kaymakamlığa başvu
rarak, yardım toplanması 
için izin çıkardı.

. Gönüllü kişilerin ilçe 
çapında ev ev gezerek, 
Barış'ın sağlığına kavuş
ması İçin yardım topla
ması Gemlik'lileri duygu
landırdı.

Öte yandan İş Bankası 
2220- 30000 - 466836 nolu 
hesaba da Barış'ın 
sağlığa kavuşması için 
yardım yapı laca bileceği 
bildirildi.

ERBAKAN

ERBAKAN, BAŞBAKAN 
YAKASINA GÜL TAKAN 
YEDİ KİŞİ BUNU YAPAN 
SÖZDE İDİLER, HAKKA TAPAN 
OLDULAR TÜMÜ, HAKTAN SAPAN.

İnan
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Güvenoyu
Bu satırların yazıldığı sırada RP- 

DYP koalisyonunun geleceğini 
belirleyecek güvenoylaması henüz 
ya pj İma m işti. Ama Büyük Birlik 
Partisl'nin açıkladığı kararı, 54. 
Hükümet'in -biraz zor da olsa- 
güvenoyu alacağını göstermektey
di.

Ne yazık ki, bugün Türkiye'nin 
yazgısı -eğer iddialar doğruysa- hiç 
de "etik” olmayan yollardan geçi 
lerek çizilmekte. Parlamentoda son 
günlerde tanık olduğumuz parti 
değiştirme olayları, hiç kuşkusuz 
insanımızın demokrasiye olan 
güven ve saygısını aşındırıyor. 
Seçmenin siyasal tercihi doğrul
tusunda oy vererek Ankara'ya 
gönderdiğ milletvekillerinden kimi
leri. “şaibeli” olduğu konusunda 
ciddi kuşkular uyanan ve hoş 
olmayan kokuların buram buram 
tüttüğü yöntemlerle saf değiştirdi 
ler. Gittiler, olmadı geri geldiler. 
Üstelik az sayıda da olsalar, bu mil
letvekilinin kullandıkları oylar, ülkeyi 
yönetecek hükümetin görevde 
kalıp kalmayacağını belirleyen 
küsuratı oluşturdu.

Şu hale bakın bir...
ANAP Ankara Milletvekili 

Mehmet Sağdıç'ın iddiasına göre, 
bir “milletvekili borsası” kurulmuş 
bulunuyor, çalışmakta... Bu borsa- 
da, muhalefet kanadından bir mil
letvekilinin güvenoylamasına katıl
mamasının veya “çekimser” 
kalmasının karşılığı 1 milyon Dolar 
(83 milyar TL.), oylamaya katılıp 
“kabul” oyu vermesinin karşılığı 
tam 2 milyon Dolar (166 milyar TL.), 
kabul oyu verdikten başka bir de 
“transfer” olmasının karşılığı tam 
tamına 3 milyon Dolar (249 milyar 
TL.) imiş!..

CHP Genel Sekreteri Adnan 
Keskin'in gözlemleri ise şöyle: 
“Borsada ‘davet usulü ihale’ yönte
mi ile milletvekili alınıp satılıyor ve 
endeks, dengelere göre yükselip 
düşmekte.”

Milliyet yazarı Yalçın Doğan da, 
“milletvekili borsasTnın sadece 
“nakitle” açılmadığını, örneğin 
DYP'ye transfer olanlardan birine 
“benzin istasyonu” armağan 
edildiğini yazıyor!

Bunların hepsi birer ürkütücü 
iddia, kanıtlanabilmiş değil. Ne var 
ki, Türkiye'de demokrasi bu iddi
alarla kirleniyor, demokratik kurum- 
lara karşı güven gitgide aşınıyor, 
siyaset alabildiğine kirleniyor. 
Kuşkusuz kirlenme yalnız bu kadar
la kalmıyor. Bir zamanlar çok daha 
değişik kulvarlarda koşan kimi mil
letvekilleri, geçmişlerini neredeyse 
bir kalemde silip atmakta sakınca 
görmüyorlar. Bir Doğan Güreş, bir 
Ayfer Yılmaz, bir Bahattin Yücel, bir 
Ayseli Göksoy...

Tâk-şak Paşa, tıpkı emekliye

Gemlik

ayrılmazdan önce olduğu gibi 
Tansu Hanım'ın tak emrettiğini, şak 
yapmaya amade gibi!

'Sabık DEV-SOL' cu, sonra 
ANAP'lı, en son DYP'li Bahattin 
Yücel. “Bakan olursam istifa ede 
rim” diyordu, şimdi Turizm Bakanı 
koltuğunda oturuyor!

Ayfer Yılmaz. “Benim dedem ve 
babam Atatürk’ten geliyor, ben 
RP’li koalisyona oy veremem” 
dedikten kısa süre sonra 
hükümette görev alıyor!

Ya Ayseli Göksoy? Hem Atatürk 
yolunda ve laiklik savaşımı veren 
“Türk Kadınlar Birliği”nin genel 
başkanı bu hatun, hem de daha 
yedi ay önce Bursa'da aleyhinde 
atıp tuttuğu RP ile ko.alisyona, hiç 
sıkılmadan “kerhen”(!) destek ver
meye hazırlanıyordu -verdi mi, ver
medi mi merak ediyorum-!

Özetlemek gerekirse, “borsa”da 
hisse senedi gibi alınıp satıldıkları 
iddia edilen ya da “ilkesizliği ilke 
edinmiş” bazı milletvekillerinin 
oylarıyla belirlendi Türkiye'nin yakın 
geleceği!

Ne diyelim, hayırlısı, neyse o 
olsun!..

Bir ülkede parlamentonun 
neredeyse tamamı beş liderin iki 
dudağının arasında belirleniyorsa, 
“milletvekili borsası” kurulması da 
doğaldır, başka şeyler olması da...

İnsanları en iyi kendilerinin 
değerlendirdiğine, inanan, işin 
garibi çevrelerini de buna 
inandıran Ecevit'lerin DSP'sine 
bakın! Eskiden göz aşinalığı olan 
tekmil sosyal demokratları 
dışlayan, -güya- en temiz poli
tikacıları parlamentoya taşıyan bu 
ikilinin kimi milletvekilleri transfer 
pazarının gözdesi...

ANAP da öyle! Mesut Yılmaz'ın 
karma takımı da çözülmekte, bu 
süfeç belki daha da hızlanacak...

Güvenoylaması şöyle veya 
böyle sonuçlanacak. Bunu içimize 
sindireceğiz. Ama şunu bilmilyiz ki, 
“merkez sağ” da Mesut Yılmaz’la 
Tansu Çiller, “merkez sol”da da 
Bülent Ecevit’le Deniz Baykal aşıla - 
madıkça, onların süregeldikleri 
“kayıkçı kavgası” sona 
erdirilmedikçe, merkez siyasetin 
tıkanıklığını aşmak ve Türkiye'yi 
esenliğe çıkarmak mümkün değil!

Önemli olan bu kısırdöngü kırıta
bilecek mi?-..

Yoksa BBP Genel Başkanı, Menzil 
Şeyhi’nden aldığı buyruğa göre 
oyunun rengini belirlemiş...

Yok efendim, “borsa”da işlem 
gören herhangi bir "kağıt” parçası 
gibi satın alındıkları iddia edilen 
kimilerinin oylarıyla hükümet 
güvenoyu almış veya almamış...

Ne değişir ki?..

Doğayı 
Sev, 

yeşili 
Koru

KÖRFEZ

yazı yorum
Necati Kartal

BELEDİYE MECLİSİ ÜYESİNDEN

Geçtiğimiz hafta içinde Belediyemizin 
Hakkı Çakrr dönemi ANAP'lı meclis 
üyelerinden bir değerli hemşerimiz, 
gazetemizi ziyaret etti.

Biraz bilgi vermeye, biraz da sitem etm
eye gelmiş. Tabi yerel basın olarak, sorun
ları yazmamızı da istiyor.

Uzunca bir sohbet oldu. Anlayış, mantık 
vb. soyut değerlendirmelerin yanında, 
somut bazı şikayetleri vardı.

Biz basın olarak bir kısmına yer verme 
ihtiyacı duyduk.

Kabi ilçelerde kimden şikayetçi olunur? 
Önce belediyeden, sonra merkezi idare
den, sonrada esnaftan...

Nitekim değerli okurumuz ve hemşerim
iz de bu kurumlardan biraz şikayetçi.

Birinci şikayet pazar yerinden.
23/02/1995 tarih ve 4077 sayılı “tüketici 

koruma yasası” esnafa ve bunu denetle
mekle mükellef bulunan Belediyeye bazı 
vazgeçilmez görevler yüklüyor.

Örneğin, “satılan malın nevi, menşei, 
fiyatı (varsa kalitesi), üretici ismi ve de en 
önemlisi MALIN FİYATI” müşterinin göre
ceği büyüklükte ve yerde asılı bulun
malıdır.

Belediye Meclisinin eski üyesi; “pazar 
yerinde neredeyse yarı esnafta eteket 
göremiyoruz” diyor. “Acaba bunu 
denetleyen yok mu?” diye soruyor. 
Birazda doğru olup olmadığını teyit için, 
çarşı pazar işlerine meraklı birkaç dosta 
telefon ediyorum, bu durumu soruyorum. - 
Çok idddli olmamak koşuluyla yanıtlıyor- 
lar.-

“öğleden sonralarda yarı yarıya, sabah 
ise üçte/bir oranında etekef yok gibi.” 
Diyerek ekliyorlar “sergide sunulanlarla, 
poşete konanlar çok farklı” imiş.

Meclis eski üyemiz birkaç kez Belediye 
görevlilerini uyarmış, ama nafile!..

Bu konuda iyi bir denetim yokmuş. 
Hafta bir ara Kaymakamlık'la da 
görüşmüş, ama sonuç aynı!..

Tabi pazar yeriyle ilgili şikayet bu kadar 
değil.

İkinci olarak oralarda ki düzene ilişkin.
Tahminen, (daha doğru bir deyişle) 

ortalama olarak, “saat 15.00-16.30’a 
kadar yerleşim konusunda titiz davranan 
Belediye’nin bu saatten sonra işi 
boşladığını, pazar yerinin denetimini 
bıraktığını” belirtiyor.

“Oysa Gemlik’te memur, işçi yoğun
luğu dikkate alınırsa, bu kesim zaten saat 
beşten sonra pazara çıkabiliyor, ama 
pazar darmadağın” diyor.

Üçüncü olarak, "kaldırımların manav 
vb. gibi seyyar esnaftan temizlenmesinin 
çok olumlu bir karar ve uygulama” olarak 
yorumlarken, "seyyar köfteci, kokareççi 
vb. seyyar esnafın stadyum kenarlarını 
andırır nitelikte olduğunu ve görüntü kirlil
iği yarattıığını, ayrıca park yanında bulu
nan çaybahçelerinde ki müşterilerin çok 
rahatsız olduğunu” belirtti.

Tabi o yöredeki esnafın yada müş
terinin Belediye veya Kaymakamlık'a her
hangi bir şikayeti var mı/olmuş mu onu 
bilemiyorum.

Hemşerimizin dördüncü olarak bahset
tiği sorun; gürültü-kirliliği.

Önce gazetede okuduğu bir haberi 
aktardı. Ayrıntıya dikkat eden biri olduğu, 
için, iki kent arasındaki uygulamayı

çatakm
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karşılaştırdı.
Haber “bir horozun ötüşüne ilişkin.” Yeı 

İzmir.
“Adamın biri mahallesinde kendisine 

yakın bir komşusunda öten bir horozun 
sesinden rahatsız olmasıyla başlıyor.*! 
Neyse, horozun sahibide “sen rahatsız 
oluyorsun diye horozumu kesecek ya da 
satacak değilim" diyor. Rahatsız olan! 
komşu, horoz sahibini mahkemeye veriyoı 
ve davayı kazanıp, horoz sahibine 
1.500.000 TL tazminat cezası veriliyor.

Horoz sahibi üst Mahkemeye itiraz ediy
or. üst mahkerrfe kararı onaylıyor.

“Bir horoz sesi, cezai müeyyideye 
muhatap olabiliyor da, bu gezi motor
larının bütün sahili rahatsız etmesi normal' 
kabul ediliyor, bunu anlayamadım?' 
diyor.

& T 
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Hayda!.. Hemşerim nereden çıktı sima 
bu?

Yazarken de düşündüm, benim çocuk 
lar pek üzülecekler, motorlar geçerke 
hemen balkona fırlayıp, el sallıyorlar. Bel 
de Gemlik'li toplum bu motorları ver 
bağırtıyı seviyor!.. Hatta, hatta nerede® 
bu gelenekselleşmiş!..

Bu boyutu böyle amaaa...
Madalyonun bir de diğer yanı var. Be 

de, şikayet edilen bu konuyu yazman 
sağlayan boyutu da burası zaten.

Çünkü burası tarkh! "Bir kişi için alına 
karar veya uygulama tüm toplum 
şamildir.” ilkesi unutulmamalı. Bu evrensı 
hukukta da böyledir.

Bir fasulye satıcısı veya kendi reklamır 
yapan bir şirket veya keyif için elindi 
megafonla ses güzelliğini sergilemem 
çalışan bir sergüzeşt; eynı haklara sah 
midir?

Hiç sanmıyorum!
Unutmadan bu konuyu da araştırmı 

kendi deyişiyle “gürültü kirliliği konusuna 
poliste bir bölüm bulunuyormuş, fa 
bölüm, bu tip olaylara müdahale ediyo 
muş!” Doğru mu bilmem.

Belediye Meclisimizin eski üyesi b 
değerli hemşerimiz ve okurumuz, sağ 
sola epey derman anlatmış. Verilen yanı 
ların bir kısmı yarı mantıklı, diğer kişimle.™ 
ise geçiştirme'ymiş.

Ancak her kurum yada kişi “aslında bu 
bizim işimiz değil” diyerek söze başlıyor! 
muş.

Anlatırken aklıma bir öykü geldi; 
Konuyla çok ilgili mi bilemiyorum. Ancaİ 
yinede verilen yanıta uygıfn olmasından 
ve de bize her zaman lazım olabilir tespi! 
tiyle aktarayım.

Öykü adı BENİM İŞİM DEĞİL Kİ.
"Öykümüz Herkes, Birisi, Herhangi Biri 

ve Hiç Kimse adlı dört kişi hakkında.
Yapılması gereken önemli bir iş va» 

ve Herkes, Birisi’nin bu işi yapacağndaij 
emindi.

Gerçi Herhangi Biri’de yapabilirdi, ama 
Hiç Kimse yapmadı. Birisi buna çok kızdı, 
çünkü iş Herkes’in işiydi.

Herkes, Herhangi Biri’nin bu işi yapa-, 
bileceğini düşünüyordu ama Hiç Kimse, 
Herkes’in yapamayacağının farkın» 
değildi.

Sonunda Herhangi Biri’nin yapabilceğ 
bir işi Hiç kimse yapmadığı için Herkes, 
Birisini suçladı..."

Öykü bu kadar, yazarı bilinmiyor... ı
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54. Cumhuriyet Hükümeti, 278 evet 265 red 1 çekimser oyla güvenoyu aldım f ı ı il ■ ı

■ Refah Partisi-, Doğru Yol Partisinin kurduğu 
hükümet, dün, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde 278 oyla güven oyu aldı. 
Eüvenoylamasında bazı DYP'Iİ milletvekilleri
kendi hükümetlerine Red oyu verirken, 
ANAP'lı bazı milletvekilleri meclise gelmiy- 
erek Refahyol hükümetinin güvenoyu 
almalarına olanak tanıdı.
■ Milletvekili transferlerinin güvenoylamasın- 
pan bir gün öncesine kadar sürdüğü Ankara
da, kritik geçecek olan güven oylaması için 
Kim partiler büyük çaba harcadılar.
I Bir gün önce hükümete red oyu vereceği
mi açıklayan milletvekillerinin, ertesi gün
■ararından cayabildiklerine tanık olduğumuz 
lîBMM'nin en ilginç güven oylamasında, 
Refah Partisi ile DYP'nin iktidar olabilmeleri 
■İn her yola başvurdukları görüldü. 
Milletvekilitransferleri için bakanlık sözü

। yanında, 1 -2 milyon dolar rüşvetlerin verildiği 
i rahatsız ehsiı söylentileri ise parlamentonun halk gözünde
ounu anlayan güveninin sarsılmasına yol açtı.

Dün saat 15.oo de başlayan 
Güvenoylamasına siyasi partilerin tüm lider-
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leri hazır bulundu.
Başbakan Necmettin Erbakan ve 

Başbakan Yardımcısı-Dışişleri Bakanı Tansu 
•Çİller'in güvenoylaması sonuçlarının afin-
masına kadar büyük gerginlik yaşadıkları 
gözlendi.

ANAP-DYP hükümetinin Dışişleri eski 
Bakanı Emre Gönensay'ın "red” oyu kullan
ması üzerine DYP'Iİ Ömer Bilgin kendisini 
yumruklaması , bir anda meclisin karışması-
na , TBMM Başkanı Mustafa Kalemli'nin olay
ları zor yatıştırmasına neden oldu.

DYP'Iİ muhaliflerden İsmet Sezgin, Koksal 
Toptan, Cavit Çağlar, Emre Gönensay 
Gencay Gürün, Mehmet Köstepen, Mehmet 
Batallı, Refaiddln Şahin, Aysell Göksoy, Rıfat 
Serdaroğlu, “Red” oyu kullanırken, kendini 
her zaman Atatürkçü gösteren eski Genel 
Kurmay Başkanı Doğan'Güreş'in oylamaya 
katılmaması en çok konuşulan konu oldu.

Ad okunarak yapılan genel kurul toplan
tısında Refah - DYP hükümeti 278 evet, 264 
red oyu alırken, bir milletvekili de çekimser oy 
kullandı.

Daniş Ekim Atatürk Kordonu’ndaki evinin tapusunu Milli Eğitim Bakanlığına veıdi

w ' I ' ' • .g K I I IIOğretmenevı için tören
İlçemizin tanınmış simalarından 

■ Daniş Ekim(Bey), Mustafa Kemal 
■ Kordonunda bulunan 3.5 katlı 17 
■ odalı ikinci derecede tarihi eser olan 
leşinden kalma evini. Bursa Valisi 
■Orhan Taşanlar ve Milli Eğitim Müdürü 
■İlhan Doğan'ın da katıldığı bir törenle 
I bağışladı.

Kaymakamlıkta yapılan devir törre- 
[ nine Daniş Ekim adına oğlu Avukat 
■ Teoman Ekim'in katıldığı törende 
»Belediye Başkanı Nurettin Avcı, İlçe 
[Milli Eğitim Müdürü Erol Ateşli de vardı. 
»Bağış töreninde konuşan Bursa Valisi 
»Taşanlar, Ekim ailesine teşekkür etti. 
«Taşanlar şöyle konuştu:

“Sayın Daniş Ekim’in öğretmenle 
İrimize bu değerli mülkü bağışlaması 
Ibizleri gururlandırdı. Milli eğitimin 

sorunları vatandaşların bağışlarıyla

daha çabuk çözüme kavuşur. Bina 
önünde bulunan trafo kaldırılacak ve 
en kısa zamanda binanın restoras 
yonu için çalışmalar başlatılacaktır 
.16 milyar liraya restorasyonu tamam
lanarak öğretmen evi olarak kullanıla
caktır.»

Tapu devir töreninde söz alan 
Avukat Teoman Ekim ise, bağıştan 
dolayı ailece mutluluk duyduklarını 
belirterek, ”110 yıl önce Fransız ustalar 
tarafından yapılan yalının öğretmen
lerimizle yaşamasının gururu içindey
iz. Maddi durumu yerinde olanları Milli 
Eğitime bağışta bulunmaya davet 
ediyoruz.” dedi.

1 70 metrekare taban üzerinde 
kurulu bulunan 3.5 katlı 1 7 odalı bina 
restorasyondan sonra öğretmenevi 
olarak kullanılacak.

Gemlik-Armutlu yolunun tamamlanması için 
40 milyar liraya ihtiyaç var.

Çevre yolundan
geçici geçiş

10 Rıfat Minare Çiftliği önünde yapılacak üst 
geçit ile Karsak Deresi üzerine yapılacak 

[köprü ile Gemlik - Armutlu yolu tamamla
narak, bunun için 40 milyar lira paraya 

[ihtiyaç var.

GÖMlR

«AB

I Ödeneksizlik 
[nedeniyle yapım yıllardır 
[geçiken Gemlik-Armutlu 
[çevre yolunun tamam
lanması için 40 milyar 
liraya daha ihtiyaç 
[olduğu öğrenildi.
I İlçe Kaymakamı 

■Orhan Işın, gazetemize 
■yaptığı açıklamada, 
■yolun yüzde 99'luk 
[bölümün tamam- 
Jandığını, elde bulunan 
110 milyar liralık ödenekle 
»yeni mahalle üzerinden 
■Cumhuriyet Caddesine 
»bağlanacak olan yolun 
■duvar çalışmalarının 
[[sürdürüldüğünü söyledi.
| Kaymakam Işın, 
■Karayolları Bölge 
[Müdürlüğü ile yaptığı 

■görüşmeler sonucu 
■çevre yolunun Rıfat 
[ Minare Çiftliği girişinde 
■yapılacak köprüye 37

milyar lira har
canacağını, Karsak 
Deresi üzerine yapılacak 
köprü ile bağlantının 
tamamlanacağını 
belirterek, şöyle konuş
tu.

“Mevcut Orhangazi 
yolu üzerinden Armutlu 
yoluna giriş yapılarak, 
köprü üzerine konacak, 
bokslar ile yol bir ay 
içinde geçici olarak 
trafiğe açılarak, Kumla
Armutlu geliş 
rahatlatacak.

Yalova 
üzerinden yol

gidişi ni

asfaltı 
bağlan

tılarının sağlanması İçin 
yapılacak köprülerin
gerekil ödeneğin
gelmesiyle Armutlu yolu 
asfaltlanarak, trafiğe 
tamamen açılacak. 
Karayolları çalışmalarını 
sürdürüyor.

11 Eylül 
İlköğretim 
Okulu’nun
yeni
Müdürü
Ahmet
Yavuz

Zeki Zeybekçi'nin emekli 
olmasından sonra 5 aydır 
vekaleten Müdür
Yardımcısı Hidyetttin
Fidan'ın yürüttüğü 11 Eylül 
llkokulu'na Şehit Cemal
İlkokulu' ndan Ata
İlkokulu'na soruşturma 
sonucu gönderilen Ahmet 
Yavuz getirildi.

Atatürk İlkokulu Müdürü 
Erol Ateşli'nin İlçe milli 
Eğitim müdürlüğü'ne getir
ilmesin sonucu boşalan 
Atatürk İlkokulu müdürlüğü 
ile 11 Eylül İlkokulu 
Müdürünün emekli olmasıy
la iki okula müdür atan
ması için yapılan çağrılar 
sonucu yönetmlik gereği 
Atatürk ilkokulu'na hemen 
atma ypılmasına karşınl 1 
Eylül İlkokulu 5 ay 
vekaleten yürütüldü.

Bu okul içn başvuruların 
değerlendirilmesinde 
Hidayettin Fidan4ın en yük
sek puanı almasına karşın 
Ahmet Yavuz'un müdür 
olarak atanması ilgi ile 
karşılandı.

Dunîanları çam 
ağaçlarına zarar 
veriyormuş 

Köftecilere 
yol ! 
gonındu
Belediye Parkı yanında 
bulunan köfteci ve koko- 
TGÇçjlerin çıkardığı 
dumanların çevredeki 
çam ağaçlarını kuruttuğu 
yö .çevreye çirkin görüntü 
yaptığı gerekçesiyle 
esnaf, yerinden kaldırılı 
yet;
Belediye Başkanlığına bir 
dilekçe ile başvuran bir 
vatandaşın, köfteci ve 
kofooteççilerih seyyar 
arabalarından çıkan 
dumanların parkta bulu
nan çam ağaçlarını 
kuruttuğu şeklindeki 
başvurusu üzerine konuyu 
İlçe Orman Şefliğine ileten 
Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı'ya olumlu yanıt 
geldi.
Belediye Encümeni 
geçtiğimiz hafta konuyu
görüşerek seyyar gıda 
maddesi satan esnafa 2 
Eylül 1996 tarihine kadar 
geçici süre tanıdı. Seyyar 
esnaftan taahhütname 
atacak olan Belediye 
Köfteci, kokoreççi gibi 
gıda maddesi satanların 
seyyar olarak iş yapama
yacağına da karar verdi.

------Gonca YERLİYURT
Yazarımız Gonca Yerliyurt'un tatile çıkması 

nedeniyle yazılarına bir süre ara vermek zorun
dayız. G.K.

’■ Tlava ısı 40 dereceyi bulunca halk denize koştu

Sahiller dolup taştı
Hafta sonunda Marmara Bölgesinde hava 

ısısının 40 dereceye yükselmesi üzerine ilçemiz 
kıyıları denize koşan insanlarla dolup taştı.

Yaz sıcaklarının birden bastırması ile sıcaklardan 
kaçan insanlar, günü birlik denize hücum ettiler.

Pazar gün sabahın erken saatlerinden itibaren K. 
Kumla, B. Kumla, Karacalli, Kurşunlu, Narlı, Kumsaz, 
Gemsaz kıyıları serinlemek isteyen binlerce insanın 
toplandığı yerler oldu.

Bursa ve çevre ilçelerden deniz kıyılarına akın 
eden gün boyunca denizden çıkmadılar. Denizin 
kirliliğine aldırmayarak, serin sulara kendilerini 
bırakanlar, denizin tadını çıkardılar.

Öte yandan K. Kumla ve diğer sahil beldeleri de 
yükünü tam olarak aldı.

Kıyı yolunu trafiğini trafiğe kapatan Küçük Kumla 
Belediyesi bu alanın yayaların kullanımına ayır dı.

Küçük Kumla sahil yolunun tamamının beton 
parke ile kaplandığını söyleyen Belediye Başkanı 
Eşref Güre, "Kumla’yı örnek bir yazlık kenti yap
mak için yoğun bir çalışma içindeyiz. Yeşil alan
larımızı genişletiyoruz. Alt yapı sorunlarının 
tamamını çözdük. Dinlenmek ve tatil yapmak için 
Küçük Kumla’ya gelenlere yakışır bir belde bırak
mak için bütün gücümüzle çaba harcıyoruz. Bu 
konuda yazlıkçılarında bize yardımcı olmalarını 
bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

Gemsazlılar belediyeden ilgi bekliyor
İmara açıldıktan sonra Gemlik Belediye hudutlarına 

bağlanan Gemsaz sakinleri kurdukları Güzelleştirme 
Derneği'nin genel kurul toplantısında, Gemlik 
Belediyesinden yakındılar.

Belediyenin Gemsaz'a yeterli ilgiyi göstermediğini 
söyleyen sakinler, belediye otobüs sayısının arttırılmasını, 
çöplrin dha sık toplanmasını, su sorunlarının çözme 
kavuşmasını istiyorlar.

Gemsazlılar, çevre temizlik ve emlak vergilerini Gemlik 
Belediyesine verdikleri halde belediyeden yeterli ilgi 
görmemekten dolayı yakınıyorlar

RArrApın srohaE-ı zT,tttRçwcoşxu>(.
Tarih içinde Gemlik ve Havalisi

YUNAN İŞGAL ZAMANI III
Annem Lütfiye Bursa'nın anılarından.
"Geceleri karanlıklar içinde dolaşan 

yeşil sarıklıları da Sabriye anlatmıştı bize ilk 
önce. Yukarı odanın penceresinden 
Samanlı dağlarının ovalara bakarken 
görüyormuş yeşil sarıklı erenleri. Ben de 
bakıyordum onun işaret ettiği yerlere ama 
bir şey göremiyordum.

“Hiç bekleme!” dedi babam bir gece. 
“Kızım, hiç bekleme! Bu mübarekler varken 
sana, bana görünmezler erenler evliyalar!”

Görmüyordum ama işitiyordum top ses
lerini. Bize öyle geliyordu ki, Türk askerleri 
Şube üstüne kadar indiler. Sabriye'ye göre 
ve daha bir çoklarına göre Yunan askerini 
korkutan, Türk askerinin arasında dolaşan 
erenler, evliyalarmış.

Gerçekten de korkuyor Yunan askeri. 
Rum ahali de kızgın, küskün ve yaslı. Onlar 
Türk askerinden çök kendi askerlerine kızı 
yorlar, kendi kötü kaderlerine küsüyorlar. 
Güzel güzel yaşayıp giderlerken evlerinde, 
yurtlarında, şimdi.bu ellerden kaçıp git
mekten başka çareleri yok. Biliyorlar ki, şu 
dağın arkasında İnecek olanlar, bunca 
İşkencenin, bunca kötülüğün hesabını

soracaklar. Hem de kendilerinden saracak
lar.

Samanlı dağlarının oradan geien top 
atışları yaklaştıkça, hele Yunan kumandan 
şehri terketmelerl gerektiğini bildirince İyice 
paniğe kapıldılar. Artık her türlü taşkınlık 
açık açık yapılıyordu her yanda. Evleri 
teker teker basmağa başladılar Yunan 
askerleri. Çoluk çocuk, kadın erkek, genç 
yaşlı kimi buldularsa sürükleyip çıkardılar, 
deniz kıyısına götürdüler.

Bizim eve gelen olmadı. Yerli Rumlar eski 
anılara saygılıydılar. Bizim kapının önüne 
dikildiler mahalle komşularımız. Aşçı kadın 
Mavro, kara başörtüsü İle aşağı odanın 
penceresinden göründü. Yunan askerlerine 
bir şeyler söyledi. Yağmacılar geçip gittiler 
bizim oradan, besbelli Rum evi sandılar.

O gün hemen bütün Gemlik ahalisi, sefil 
perişan sokaklara döküldü. Hllallahmer 
gemileri gelip sizi kurtaracak! diye bir ümit 
verilmişti onlara. Evler boşalınca da İçerleri 
yağmalamışlardı, ama Orhangazi'de 
olduğu gibi ateşe vermediler ortalığı çünkü 
evlerin çoğu Rumlara aitti.

Haftaya : “YUNAN GİDERKEN I"
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İLAN
İHLAS SİGORTA A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜN’DEN
Y.Yalova Yolu 4. Km. Otokoop Galericiler Çarşısı 8 Blok No: 13 BURSA 

adresinde bulunan, ABDÜLKADİR İLYAS
Şirketimiz nam ve hesabına YANGIN, NAKLİYAT(Emtia), KAZA Sigorta 

dallarında Poliçe ve Zeylname tanzimi; MAKİNE MONTAJ, MAKİNE 
KIRILMASI, NAKLİYAT (Tekne), Beyoğlu 5. Noterliğinin 1 Î.01. 1996 sayısı ile 
onayh vekaletnamedeki yetkilerle ABDÜLKADİR İLYAS SÖZLEŞME YAPMA 
ve PRİM TAHSİLİNE YETKİLİ Acenteliğine tayin edilmiştir.

Keyfiyet 7397 sayılı Sigorta Murakebe Kanunu Hükümleri gereği ilan 
olunur.

İLAN
ŞARK SİGORTA T.A.Ş.

GEMLİK ACENTELİĞİNDEN
Necdet BULUK adına sürdürmekte olduğumuz Gemlik Acenteliğimiz 

28.03.1996 tarihi Itibarli ile BULUKLAR LTD. ŞTİ. adına tescil edildiğinden, 
01.06.1996 tarihinden İtibaren Necdet BULUK adına olan acenteliğimiz 
faaliyetlerine BULUKLAR LTD. ŞTİ. adı altında devam etmektedir.

Sayın müşterilerimize ve Gemlik halkına duyurulur.
ŞARK SİGORTA

ACENTELİĞİ BULUKLAR LTD. ŞTİ.
Gürle İş Merkezi Kat: 2 No. 74-

ı Tel 5131858-5141675 - GEMLİK
Gemlik V. D. 1890060420

Aîmanya kalkınma yardımı 
sağlayan ülkeler arasında üçüncü

Ekonomik işbirliği ve Halkınma örgütü OECDJıih Paris'te yayınladığı bir rapora 
göre 1995’yılında en çok kalkınma yardımı sağlayan ülkeler arasındaJaponya 
ve Fransa'dan sonra Almanya üçüncü sırada yer alıyor.

Sanayi ülkelerinin kalkınma yardımı .İçin ayır dıklarıı miktarın, ülkelerin gayri safi 
gelirleri İçindeki payın 25 yıldan bü yana en düşük.düzeyde olduğu belirtiliyor..

Rapora göre geçtiğimiz yıl içinde yöksu.l ülkelere 14.5 milyar dolar veren 
Japonya'yı 8.4 milyar dolar ile Fransa, 7.5 milyar dolar ile (11.25 milyar mark) 
Almanya ve 7.3 milyar dolar ile ABD izlemiş. Geçtiğimiz yıl yoksul ülkelere toplam 
59 milyar kalkınma yardımı sağlanmıştır.

OECD'nin verilerine göre, 1995 yılında sanayi ülkelerinin gayri safi gelirlerinin 
sadece yüzde 27'lik bir payı kalkınma yardımına aktarılrhıştır. 1970 yılında 
Birleşmiş Milletler, bu rakamı 0.7'ye ulaşmasını istemişti. Kısıtlamaya.giden bir çok 
ülke 9O'lı yılların başına dek en çok yardım sağlayan A-BD'yi örnek alıyor. 
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü bir çok ülkenin bütçe açığını kapatmaya 
dönük çabalarını düşük rakamlara başlıca neden olarak gösteriyor. (DID)

Zeytinde 
sapdibi 
mücadelesi 
yapıldı
IH'- Zeytinde ürünün 

telef olmasıha neden 
olan amansız 

.zararlılardan biri olan 
sap dibi kurtlarıyla 

^^mbcadele > için 
^Oçlama çalışmaları

Seçtiğimiz hafta tüm 
merkez ve

- Eylerinde 
tgmamlandı.

j||||İlçe Tarım 
^Müdürlüğü yetkilileri 
zdmanında

, ^yapılmayan 
y lyjCıcadele üründe

yüzde 40 la ra varan
| OiAyba neden,

'olacağını bunun İçin 
^üreticilerin zararlılarla 

' mücadelede dikkatli 
' Aynalarını istediler.
I »Zeytinde tanenin 

;'SA^aya çıktığını da 
'‘İçirten . ilgililer, 
önümüzde aylarda 
-.yan .. çürüğü ile 
jhücadele edileceğini, 

^^^ttcilerin İlçe Tarım
Müdürlüğü teknik
Azmanlarının
A^netlemeleri .sonucu 

^®yurularrna kulak
; vermelerini İstediler.

GEMLİK'TE SOSYAL YAŞAN
EVLENENLER

Geçtiğimiz hafta ilçemizde bir yoğun evlenme ■ gERÇeğIH ma 

trafiği daha yaşandı. Çiftler Belediye Düğün ■ 
Salonu, Milton Aile Gazinosu, Bayraktar. 2 Düğ(® ^ğZaman 

Salonunda mutluluklarının ilk adlmınt attılar 3B> davoanbrokon

Mükerrerin Maçinli ile Harun Şimşek 

1 Temmuz 1996 Pazartesi günü 

Belediye Düğün Salonunda

Havva Serçemeli ile Fahrettin .Tuna 

4 Temmuz 1996 Perşembe günü 

Belediye Düğün Salonunda ..

Zehra Karakaya ile Şenol Alımlı 5 Temmuz 19961 

Cuma günü Belediye Düğün Salonunda

Derya Deniz ile Aygit Pişirici 5 Temmuz 1996 ; 

Cuma günü Atamer Turistik Tesislerinde

Deniz Uludağ ile Haşan Eren 6 Temmuz 1996 I 

Cumartesi günü Belediye Düğün Salonunda j

Sabiha Akgün ile Ayhan Türkoğlu

7 Temmuz Pazar günü Bayraktar 1 Düğün 

Salonunda

Nuriye Çınar ile İsmail Kaptan 7 Temmuz 1996 

Pazar günü Milton Aile Gazinosunda 

dünyq evine girdiler.

hasrının kişiliğin

sddınya başlayc 

ekran tilkilerinde 

koğt farelerind 

odam dut sanı

Amanha çocı 

perdelere kanı

timiyle avunı 

kü-kerrikle dc

Eskiyi yeniciyi 

sofranıza koyı 

toprağa sağl 

suya grin ısla 

Gerçeğin mc 

kaynaklan y

I ‘'Sıkıştığın z< 

jştyıe saldırma1

FAUTEDE 

t , Umul dao 

| ehven-işer 

gerinen

I ibateden

‘Dahaiyi;

MEVSİM

■ Düşün ki,

ıhlamur 1 

erik ağa 

salkım-s 

Akşamlc 

gün boy 

ilkmevsi 

Elleri teni 

içtenfik-c 

mutluluk-

Düşün tâ, 

kucaklar- 

inakta Kı; 

denlide c 

Pamuk Pn 

bir ses ki, 

Kulede Kc 

Kıpır-kıpır 

sevinç, su 

Mlluluk-I

Döşün ki,] 

ayrılıktır gi 

umudunu 

sesslzcekl 

Zamanıdır! 

Mr-bnkr. 

düş sanki t 

lirsağa-bl 

W bü 

mutluluk-u
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FAUTE DE MİEUX *
Umut da olabilirdin

MEVSİMLER GİBİ
Düşün ki, çiçekler açmış 

ıhlamur kokar sokaklar

hasmının kişiliğine 

saldırıya başlayan(*) 

ekran tilkilerinden

Sıkıştığı zaman 

davasını bırakan

kağıt farelerinden 

adam olur sanmayınl 

Aman ha çocuklarım 

perdelere kanmayın!

ehven-i şer dedin!

Şerlerin en beteri mösyö 

Faute de mieux!

‘"Sıkıştığın zaman davanı savunmayı bırak; hasmının 

Kişiliğine saldırmaya bak." Hz. Eyüb

24 Mayıs 1996, Gemlik

* Daha iyisi olmadığı için. “Fot dö miyö” okunur.

(Dursun
GERÇEĞİN MAYASINA

-Dünyanın bütün çocuklarına-

Ninniyle avunmayın 

kül-kemikle doymayın!

Eskiyi yeni diye 

sofranıza koymayın!

Toprağa sağlam basın 

suya girin ıslanın!

Gerçeğin mayasına 

koşmaktan yorulmayın!

18 Mayıs 1996, Gemlik

erik ağacı gelin 

salkım-saçak akasyalar!.. 

Akşamlar, ay ışığı, nemli sabahlar, 

gün boyu gözlerimi kamaştıran aşk 

ilk mevsim Kokulu Şebboy!

Elleri tenimde ılık imbatlar

içtenlik-cömertlik-sadelik-umut, 

mutluluk-umut, mutluluk-umut...

Düşün ki, sulara cemre düşmüş 

kucaklar-bırakır dalgalar 

uzakta Kız Kulesi, 

denizde oynaşır sandallar!..

Pamuk Prenses-Beyaz Atlı-Ak sakallı ihtiyar 

bir ses ki, zamana sığmayan umut 

Kulede Kokulu Şebboy) 

Kıpır-kıpır yol gösterir yakamozlar 

sevinç, suskunluk, hüzün, burukluk 

mutluluk-umut, umut-mutluluk...

Düşün ki, yapraklar solmuş 

ayrılıktır gökyüzünde göçmen kuşlar 

umudun ufkunda sevgi 
sessizce kirpiklerden kopan damlalar!.. 
Zamanıdır! Bardaktan boşalırcasına bulutlar 

alır-bırakır, savurur kararsız hüzün 

düş sanki Kokulu Şebboyl

Bir sağa-blr sola uzar da uzar geceler 

çırpınış, bir çocuksu çığlık, sonsuzluk 

mutluluk-umut, umut-mutluluk...
2 Mayıs 1996, Gemlik

YAri s-AkA YAri CİDDÎ
DEVLETİ KÜÇÜLTELİM Mİ?

Ekonomik ağırlıklı, televizyon program
larında, konuşmacıların çok sık kullandık
ları, bir deyim var.

“Devleti küçültmemiz lâzım” diye...
Bunu söyleyen konuşmacı, biraz 

“büyük konuştuğunu da" hissederek, 
konuya biraz daha , açıklık getirmeye 
çalışıyor.

“Devlet ticaretle uğraşmamalı, 
ekonomik faaliyetlerden elini çekmeli” 
diye ilave ediyor.

Bazı konuşmacılar, o kadar ileriye gidi 
yorlar ki, güvenlik Güçleri ve Adalet birimi 
dışında, tüm hizmetlerin, özelleştirilmesini 
savunuyorlar.

Bu, “özelleştirme şampiyonları”, 
inandıkları için mi, yoksa iş dünyasının 
ilgisini çekmek için mi, bu yorumları 
yapıyorlar.

İşte, bu husus, tam belli değil.!
İş dünyası tarafından, sık sık söylenen, 

bir ikinci cümle daha var.
“Gölge etmesinler, yeter” diye.
Eksik ve hatalı uygulanan bir piyasa 

ekonomisi, artan genç nüfus, sabit tutulan 
üretim ve kampanya tezgahı ile sürekli 
yapılan zam. İşte böyle bir düzen, iş 
dünyasını devlete kafa tutar hale getirdi.

1983 yılından önce, “şimdi kükreyen 
bu aslanlar”, o zaman, kuzu gibiydiler.

Efendim.. Rusya’da özelleştirme daha 
hızlı gidiyormuş. Rusya Karma Ekonomi 
yaşamadı ki. Hem özel sektörü, hem 
kamu sektörünü yillar önce birlikte 
yaşasaydı, zaten bu hale gelmezdi. Şimdi 
balıklama bir hızla her şeyi özelleştiriyor
lar, ve fabrikalar mafyanın eline geçiyor.

Yakında elektrik kesintileri başlıyor, 
ülkemizde.

Devleti küçültelim diyen, sanayicinin 
çığlıklarını şimdiden duyar gibiyim.

ÇAPRAZLAMA
Temel ile Cemal yıllar sonra 

karşılaşmışlar, yol üzerinde 
konuşuyorlardı.

Bir ara Cemal ilerden gelen iki 
kadını göstererek:

“Felaket, karımla, metresim 
buraya geliyorlar.!”

Temel bir gelen kadınlara baktı, 
bir de arkadaşına:

“Ha uşak, sen şaşurdun galiba, 
onlar benum karımla, benum 
metres um”...

Son on aydır, iç politikamızda, 
kimin dostunun, kimin düşmanıyla, 
beraber olduğunun hesabını, şaşır
mış durumdayız.

Politikada geçirdiğimiz bu 
dönem, Temel ve Cemal’in 
yaşadıklarından pek farklı değil. 
Kısacası, kimin eli kimin cebinde. 
Belli değil. Ahlak erozyonu, sadece 
günlük yaşamımızda, değil, poli
tikada da artarak devam ediyor.

-Soruşturma dosyalarını yok 
etmek isteyenler,

-Kendi politik başarısı için, 
başkalarını arkadan hançerleyen
ler.

-Ben seni “Yüce Divana” gön
dereyim. Sen aklan gel diyerek, 
Hukuğa, siyaset bulaştıranlar, bizi 
yönetiyorlar.

Hepsi, devletin etkili ye yetkili 
yejierinde görev yapıyorlar.

sözlü-yorum
Aradığını bilmeyen, 
Bulduğunu anlamaz.

“BERNARD"
Bü sözü kime ithaf etsek acaba.
Türkiye'nin, bugünkü "olumsuz döne
minde" imzası bulunan, tüm eski ve yeni 
liderlerin hepsine, bu sözü "yıldo gibi”, 
kafadan gönderiyorum.

Erol günç/ıy
TRANSFER YAPAN 

MİLLETVEKİLİNE “MAAŞ CEZASI”
Politikada, bazı dönemlerde, belli 

oyunlar sergileniyor. Bu kural, İster sağ, 
ister sol olsun, tüm partiler için geçerli 
oluyor.

Bu Oyunların, sergilendiğ dönemler 
ise;

-Olağan ve olağanüstü kongreler.
-Yeni Hükümetlerin kurulduğu ve 

güvenoyu aşamasına gelindiği günler.
Bu dönemlerde, belli bazı isimlerin 

“Medya Vitrinine” çıkarıldığını görü 
yoruz.

Transfer haberleri, istifalar ve parti içi 
muhalefet, "Medyanın İlgi Gösterdiğ" 
konular arasında, yer alıyor.

Hep bu dönemlerde, seslerini yük
selten ve her akşam bir televizyon 
kanalında konuşan, bu kişiler, ülke 
menfaatini ve demokrasiye olan 
bağlılıklarını, dillerinden düşürmezler.

Bundan yaklaşık yirmi yıl önce, bir 
sol lider bana kumar borcu olmayan, 
11 “onbir" milletvekili bulun, demiş ve 
hükümeti kurmuştu.

Peki.. Şimdi sesini yükselten, bü kişi
lerin derdi ne. Ne istiyorlar bu poli
tikacılar.

-Parti yönetiminde etkinliğini 
kaybedenler, biranda demokrasi aşığı, 
kesiliyorlar.

-Bakanlık beklentisi olanlar, kabine 
ilan edilir edilmez, “baş muhalefet” 
oluveriyorlar.

-İhale ve kredi işlerinde kolaylık 
görmeyenlerde, “hır çıkarmak” için bu 
dönemi seçiyorlar.

-Yakınlarının veya adamlarının, 
tayinlerini yaptıramayan, bir kısım poli
tikacılar da-, özellikle bu dönemlerde, 
kendini gösteriyor.

Bu dönemleri kollayan ve plan
ladıkları oyunları sergileyen, bu tip poli
tikacılara, sadece disiplin cezası ve 
rilmesi, yeterli olmuyor.

Özellikle, başka partiye transfer 
olan, milletvekillerine, “maaş cezası” 
verilmesi gerekir.

İş para cezasına dökülünce, bu tip 
“şov”lar, bıçak gibi kesilir.

Terlemenin cilde etkisi
Az terleme cilt kuruluğuna yol açıyor. 

Cilt altında bulunan ter ve yağ bezlerinin 
yetersiz çalışması durumunda, vücutta 
normalden daha az terleme meydana 
geliyor, bu da cildi olumsuz etkiliyor.

Yetersiz terleme yüzünden gerektiği 
gibi nemlenemeyen cilt üzerinde kuruluk, 
çatlaklar ve pul pul dökülmeler mey

GEMLİK REHBERİ

Kaymakamlık
Kaymakamlık 5131051
Kaymakamlık Ev 5131052
C. Savcılığı 5131053
C. Savcı Yrd. 5132954
Emniyet M. 513.1028

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

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

dana gelir. Bunun sonucunda da, cildin 
görünümü değişir. Bu durum, cilt kuruluğu 
hastalığına yol açar.

Az terleyen ve cildi kuru olan kişiler, 
bol vitamin içeren sebze ve meyve 
yemeli ve yıkanırken gliserin ve zeytinyağı 
içeren sabunlar ve koruyucu kremler kul
lanmalıdır.

Gemi Saatleri
Yalova -Sirkeci (İşgünleri) 

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

Resmi Daireler
TEK Arıza 5132066
TEK İşletme 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

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

TU.P DAĞITICILARI
Aygdz 513 12 95
Özgaz 514 17 00
Tekgaz 513 1637
Ocakgaz 513 1637
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Likitgaz 514 28 41
Yeni Likitgaz 513 65 00
Alevgaz 513 40 95

Deniz Otobüsü
Yalova -Kabataş (işgünleri) 

07.20-09.45-12.40-15.00-17.15-19.30 
Tatil Günleri 10.20-13.30-16.15-19.00

Yalova -Kartal (İş günleri)
07.30-09.10-10.45

13.00-14.30-16.00-1 7.30-19.00-20.30

Gemlik'te 
sinema günleri:

AİLE SİNEMASI
Bu hatta :

SPEED
Tel: 513 13 29

Polis basına kolaylık gösterecek
Basın ve yayın organları

na, çalışmalarında her 
türlü kolaylığın gösterilmesi 
ve gerekli yardımın mutlak 
suretle sağlanması istendi.

79 il Emniyet 
Müdürlüğüne gönderilen 
genelgede, kamuoyunu 
bilgilendirmek gibi önemli 
bir görevi üstlenen basın 
mensuplarıyla birlikte çalış
maktan büyük mem
nuniyet duyulduğu 
kaydedildi.

Emniyet Teşkilatının, 
basının gösterdiği ilgiden 
ve yaptığı katkılardan güç 
aldığ belirtilen genelgede, 
basınla ilişkilerin en üst 
seviyeye çıkartılması için 
gayret gösterilmesi istendi.
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HAFTAYA BAKIŞ
üfÇadri Qüfer

Oysa aynı dönemlerde boşalan Atatürk ilkokulu - 
na Müdür Yardımcısı, hemen okuluna müdür 
olarak atandı.
Şimdi, soruyorum neden 11 Eylül İlkokuluna müdür 
aylar sonra atandı?

Mart ayında Gemlik'te kuralan ilçe atama 
■ komisyonunda en çok puanı okulun yıllardır 

müdür yardımcılığını yapan Hidayettin Fidan 
almasına karşın. Hidayettin Fidan hangi gerekçeyle 
bu göreve getirilmedi.

Ata İlkokulu Müdürü Ahmet Yavuz daha düşük 
puan aldığı halde hangi güçler neden bu kişiyi 11 
Eylül Okuluna müdür yaptılar.

Bu kişiler sayın müdürü çok başarılı bir kişiliğe 
sahip olduğu için mi ,yasa ve yönetmenlikleri çiğne 
yerek getirdiler.

Değerli okurlarım, bu çürümüş siyaset, hakkı 
olanın hakkını hiçbir zaman verdirmiyor. 11 Eylül 

' İlkokuluna müdür olmak isteyen 5 kişi vardı. İhsan 
Aysan (Milli Eğitim Müd. Yrd.) Erol Ateşli (İlçe Milli 
Eğitim Müdürü), Özden Balcı (II Eylül ilkokulu öğret
meni), Sakin Avcı (11 Eylül İlkokulu Koruma Derneği 
Başkanı),Gazi Hasgül (İlköğretim Müfettişler Kurul 
Başkanı) Taner Okutman (Milli Eğitim Özlük İş.- 
Sor.)dan oluşan atama ve değerlendirme kurulu
nun .raporunda en yüksek puanı alarak 11 Eylül 
İlkokulu Müdürlüğüne getirilmesi gereken Hidayettin 
Fidan neden bu göreve verilmedi.

Bir yetkili bunun cevabını vermeli.

BURSA 2000 
OLAY VE 

HABER 
gazetelerine 

vereceğiniz her türlü 
İLAN VE REKLAMLAR 

için bizi arayın
BİR TELEFONUNUZ YETERLİ

ICÖRrEA. REKLûfTI
Gazhane Cadde Beceren Apt'Altı

No: 51 /A GEMLİK 
(Akmanlar Ticaret arkasi) 
Tel :(0.224) 513 17 97
Fax : (0.224) 513 35 95

NOT ALINIZ.. 
YENİ FAKS 

NUMARAMIZ 
Tel : 513 35 95 

KÖRFEZ OFSET 
GEMLİK KÖRFEZ 

gazetesi

EL E A An ARACİiYOR
Oto ehliyetli Bay veya Bayan

Ziraat Mühendisleri
Büro işlerinde çalışmak üzer e 
Gemlik Ticaret Lisesi mezunu.
Bayan elemenlar aranıyor.

Müracaat: A & B Tarımsal
Peyzaj ve Tic. Ltd.Şti.
Tel : 586 51 96

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

KÖRJEZ O?St<î
Matbaacıl ık-Yay malık- Reklamcılık ve T anıtım Hizmetleri

TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN DAVETİYE 
REŞİTLERİNİ VE FARKIMIZI GÖRÜN

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

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

Tarım ilaçları 1 
bilinçsiz kullanılıyo

Tarım ilaçlarının bilinçsizce kullanıldığını veK 
kalıntılarının toprakta birikerek sulara karıştığı, suW 
da yaşayan mikroorganizmalar, balıklar ve gıdalı 
ciri yoluyla insan sağlığını tehdit ettiği öğenildi. M

Hava, su ve toprak kirliliği üzerinde bilimsel 
malar yapılıyor.

Sanayi ve insanını yaşamsal etkinlikleri sorl 
oluşan atıklar ile tarımsal üretim girdilerinin den» 
siz ve bilinçsiz kullanılmasının gıda kirliliğine! 
açıyor.

Gıda üretiminde bilimsellikten uzak eski tekil | 
ler, tarımsal mücadele ilaçları, ağır- ve. radyo! 
metaller, sentetik gübreler, endüstriyel atıklara 
monlar, antibiyotikler ve ambalaj maddeleri gıda 
kirletiyor. I

Gıda kirlenmesi kesinlikte ciddiye alınmalı. tq1 
sal ilaçlar insanlarda kan kanseri, troit kani 
DNA'nın yapısını bozarak doğacak çocukla 
anormallik, felç, sinir sistemi ve psikolojik rahat! 
lar, körlük ve ciltte yaralara neden olur.

Çiftçilerin tarım ilaçları kullanımı konusun»
■linçlendirilmesi ve kirliliğin önlenmesine yönelik d|
timlere ağırlık verilmesi gerektiğini belirtildi.

QHilliEgrtmi 
Çekili Turhal

h(|. Cumhuri' 
Lnlığmaget 

Lan, bakan 
Cû ilçemizi zi' 

■ Bakan Taya

Körfez Fm yeni yerine taşındı
İlçemizin ilk yerel radyolarından olan 

Körfez Fm, Asil İş Hanı'nd.aki yerinden 
Kayhan Mahallesi'nde kendilerine ait 
binaya taşındı.

106.6.frekanstan bölgesel yayın 
yapan körfez Fm, güçsüz vericilerle 
yürüttüğü yayın akışını güçlendirerek, ■

'coşku içinde 
|Önce Kayme

Bursa ve civarından duyulacak şekil 
yükseltti.

Cumartesi günü Kayhan Mahalle» 
Nolu Cadde 32 numaralı yeni işyeri® 
törenle hizmete giren güçlendirilmişi 
Körfez Fm, artık Gemlik ve çevresin® 
daha iyi dinlenecek.

MİLTON
AİLE ÇAY BAHÇESİ

Düğün, nişan ve özel günleriniz 
için rezervasyonlarımız 

devam ediyor
İskele Meydanı GEMLİK Tel: 513 10 71

NOT ALINIZ ..

YENİ FAKS
Ç r ; .'i •i $'' / ■ v

NUMARAMIZ

Tel : 513 35 95

KÖRFEZ OFSET

GEMLİK KÖRFEZ 

GAZETESİ

ANADOLU SİGORTA A.Ş.
ANAHTAR TESLİMİ KASKO’DAN FAYDALANIN

- Evrak takibi yok
- Para ödeme yok
- Yüzdeyüz hasar ödeme
- Anlaşmalı oto servislerimize . I 

müracatınız yeterli’'
GcfliŞ' 3İLGİ Ve FİYATL Aî^ıiTlı'Z İÇİO 

TELEFonünUz Yeterl!
NUMAN SİGORTA LTD.ŞTB

JVuman Dursun ] 
TAM YETKİLİ ACENTA

Tel: (0.224) 5130234 Fax : (0.224) 514114i
Çarşı Meydânı Akıt iş Merkezi

Katıl No:4SEMÜK S
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HAFTALIK SİYASİ GAZSTI

Vlilll Savunma Bakanı Turhan Tayan, Gemlik DYP’yi ziyaret etti.

ışamsaleftfo 
ur etim girdiler 
tasının gıdohj

II

sentten uzot^ 
açlan, ağı J 
H endüstriyel $ 
mbatajmaddsp

'e ciddiye ahu 
ın kanseri, |^ 

k doğacak 
ni ve ptobjtu 
nedenokı ı
kullanımı W 

nlenmesneyM 
»Kliğini beiftül

ndan auyüoad

jünü Kaytanltt 
Jnımaraipjı 
> giren güçlendi 
Gemi ve ■ 

ecek.

ı]:ıt

İCÖRFEZ OFSETTE
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

hırtlan Tavan’a sevgi aösieris
I □ Milli Eğitm Bakanlığı’ndan sonra RP-DYP hükümetinde Milli Savunma Bakanı olan Bursa DYP 
Milletvekili Turhan Tayan, Gemlikli partilileri tarafından ilçe ziyaretinde sevgi gösterileri le karşılandı. 
Tayan, çevre yolunun bitirilmesi için 57 milyar lira daha çıkarıldığını bildirdi.

■'54. Cumhuriyet Hükümetinde Milli Savunma 
Bakanlığına getirilen.DYP Bursa. Milletvekili Turhan 
■ayan, bakan olduktan şanra ilk kez cumartesi 
■ünü İlçemizi ziyarete geldi.
■ Bakan Tayan, Engürücük yolunda partililerce 
■oşku içinde karşılanarak Gemlikle getirildi-.. 
Önce Kaymakam.Orhan Işınİiı makamında 
Byaret eden Bakan Turhan Tayan, burada ilçe 
■brunldrımdlnledi.
■ Daha-sonra DYP İlçe merkezine giderek per
ililere‘hitap etti.

Gemlik,'e ayrı bir ö’hem verdiklerini bildiren bakan 
Tayan, çevre yolunun tamamlanmışı' için 57 milyar 
liranın çıkarılmak üzere öldüğünü; Osmaniye 
Mahallesindeki llköğretint Okulunun temellerinin 
yakında atılacağın, öğretmenevi.lçin 16 milyar Hra 
ödenek çıkarıldığını, Anddolu Lisesinin 1996 yılında- 
tamamlanması için de yeterli ödeneklerin Verildiğini 
belirterek, Kurşunlu'da balıkçı barınağının ihale 
edildiğini söyledi. Milli Savunma Bakanı Tayan, RP> 
DYP hükümetinin nasıl küriılduğünu da anlattı.

Haberi Sayfa 3 'te

lahte belgelerle bir hırsızlık olayı daha.

Borusan’dan bir
kamyon boru çalındı
■ Gemlik Borusan Boru Fabrikasından 
■alıntı ehliyet ile bir kamyon ince 
■boruyu Konya'ya götürmek için 
■ükleyen şahıs kayıplara karıştı.
■ Bir yıl önce Doğan Tanış adlı şoföre 
■ait kaybolan ehliyetin fotoğrafını sö 
Ikerek yerine kendi fotoğrafını

yapıştıran sahtekar, sahte belgelerle 
satınaldığı 03 AC 98Q plakglı kam 
yonuna yaklaşık1 milyar liralık boruyu 
yükleyerek alıcı, firmaya götürmedi. 
Olay boruların .Konya'ya gitmemesiyle 
ortaya çıktı. J'andarmd sahtekarın
peşinedüştü'. Haberi Sayfa 3'te

Belediye 12 bin metre 
kare alanı ihale etti 

Park ve 
bahçelerin 
bakımı

il at

HAFTAYA BAKIŞ
O Kadri GÜLER

Turhan Tayan’m gelişi üzerine
I Doğru Yol Partisinin tecrübeli milletvekillerinden Turhan 
■ayan, Adalet Partisi, Yeni Türkiye Partisi ve Doğru Yol Partisi 
Kadrolarının her kademesinde İl Başkanlığı, milletvekilliği ve 
bakanlığa kadar basamak basamak yükseldi.
ı Siyasetin dikenli yollarında önüne birçok engeller çıkması - 
na karşın, yılmadan kavgasını kendi merkez sağ çizgisinde 
sürdürdü.

■ Tayan, bir siyasetçinin yükselebileceği en uç noktalara dek 
çıktı.

Demirel ekolünün Bursa’da güçlü siyasetçilerinden olan 
Turhan Tayan, ANAP-DYP koalisyonunda Milli Eğitim 
Bakanlığı, RP-DYP koalisyonunda ise Milli Savunma 
Bakanlığına getirildi.
L Turhan Tayan, 1970’li yıllarda , Adalet Partisinin güçlü il 
Ebaşkanıydı. Gazeteci olarak Gemlik’e geldiğinde konuş- 
- malarını dinler, gençliğinde solcu bir kişiliğe sahip olan genç 
■avukatın solcu düşmanlığı yapmasına kızardım.
[ Geçen yıllarda merkez sağ siyasetin “sol" düşmanlığı üze 
İrine kurulduğunu görünce, işin bir siyasi starateji olduğunu 
anladım.

[ Daha sonra 1988 yılında Bursa Hakimiyet Gazetesinde poli- 
Itika muhabirliği yaparken ve köşe hazırlarken , gazeteci 
I Turhan Tayan’ı tanıdım.

0 dönemde Cavit Çağlar ekibi DYP’nin başındaydı ve mil- 
lletvekili adayı olan Tayan'ın önünü kesiyorlardı. Bunda da 
■başarılı oldular.
p 0 yıllarda birbirimizi daha çok tanıma fırsatı bulduk.
I Aslında karşılıklı diyaloglar tanışıklığı arttırdı.
fi Tayan, Cumartesi günü Gemlik’i Milli Savunma Bakanı
I olarak ziyaret etti.

Bursalı bakanların Gemlik’e sıcak bakması ve sorunlarına 
| sahip çıkması ,ilçenin sorunlarının çözümüne katkıda bulun- 
I masından mutluluk duyuyoruz. Onlardan söz değil, yaptırım ve 
I sonuç bekliyoruz.
| Aynı duyarlılığı bakan olmamalarına karşın, Gemlikli DSP 
I İzmir Milletvekili Atilla Mutman ve RP Bursa Milletvekili Altan 
[Karapaşaoğlu’ndan da bekliyoruz.

Maaşlarını almayarak,, 
sünnet töreni için 
harcayacctklar.

Muhtelif Esnaf ve
Sanatkarlar Oda 
yöneticileri 
toplu sünnet 
yaptınyor

O Gda yöneticileri 
maaşlarını biriktirerek, 24* 
Ağustos 1996'Cumartesi 
günü"' Manastır 
RdstauTant'ta 40-50 
çocuğu sünnet ettirecek
le,p.

Oda Başkanı İbrahim 
Talan, toplu sünnetleri 
gelenek haline getirecek
lerini ve gelecek yıl daha 
çok yoksul çocuğu sünnet 
ettireceklerini söyledi.

Haberi Sayfa 3'te

Gemlik Belediye
Encümeni, Belediye'ye ait 
12 bin metrekarelik yeşil 
gla^ın -bakım işini 
geçtiğimiz hafta ihaleye 
çıkardı.
;V"Pbrk ve bahçelerin 
özelleştirilmesi ihalesine üç 
firma katıldı. En düşük fiyatı 
Veren AB Ltd. firması metre 
kareye 162 bin lira vererek 
ihaîdyi kazandı.

Haberi Sayfa 3'te

Cemevinde
toplu sünnet
$ Ifcımldlye Mahallesine 
bir süre önce alevi yurt- 
|a$ipr tarafından açılan 
gO Bektaş Veli 
Cemevinde 17 yoksul 
çocuk toplu halde sünnet 
ittirildi.

■ Haberi sayfa 3'te

Vergi yüzsüzleri belli oldu
Bugün bütün Türkiye'de vergi dairelerine 1 milyar 

liranın üzerinde vergi borcd olan mükelleflerin listeleri 
asıldı. Gemlik Vergi Dairesi girişine asılan listede 
1 ] .972.661.000 TL. İle Uzunkaya Adi Komandit Şirketi birin
ci, 5.166.704.000 TL. ile Alaatin Uzunkaya ikinci oldu.

Nebahat Uzunkaya 2.454.544.000 TL. ile üçüncü 
olurken, Köseoğlu Ltd. Şti. ise 2.697.084.000 TL. ile 
dördüncü oldu. , ■ -

belgesi olmayanlara 
bîr imkan daha

3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Kanunun birinci 
geçici maddesine göre ustalara tamamlanmış olan 
haclarını kullanmayanlara, 1 Ağustos ile 29 Ağustos 
tarihlerine kadar yeniden başvurmaları halinde 
ustalık belgesi verilecek. Yasa kapsamına girenlerin, 
vergi dairelerinden 20 Ekim 1996 tarihinden önce 
kayıt belgesi almaları halinde ustalık belgesine 
sahip olabilecekler.

Nişanlı genç, bilardo 
salonunda kendini astı

Kordonda 
intihar

Emin Dalkıran Kordonu 
Kafoğu Apartmanı altında 
bulunan bilardo salonunda 
çalışan, YükselArslan adlı' 
genç bilinmeyen bir neden 
yüzünden kendini tavana 
astı,

Haberi Sayfa 6’da

Haberi Sayfa 4 ve 6'da

Harun Kumlalı 
gençleri 
coşturdu

Kumla'da bu .yıl açılan 
Denizkızı Dlsko'nun hafta- 
sonu konserleri ünlü pop 
müziği sanatçısı Harun 
Kolçak İle başladı'. 
Cumartesi günü yapılan 
konserde yüzlerce genç 
Harun'la coştu.

Haberi Sayfa 5'te

Odun yüklü kamyonun Yeni Mahalle 
rampasında frenleri patladı.

Faicaya kıl payı
Haydarlye Köyünden 

Bursa'ya götürmekte 
olan Osman Fergen 
yönetimindeki 16 ZC 962 
plakalı kamyonun,1 aşırı 
yüklem© nedeniyle 
Yenimahalle rampasın
dan aşağıya İnerken 
frenleri patladı.

Kumla Caddesinin 
ikinci virajında meydana 
gelen olayda, il Çevre 
Sağlık Müdürlüğünün 
resmi, plakalı aracına 
çarpan kamyon devri 
linçe, resmi plakalı araç
ta bulunan şoför ve iki 
teknisyen yaralandı.

Yaralılar, Gerhllk ve 
Bursa Devlet
Hastanelerinde tedavi 
altına alındı.

Kamyon şoförü ile 
yanında bulunan iki 
kişinin de hafif yara
landığı olayda, şans eseri 
ölen olmadı. Yüklü kam 
yon, bir eve çarparak 
durabildi.

Olayla İlgili soruşturma 
polisçe tamamlandı. Aşırı 
yük alan kamyoh 
sürücüsü mahkemeye 
verildi.

Haberi Sayfa 3'te

KİR

TEKBİR 
MÜTEKEBBİR 
MÜTEFEKKİR 
MÜTEŞEKKİR
VE... VE...
OLMAYINCA MÜTETEDBİR 
BULAŞAN KİR!...

İnan
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BİR KİTAP: “HİPERENFLASYON” İFLAS 1995

Susturucu para etmez!
Basına yansıdığına göre DYP'liler, 

I Erbakan'ın ve RP'li bakanların "kan- 
I farın topuzu"nu kaçırır nitelikteki 

konuşmalarıyla piyasada sıkıntı- 
yarattıklarını, bu durumun kendilerini 
de rahatsız ettiğini söylüyorlarmış. 
Hatta üst düzey bir yetkili, 
"Koalisyonun sağlıklı yürüyebilmesi 
için Hoca'ya susturucu gerekli" 
demişi

Nitekim RP'li Maliye Bakanı 
Abdüllatif Şener'in "Faizlere üst sınır 
getirilmeli" yollu açıklamasının para 
piyasalarında tedirginlik yaratması 
üzerine DYP'li Devlet Bakanı Ufuk 
Söylemez "Faiz ve fiyatlara sun’I 
olarak müdahale edilmeyeceği"ne 
ilişkin söz vermek zorunda kalmış!

Yani bu olayda, DYP’li üst düzey 
yetkilinin sözünü ettiği “susturucu", 
Devlet Bakanı Söylemez oluyor. İyi 
ama ne Erbakan'ı, ne de "adil 
düzen" hülyasıyla serbest bakanlarını 
denetim altına alabilmek Programla 
bağlayabilmek olanaklı. Örneğin 
Hoca zafer turu için gittiği Konya'da 
Ticaret Odası'nın düzenlediği toplan
tıda buyurmuş ki:

"Herkşse açık bono: Aldığı parayı 
6 veya 12 ayda geri getirecek 
herkese istediği kadar kredi vere
ceğiz. Çünkü bu para üretimde kul
lanılacak, rantiyecilere faiz geliri 
olmayacak. Bu nedenle, isteyene 
istediği kadar parayı ‘basıp’ vere
ceğiz."

Tut kelin perçeminden!..
Erbakan kendisini ne Protokol'le, 

ne Program'la bağımlı sayıyor, ve de 
parayı "basıp" vereceğini söylemek
te hiçbir sakınca görmüyor. 
Ardından Elazığ'da da bol keseden 
vaatlerde bulunuyor, ama bu kez 
galiba kendisi de desteksiz attığı 
kuşkusuna kapılmış olmalı ki, "Allah 
bize verecek, biz de size" diye 
bağlıyor konuşmasını.

Anlayacağnız, Hoca'ya “susturu
cu" falan nafile!..

Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü 
Mübarek'in Ankara gezisi sırasında 
da ilginç bir çelişki yaşanıyor. Konuk 
Cumhurbaşkanı, Erbakan'ın, Mısır' ı 
kana boyayan ve önceli Enver 
Sedat'ı bir tören sırasında delik deşik 
ederek öldüren “Müslüman 
Kardeşler” adlı terör örgütü için 
“anlayış” isteğinde bulunması 
karşısında şaşkına dönüyor ve ko 
alisyon ortağı Çiller'! uyarma gereğini 
duyuyor -üstelik bunu TV ekranların
dan tüm Türkiye izliyor-

Sonradan açıklandığına göre 
Erbakan kantarın topuzunu iyice 
kaçırmış, demiş ki.: “Bunlar İslah ola
bilecek 
arkadaşlarımızdır.

müslüman

Mübarek şaşkın, yanıt ver mişı"Bu

GEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl : 24 SAYI: 1123
Fiyatı :20.000 TL.
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kişiler katil, Mısır’ın çıkarlarına zarar 
veriyorlar."

Adam pekala, "PKK da müslüman 
kardeşlerimiz, onlara da Suriye'nin 
anlayış göstermesine razı olun" diye
bilirdi, değil mi?

Peki, DYP nasıl “susturucu"luk 
yapacak bu durumda?

Hoca'nın ağzı öylesine geniş ki, 
“uygun susturucu" bulmak 
olanaksız!..

Cumartesi günü Medya S'i ziyaret 
eden Milli Savunma Bakanı Turhan 
Tayan, bu çelişkili durumla ilgili 
soruyu şöyle yanıtlamış:

"Refahyol’un bir Program’ı vardır 
ve o Program uygulanacaktır. 
Eleştirilerden biz de rahatsızlık 
duyuyoruz. Yapacağımız çalışmalar, 
alacağımız kararlarla daha dikkatli 
olup, hata yapmamaya özen 
göstererek endişeleri o.ftadan 
kaldıracağız."

Bakan'ın ziyareti sırasında yok
tum, akşam üzeri telefonla görüşe
bildik. Erbakan'ın Konya Ticaret 
Odası'ndaki sözlerini anımsa**.m • 
yukarıdaki görüşünü yineledi .anıl 
Sayın Tayan umutlu ya dcı ■? ucrıu; 
görünmeye özen, gösteriyor. Ornc^ 
O, Milli Eğitim'den Milli Savunma ya 
kaydırılışını da “iyimser" yorumla
maktan yana.

Ama karşılıklı görüşemediğimiz 
için, "Sekiz yıllık temel eğitim" 
konusunun Hükümet Programı'nda 
yer almayışıyla ilgili düşüncesini sor
madım. Bunu önümüzdeki günlerde 
AS TV'deki "Haftanın Konuğu" prog 
ramlarından birinde tartışabilmeyi 
umuyorum...

Sonuç şu: DYP “susturucu” gibi 
işlev üstlenmek istiyorsa da, Hoca'yla 
RP'li bakanların akıllarına estiğini 
söylemekten alıkoymanın mümkü- 
natı yok!

Öyleyse ne yapmalıdır DYP'nin 
kurmayları?

Bana kalırsa, her biri birer “topçu 
ileri gözetleyicisi" gibi davranmalı ve 
"atış tanzimi" yaptırmalıdırlar.

Hoca veya bakanlarından biri, 
barut hakkını haydayıp ipe sapa 
gelmez bir atış mı yaptı?DYP kur
mayları hemen "M-10 şeffaf 
minkale" lerini çıkarıp hata ölçüm
lerini işaretlemeli ve "ateş idare 
merkezi"ne gerekli düzeltme komu
tunu vermeli:

"200 sola, 400 kısalt” gibi.
Ama Erbakan'la bakanları, top 

başında yeniçeri usulü, "Nişangahı 
hak getire, haydi Allah rast getire" 
diye sallamaya devam edecekler. 
Onun için, ben bu "batarya"yla 
hedefin çatala alınabileceğine bile 
pek inanmıyorum...

Doğayı 
Sev, 

yeşili 
Koru

Elimdeki fotokopisi alınmış kitabın 
başlığı aynen böyle.

RP-DYP hükümeti ve mevcut 
memur zamları “enflasyon, bütçe 
açıklan” tartışmasını tekrar evlendir
di.

Enflasyon, bütçe açıkları vb. 
kavramları ne zaman duysam, 
BOSYÖD Başkanı Değerli Dostum 
Memiş Yılmdm'm hediye ettiği 
yukarıdaki kitabın fotokopisinde 
yazdıkları çağrışıyor.

Kitabın yazarı Harry E. Figgie JR.
Kitap “ABD’nin 1984’lerde kamu 

açıkları ve enflasyonu ile ilgili 
yapılan bir araştırmanın sonuçlarını 
özetliyor.” >

Gerçi buna pek özet denmez. 
Ortaya çıkan durumun vahameti ile 
ne yapılması gerektiğine ilişkin 
ipuçlarını anlatıyor, bir ABD Yurttaş'ı 
olarak.

Kitabın girişini okuyucularım için 
aktarmak istiyorum.

“İkinci dünya savaşında 
Almanya’da savaşırken bir gün 
mermilerden kaçmak için boş bir 
eve sığındım. Yerde 50.000 Markla 
50 milyon mark arasında kağıt pa 
ralar savrulmuş duruyordu. 1923 
Weimar Cumhuriyetine ait bu pa 
raların hiç bir değeri yoktu. Toplam 
112 milyon marklık 6 banknotu 
Amerikaya getirip çerçevelettim. O 
gün bu gündür büromun duvarına 
asılı bu banknotlar bana, hiperen- 
flasyonia paranın nasıl değersiz hale 
geldiğini ve böyle bir ortamda 
istikrarlı hükümetlerin ortadan kalkıp 
yerini nasıl anarşiye bıraktığını hatır
latmaktadır.

Ben merkezi Clevelahd, Ohio’da 
bulunan ve yıllık 1.3 milyar $ cirosu 
olan Figgie International’ın kurucusu 
ve Yönetim Kurulu Başkanıyım. 
Ayrıca 35 m$ cirolu aile şirketi Clark 
Reliance’ın da Y.K.Bşk. ve Genel 
Müdürüyüm.

Bundan 10 yıl kadar önce Başkan 
Ronald Reagan’ın talimatıyla 
hükümetteki israfı önlemenin 
çarelerini araştırmak üzere ülkenin 
önde gelen 160 işadamı artı 2000 
şirket teknisyeninden oluşan Grace 
komisyonu kuruldu. Benim de görev 
aldığım bu komisyona Amerikanın 
borçları ve bütçe açığı ile ilgili veri 
ler geldi. Hem o zamana kadar olan 
durumu, hem de 2000 yılına kadar 
projeksiyonunu gösteren bu verileri 
grafik kağıdına dökünce gördüğüm 
şey beni şoka uğrattı. Böyle giderse 
1995 yılında Amerikanın borcu 
vergilerle karşılanamayacak kadar 
büyümüş olacaktı. Başka bir dey-
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Hilli Eğitim Bak< 
^lOİanBunoDişle, 1995’te hükümet şahıslardan 

topladığı bütün vergileri yalnızca 
borcun faizini ödemeye ayırsa gene 
de yetmeyecekti.

Bu bulguları Figgie
International’ın 1985 yıllık raporunda 
yayınlattım. 2000 yılında bütçe 
açığının 1984’tekinin 33 katına, bor
cun 14 katına, borç faizinin de 29 
katına çıkacağını belirttim.

Bunu neden yaptım? Eğer ülke 
Weimar dönemi hiperenflasyonuna 
yol açacak bir mali ve ekonomik 
krize doğru gidiyorsa, böyle bir 
ortamda şirketimi nasıl koruya
cağımı ve yöneteceğimi bilmek 
istiyordum.

Bu amaçla ekonomist Gerry 
Svvanson’la bir araştırma grubu kur
duk. Bu grup 7 yıl boyunca üç kıta
da 11 ülke dolaştı: Arjantin, Brezilya, 
Bolivya, Çekoslovakya, Macaristan^ 
Meksika, Polonya, İtalya, İsviçre, 
Almanya ve İngiltere. Bu ülkelerin 
Maliye Bakanları, Merkez Bankası 
Baş kanları büyük şirketlerin başları 
ve önde gelen iş adamları:, 
bankacıları, ekonomistleri ile konuş
tular. Grubun bulguları kuşkularımı 
doğruladı.

Amerika felakete doğru gidiyordu
Sorumluluğunu bilen bir yurttaş 

olarak, olaylar tamamen kontrolden 
çıkmadan halkı ve yöneticilerimizi 
uyarmak, durumun vahametini 
anlatmak istedim.”

Yazar ABD Yurttaş'ı olarak "BU 
DURUMA NASIL DÜŞTÜK?" sorusunu 
sorduğu bölümde mevcut yönetime 
karşrhayli sert:

“Ülkemizi öldürüyorlar!
Kimler?
Kim olduklarını biliyorsunuz. 

Amerika Başkanı, 435’1 Temsilciler 
Meclisi üyesi, 100’ü Senato üyesi 
olarak seçtiğimiz 536 kişi ve onların 
suç ortağı veya yardımcı olarak is 
tihdam ettikleri 20 bin kişi.”

Yazar istatistik sonuçları verdikten! 
sonra sonuç bölümüne geldiğinde". 
"ŞİMDİ NE YAPMALIYIZ?" sorusunu, 
sorarak;

“Önümüzdeki savaşın iki aşaması 
var:

1 - Bütçe açığını kapatmak,
2 - Borçlanmayı azaltmak.
Bunun için neler yapılmalı?
1- Politikacılar işin ciddiyetini 

kavrayıp halkı da inandırmalı.(...)" 
diyerek 9 adet önlem paketi ile Tİ 
maddede “vatandaşın görevlerini" 
sıralıyor.

Hepimizin tekrar alıp okuması 
gereken bir kitap olduğu 
kanaatindeyim.

t
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□ Eğitim Savunma
lemeve o»*? Bakanı olan Bursa DYP Milletvekili Turhan Tayan, Gemlikli partilileri tarafın- 
fi. dan ilçe ziyaretinde sevgi gösterileri ile karşılandı.

|İRP-DYP hükümetinin yeni Milli 
Savunma Bakanı Turhan Tayan, 
cumartesi günü ilçemizi ziyaret etti.

guları l
1985 yıllık rap^

, Llilli Savunma Bakanı olduktan 
kinin33katinis0Lra ilk kez Gemlik'i ziyaret eden
borç faizininjşi Bursa DYP Milletvekili Turhan Tayan,
ııbelirttim, [cumartesi günü saat : 16.00'da partili 
vaDtım’tarafından Engürücük Köyüyaptım? Eğsi ~... . . c . .. - - .3Gokçenteks Fabrikası önünde karşı- 

Pe" “ '?llandı. Saat: 17.00'ye doğru Bursa'dan 
mali ve eio-:.l Gemlik'e gelen Bakan, Doğru Yol İlçe
iiyorsa, boyu Merkezini ziyaret ederek, tebrikleri 
imi nasıl fok e^‘‘ "Çe yöneticileri ve partililerle 

. ./filce sorunları ve hükümet konusunda 
öteceğimi bjJ T. . . . . . . . . . . . . . .

ekonomisi Gi; 
aştırma grubuj, 
i boyunca üçü

sohbet etti.
■ Bakan Tayan, RP - DYP hükümeti

kurulmasıydı ANAP'ın Refah Partisi ile 
hükümet kuracağını belirterek, 
"ANAP’la yaptığımız üç aylık iktidar 
deneyiminde sürekli arkadan hançer
lendik. ANAP’la bir yere varılamaya
cağını acı deneyimlerle yaşadık" 
dedi.

DYP'liler tarafından büyük sevgi 
gösterileriyle karşılanan Turhan Tayan, 
“bugüne kadar Gemlik'e vadettiğimiz 
şeyleri yaptık. Hükümet olarak diğer 
hizmetleri de getirmek görevimizdir" 
dedi.

Daha sonra Kaymakamlıkta 
Kaymakam Orhan Işın' ı ziyaret eden 
Turhan Tayan, ilçe sorunları hakkında 
bilgi aldı.

Sahte belgelerle bir hırsızlık olayı daha.
ı Anantın
0K\a. Mozrç
a İtalya, hm
İtere. Buûkefa

* i I i ■: Borusan dan bir
Merkez Irç 

şirketlerin t® 
n iş odonğ 
omufleniettı 
gakın kuşta

kamyon boru çalındı

Belediye 12 bin m2 
alanı ihaleye çıkardı

Park ve 
bahçelerin 
bakımı

Gonca YERLİYURT
Yazarımız Gonca Yerliyurt'un tatile çıkması 

nedeniyle yazılarına bir süre ara vermek zorun
dayız. G.K.

./ Belediyeye ait onikibin 
metrekare yeşil alanın 
bakım işçiliği, geçtiğimiz
hafta 
Encümeninin 
yapılan açık 
ihale edildi. 
||||||lediye

Belediye 
huzurunda 
eksiltme ile

Baş kanı

Alevi yurttaşlar Hamidiye Mahallesinde Hacı Bektaş Veli 
Cemevini ibadete açtı

‘e dogıugmı 
bilen bir a

•'G"'e"lote 
e vcnetcie- 
nun vahameti

yoıla!

m biliyorsun 
4351 lernıci

)’û Senato i< 
536 kişi ve «Ü 
urdımcı ow 
linkBi.'

E Geçtiğimiz hafta Borusan 
■Fabrikası'nda filmlere konu olacak bir 
■şekilde hırsızlık olayı gerçekleşti.

I Boru Nakliyat firmasına yük almak 
■çin gelen 03 AC 980 plakalı araç 
■şoförü bir kamyon boruyu yükledikten 
■sonra Gemlik'ten ayrıldı.

r Malların teslim edilecek yere ulaşma - 
■ması üzerine araştırma yapan Boru 
|Nakliyat yetkilileri büyük bir sahtekarlıkla 
■karşı karşıya kaldılar.
I Öğrenildiğine göre'çalıntı bir ehliyetin 

■üzerindeki fotoğrafı değiştiren sahtekar, 
■Adapazarı'ndan satın aldığı bir kam 
İyona sahte ehliyette bulunan Doğan 
■Tanış adı ile sahte ruhsat aldı.

f Adapazarı'nda yine Doğan Tanış

ehliyetteki isme ait olduğunun belirlen
mesi üzerine yükleme gerçekleştirildi.

MALLAR KAYIP
Gemlik'ten geçtiğimiz hafta yüklediğ 

boruların alarak yola çıkan dolandırıcı 
aradan geçen sürede malları yerine tes
lim etmeyince. Boru Nakliyat yetkilileri 
dolandırıldıklarını anladılar.

Nurettin Avci Belediye 
hizmetlerinin daha verimli 
hale getirilmesi için bazı 
ünitelerde özelleştirmeye 
gideceklerini, belediyenir 
böZİ müdürlüklerinde, 
buna başladıklarını 
belirterek “Belediye Park 
ve Bahçeler Müdürlüğüne 
ait 15 parçadan oluşan
yaklaş ık 12 bin

Sürdürülen araştırmalardan

adına yazıhane tutan sahtekar.
Borusan'dan boru yükledikten sonra 
yetkililer tarafından her kamyon şoförü 
için yapılan soruşturmada kamyonun

Adapazarı'nda bulunan yazıhanenin 
dolandırıcılık olayında kullanılmak üzere 
geçici bir süre için tutulduğunu, ehliyet
teki ismin ise başka bir kimseye ait 
olduğunu , ehliyet üzerindeki fotoğafın 
sökülerek, kendi fotoğafını yapıştırarak, 
bir kamyon boruyu çaldığı ortaya çıktı.

Boru Nakliyat yetkilileri yıllardır böyle 
bir hırsızlık olayı ile karşılaşmadıklarını, 
işin çok profesyonelce tezgahlandığnı 
söylediler. Olayla ilgili soruşturma jandar
ma tarafından başlatıldı.

metrekare yeşil alanı 
günün ekonomik koşulları 
gözöhüne alınarak bakım 
işçiliğini ihaleye çıkardık. 
Encümen huzurunda 
yapılan ihaleye 3 firma 
katıldı. Bunlardan AB Ltd. 
$tİ; en düşük fiyat olan 
.162 bin lira vererek park 
ve bahçelerin bakım işini 
üzerine aldı. Yeşil alan- 
lanmız bundan sonra ehli 
kişiler tarafından daha 
güzel bir şekilde, daha 
bakımlı bir hale gelecek 
ve biz de denetimini 
yapacağız" dedi.

.asın ı».ıatf

kapatma' 
ızaltmak 
,'apılrrf 
isin cıdd^ 
inandırma

lasın gö^

3t alıpo^ 
kitap

[Odun yüklü kamyonun Yeni Mahalle 
rampasında frenleri patladı.

Faicaya kıl payı
I Yeni Mahalle 
yokuşunda firenleri 
[patlayan odun yüklü
kamyon, Çevre

Çevre Bakanlığı itfaiye 
alımı için 2 milyar 750 
milyon lira bağışladı

ANAP

Sağlık Müdürlüğüne ait 
[resmi otoyu devirdi. 
Kazada şars eseri ölen 
[olmadı.
I Geçtiğimiz hafta salı 
[günü, Haydariye 
Köyünden yüklediği 
odunlarla Bursa'ya git
mekte olan Osman 
Fergen yönetimindeki 
16 ZC 962 plakalı 

[kamyon Yeni Mahalle 
Rampasında frenleri 
patladı. Bu arada 
Gemlik K.Kumla sahil
lerinden deniz suyu 
örnekleri almak için 
Kumla yönüne giden İl 
Çevre Sağlık

^Müdürlüğüne bağlı 
I resmi oto ile çarpışma

Müdürlüğüne ait resmi 
oto da çarpışma 
nedeniyle devrilirken, 
resmi otomobilde bulu
nan Rasim Aydın(37), 
Fehmi Gül adlı çevre 
sağlık teknisyenleri ile 
sürücü Kemal Kaymen 
yaralandılar.

Yaralılar Gemlik 
Devlet Hastanesinde 
ilk bakımları yapıldık
tan sonra Bursa Devlet 
Hastanesine sevk 
edildiler. Odun kam 
yonunda bulunan 
şoför Osman Fergen 
ile Güray Akıt ve Cem

hükümetinin 
son kıy ağı

ANA-YOL hükümetinin son 
günlerinde ANAP'lı Çevre 
Bakanı yüzlerce ANAP'lı 
belediyeye yardım kıyağnda 
bulundu. Gemlik Belediyesi ne 
de 2 milyar 750 milyon lira pay 
düştü.

Refah Partisiyle Doğru yol 
partisinin hükümet kurarak 
parlamentodan güvenoyu 
almasından sonra ANAP'lı

Hepsayar ise

meydana 
Kazada 
Fergen'in 
kamyon 
çarparak 
durdu.

geldi.
Osman 

kullandığı 
bir eve 

devrilerek 
İl Sağlık

kaldırıldıkları Gemilk 
Devlet Hastanesinde 
ayakta tedavi edildiler. 
Kaza anında yoldan 
geçen Pakize Eriş 
adındaki 68 yaşındaki 
kadında devrilen 
araçlardaki odunlar
dan yaralanarak 
Gemlik Devlet 
Hastanesine 
götürülerek tedavi 
ettirildi.

bakanlıklarını devretmeden 
yüzlerce ANAP'lı belediyeye 
şartlı bağış yaptılar.

Gemlik Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, yeni hükümetin 
kurulmasından birkaç gün 
önce Ankara'ya yaptığı 
ziyarette Çevre Bakanlığından 
belediyeye İtfaiye veya vidan- 
jör olarak kullanılmak üzere 
yardım yapılması isteminde 
bulundu. Refahyol hükümeti 
göreve geldiğnde ANAP'lı
belediyelere bu
yardımın durdurmuştu. Ancak, 
Gemlik Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı emir gelmeden 
Vakıflar Bankasına gelen 
paranın ödemesini kamyon fir
masına yaptırdı.

Öte yandan Umurbey 
Belediyesine tahsis edileni mil
yar 250 milyon lira yardım alı- . 
namadan geri gitti.

Gemlik Hamidiye Mahallesinde bir süre önce açılan 
alevi yurttaşların toplandıkları Cem evinde toplu sünnet 
yapıldı.

Hacı Bektaşi Veli Yardımlaşma Derneği yönetim 
kurulu tarafından, ekonomik durumu zayıf 17 çocuk 
geçtiğimiz hafta perşembe günü cemevinde alevi 
geleneklerine göre sünnet oldular.

İlçede sessizce açılan cemevinde yapılan toplu 
sünnetin tüm masrafları dernek tarafından karşılandığını 
söyleyen Hacı Bektaşi Veli Yardımlaşma Derneği 
Başkanı Kemal Demircan, “her yıl toplu sünnetleri 
geleneksel hale getireceğiz. Bu yıl 17 aile tespit edildi. 
Gelecek yıl bu sayınını daha da fazlalaşması için 
çalışacağız. Cemevimizde alevi kültür ve geleneklerini 
yaşatacağız.” dedi.

Sünnet kesimlerinin yapılmasından sonra konuklara 
kazanlar dolusu pilav ikram edildi.

Maaşlarını almayarak, sünnet töreni için harcayacaklar

Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Oda 
yöneticileri toplu sünnet yaptırıyor

O Dernek yöneticileri maaşlarını biriktirerek, 24 
Ağustos 1996 Cumartesi günü Manastır 
Restaurant’ta 40-50 çocuğu sünnet ettirecekler.

Gemlik Muhtelif Esnaf 
ve Sanatkarlar Odası 
yöneticileri genel kurulca 
tesbit edilen yönetici 
maaşlarını almayarak, 24 
Ağustos günü yoksul 
çocukları toplu sünnet 
yapacaklar.

Muhtelif Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
İbrahim Talan, seçildik
lerinden bugüne değin

maaşlarını almayarak 
bankada biriktirdiklerini, 
ilçedeki sünnet çağı 
gelmiş yoksul ailerin 
çocuklarını sünnet ettire
ceklerini söyledi.

İbrahim Talan, yaptığı 
açıklamada, bu yıl 40 ile 
50 yoksul çocuğun tüm 
masraflarının karşıla
narak, sünnet ettirileceği
ni, gelecek yıl bu sayının 
arttırılarak sünnetleri 
geleneksel hale getire
ceklerini belirtti.

HArTAfhfl SOHBET» | Z'E‘B‘E'l{ÇE.tTCOŞTUK

Tarih içinde Gemlik ve Havalisi

YUNAN İŞGALİ ZAMANI IV
Veli Orkun'dan.. (Gemlik... basım 1947)
"Daha önceki bölümlerden de anlaşıla

cağı üzere Ermeni ve Yunan çeteler Türk köy
lerinde akıllara durgunlük verecek işkenceler 
yapmışlardı. 1920 den 1922 eylülüne kadar 
devam eden bu acı günlerin şahitlerinden 
bugün hala hayatta olanlar vardır.

Büyük taarruzda bozguna uğratılan 
Yunan ordusu çekilirken, işgal ettikleri köy ve 
şehirleri yakmaktan geri kalmadı. Eylül'ün ilk 
haftasında Yunanlıların Gemlik'te gösterdik
leri faaliyetleri, gene o tarihte şehir içinde 
bulunan Gedikli Başçavuş Mehmet 
Yaman'dan dinleyelim.

- Yunan kumandanı her tarafta 
cephelerin çöktüğünü duymuş olduğundan, 
Gemlik'i terkedeceklerini bütün askerlere 
bildirmişti. Yaptı klan mezalim kafi gelmemiş 
gibi, bir de son demlerinde şehri ateşe ver
mek istediler. Evlerde bulunan bütün çoluk 
çocuk, ihtiyar ve hastaları tüfek ve dipçik
leriyle döve döve kıyıya topladılar. Halka, 
"Korkmayın! Hilaliahmer gemisi geliyor, sizi 
alıp götürecek!” diye uydurma telkinlerde 
bulundular. O gün hemen bütün Gemlik 
halkını .sefil perişan sokaklara döktüler. 
Boşalan evlere giren yeril Rumlar ve Yunan 
askerleri ne buldularsa alıp götürdüler. 
Akşama kadar sahil boyunda bekletilen 
ahali , akşam karanlığnda serbest bırakıldı. 
Ben de buradan kurtularak Osmaniye 
Mahallesindeki evime döndüm. İçeri 
girdiğim zaman yaşlı babamı ağlar gördüm. 
Birinin başına bir felaket geldiğni sanarak,

neden ağadığnı sordum. Yetmişlik ihtiyarın 
kalbine doğmuş gibi, “Oğlum telaşlanma, bu 
sevinç gözyaşlarıdır!” dedi. “Kulaklarıma 
milli kuvvetlerin sesi geliyor. Şu tepeye çık, 
dinle! Bakalım, belki Tann bize acımıştır da, 
onları buraya kadar göndermiştir.”

Babamın bu sevinçli hali beni de heye
canlandırdı. Saklı bulunan mavzeri alıp, 
bahçeye bakan pencereden dışarı fırladım. 
Şubenin oraya çıktım. Nefesimi tutarak 
dağlara kulak verdim. Hakikaten Samanlı sırt
larından “Allah! Allah!” nidaları geliyordu. O 
anda kendimden geçerek seslerin geldiğ 
tarafa doğru bütün hızımla koştum. 
Gecenin karanlığnda nerelerden geçtiğnl 
bilmeden Samanlı'nın ötesine vardım. 
Gemlik'de olup bitenleri oradaki askerlere 
anlattım. “Nerelerdesiniz?” dedim. "Gemlik’i 
gavur yakacaktı!”

Tabur kumandanı sırtımı okşadı, Gemlik'e 
geri dönmemi, oradan kendilerine haber 
getirmemi İstedi.

Ertesi gün Yunan kuvvetleri bir taraftan 
milli kuvvetlerimizle müsadere yapıyorlardı. 9 
Eylül'de Samanlı'yı aşarak Gemlik ovasına 
inen askerlerimiz. Yunan artçıları ile 
çarpışırken bir kaç şehit verdi. Bugün 
Solaksubaşı Camii bahçesinde yatan şehit
lerimiz, o günün kahramanlarıdır. Birisi 
Yüzbaşı Cemal Bey olup 9 Eylül günü şehit 
düşmüştür.

11 Eylül günü Yunan Gemlik'i terketti. 
Akabinde şanlı askerlerimiz şehre girdi.

Haftaya : “YUNAN GİDERKEN 1”
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Sayfa : 4

İLAN
KÜÇÜK KUMLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Beldemiz yaz nüfusunun artması nedeniyle, yetersiz olan mevcut içme 
suyu şebekesine takviye yapılacak olan, Adalar ve Kurudere Meykiilerinde 
bulunan derin kuyulardan sağlanan suların, mevcut kayaarkası ve radar 
yolundaki depolara akıtabilmesi için gerekli olan boru ve ek malzemeleri 
satın alnacaktır.

Bu şe ait malzemeler, 2886 sayılı yasanin 35 nci maddesinin a bendi 
uyarınca kapalı teklif usulü satın alınacaktır.

a- İhale 24 temmuz Çarşamba günü saat: 15.00'de belediye Encümeni 
huzurunda yapılacaktır.

b-' ’ Bu işe ait şartnameler mesai saatleri içersinde Belediyemizde 
görülebilir,.

ç- Geçici teminat 10.815.000.- TL
İştirakçilerden;
a- 1996 yılına ait ticaret ve sanayi Odası kabul belgesi
b- Kanuni ikametgah
c- Geçici teminat alındı belgesi-
d- Noter tasdikli imza sirküleri
e- Şirketi veya kuruluşu yetki kıldığına dair yetki belgesi
f- Telgrafla müracatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilan olunur.
Basın : 1996/13 

belgesi 
olmayanlara 
bir imkan
daha

. 3308 sayılı Çıraklık ve 
Meslek Eğitimi Kanuna göre
yasanın 
maddesi

geçici birinci

tanınmış olduğu
ustalara 

hakları

Her dört kadından biri okuma ■ yazma bilmiyor
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve 

Kültür Örgütü UNESCO tarafından 
hazırlanan bir rapora göre, dünyada 
her dört kadından biri okuma-yazma 
bilmiyor. Buna göre, okuma-yazma 
bilmeyen yetişkinlerin üçte ikisi kadın. 
İlk kez Almanca yayımlanan Unesco 
dünya eğitim raporunu Bonn'da 
tanıtan FDP'li (Hür Demokrat Parti) 
kadın politikacı Hildegard Hamm- 
Brücher, Birleşmiş miller'in dünyada 
yaşanan bu "eğitim trajedisine" daha 
çok angaje olmasını istedi, 
akistakdirde, kalkınmakta olan 
ülkelerin eğitim konusunda bugüne' 
dek olduğu gibi yavaş ilerleme 
kaydedeceklerinin söyledi.

Herkese sağlanacak sağlam bir 
temel eğitime öncelik tanınması ve her- 
çpcuğun en az altı yıl okula devam 
etmesi gerektiğini bildirdi. Hamm- 
Brücher, bunun yoksulluk, hastalık ve 
eğitimsizlik çemberini kırabilmek için bir 
anahtar oluşturduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler Çocuklara yardım 
Fonu UNİCEF'in geçtiğimiz günlerde, 
açıkladığı verilere göre, her yıl doğum 
ve kürtaj sırasında 600 bin kadirim 
yaşamını yitiriyor olmasının da, yine

eğitim eksikliği bağlamında ele alınmasa 
gerektiği: iifade etti. Bu. soruna bir 
çözüm getirmenin bir “dünya görevi" 
ve kuzey ile güney arasındaki 
uçurumun günün 'birinde ortadan 
kalkabilmesi için bir'önkoşul olduğunu 
öğrenildi.

Eğitim süresinin belirleyici. bir unsur 
■olduğunu ve altı yıllık eğitim süresinden 
sönra önemli değişiklikler görüldüğü', ve 
kız çocukların; ve kadınların temel 
eğitimi tamamlayıp mezun olmasının 
nüfus artışı ve gelişimi açısından büyük 
önem taşıyor.

Kızların okula devam etme şansı,, 
erkek çocuklarına göre daha az 
olduğunu kaydeden Haıtfm- Brüch'er’ 
eğitimsiz annelerin genellikle kızlarının, 
'okuyup okumamalarıyla..
ilgilenmediklerini ■ söyledi.. Bazı, 
müslüman ülkelerde, erkeklerin ders 
vermesinin! sorunlar yaratabildiği ifade - 
edilen raporda', günümüzde altı önbir 
yaşlarındaki kız çocuklarının dörtte'' 
birinin okula gitmediği' belirtiliyor, Bu 
sayının 8.5. milyon civarından olduğu 
tahmin ediliyor. Erkek çocuklarının ise 
yalnızca altıda biri, tyani . 60 milyon 
kadarı okumuyor.

kullanmayanların 1 Ağustos 
jl@ 29 Kasım tarihine kadar 
yemden başvurmaları 
halinde kendilerine ustalık 
işelgesi verilecek.
$ Buna göre, mesleğnini 
kanun kapsamına alındığı 
tarihten itibaren vergi 
kaybının olduğunu ispat 
edenler, imtihansız ustalık 
belgesi alabilecekler.

26 Ocak 1995 tarihinde 
Bursa'da ilk defa kapsama 
alınan meslek dallarında 20 
Ekim 1993 tarihinden önce 
Vergi kaydı olanlara da
sınavsız 
verilecek.

Gemlik

ustalık belgesi

İlçe Merkezi
Çıraklık Okulu Müdürü Erçin
Pekmezci'nin yaptığı
açıklamaya göre 20 Ekim 
1993 tarihinden sonra vergi 
kaydı olanlar ustalık 
irjntihanlarına gireceklerdir.

Meslekleri kapsam
alındığı tarihten 16-18 yaş 
,grubu içinde olanlar bu 
tarihlerde meslekleri ile ilgili 
bir '. işte çalıştıklarını 
belgelendirdiklerinde ise
intibak eğitimini
alacaklarını söyledi.

Devamı Sayfa 6'da

EVLENENLER
Geçtiğimiz hafta ilçemizde bir yoğun evlenme 
trafiği daha yaşandı. Çiftler, Belediye Düğün 
Salonu, Milton Aile Gazinosu, Bayraktar 2 Düğün 
Salonunda mutluluklarının ilk adımını attılar.

Birgül Han ile Levent Ateş 9 Temmuz 1996 Salı 
günü Evlendirme Memurluğunda

Mine Kılıç ile Hakan Kaya 9 Temmuz 1996 Salı 
günü Evlendirme Memurluğunda

Ayşe Temur ile İsmail Koçdemir 9 Temmuz 1996
Salı günü Belediye Düğün Salonunda

Hediye Yüksel ile Ahmet Özdemir 10 Temmuz 
1996 Çarşamba günü Evlendirme 
Memurluğunda

Pınar Biçer ile Ümit Atmaca 11 Temmuz 1996 
Perşembe günü Evlendirme Memurluğunda

Fatma Konakçı ile Müjdat Şengün T l Temmuz 
1996 Perşembe günü Evlendirme 
Memurluğunda , . . ■ .

Özlem Yazıcı ile Ali Kanbur 12 Temmuz 1996 
Cuma günü Belediye Düğün Salonunda

Aslıhan Işık ile Aydın Eres 13 Temmuz 1996 

Cumartesi günü Tibel Otelde

Rabia Aydın ile İsa Temel 14 Temmuz 1996 Pazar 
günü Bayraktar 2 Düğün Salonunda

Emine Uslu ile Serfcan Mete 14 Temmuz 1996

Pazar günü Bayraktar 2 Düğün Salonunda 

yaşamlarını birleştir diler. . ■ t

KORJEZ OJSET
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-Irsaliye-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

r.

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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Harun Kumla’lı 
gençleri coşturdu VAî^ı srAkA YAîtı CİDDİ ero/ gÜKÇAy
L Türk pop müziğinin ünlü seslerinden Harun Kolçak 

■eçtiğimiz cumartesi günü, Kumla "Denizkızı" disko- 
Sa gençliği coşturdu.
| Bu yaz sezonu hizmete açılan ve gençler tarafın
dan ilgi gören Denizkızı Diskonun her hafta ünlü bir 
pop sanatçısını konuk edeceği bildirilirken, sezo
nun ilk konserini Kumla'ya yerleşmiş olan Türk sine- 
fnasının ünlü aktörü Eşref Kolçak'ın oğlu Harun 
Kolçak muhteşem bir konserle gençliği coşturdu. 
Denizkızı Disko önümüzdeki hafta Türk pop müz- 
iğinin ünlü sesi! Ecem'i ağırlayacak. Öte yandan 
Çakıl Aile Gazinosunda Türk Halk müziğinin ünlü sesi 
Hakkı Bullut bir konser verecek.

Psikiyatrik 
tedavide aile
I Psikiyatrik hastalıklarda , hasta bireyin yani sıra 
hilenin de tedavi edilmesi gerekiyor.
I Psikiyatri hastası bireyi tek başına ele almanın 
hastalığın tedavisinde yeterli olmadığı, psikiyatrik 
hastanın bireysel olarak tedavi görmesi elde 
edilen olumlu değişimlerin sergilenmesine 
detmediği belirtildi. Ailenin ve toplumun da bu 
olumlu değişimi desteklemesi gerekiyor.

Bireyin rahatsızlığındaki etkenin aile içi sorunlar 
olması ve bu sorunun ailede sürmesi halinde, 
hastanın tek başına tedavi edilmesinden sonuç 
alınamıyor ve bazen de sorunlu birey, bozuk 
giden aile düzeninin göstergesi olabiliyor. 
Ailedeki düzen bozuk olmasa da, fertlerden 
birisinin hastalığı veya ölümü, aile üyelerinin ruh
sal dengesini bozabiliyor.

Hasta bireyi tek başına ele almak yerine, 
aileyi tedaviye dahil etmek, daha yararlı 
sonuçlar vermektedir: Ailelerin bu gerçeği 
dikkate almaları, tedavi edilmesini istedikleri 
bireyin sağlıklı olması için bir zorunluluktur.

Ayrıca, ailelerin psikiyatrik rahatsızlığı kabullen
mekte gösterecekleri duyarlılığın, sorunun 
çözümü ve sonuç alınmasında etkili olacağı

UÇTU, UÇTU “KUŞ” UÇTU
Başbakan Erbakan’ın tabiriyle “kuşu" 

kaçıran kaçırana...
“İktidar kuşunu”, ilk kaçıran, ANAP 

Lideri oldu.
-Geçmiş’te ANAP-Refah görüşmeleri, 

bazı çevrelerin, son anda devreye girme
siyle;

“Direkten döndü”.
Bu görüşmelerde, inanılmaz avantajlar 

sağlayan, ANAP Lideri, uzun vadeli 
düşünemedi.

Eğer, ANAP- Refah ortakliğı kurulsaydı, 
büyük tavizler verildiği için, belki de, 
Refah Partisinden kopmalar bile olabilirdi.

ANAP, hem sürekli başbakanlığı 
kaçırdı, hem de, Refah Partisinden 
muhtemel kopmaları önlemiş oldu.

Yani... Bir taşla “iki büyük kuş” vurula
cak iken, “atışlar karavana” ile sonuç
landı.

Şimdi... ANAP’ı, zor günler bekliyor.
- İkinci büyük kuşu “Demokratik Sol 

Parti” kaçırdı.
ANAYOL’un kuruluşunda, Merkez 

Sağdaki her iki liderin, “Kamuoyunu bık
tıran”, düzeysiz çekişmelerine, tanık 
olduk.

İşte böyle bir dönemde, “çekimser 
destek" yerine Başbakanlık konusuna 
ağır basılsaydı, Sayın Ecevit, belki de 
şimdi başbakandı.

Çok önemli gördüğü, Dış politikada 
söylediği hususları, uygulama fırsatı bula
caktı.

Her zaman miting alanlarında, sahip 
çıktığı işçi, memur, çiftçi ve esnafa hizmet 
imkanı bulmuş olacaktı.

Ama... Demokratik Sol Parti, hep “bi 
rinci derecede sorumluluktan” kaçmayı 
hedefledi.

Refah-Yol ortaklığının, kamuoyuna 
açıklanan hedeflerine bir bakınız.

Hep, Sosyal Demokrat uygulamalar.
Memura ve işçiye zam, esnaftan peşin 

verginin kaldırılması, çiftçiye yapılacak 
iyileştirmeler.

Kamuoyu, hep Zenginler Kulübü için 
ayrılan “büyük pasta diliminin” şimdi 
halka ve esnafa kayacağına inanıyor.

İşte Refah-Yol ortaklığının, “kuruluş 
amacında” bunlar yatıyor.

“HER İHTİMALE KARŞI”
Temel Cemal'e, başından 

geçen, bir olayı anlatır.
-"Birden herif bana, ne kadar 

sempatiksunuz dedu."
-"Ula, o ne demektur daa.."
-"Ben de, bllmeyrum,.ama 

her ihtimale karşı vurdim oni."
Fıkrada da olsa, bir insanın 

nasıl hiç yoluna, vurulduğunu 
görüyoruz.

Sokakta, maçlarda ve Yüce 
Mecliste yumruklar konuşuyor.

Herkes, hakkını bileğinin 
gücüyle, aramaya başladı.

Ekonomide bozulma, 
pahalılık ve işsizliğe, bir de 
kolay silah ruhsatı alma ekle 
nince, insanlar uzlaşmayı ve 
yasalara bağlılığı öğıeniyorlar.

Tabi.. Bunun da ilk basamağı 
“Eğitimle" başlıyor.

"Sözlü-Yorum" •
YURDU SAVUNMANIN, , ..'-W-
EN UCUZ YOLU/ ?
EĞİTİMDİR. BURKE

Bu haftaki "sözümüz” fıkramızla 
bağlantılı oldu. Eğitim alamayan 
insan, ekonominin ve iç barışın 
bozulduğu zamanlarda, kolaylıkla 
"potansiyel suçlu" hale gelebili 
yorlar.
Adi suçlarda ve etnik suçlarda, 
yakalanan kişilerin, çoğu eğitim 
görmemiş insanlar.
İşte bu insanlar, birde işsiz ise, 
kolaylıkla her örgütün kucağına 
düşebiliyorlar.

TRANSFERCİ 
MİLLETVEKİLLERİNİN “EMEKLİLİK 

ve YENİDEN SEÇİLME HAKKİ” 
Haziran ayının, futbolseverler 

üzerinde, ayrı bir yeri vardır.
Bu ay içinde, sözleşmesi sona eren 

futbolcular, kulüp değiştirebilirler.
Kulüplerinden memnun olanlar, 

sözleşmelerini yenileyebilirler.
Kulüp Değiştirenler, “biraz ünlü iseler" 

bir süre, “Medya"nın, odak noktası 
olurlar.

Bu yıl Haziran ayında, başka transfer
lere de, tanık olduk.

Ama.. Milletvekilleri tarafından 
yapılan, bu transferler, sadece ilgi ile 
değil, ibretle de izlendi.

Milletvekili transferlerinde, “maddi ve 
manevi imkanların", dönüp dönmediğini 
bilemiyoruz.

Güvenoylamasında, kullanılacak, 
EVET ve HAYIR oylarının bedelinin, “mil 
yon Dolar"larla ifade edildiği, İstanbul 
gazetelerine de, inanmak istemiyoruz.

Bize göre, partilerinden istifa eden mil
letvekilleri ile, başka partiye transfer 
eden milletvekillerine, farklı cezai uygula
malar getirmek gerekir.

Partisinin, iktidar veya muhalefetteki 
uygulamalarını beğenmeyip, istifa eden 
ve bağımsız olan milletvekiline, belli bir 
süre, "Genel Kurul" da oy vermeme, 
cezası verilebilir.

- Bir başka partiye transfer eden, mil
letvekiline ise, daha farklı ve ağır cezalar 
uygulanmalıdır.

1 - Maaş cezası verilebilir.
2- Dönem sonuna kadar, Genel 

Kurulda oy kullanma hakkı alınabilir.
3- “Milletvekili olarak, emekli olma 

hakkı" alınabilir.
4- Bir sonraki dönem seçilme hakkı 

alınabilir.
•Eğer transfer yapan milletvekilinin, 

“milletvekili statüsünde", emekli olma 
hakkını kaldırın, hiç bir tane, transfer 
olayına tanık olmazsınız.

İnsanlar, yönetmelik ve tüzüklerden 
kaynaklanan idâri cezalardan ziyade, 
para cezalarından ve maddi kayıplardan 
korkarlar.

Bu yazımız belki binlerinin ilgisini çeker 
de, yapılacak yasa ve tüzük değişikliğinin 
ilk adımı olur.

bildirildi.

Tüketici
haklarının
korunması

Tüketici haklarının korunmasıyla ilgili yasa, 
vatandaşlar tarafından yeterince bilinmiyor. 
| Bu yılın 5 aylık döneminde 82'si il 
•merkezinden, 14'ü de ilçelerden olmak 
üzere, toplam 96 tüketicinin şikayette bulun- 
duğu.bildirildi.

Aldıkları üründen yakınan tüketici sayısı 
gerçekte çok fazla. Başvuru sayısının az 
olması tüketicilerin aldıkları ürünlerden 
■memnun oldukları anlamına gelmez. 
Tüketiciler haklarını koruyan yasa hükümleri
mi iyi bilmiyor. Bu nedenle hakkını arayan 
'tüketici sayısı çok azdır.

Değeri 20 milyon liranın üzerindeki ürünler
de ilgili şikayetlerin illerde, 20 milyon liradan 
az olanların başvuruları ise ilçelerde kurulu 
hakem heyetleri tarafından incelenmelidir. 
Tüketiciler haklarını aramaktan çekinmeme- 

ilidir. Tüketicilerin çoğu başvurulardan bir 
sonuç alamayacaklarını uzun süre hak 

i arama mücadeleci vereceklerini düşünüyor
lar. Bu nedenle uğradıkları zararları kabul
leniyorlar.

Şikayet başvurularının en kısa zamanda 
sonuca bağlandığı belirtilerek, tüketiciler- 

I den daha duyarlı olmaları istendi.

Tatilden sağlık sorunuyla dönmeyin
Yüzme ve duş sonrası kulakların ıslak 

bırakılmaması gerektiği, aksi takdirde ilti
hap ve mantar hastalığ gibi sorunlarla 
karşı karşıya kalınabileceği öğrenildi.

Tatilden sağlık sorunuyla dönülmemesi 
için dikkat edilecek en önemli konular
dan biri kulakların ıslak bırakılmamdsıdır.

Nem ve sıcak havanın etkisiyle, dış

GEMLİK REHBERİ

ULAŞIM
Uludağ Turizm 5131212
Avdın Turizm 5132077

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

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

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

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

kulak yolunda şişlik oluşabilir. Salgı bez
lerindeki tıkanıklık, iltihap ve mantar 
hastalığının gelişimine ortam hazırlar. 
Eğer kulaklarda tahriş söz konusu ise 
sorun daha da ağırlaşır.

Şiddetli ağrı, hafif sağırlık, ateş ve 
kaşıntı gibi şikayetlerde ortaya çıkan 
sorunlar, tatlı başlayan bir tatilinizi zehir

—— edebilir.

Yalova -Kartal (İş günleri) ^OT SHOTS 2
07.30-09.10-10.45

13.00-14.30-16.00-17.30-19.00-20.30 Tel: 513 13 29

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

5131274
5131900
5131286

Zabıta
Otobüs İşlet.

5132432 
5134521-122

Milli Eğt. Md. 5131174
Su İşletmesi 5134521-115

Halk Eğt. Mrk. 5131846 İtfaiye 5132325
Halk Kütüp. 5131353 Muhasebe M. 5134521-182
As. Şb. 5131057 Yazı İş. Md. 5134521-111
Karayolları 5131308 Su Arıza Yalnız 185
Liman Bşk. 5131133., TÜP DAĞITICILARI
Mal Md. 5131095 Aygaz 513 12 95Nüfus Md. 5133742 Özgaz 5141700Özel İd. Md. 5131507 Tekgaz 513 1637.Tapu Sic. Md. 5131414 Ocakgaz 513 16 37Müftülük 5131364 Ergaz 513 88 43Gümrük Md. 5131411-5130024 ipragaz 513 22 59Tekel Md. 5131042 Habaşgaz 513 45 46Ver. Da. Md. 5132360 Likit gaz 514 28 41İlçe Tar. Md. 513)186 Yeni Likitgaz 513 65 00İlçe Seç. Md. 5134994 Alevgaz 513 40 95

Gemi Saatleri
Yalova -Sirkeci (İşgünleri) Gemlik'te

05.50-13.05-1'7.00. sinema aünleri:
Tatil Günleri 06.30-13.00-17.00

Deniz Otobüsü
Yalova -Kabataş (İşgünleri)

07.20-09.45-12.40-15.00-17.15-19.30 AİLE SİNEMASI
Tatil Günleri 10.20-13.30-16.15-19.00 Bu hafta:

Mantardan korunmak 
için temiz sularda yüz
menin tercih edilmesi 
gerekir.

Yüzme ve duştan sonra 
dış kulak ağzı, tahrişe 
neden olmayacak şe 
kilde, pamuk gibi yumuşak 
ve emici malzemelerle 
kurulanmalıdır. Ucu 
pamuklu çubuklarla kulak 
yolunu kurulamaya çalış
mak, tahrişe neden ola
bilir.

Ayrıca, dış kulak yolu 
hiçbir zaman sert bir cisim
le kaşınmamalıdır. 
Kaşınmanın mutlaka bir 
nedeni vardır. Bu durum
da hekime başvurul
malıdır.

Kulak iltihabı ve man
tarın tedavi edilmemesi 
halinde, sorunun kronik 
hale gelebileceğini, 
sonuçta işitme kaybı ve 
denge bozukluğu gibi cer
rahi müdahale gerektiren 
rahatsızlıkların ortâya çıka - 
bileceği belirtildi.

Ayrıca, ilgililer yüzerken
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Kordonda intihar
Emin Dalkıran kordonunda bulunan bir bilardo 

salonunda çalışan Yüksel Arslan(23) adlı nişanlı 
genç kendini tavana asarak İntihar etti. Olay dün 
saat 12.00 İle 14.00 arasında Kafoğlu.apartamanı 
altında bûlnan sahil bilardo salonunun çilingir 
çaırılarak kapılarının açılmasıyla ortaya çıktı.

Bilardo salonunun asma katına çıkan Yüksel 
Arslan'ın yakınları genç nişanlıyı iple asılmış olarak 
buldular. Oldy yerine .gelen Yüksel Arslan'ın anne 
ve babası şoka girerek, intiharı seçmesinin bit 
nedeni olmadığını söylediler.

KAYIP

•Uludağ Üniversitesi 
öğrenci kimliğimi 

kaybettim. •
Hükümsüzdür.,

İpek KONAKÇI
___________________

KAYIP

’ Tünöeli Nüfus0 
Müdürlüğünden 

aldığım nüfus cüz
danımı kaybettim. 
; Hükümsüzdür.

Seyitali TOĞLUK

BURSA 2000 
OLAY VE 
HABER 

gazetelerine 
vereceğiniz her türlü 
İLAN VE REKLAMLAR 

için bizi arayın
BİR TELEFONUNUZ YETERLİ

ICOî^Fex- î^ckLAfh
Gazhane Cadde Beceren Apt. Altı 

,yto;.51 /A GEMLİK t 
(Akmantar TicaretTiçaretarkası)

Tel : (0.224) 513 17 97
Fax : (0.224)513 35 95

Usta 
belgesi 
olmayanlara 
bir imkan 
daha

4. Sayfanın devamı
Meslekleri kapsamına 

dlındığı tarihten İtibaren 
18 yaşını dolduranlar bu, 
tarihlerde meslekleri ile 
ilgili, bir işte' çalıştıklarını 
belgelendirdiklerinde 
kalfalık İmtihanlarına 
alınabilecekler. ■

Yapılan açıklamada 
Bursa'da 46 meslek 
dalında yı İr
çıraklık kq.yitld.fi nq baş
landığını, bu meslek dal
larından herhangi 
birinde çalışan çırakların < 
sigorta pirlmlerl devlet 
tarafındân ödendiğin-, 
dem sahiplerinin' 
maddi yükünün azalt- 
tıldığı belirtilirken, genç
lerimize 'gelecekte işyeri 
sahibi olmayı sağlayan 
çıraklık eğitime. 14-18 yaş 
grubundaki çırakların 
kaydınınyapıldığı bildiril1 
di.

Öte yandan çıraklık 
merkezi Öğrendi kayıtları-, 
na 1 Temmuz *1996 tari
hinden itibaren baş- 
tdn'dığınr bildiren' 
Pekmezci, kayıtlarırı ?0 
-Eylül *1996 tarihine kadar 
süreceğini söyledi..

Başvuruların Gemlik 
Küçük, Sanayi Sitesi 
İçinde bulunan Gemlik

ELefflAn ARAOiYOR
Bahçe işlerinde çalıştırılmak üzer e

ERKEK BAHÇIVANLAR
Büro işlerinde çalışmak üzer e 
Gemlik Ticaret Lisesi Mezunu
Bayan elemenlar aranıyor.

Müracaat: A & B Tarımsal
Peyzaj ve Tic. Ltd. Şti.
Tel : 586 51 96

Müteahhit- Kooperatif ve şahıs inşaatlarında hazır * 
kapı uygun fiyat, ödeme kolaylığı İhtiyaç 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

inadolu lisesi'ne 

j( çcgj'
İade sevinç yaşa 

3u yıl yapılan 
Anadolu Lıses " 
|chJ oğe"=
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GEMLİK KAYMAKAMLIĞI 
SAĞLIK GRUB BAŞKANLIĞI 

GEMLİK DEVLET HASTANESİ DÖNER SERMAYESİ SAYMANLIĞI 
SATIN ALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

Hastanemizin yiyecek malzemeleri İhalesi 84/8213 Sayılı kanunu 29JA madJ 
desl müteakip maddelerine'İstinaden KAPALI TEKLİF USULÜ'yle eksiltmeye* 
konulmştur. İhale 24,07.1996 iÇARŞMBA günü Gemlik Devlet Hastanesi'nda 
yapılacaktır. İhale İle İlgili idari ve teknik şartnameler Gemlik Devlet Hastanesi’ 
Dönersermaye Saymanlığında ücretsiz görülebileceği gibi, istendiği taktirded 
250.000.- Tl.,bedelle temin edilebilir. İsteklilerin idari ve teknik şartnamede iste
nilen belgelerle birlikte hazırlayacakları teklif mektupları ihale saatine kadar 
Dönersermaye Saymanlığımıza vermeleri postadaki gecikmelerin kabu| 
edilmeyeceği ilan olunur.

CİNSİ , MİKTARI GEÇİCİ BEDEL TUT. . ‘ GEÇİCİ TEMİNATI
1-Et 6 Kalem 1.087.500.000+KDV ' 32.625.000
2- Süt ve Süt. Mam. 17 Kalem 818.200.000+ KDV'. 24.546.000 •
.3- Kuru gıda 46 kaletn 668.414.000+ KDV 20.052.420
4- Yaş sebze ve mey. 24 kalem 406.550.000+ KDV' 12.196.500
,5- Tavuk eti ve yum. 2 kalem 335,000.000+KDV 10.050.000
6- Oksijen tüpü 2 kalem . 234.000.000+ KDV ' 7.020.000 1
7- Ekmek 1 kalem 187.500.000 5.625.000
8- Tüp 3 kaleni 127.800.000 3.834.000

CİNSİ . , İHALE TARİHİ SAATİ
1- Et 24.07.1996 09.00 da
2- Süt ve Süt. Mam. 24.07.1996 09.30 da

; 3- Kuru gıda 24.07.1996 , 10.00 da
4- Yaş sebze ve mey. ' ' 24.07.1996 10.30 da
5- Tavuk eti ve yum. ■ 24.07.1996 11.00 da

. 6- Oksijen tüpü - 24.07.1996 13.30 da
7-1 Ekmek 24.07.1996 14.0Öda
8- Tüp '
Basın : 1996/14

i 24.07.1996 • 14.30 da

MILTON
AİLE ÇAY BAHÇESİ

Düğün, nişan ve özel günleriniz

Sotaksubaşı Yağ 

lığh
Gazhane Cad 

ItabaşYağFc 

tenekelerdeki yc 
İka olayı ortoz 
| Birazlan izleme 

■ bir şokla kan 
ton, aynı işyerli 
mildik yapan, 
Kadir Pehlivan

için rezervasyonlarımız
KAYIP

Tunceli - Pertek 
ilçesi Dere 

Nahiyesine kayıtlı, 
nüfus cüzdanımı 

kaybettim.
Hükümsüzdür,

Tursun TALAY

devam ediyor

İskele Meydanı GEMLİK
Tel : 513 10 71

ANADOLU SİGORTA A.Ş.MUTLU DOĞUM

• Matbaamız 
çalışanlarından' 

Ayhan Üsbaş'ın eşj 
Serap Üsbaş bu 

sabaha karşı bir kız 
çocuğu dünyaya 

gştlrdl.
Üsbaş ailesini kutlar, 

yavrunun sağlıklı 
olmasını dileriz.

ICÖitrcz. OFSET
GEMLİK KÖRFEZ 

GAZETESİ

ANAHTAR TESLİMİ KASKO’DAN FAYDALANIN
- Evrak takibi yok
- Para ödeme yok
- Yüzdeyüz hasar ödeme
- Anlaşmalı oto servislerimize 

■ müracatınız yeterli
GcRİS* 3İL6İ /c Fİ'/ATLAi^ıfîlıZ ıÇİfl 3ıR 

TcLcrOnUpUZ YcTERLÎ
NUMAN SİGORTA LTD.ŞTİ.

J\]uman Dursun
TAM YETKİLİ ACENTA

Tel: (0.224) 5130234 Fax : (0.224) 5141148
Çarşı Meydanı Akıt İş Merkezi

Kat :1 No: 4 GEMLİK
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Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesini kazanan 108 öğrencinin adları belirlendi. Birinciliği 
Şehit Cemal İlkokulu öğrencisi Hakkı Andaç Kılıç 813.67 puanla birinciliği kazandı. Ayşegül 
Kökçek 763.17 puanla ikinci, Sezer Yahyaoğlu 657 puanla üçüncü oldu.

GAZETE

kaşede vemuhurde bekleme yok 
Yarım saat içinde bilgisayar sistemi ve kaşe 

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

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

[Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi şampiyonu Şehit Cemal İlkokulu öğrencisi Hakkı Andaç Kılıç.

Büyük stres bitli
kazanan Gemlik Özel Körfez Fen Dershanesinden 
ve Bulut Dershanesinden gazetemize verilen öğren-

■ Binlerce öğrenci velisini yakından ilgilendiren 
Anadolu Lisesi sınavları geçtiğimiz hafta sonuçlandı.
■ 108 öğrenci alacak olan Gefnlik Celgl Bayar
Anadolu Lisesi'ne girecek olan öğrencilerin büyük 
Ibir çoğunluğunun adları belirlenirken, kazanan aile 
herde sevinç yaşanırken, büyük stres sona erdi.
■ Bu yıl yapılan sınavlarda Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi'ni birincilikle kazanan Şehit Cemal 
hîkokulu öğrencisi Hakkı Andaç Kılıç 813.67 puanla

Solaksubaşı Yag Sanayi işletmesinden 600 kiloya yakın yağ çaldılar

Yağ Hırsızları yakalandı

niz

Gazhane Caddesi'nde bulunan 
Solaksubaşı Yağ Fabrikasında bülunan 
{tenekelerdeki yağların eksilmesiyle 
hırsızlık olayı ortaya çıktı.
■ Hırsızları izlemeye başlayan işsahip - 
beri, bir şokla karşılaştı. Yağarı çalan
ların, aynı işyerinin lastik bölümünde 
■tamircilik yapan Ahmet Balta ve ortağı 
Kadir Pehlivan olduğu ortaya çıktı.

HAFTAYA BAKIŞ
O Kadri GÜLER
Anadolu, Liseleri

ınnııı*

ımize

ıfilıZ
FERLİ | 
IRTALTO^

Dursun 
UACENİA 
0224)51^ 

Merkezi
O J

Anadolu Liseleri sınavları sonuçlandı.
i Öğrenciler, veliler ve dershane sahipleri bir stresi geride 
bıraktılar..

Yaklaşık 10 yıldır Türkiye de yaşanan bu sınav stresi, 
velilerin, çocuklarının geleceğini daha sağlam temellere 
dayayacağı bir eğitimi verdirebilmek için.. 
i Gemlik yıllar önce Esat Coşkun arkadaşımızın gayret
leriyle Anadolu Lisesine kavuştu. Bugün, Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu içinde, altıncı yılına girdi. Kuruluşunun yeni olması 
karşın başarılarını il çapında sürdürüyor.

Bunda en önemli etken, yönetici ve öğretmen kadrosunun 
olduğu yadsınmaz.

Gemlik Anadolu Lisesi kendi binasına taşınmasını sabır 
sızlıkla bekliyor. Hamidiye Mahallesinde devam eden inşaatın 
1996 yılı içinde tamamlanma olasılığı mevcut

Bursah Bakanların destekleriyle İnşaatın hızlanması ve 
I yavrularımızın sağlıklı bir ortamda daha başarılı bir eğitim ve 

öğretim yapmaları sağlanacak.
Geçtiğimiz hafta açıklanan Anadolu Lisesi sınav sonuçlan 

velileri şimdi yeni bir endişeye itmeğe başladı.
Bu endişe, kitap ve okula girerken alınacak yüksek 

yardım istekleri. Yani, sizin anlayacağınız, velinin cebiyle ilgili 
sorunlar.

11 Öğrendiğime göre Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi 
ı ders öğretmenleri yaptıkları toplantıda yabancı dil kitaplarının 
I neredeyse tamamanı değiştirmiş.

İşte burada durmak gerekir. Yıllarca özel öğretmen, ders 
11 hane çemberinde maddi sıkıntıdan kurtulmanın son aşaması - 
I na gelmiş olan veliler, kayıt yaptıracakları günün stresine 
I girmemeliler.

Okulların durumlarını her veli biliyor. Ancak, yönetimler ve 
I koruma dernekleri velileri zora sokacak istemlerle dayatma- 
I malı. Ders kitaplarından doğacak sıkıntı bu yıl kayıt yaptıra- 
11 caklara yeterince üzeceğe benziyor. Okul yönetimleri nedense 
t hep okullarını düşünüyorlar da hiç velilerin durumuyla ilgilen - 
I, iniyorlar. Yoksa bunca stresten sonra bu okullara öğrenci ver- 
IL mekle cezalandırılıyorlar mı? ______ ___________  

birinciliği elde ederken, Ayşegül Kökçek 763.17 
puanla ikinci. Sezer Yahyaoğu 657 puanla üçüncü 
oldu.

Anadolu Liselerine öğrenci hazırlayan özel ders ^Aysın Aşkın 
hanelerden .Körfez Fen Dershanesi 42, Bulut xSeda Öztln
Dershanesinden 46 öğrenci sokarken, Yeşilırmak 
Dershanesinden kaç öğrencinin kazandığı cevabını 
alamadık.

Haberi Sayfa 3’de

Polis işyerini takibe alınca çalıntı 
yağarın 7 tenekesi bulundu. Yağarın 
Gemlik, Orhangazi de satıldığı sap
tandı.. Çalıntı yağ alanlar ye yağ hır 
sızları mahkemeye verilirken, lastik 
tamircisi Ahmet Balta ile ortağ Kadir 
Pehlivan tutuklanarak Gemlik Kdpalı 
cezaevine gönderildiler.,.

Haberi Sayfa 3'te

Borusun
da yine 
kablolar
çalınmış

Gemlik Borusan Boru 
Fabrikalarının yılbaşından 
bugüne kadar 6 kez tele
fon kablolarının çalındığı 
öğrenildi.

İki hafta üst üste GEM- 
PORT Antrepo kömür 
depolarının üzerinde bulu
nan telefon hatlarından 
yaklaşık 150 metrelik 
kabloyu çalan hırsızlar 
önceki hafta pazar günü 
eylemlerini yinelediler.

Jandarma ve Bursa 
telefon yönetimi tarafın
dan verilen bir araç ile 
gece gündüz izlenen hat 
aracın geri alınmasından 
bir gün sonra yeniden 
kesilerek, • Borusan'ın 
dünya ile olan ilişkisi kesil
di. Jandarma yetkilileri 
telefon hırsızlarının mutla
ka yakalanacağını söyle
di.

Küçük 
Kumla’ya 
Kütahya 
seramikten 
dev çeşme

Dünyaca ünlü Kütahya 
Seramik Fabrikaları, Küçük 
Kumla Belediyesine 
sahilde dev bir ibrik 
çeşme yaptı.

. Küçük Kûmla Belediye 
Başkanı Eşref Güre, 
gazetemize yaptığı açık
lamada Kütahya Seramik 
Fabrikasına yaptıkları 
başvurunun olumlu karşı
landığını ve iki ibrik ile 
çaydanlıktan oluşan iki 
çeşmenin yapımının 
planlandığını söyledi. 
Güre, Kütahya
Seramiklerinden oluşan 
ibriğin tamamlandığını, 
iskele meydanına ise bir 
çaydanlık yapılacağını, 
bu çeşmelerin vatan
daşlar tarafından içme 
suyu olarak kullanıla
cağını belirtti.

Emekli 
öğretmenin 
aracını 
çaldılar
Gemlik Anadolu Lise tarih 

öğretmeni Ürer Konak, 
emekli olduktan sonra satın 
aldığı yeni Doğan SLX 
aracını bıraktığı Atatürk 
Kordonunda sabah kalkın
ca bulamadı. Çalınan 
araç aranıyor

ci adlarını yayınlıyoruz.
KÖRFEZ FEN 
DERSHANESİNDEN 
SINAV KAZANANLAR
Haşan Aydınlı
Sinan Candaft ••

Emre İstanbullu 
Elçin Erdoğan 
Münevver Özkardeş 
Çağlar Aslan
İsmail Kargı 
İlker Sinan 
Nihat Çalım 
Sinem Ayar 
Özgecan Güler 
Gökhan Öngören 
Ayşegül Kökçek 
Tuba Özkan 
Nagehan Öztürk 
M.Kaan Kaya 
Sezer Yahyaoğlu 
Pınar Ayaz 
Caner Mete 
Ömer Sinir 
Ceren Günay 
Burcu Gür 
Barış Özdemir 
Sümeyyp Bayram 
Örçun Kavaklıpınar 
Elif Seyhan 
Şeref Yetiş 
Çiğdem Güven 
Esin Hezer 
Hande Ünver 
Elif Şen 
Sevgi Güleç 
Ebri Aydın 
Haşan Koçaş 
Levent Aydın

BULUT 
DERSHANESİNDEN 
SINAV KAZANANLAR 
H. Andaç kılıç
Y. Selim Torbaoğlu 
Onur Siper 
Cemil Önder Aksoy 
Ezgi Yeşildal 
Ebru Tumba 
Ayfer Özcan 
Deniz Avcıoğlu 
Halide Toplu 
Erhan Küçükşahin 
Çiğdem Uzuntepe 
Bahadır Şıvgın 
Emrah Demirtaş 
Ufuk Alyüz 
Merve Durmuş 
Alper Turhan 
Yasemin Sönmez 
Yasemin Ağgül 
Mehmet Akın 
Çağatay Turhan 
Ayşegül Kumral 
Vedat Meclt 
Semih Ulusoy 
Mustafa Kavlak 
Meliha Büke 
Taner Çetintaş 
Duran Mutlu 
Duygu Acun 
Hülya Seyhan 
Buket Ergüden 
C.Can Dural 
Umut Çelik 
Melih Alp 
Nilay Söylev 
Emrah Sülümanlar 
Önder Doğan 
M. Kemal Aşkın 
Erhan Dinç 
Onur Güleş 
Alper Güral 
Can Arslan 
Kaan Ege 
Melis Şenoğulları 
Tank Uçar 
Serdar Doğan 
Gamze Aydın

Çekiç Güç...
Güç çekiç de..
Henüz kafalar dank etmiyor
Ah bir etse, bir etse...
Neredel...

İnan
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Kurbağa haşlanıyor mu?
Arkadaşlar, "DYP Kongresi’ne git

meyecek misin?" diye sordukların
da, sonucunun önceden belli 
olduğunu ve hiçbir ilginç gelişme 
beklemediğimi belirterek olumsuz 
yanıt vermiştim.

Nitekim, Kongre dün şarkılarla 
türkülerle toplandı, Tansu Hanım' 
genel başkan seçti ve delegeler 
-Allah bilir- gönül huzuru içinde 
dağldılar. Ne var ki TV ekranların
dan Mehmet Dülger'e yapılanları 
izleyenler, sanırım dehşet içinde 
kalmışlardır...

Son zamanlarda TV'lerde DYP ve 
lideriyle ilgili haberleri izlerken, rahat
sız edici bir duyguya kapılıyorum. 
Gözlerimin önünde, koskocaman bir 
“kazan" suda, öylece hareketsiz 
durarak haşlanmayı bekleyen bir 
“kurbağa" figürü canlanıyor. İki yıl 
kadar önce, Hacettepe'de araştır
ma görevlisi Ali Ekber Şahin imzasıy
la Milliyetle yayımlanan ilginç bir 
yazıyı anımsıyorum. Bu yazıda, 
Morgan'ın The Fifth Discipline adlı 
yapıtına gönderme yapılarak şöyle 
denilmekteydi:

“Bir kurbağa'yı kaynar suyun 
içine koyarsınız, kendini hemen 
dışarıya atmaya çalışacaktır. Fakat 
oda sıcaklığında suyun içine koyar 
ve korkutamazsanız, (...) bu arada 
su sıcaklığını yavaş yavaş arttırır
sanız çok ilginç bir şey olur. Sıcaklık 
yükselirken kurbağa hiçbir şey yap
maz. Tersine, halinden ‘çok keyfi 
yerinde' gibi görünür. Sıcaklık 
yavaş yavaş arttıkça, kurbağa 
daha çok sersemleyecektir, ta ki 
kaptan dışarı çıkacak hali 
kalmayana kadar. Onu dışarı fırla
maktan alıkoyacak hiçbir şey 
olmamasına rağmen, kurbağa 
orada kalıp haşlanmayı bekleye
cektir."

Peki neden?
“Çünkü” diyordu yazar, “kur

bağanın hayatına yönelen tehditleri 
algılayan dahili aygıtı, onun 
çevresindeki ani değişmelere pro
gramlanmıştır, yavaş ve tedrici 
değişmelere göre değil...”

Tansu Hanım, 5 Aralık 1934'te 
“siyasal haklar"ının verilişinden yak
laşık 59 yıl sonra bir siyasal partinin 
gene^ başkanlığına seçilen, ve 
ardından "başbakanlık" koltuğuna 
oturan ilk "Türk kadım”dır.

İktidardaki olağanüstü başarı 
sızlığına karşın, DYP'nin son seçimler
den oy oranı bakımından üçüncü, 
milletvekili sayısı çıkarmasında, II 
derinin kadın olmasının yanında, 
“laiklik" ilkesine sıkı sıkıya bağlı kala
cağına ilişkin kararlı tavrının payı 
olsa gerektir. Nitekim Çiller, Refah'la 
ANAP arasındaki "flört" sırasında da 
bu tavrını sürdürdüğü için puan 
toplamaya devam etmiştir.

Ama jşimdi durum farklı, Tansu 
Hanım, TBMM'nin ve dolayısıyla 
"Yargı"nın denetiminden kurtula
bilmek uğruna, dün "en büyük 
tehlike" olarak nitelediği Refah'ın 
"kazan”ında, -ve üstelik DYP’yi de 
sürükleyerek- haşlanmayı göze 
almış görünmekte..,

O, önce muhaliflerini tasfiyeyle 
başladı, il kongrelerini öyle veya 
böyle kendi yandaşlarına

Gemlik KÖRFEZ
s»
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kazandırdığı ve dün de demokrasi 
adına "utanç verici” bir kongre ile 
göstermelik rakiplerini ezerek "genel 
başkanlık koltuğu” na sağlamca 
oturdu.

Şimdi sanıyor ki vartayı atlatmış, 
durumu kurtarmıştır.

Oysa "kazan" ısınmaya başladı, 
ama O farkında değil sanki!

Örneğin Maliye Bakanı piyasaları 
ürkütücü bazı şeyler mi söyledi? 
Tansu Hanım "teskin" edici açıkla
malar yapıyor hemen.

Erbakan aşka gelip, kaynak 
sayısını 68'den 100'e mi çıkardı? 
Tansu Hanım yine durumu kurtar
maya çalışıyor.

Kazan, bir "geceyarısı karar- 
namesi"yle ortalığı mı karıştırdı? 
Tansu Hanım, Parsadan olayının 
savcısı da listede olduğu için mem
nun, "Protokole aykırı değil" diye 
omuz silkeliyor!

Partisinin gözü dönmüş militan
ları, kadın çocuk yaşlı demeden 
insanları kıyasıya coplayan polise 
alkış tutup, ardından gazetecileri mi 
kovalayıp tartakladılar? Tansu 
Hanım mutlu, haşlanan kurbağa 
misali “çok keyfi yerinde" görünü 
yor, belki de içinden "Benim 
delegelerim basına da haddini 
bildirdi” diyor!.. •

Ve Tansu Hanım, dün "millet"li, 
“bayrak"lı, “ezan"lı monoloğunu 
pürheyecan okuyup; zaferle çıktı 
şarkılı-türkülü, yuhalı-küfürlü DYP 
Kongresinden!

Delegeler, öteki adaya taham
mül etme nezaketini bile 
gösteremedi!

O şimdi, tıpkı Morgan'ın kur
bağası gibi rehavet içinde. Parti içi 
muhalefeti ezerek gücünü kanıt
lamış ve öylece bir bakıma 
Çankaya'nın vesayetinden kurtul
muş olmanın dayanılmaz hafifliğiyle, 
siyasetin "cadı kazanı"nda temel 
kulaçlar atı yor.

Oysa Refah, "kazan"ın altına 
sürekli odun sürmekte.

Kurbağa farkında olmasa da su 
gitgide ısınıyor, eninde sonunda 
fokurdayacak...

Yarın ani bir "sürpriz"le 
karşılaştığında, silkinip hamle yap
mak isteyecek belki, ama iş işten 
geçmiş olacak. Çünkü DYP, "yüzde 
10 sının"na gelip dayandı!

Hanımefendi'nin önce Dışişleri 
Bakanı yaptığı, daha sonra da par
lamento dışı bıraktığ Coşkun Kırca 
da, geçen hafta Yeni Yüzyıl 
gazetesinde İki gün üst üste 
"Kurbağa olacak mıyız?" diye sor
masın mı?

Yılların deneyimli diplomat-poli- 
tikacısı bile kuşkuya kapıldığına 
göre...

Yoksa... DYP'nin, siyasal hayatına 
yönelen tehditleri algılayan dahili 
aygıtı, bir biçimde, salt Tansu'ya 
karşı gelişmelere göre mi program
landı?

. Sarışın, güzel, yavaş ve tedrici, 
ama art niyetli gelişmeleri 
algılayamıyor mu?

Yoksa... yoksa kurbağa gerçek
ten haşlanıyor mu?

gazı (Jorunt
Necati Kartal

TEORİK TARTIŞMALAR : ANAYASALAR 1

Daha önce güncel yerel /siyasal- 
sorunlar yanında ülkemizin ve 
dünyanın tarihsel gelişimi içinde 
bazı temel teorik sorunları da tartışa - 
cağımızı belirtmiş; bu amaçla “ta 
rlhten günümüze aydın hareketini” 
bu köşede incelemiştik.

DYP Kongresi, Refahyol Hükümeti 
vb. güncel polemiklere boğul
madan, okuyucularımızın da yarar
lanacağını umduğumuz temel bir 
sorunu inceleme gereğini duydum.

Bu da birey-toplum, birey-birey, 
birey-devlet, devlet-yurttaş(lar) gibi 
grifit ilişkilerin hukuksal düzen
lemelerini organize eden bir üst 
sözleşme, yani “anayasa” olarak 
karşımıza çıktı.

Belki güncelde yerel idare refor
mundan, hukuk, eğitim ve sağlık 
reformuna kadar her talebimizin 
karşısına çıkan bu üst 
hukuksal/toplumsal düzenlemeyi 
öncelikle düşünmek zorundayız.

Bu nedenle “anayasa kavramı ve 
gelişimi” anlamlı gözükmektedir. İki 
ya da üç sayı sürecek araştırmayı 
başlatıyorum.

Anayasa Kavramı
Anayasa, Osmanlıcada “Kanun-i 

Esasi”, Kurtuluş Savaşı sırasında 
“Teşkilat-ı Esasiye Kanunu” deyimi 
olarak ortaya çıktı.

Anayasa, tanım olarak; öbür 
yasaların üstünde, onlardan daha 
geniş kapsamlı, onları doğuran, 
onlara kaynak ve dayanak olan bir 
yasadır.

Çağdaş anayalarda anayasanın, 
üstünlüğü ilkesinin egemen bir yer 
tuttuğu görülür Bu ilke anayasaların 
“yumuşak” (bükülgen) ya da "sert” 
(katı, bükülmez) oluşu ile de yakın
dan ilgilidir.

Değiştirilişi özel bir çoğunluk ya da 
organ gerektiren anayaslara “sert 
anayasa” denir. Türkiye'de 1924- 
1961 ve 1982 Anayasayaları bu tür
dendir.

Yumuşak anayasaların değştirilişi 
ise, öteki yasalardan daha farklı bir 
usule bağlı değildir

Anayasalar yalnızca devletin 
örgütlenişini belirlemekle kalmaz, 
aynı zamanda bir devlet düzenin 
dayandığı “esasları” da gösterir. 
Devletin işleyişi ve o devlet içinde 
ortaya çıkacak olan karşılıklı ilişkiler, 
aynı temel ilkelere dayanacaktır. Bu 
bakımdan, anayasayı bir çeşit 
toplum sözleşmesi sayanlarda 
vardır.

Kişinin devlet karşısında sahip 
olduğu temel hak ve özgürlüklerin 
güvence altına alınması 
anayasacılık hareketinin özünde 
yatan düşüncesinin, yani siyasal ikti
darı sınırlama düşüncesinin ayrılmaz 
bir parçasıdır. Bu anlamda insan, 
onurlu bir varlık olarak devlet etkin
liğinin bir objesi (nesnesi) değil, 
süjesi (öznesi)dir.Yani devletten 
önce ve devlet dışında dokunula
maz, devredilmez vazgeçilmez nite
likte belli hak alanlarının sahibidir.

Temel hak ve özgürlüklere 
anayasa içinde verilecek ağırlık, 
aynı zamanda devlet örgütünün 
biçimlenişini etkiler. Bu anlamda 
anayasa; hukuk devleti, sosyal 
devlet, İdik devlet, demokratik 
devlet vb. gibi devletin temel 
niteliğine İlişkin ilkeleri belirler.

Sayfa: 2

Anayasaların Doğuşu
Anayasaların ortaya çıkışı, 

gelişmekte olan yeni bir toplum 
sınıfının, yani “burjuvazi” nin artık 
açıktan açığa en üstün güç olarak 
belirmeye başladığı, bu üstünlüğünü 
anayasalarda gösterilmiş kurumlar 
ve kurallar yoluyla sağlamlaştırmak 
için uğraştığı bir döneme rastlamak
tadır. Burjuvazi, bunu yalnız kendi 
adına yapmıyor, destek alarak 
büyük halk yığınlarını da birlikte 
sürüklüyordu. “Özgürlük ve kardeş
lik” sloganları, feodalitenin kalıntıları 
ile aristokrasinin ve mutlak hüküm
darların egemenliğin de yıkmış, 
daha sonraki demokrasi akımlan 
için yollar açmıştır.

Ancak anayasalar genellikle bir 
ihtilalin, yerleşik düzeni alt-üst edici 
bir büyük olayın ya âla en azından 
bir darbenin arkasından yapılır. Bu 
eylemi gerçekleştiren toplum güç-1 
lerinin kendi dünya görüşleri, 
amaçları, çıkarları ve hakları bütün 
toplumu bağlaması istenen anayasa 
ilkeleri niteliğine bürünür

Anayasa Altı Kurallar
Secim sistemi bir ülkenin siyasal 

yaşamı üzerinde çok büyük etkiler 
gösterir. Bunun yanında siyasal oad 
tilerle, derneklerle basınla ve cesiti 
özgürlüklerin ayrıntılı düzenleri 
mesiyle ilgili yasalar, bir ülkedeki 
anayasa düzenini somutlaştıran] 
anayasaları soyut birtakım ilkelerin 
sıralandığı belgeler olmaktan çıkıp 
gerçeğe dönüştüren kurallar getirir.

Anayasaların uzun ve ayrıntılı oluş 
dereceleri “Anayasa-altı kurallar" 
bakımından daha sonraki toplumsal 
güçler dengesine güvenip güven
mediklerine bağlıdır. Kendilerinden 
sonraki dengeye pek güvenmeyen 
yapıcılar anayasaya yalnız “temel 
ilkeleri” koymakla yetinmezler? 
Böylece de “anayasanın açıklığı" 
ilkesinden uzaklaşmış olurlar. Bu ise, 
toplumu çoğulcu bir yapı için 
gerekli olan esneklikten yoksun 
bırakır ve siyasal iktidarların hareket 
serbestliğini daraltır.

Batıda Anayasacılık Hareket
.Anayasacılık hareketi üç ünlü 

düşünürden çok fazla etkilenmişte 
John Lucke ve Jean Jacgues 
Rousseau “Toplum sözleşmesi" 
kuramı ile M ontesguieu’nin 
“Kuvvetler Ayrılığı” kuramları 
anayasaların temelini oluşturmuş™

Toplum sözleşmesi kuramı yavaş 
yavaş 18. yy. ın ikinci yarısında mut- 
lakiyetçi hükümdarlara karşı verilen 
savaşımları da . etkilemiş ve 
anayasacılık hareketi doğmuştur.

Anayasadan istenen yalnız 
yasaların yapılmasına katılacak 
gerçekten yetkili bir parlementonun 
toplanması, bağımsızlığa kavuşturul
muş yargıçlar eliyle adalet dağıta
cak mahkemelerin kurulması ve 
vatandaşlara tanınan özgürlüklerin 
genişletilmesi değil, bir de bütün 
bunların “anayasa” adını taşıyan bir 
üst belgede gösterilmesidir.

Batıda ve Orta Avrupa'daki 
anayasacılık akımının 18. yy.‘de 
başlaması ve 19. yy 'de yoğunlaş
ması 2000 yıllık mutlakıyetin sonudur, 
rastlantısal bir dönem değildir.

Önümüzdeki hafta OsmanlI ve 
Cumhuriyet Türklyesl'ni İncelemek 
üzere mutlu kalın.
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□ Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesini kazanan 108 öğrencinin 
adları belirlendi. Birinciliği Şehit Cemal İlkokulu öğlencisi Hakkı 
Andaç Kılıç 813.67 puanla kazandı. Ayşegül Kökçek 763.17 
puanla ikinci, Sezer Yahyaoğlu 657 puanla üçüncü oldu.

Çevredekiler, kokular
dan rahatsız oluyorlar. 
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İlkokulu bitiren öğrencilerini yabancı dille eğitim 
yapan Anadolu liselerine sokabilmek isteyen veliler ile 
bu okullarda öğrenim görmek için öğretmenleri, ders 
haneler ve aileleri tarafından büyük bir stres içine 
sokulan minik öğrencilerin kabusu, bazıları için sevinç 
bazıları için ise üzüntü ile son buldu.

Anadolu lisesi sınavlarını kazananların adları ve 
kod numaraları geçtiğimiz hafta yayınlandı.

Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi ne girmeyi 
başaran 108 öğrencinin kesin olmayan listeleri günlük 
basında yayınlandı. Edinilen resmi olmayan bilgilere 
göre Gemlik birinciliğini anne ve babası öğretmen 
olan Şehit Cemal İlkokulu beşinci sınıf öğrencisi Hakkı 
Andaç Kılıç 813.67 puanla kazanırken, ikinciliği 
Ayşegül Kökçek, 763.17 puanla, üçüncülüğü Sezer 
Yahyaoğu 757 puanla kazanarak başarılarını kanıt-

ladılar.
Gemlik Celal Bayar 

Anadolu Lisesini kazanan 
öğrencilerden ilk 25'inin 
adları ve aldıkları puanlar 
şöyle :

Adı Soyadı
1- H. Andaç Kılıç
2- Ayşegül Kökçek
3- Sezer Yahyaoğlu
4- Kadem Kahraman
5- Orçun Kavaklıpınar
6- Emre İstanbullu
7- Onur Siper
8- Ceren Günay

Puartt
813.67
763.17
757
755.99
742.56
740.87
732.70
726.63

9- Münevver Özkardeş 718.56

Gemlik'i bursa
amatör birinci kümede 
temsil eden Gemlikspor 
26 Temmuz cuma günü 
topbaşı yapıyor.

Gemlikspor Kulübü
başkanı Zeki
Gemicioğlu, tüm gem
liklileri açılışa bekledik
lerini, saat 17.oo de 
Atatürk anıtı önünde 
saygı duruşunda bulun
duktan sonra stada 
gidilerek 14-16 yaşgrubu 
Gemlikspor takımı ile 
Hollandanın Odense 
futbol takımı arasında 
bir karşılaşma yapıla
cağını, daha sonra folk-
lör gösterilerinde
bulunulacağını kesile-

kata
. Hamidiye Mahallesi 

Namık Kemal ilkokulu 
arkasında bulunan ahıllar- 
dgnçıkan kokular çevre 
halkının şikayetlerine
neden oluyor.
•' Kaymakamlık ve

cek kurbanla 1996-97 
futbol sezonunun açıla
cağını söyledi.s Bu yıl 
başarılı bir sezon 
geçirmeyi amaçladık
larını i söyleyen Zeki 
Gemicioğlu, "Gemlili 
sporseverlerin 
takımımıza ilgisini ve 
desteğini her saman 
bekliyoruz. İlçemizi Bursa 
da en iyi bir şekilde tem
sil etmek ancak 
Gemliklileden ala
cağımız destekle 
sağlanır. 
Gençlerimizden centin- 
menlik, başarı ve 
şampiyonduk bekliyo- 
rum"dedi..

10 - Haşan Aydınlı
11 - Gökhan Öngören
12-Sevgi Güleç
13- Pınar Ayaz
14- Çiğdem Güven
15- Anıl Ekmekçi
16- Levent Aydın
17- Emrah Sülümanlar
18- Ezgi Yeşildal
19- Melih Alp
20- Emrah Küçükşahin
21- Gizem Gülşen
22- Sümeyye Bayram
23- Bahadır Şıvgın
24- Volkan Boğazköy
25- Muammer Aşkın

714.48
713.78
710.74
708.50
703.55
703.31
700.82
697.55
693.56
688.59
685.24
684.10
678.45
677.93
676.93
676.36

İlçemizde bulunan özel 
dershaneler bir yıl boyun
ca Anadolu Liselerine 
öğrenci yerleştirebilmek 
için bir yıl boyunca 
kıyasıya bir mücadele 
yaşadılar. Gemlik Özel 
Körfez Fen Dershanesi,
Bulut Dershanesi,

Besle kargayı oysun gözünü atasözündeki gibi Solaksubaşı Yağ 
Sanayinden lastikçileri teneke teneke 600 kilo yağ çalmışlar

Yağ hırsızları yakalandı
Gazhane cad-

desinde bulunan Tevfik 
Solaksubaşı ve oğulları
na ait yağ fabrikasında 
bulunan tenekelenmiş 
durumdaki yağlar, aynı 
işletmenin bahçesinde 
lastik tamirciliği yapan 
Ahmet Balta ile ortağı 
Kadir Pehlivanlar tarafın
dan çalındı.

Yağ fabrikasının 
içersinde bulunan 
tenekelenmiş 
zeytinyağlarının zaman 
zaman eksildiğinin 
farkedilmesi üzerine 
olayı takibe alan fabrika 
sahipleri hırsızlık olayını 
ortaya çıkardılar. Yağ 
fabrikasının bahçesinde 
açık pencereden içeri

giren lastik tamircileri
değişik 
aldıkları 
K.
O r h a

zamanlarda 
yağları Gemlik,
Kumla ve
n g a z i ' d e

pazarladıkları ortaya 
çıktı. Polis, Ahmet 
Balta'nın evinde yaptığı 
araştırmada 7 teneke 
çalıntı yağarı ele geçir
di.

Yapılan soruşturma-
da 19 teneke
zeytinyağının Zekaj adlı 
bir şahısa satıldığı tesbit 
edilerek, zeytinyağlara 
el kondu.

Mahkemeye 
sevkedilen Balta ve 
Pehlivan tutuklanarak, 
cezaevine gönderildi.

Rotary‘de devir teslim töreni
Gemlik Rotary Kulübü'nün 1996-97 dönem Başkanı 

Ferruh Erçek Bursa Çelikpalas Otel'de düzenlenen 
yemekte Eski Başkan Ceyhan Aydın'dan şilt ve rozeti - 
ni teslim aldı.

Bursa Rotay Kulübü başkanları gelecek dönem 
guvernörünü, konukların ve Gemlikli Rotaryenlerin 
katıldığı yemekte konuşan Rotary Kulübü'nün yeni 
Başkanı Ferruh Erçek, eski başkan ve yönetim kurulu 
üyelerinin dönemlerinde Gemlik'e ve Rotary camiası
na çok başarılı hizmetler yaptıklarını, kendilerinin de 
toplum için hizmet edeceklerini, Rotary ülküsünü 
geliştireceklerini söyledi.

Ferruh Erçek, eski başkan Ceyhan Aydın'a gümüş 
bir tabak verirken, Ceyhan Aydın'da döneminin 
sekreteri Buğrahan Hanağasıoğlu İle sayman üyesi 
Melih Kazanç'a şükran plaketi verdi.

Yeşilırmak Dershanesi'ne 
yıl boyunca devam eden 
öğrenciler içinde Özel Bulut 
Dershanesi öğrencisi Hakkı 
Andaç Kılıç birinciliği 
alırken dershane Gemlik 
Celal Bayar Anadolu Lisesi 
ne 46 öğrenci yerleştirirken, 
Canan Soylu adlı öğrenci 
ise İstanbul Vefa Anadolu

Belediye Başkanlığına 
başvuran Damlakent 
sakinleri, yaptıkları tüm 
başvurulardan bir sonuç 
alamadıklarını belirterek 
^İlgililer sesimize kulak 
versinler. Belediye yasaları 
açıkça kent içinde hayvan 
beslenmesini yasaklamak
ta diri Resmi kurumlar ise 
bunu bile bile ahılları 
kaldırmıyorlar. Durumu 
gerekirse Valiliğe bildire
ceğiz.” dediler..

Yerlerine yenileri dikilecek 

Kordonun 
direkleri 
Kumla’ ya 
satıldı
Emin Dalkıran Kordonunu 
aylardan beri ışıksız bırakan 
elektrik direkleri Küçük Kumla 
Belediyesine satıldı.

Kış aylarında Emin Dalkıran 
Kordonundaki 312 adet 
elektrik direğindeki ampuL 
OhSüyük çoğunluğunu 
kıranlarla başa çıkamayan 
Gömük Belediyesi, bunun 
acısını vatandaştan çıkardı. 
YöZ sezonun ortalarının 
geçtiği bu günlerde. Emin 
Dalkıran kordonu siyahlara 
bürünmüş durumunuduru 
yor.llğililer Kordona beton ile 
aydınlanma yapılacağı bu 
işin İhalesinin yapıldığını 
söylediler.

Uzmanlar giyimde özgürlük, bilgisayarları bah 
çeye taşımak, yazlık plaj şemsiyeler) altında çalış - 
mak, ofise falcı çağırmak, öğle tatilinde sinemaya 
gitmek gibi "uçuk" önlemlerle sıcaktan bunalan
ların daha verimli çalışabileceğini belirtiyor.

“Şirket İçi İletişim" seminerleriyle çalışanlar 
arasındaki iletişimsizliği en aza indirmeyi 
amaçlayan Prometheus Danışmanlık Şirketi İstan
bul Ofisi, sıcak yaz günleri için de çeşitli önlemler 
sunuyor. Çalışanların yazın tatil hayali kurmaların
dan yola çıkarak işyerine az da olsa tatil yeri 
havası verilmesi ve çalışanların bu şekilde motive 
edilmesi amaçlanıyor.

Milliyet Gazetesinde yer alan yazıda , yazın 
daha keyifli çalışma ortamı yaratılması için şir
ketlere şu önerilerde bulunuluyor.

*/yöneticinizin ya da içinizden birinin doğum 
gününü (gerçek doğum günü olmadan) dordur- 
ma partisiyle kutlayabilirsiniz.

* Öğle yemeğinde soğuk sandviçlerinizi grup 
olarak dışarda yiyebilirsiniz.

* Her gün bölümden birini giyim konusunda 
serbest bırakabilirsiniz.

* Eğer şirketinizin bahçesi varsa, bilgisayarları 
ve masaları bahçeye taşıyarak çalışabildiniz.

* O haftanın veya o günün en başarılısını 
hafta sonu havuz keyfiyle ödüllendirebilirsiniz.

* Yöneticilerinize sürpriz yaparak dinlediği 
radyodan onun için şarkı isteyebilirsiniz.

* Mesaiden bir saat öncesini oyuncak saati 
ilan ederek getireceğiniz oyuncaklarla oynaya
bilirsiniz.

* Bilgisayar oyunlarını serbest bırakarak günün 
belirli saatlerinde turnuvalar düzenleyebilirsiniz.

* Ofisin dekorunu değştirebilir, örneğn yazlık 
plaj şemsiyeleri altında çalışabilirsiniz.

* Öğleden sonraları için meyve partileri yapa
bilirsiniz.

* Öğe seansında hep birlikte klimalı bir sine
maya gidebilirsiniz.

* Birlikte çalıştığınız müşterilerinizi çağrabilir 
veya onları ziyaret edebilirsiniz.

* Çok sevdiğiniz birisine balon göndere
bilirsiniz.

* Haftanın en fazla kilo veren elemanını seçe- 
bilisiniz.

* Günün kral ve kraliçelerini seçebilirsiniz.
* İstediğiniz bir şapkayı takarak işe 

gelebilirsiniz.
* Çocukluk günlerinize ait fotoğraf sergisi veya 

yarışması düzenleyebilirsiniz.
* Bir öğle tatilinde ofise falcı çağırabilirsiniz.

Evcil hayvan besleyenleri, besledikleri hay
vanlarla bir akşamüstü şirket bahçesinde toplaya - 
bilirsiniz.

Hep beraber veya bireysel olarak havuz 
üyeliği verebilirsniz.

Lisesini.
Özel 

Dershanesi 
elliği,

kazandı. 
Körfez Fen 
ise Gemlik ikin- 
üçüncülüğü,

dördüncülüğü, bpşinciliğni 
elde ederken ilk T0 arasına 
8 öğrenciyi ’ sokma 
başarısını elde etti.

Yeşilırmak Dershanesine 
gazete olarak yaptığımız 
başvuruda başarılı öğren
cilerinin listesini istememize 
karşın liste verilmedi. 
Yeşilırmak Dershanesinin 
kaç öğrencisinin Anadolu 
liselerine girdiğini öğre 
nemedik.

Ticaret ve
Sanayi 
Odası’nda
onarım

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası yıllar sonra 
hizmet binasında onarım 
yapıyor.

Ticaret ve Sanayi Odası 
sekreteri Agah Arda, oda 
pencere ve iç dizaynında 
bazı değşiklikler yapılması 
konusunda yönetim kurulu
nun aldığı karar ile çalış
malara başlandığa odanın 
modern bir hale getirile
ceğini söyledi.

Tarih içinde Gemlik ve Havalisi

YUNAN GİDERKEN I
Annemin anılarından;
“Top sesleri, toplar atılıyor!” diye 

bağırıyordu ablam Sabriye. Saçları 
tepede kabarmıştı, yatağın içinde 
zıplamaya başladı.

Babamın yüzü pek, de neşeli değildi. 
“Gürültü etmeyin!” dedi sadece. Sanki 
hiç bir sesi işitmek istemiyordu. Bugün 
çılgın Rumların dolaştığı yokuşumuz, 
daha dün kadar yakın bir zamanda 
şen kahkahalarla çınlıyor değl miydi? 
Kapı önlerinde cıvıldaşan Rum kızları, 
ellerini birbirlerinin bellerine dolayıp 
piyasa ediyorlardı, delikanlılarla 
şakalaşıyorlardı. Ama Yunan askeri 
geldi, o tatlı bakışlar yok oldu. Yerine 
küstah ve şımarık ifadeler geldi oturdu. 
Yırtıcı bir hayvan misali, aç gözlü bir 
bekleyiş içindeydiler sanki bu insanlar. 
Bir aşağı bir yukarı dolaşıyorlardı. 
Gemiler geliyordu körfezimize, demir 
atıp bekliyorlardı. Şimdi de Rumları 
taşıyordu gemiler. Gün günden 
boşalıyordu Gemlik. Giden Rumlar 
gidiyor, gidemeyenler yeniden yığılıyor- 
lar deniz kıyısına, ufka bakarak yeni

gemiyi bekliyorlardı. Besbelli ki bir sırası 
vardı herkesin. Kapı önlerinde ka ralar 
bağayıp fiskos eden bu Rum kadınları 
bizim komşularımızdı, tanıdıklarımızdı. 
Evimizde çalışanlar bile olmuştu yoksul 
takımından. Muharebe olmadan önce 
kardeş kardeş geçinen halklar, şimdi 
birbirlerine düşman gözle bakıyor, bir- 
birlerinde her an kuşku duyuyorlardı.

Babamı sıkan, suratını astıran bun
lardı işte. Pencerenin perdesini aralayıp 
dışarı bakarken iç çektiren de.. 
Pencere dibinde uzaktan uzağa işitilen 
o top seslerini sabahlara kadar bek
lerken, yürekten sevinemiyordu. Rum 
evlerinden çılgın haykırışlar geliyordu 
çünkü top sesleri İşitilince. Sanki bütün 
Rum ahali biraraya toplanmış, sanki 
ağıtlar yakılı yor, ilahiler söyleniyordu.

Samanlı dağlarının oralara bakarken 
korkuyorlardı bu insanlar. Başlarına 
gelecekleri biliyorlardı. Rum ve Ermeni 
çetelerin. Yunan askerlerinin Türk halkı
na ettiklerinin hesabı onlardan sorula
cak, bunu da hissediyorlardı.

Haftaya: “YUNANGİDERKEN “
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İLAN 
GEMLİK MAL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İlçemiz, Hisar mahallesi, Kocaçukur mevkiinde bulunan GEMPORT 
iskelesinde çeşitli tarihlerde gelen gemilerden tahmil tahliye sırasında denize 
düşen, tahminen 50 ton civarında hurdaldrın çıkarılması işi, 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanunu'nun 51/0 maddesi gereğince PAZARLIK USULÜ ile ihaleye 
çıkarılmıştır.

Hazine payı %30 dan az olamamak üzere, çıkarılan batık hurdalar 
Hâzineye ayni hisse olarak verilecektir.

İhale Gemlik Mal Müdürlüğü Makam odasında 27.08.1996 Salı günü, 10.30 
da yapılacaktır.

İhalenin geçici teminatı 150.000.000.-TL. (YÜZELLİMİLYON) dır.
Taliplilerin 27.08.1997 Salı günü, saat 10.30 a kadar teminatlarını yatırarak 

batık gemi ve eşya çıkarma şartnamesinin 3.ncü maddesinde belirtilen 
belgeleri ihale saatinden önce kapalı ve mühürlü zarf içersinde komisyona 
vermeleri zorunludur.

İhaleden doğacak tüm masraflar ile KDV. si alıcıya ait olmak üzere 
ihaleye çıkarılmıştır.

PTT İle yapılan müraacatların dikkate alınmayacağı, İlan olunur.
Basın : 1996/15

KONGRE İLANI
S.S. GEMLİK ZEYTİN VE ZEYTİN ÜRÜNLERİ ALIM VE SATICILARI 

TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN

Kooperatifimin olağanüstü genel kurul toplantısının 24.08.1996 cumartesi 
günü saat: 14.00'de Kooperatifimiz toplantı-salonunda yapılması; çoğunluk 
sağlanmadığı takdiıde bir hafta sonraki 31;08.1996 tarihinde yine aynı yer ve 
saatte yapılması yönetim kurulu kararı ile belirlenmiş olup olağanüstü genel 
kurul gündemi ekte sunulmuştur.

Ortaklarımıza duyurulur.
GÜNDEM :
1- Açılış ve yoklama
2- Divan seçimi ve saygı duruşu
3- 1996 yılı tahmini bütçenin görüşülüp karar bağlanması
4- 1996 yılı masraflarının karşılanabilmesi için aylık aidat miktarının fesbiti 

ve karara bağlanması
5- Eski yönetimden devir alınan belge ve malzemelere ait devir teslim 

tutanaklarının okunması ve eskiden oluşan durumlardan dolayı yeni 
yönetimin yükümlülük altına girmemesinin oylanması.

6- Fasıllar arası aktarma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesinin 
oylanması.

7- Kooperatifin çalışmalarını sürdürürken çalışmaların devamını 
sağlamak için menkul, gayrimenkul satın almaya veya satmaya, ipotek 
almaya ve vermeye ve tadilat işlerini yapmaya alınan arsa ve inşaat 
üzerinde teyhid, ifraz, yola terk işlerinin yapmaya ahzukdbza ve her türlü 
tasarrufta bulunmaya asıl yetkinin genel kurulun uhdesinde kalmakla birlikte 
yönetim kurulunun yukarıdaki işlerin icrası için yetkili kılınmasına

8- Dilek ve temenniler.
9- Kapanış.

GAYRİMENKULUN AÇIK ARTIRMA İLANI
GEMLİK SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞUNDAN

Dosya No : 1996 / 5
Şuyun izalesine Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 4.3.1996 tarih ve 1996/119 

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

Gemlik Tapu Sicilinde kayıtlı tapunun Gemlik Küçükçiflik mevkii pafta 57, ada 
471- parsel 4 de kayıtlı 491 m2 tarla (ARSA) 763.500.000.- TL bedel ile satışa 
çıkarılmıştır

KIYMETİ :
Satış Şartları:
1- Satış 3.9.1996 günü saat 14.00-14.15 arası Gemlik Mahkemlerl Yazı İşleri 

Müdürlüğünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen 
kıymetin %75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış 
masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok 
artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 13.9.1996 günü aynı yer ve aynı saatlerde 
ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklılarn alacağı ve 
satış masraflarını geçmesi şartıyla % 40 ihale olunur.

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. Dellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş 
vergiler satış bedelinden ödenir.

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

4. Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas 
Kanunu'nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve 
% 30 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan 
kendilerinden tahsil edilecektir. KDV alıcıya aittir.

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 1996/5 izalei şuyu dosya 
numarasıyla memurluğumuza başvurmaları ,İlan olunur.

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

M. Sadık Şafak
Yazı İşleri Müdürü

TUNCAY ARININ GÖZ NAKLİ İÇİN 
DÜZENLENEN EŞYA PİYANGOSU

SONUÇLARI
22 Temmuz 1996 Pazartesi günü noter 

huzurunda Belediye Düğün Salonu'nda yapılan 
çekilişte hediyeleri kazanan numaralar aşağıda 
belirtilmiştir. Çekilişe katılanlara duyurulur.

1106 Çamaşır makinası
3726 Buzdolabı
0834 Televizyon
4159 Mutfak Robotu
4019 Fırın
5315 Volkmen
4370 Volkmen
2586 Fotoğraf Makinası
0076 Duvar saati
0572 Duvar saati
5780 Duvar saati
3381 Bisiklet

Kapadokya vadileri 
turizme açılıyor

Nevşehir Valiliği, Kapadokya yöresindeki vadilerin 
turizme açılması amacıyla bir çalışma başlattı.

Kapadokya'da ilginç yer oluşumları, peribacaları ve 
kayadan oyma kiliselere sahip çok sayıda vadi bulunuyor 
ve bu vadilerin turizme kazandırılması gerekiyor.

Valilik olarak, öncelikle Kızılçukur ve Güllüdere 
vadilerinin turizme açılması amacıyla bir çalışma 
başlattıklarını belirten yetkililer "İki vddi de, son derece 
muhteşem bir görüntüye sahip. Bu vadilerde bulunan 
kilise ve manastırları tek tek onararak, ziyarete hazır hale 
getireceğiz. Vadileri gezecek turistlerin dinlenebilecekleri 
mekanlar oluşturacağız" dedi.

Vadilerdeki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, bu 
bölgelere atlı turlar ya da doğa yürüyüşleri 
düzenlenebilecek. Bu sayede, Kapadokya yöresinde 
turizm çeşitlenecek ve turistler daha uzun bir süre 
bölgede kalabilecekler.

TEŞEKKÜR
Biricik oğlumuz

Semih ULUSOY’un
Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesini 

kazanmasında emekleri geçen 
Gazi İlköğretim Okulu İdarecilerine, 

sınıf öğretmeni
Selim ŞAHİN

ve özellikle Gemlik BULUT 
Dershanesi'ne teşekkür ederiz.

Annesi Necla ULUSOY - 
Babası Hazer ULUSOY

TEŞEKKÜR
Oğlumuz

ONUR SİPER m
Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi 

sınavlarında göstermiş olduğu 
başarıda emeği geçen Atatürk 

İlkokulu Sınıf Öğretmeni 
Yadigar Buluç 

Bulut Dershanesi öğretmenleri 
Ahmet Bulut, Gülen Bozacıoğiu, 
Gülay Aksoy,Fatma Yılancı ve 

Behman Yılmaz a 
teşekkür ederiz.

Sema - Yalçın SİPER

TEŞEKKÜR
Kızımız

Özgecan GÜLER' in
Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi 

sınavlarında göstermiş olduğu 
başarıda emeği geçen Gazi 

İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmeni
Selim ŞAHİN’e

Gemlik Özel Körfez Fen 
Dershanesine ve öğretmenleri 

Nursen Güler’e, Şerife Tanyur’a, 
Macide Soyer’e ve

Selahattin Kar ataş’a 
teşekkür ederim.

Babası Kadri GÜLER

TEŞEKKÜR
Oğlumuz

Cemil Önder AKSOY’un Gemlik
Celal Bayar Anadolu Lisesini 

kazanmasında emeği geçen Sınıf 
Öğretmeni •

Özden BALCI, eşim ve annesi 
Gülay AKSOY ile

BULUT DERSHANESİ kurucusu
Ahmet BULUT'\a birlikte tüm 
Dershane öğretmenlerine gönül 

dolusu teşekkür ediyorum.

Babası Av. Ali AKSOY
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Tfursun 
BEKLENEN GÜN
Sisyphos'un cezasını 

Olıpnpos ’tangöfaüzüne 

uçurup, fapüfaü-tuzhı 

sulara danirlemiş 

granit fa leye yıldızlardan bırafacağun!

İfa fatle un-ufafadup 

faralar bukarlaşırfan geçmişe 

uzay treni bulutların üstünde 

J(euyorfauçuşunu yapacafa

Ve befaenengün 

bir baş fa doğaca/çgüneş!

21 ‘Temmuz 1996, Çemlifa 
mKiyELi

Önce biraz fransızdıfa 

fransız faldıfadiinyaya! 

Sonra abnanlaştıfabiraz 

italyano, ruso, sfano... 

‘Şiryanımız, her zaman arap 

aya-yaya. auglo-amerifano!..
t # *

Anadolu güneşimi 

famaştır dı gözlerimizi 

tarifi mi yuttu bizi!

Sir türdü olamadıfatürfayeli!

14 ‘Temmuz 1996, (Şendifa
•E^TEL TUZAğl 

Ah benim unut fanım 

buzgibi (şanlım 

Vurdum-duymazım!

(Halfaiçin halfa rağmen 

halfaan uzağım!

'/Aî^ı şrAlcA VAî^ı cîddî Erol gÜKÇAy
REFAH-YOL’UN KURULUŞ 

ÖYKÜSÜ
Refahyol Hükümetinin, kuruluş sebebi, 

soruşturma dosyalarının, karşılıklı olarak 
rata kaldırılmasına, bağlanıyor.

Soruşturma dosyaları da, önemli bir 
neden, ama tek neden, bu değil.

Bu hükümetin kuruluşunda, Sayın 
Erbakan ve Çiller’in ne kadar rolü varsa, 
Sayın Yılmaz ve Ecevit'in de, bir o kadar, 
rolü var.

- 1991 seçimleri sonunda, iktidarın 
büyük ortağı olan, Doğru Yol Partisi, “ses 
getiren bir yolsuzluk" dosyası, bulamadı.

Emlak Bankası yolsuzluğunu bulsaydı, 
belki de, iki eski İmar Bakanının, yüce 
divana gitmesine, gerek duyulmayacaktı.

Bir fiyat farkı olayının, Yüce Divana, 
intikal etmesi, ve bu fiyat farklarının, 
Doğruyol-SHP döneminde de, ödenme* 
sine devam edilmesi, kamuoyunu tatmin 
etmedi, ANAP’ı sinirlendirdi, hatta kin- 
lendirdi.

İşte böyle bir atmosferde kurulan, 
ANAYOL için, sıkıntılı günler başladı.

Refah Partisi ile, anlaşmalı olarak, gün
deme getirilen, “fasa-fiso dosyalar”, 
meclis genel kurulunda oylanarak kabul 
edildi.

“Fasa-Fiso dosyalar” diyorum. Çünkü, 
TEDAŞ dosyasının Başbakanı 
ilgilendirmediğini, önce Hüsnü Doğan, 
daha sonra Sayın Mesut Yılmaz basına 
açıkladı.

1991 yılında, Doğru Yol Partisinin yap
tığı hatayı, 1995 yılında, ANAVATAN 
Partisi, yapıyordu.

Bu olay, Refahı güçlendirdi. Doğru Yol 
Partisini, yeni arayışlara itti.

- Bir önemli sebeb de, Sayın Ecevit’in, 
her türlü oluşuma, direkt olarak katılma, 
yolunu tıkamasıydı. İkinci ANAYOL oluşu
mu için, kamuoyu yaratmaya çalışırken, 
Başbakan olmak yerine, kavga edecek 
ortaklar için “Danışma Konseyi” önermesi, 
herkese “Pes” dedirtti.

- Doğru Yol Partisinin, Koç-Holding 
ürünleriyle, ilgili suçlaması ile, Refah 
Partili, İstanbul Belediye, Baş kanının, 
Sarıyer’de yapılan, KOÇ Üniversitesine 
savaş açması, belki bu iki partiyi, ortak
lığa götüren, “bir yan etken” oldu.

Aslında, bu hükümetin ortaklarına yük
lenmek yerine, böyle bir oluşuma, neden 
olan etkenleri, iyi irdelemek gerekir.

İnşallah bu oluşum, Türk halkı için, 
“pahalı bir ders” olmaz.

Kimin ki talaşı tahtasından çoktur, 
İşte acemi marangoz denilen "O” 
dur.

“GUİTERMAN"
Yeni hükümetimiz, memurlara 
yapılan zam sonrası, o kadar 
pembe tablolar, çizdi ki.
"Ülkenin sınırsız kaynaklara, sahip 
olduğu" bunların, “en kısa 
zamanda, hayata geçirileceğini” 
duymak, ne büyük mutluluk.
İnsan kendi kendine soruyor. 
Bundan öncekiler, niçin bunları 
göremedi, başaramadı.
Yoksa.. Böyle bir kaynak yok da, 
bizi dolduruşa mı getiriyorlar.
Öyle veya böyle, durumu iki-üç 
ay içinde, anlayacağız.

Bu günkü sözü, iş yapmayan, 
sadece laf yapan, politikacılar 
“kafadan”, gönderiyorum.

KİM BİLECEK
Hizmetçi bebek bekliyordu. 

Evin hanımı kocasını sıkıştırdı. 
"Ayşe'nin çocuğu olacakmış."

- "Onun bileceği iş."
- "Ama çocuğun senden 

olduğunu söylüyor."
- “O da benim bileceğim 

İş."
-"Şimdi ben ne yapacağım.” 
- “O da senin bileceğin İş".. 
Bebek, çok tarafı etkiliyor.
Ama... Çözümün nasıl ola

cağı, henüz belli değil. Ülkenin 
sorunları, İnsanın aklına geliyor.

İç ve dış borçların, onbeş 
yıldır "yüzde-yüze” varan 
enflasyonun, hem anası, hem 
babası belli.

Ama... Hala çözüm yok.
Herkes, bebeğin kendisine 

ait olmadığını, savunuyor.

»BANKALARI EVLENDİRELİM”
Bir süre önce, Chase Manhattan ile 

Chemical Mitsui Bankalarının birleştiğini, 
"evlendiğini" biliyoruz.

Bu iki banka, özkaynaklarını birleştir 
diler. Şube ve personel sayısından tasarruf 
ederek, maliyetlerini düşürdüler.

Ve... Daha verimli ve daha karlı, bir 
döneme girdiler.

1996 yılı sonuna kadar, ülkemizde 
Kamu Bankalarının, özelleştirilmesi plan
lanıyor.

Şimdilik, Ziraat Bankası ve Halk 
Bankasının özelleştirilmesi, gündemde 
görülmüyor.

Geriye, Emlak Bankası ve Vakıflar 
Bankası kalıyor.

Vakıflar Bankası, zaten yan resmi, bir 
statüde. Özelleşme İçin ilk çalışmalara 
bile, başlamış durumda.

O zaman geriye, bir Emlak Bankası 
kalıyor.

Zaten, batık kredileri ile, kamuoyunu 
en çok meşgul eden, bu banka... Emlak 
Bankası.

Ne yapıyor, bu Emlak Bankası.
Yönetmeliği gereği, uydu kentler ve 

güzel siteler yapıyor.
Ve bu daireleri, açık arttırma yoluyla, 

onbeş-yirml milyar lirayı bulan, 
meblağlara satıyor.

Açık arttırmada, bu daireler milyarlar 
ödenerek, “beş dakikada" peynir ekmek 
gibi, satılıyor.

Alıcılar kim? Rjnt sahipleri ve zengin 
kişiler.

Peki.. Halktan, esnaftan alan kimse 
yok mu?

Tabi ki olması, mümkün değil.
Bu Emlak Bankası özelleştirileceğine, 

Halk Bankası ile birleştirilse olmaz mı?
Eğer, böyle bir banka evliliği olursa, 

iş adamları Emlak Bankasından elini de, 
çekmiş olur.

O zaman Emlak Bankası, hayata yeni 
atılan küçük esnafın konutu ve iş yerlerini 
yapmakla uğraşır.

Paralar, bazı kötü niyetli iş adamları 
tarafından “hortumlanmaz”, esnafın ihti 
yacını karşılar.

Siz ne dersiniz değerli okurlar?

‘Dağınığım, perişanım 

solgösterip sağ vuranım! 

Ah benim çıfaıaz sofağtm, 

oyuncağım, enteltuzağım!

6 Mayıs 1996, Ç endi fa 
MMüfal ÇEÇTİ

— (Bütün zaman (ann yöneten ve yönettiren (erine— 

Şenler fa

adam gibi adam 

olabilirsen eğer 

fanyalara dagerefafalmaz zindanlara da... 

Jabanellerde fahırlara da!

. Aürsın-satarsın, /çullanırsın atarsın 

hasta dagerefasana usta da 

hırsız, puşt, fa tU, diplomat da 

bazı tür işleri ihale edecefa paravanlar da... 

Cin olur adam çarparsın 

faltufaara farulup fayif çatarsın!

(fae fa

yap - işlet - devret 

zamanı geçti!
* * *

Şenler fa

yönetensin, yönettirensin!

Alışmış da olsan han-ıyağmaya 

zorunlusun be adam 

adam gibi adam olmaya! '

TMO, çiftçilere 3
Toprak Mahsulleri Ofisi Diyarbakır Bölge Müdürlüğü 

tarafından hububat alım kampanyası sürerken, bu yıl 
alınacak olan hububata karşılık çiftçilere 3 trilyon 30 
milyar lira ödenecek.

Bitlis, Diyarbakır, Van, Mardin, Batman, Malatya, 
Elazığ ve Siirt'te hububat alım kampanyası 11 Haziran 
1996'da başladı.

trilyon dağıtacak
Alım kampanyasının başladığı tarihten bugüne 

kadar 70 bin 843 ton makarnalık buğday, 49 ton 
ekmeklik buğday ve 201 ton da arpa alımı yapılarak, 
karşılığında çiftçilere 895 milyar liralık ödeme yapıldı.

Başlatılan kampanyanın Ağustos ayı sonlarına kadar 
devam edeceği, bölgede 130 bin ton buğday, bin ton 
da arpa aliminin yapılacağı ve karşılığında çiftçilere 3

GEMLİK REHBERİ
Gerekli Telefonlar
İtfaiye 1T0
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513105!
Polis Karakolu 513187'
Gar. Kom 513120 ı

Kaymakamlık
Kaymakamlık 5131051
Kaymakamlık Ev 513-| 059
C. Savcılığı 5131053
C. Savcı Yrd. 5132954
Emniyet M. 5131028

ULAŞIM
Uludağ Turizm 5131212
Aydın Turizm 513207 7

Resmi Daireler
TEK Arıza 5132066
TEK İşletme 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

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

Aygaz 
Özgaz 
Tekgaz 
Ocakgaz
Ergaz 
İpragaz 
Habaşgaz 
Likit gaz 
Yeni Likitgaz 
Alevgaz

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

TÜP DAĞITICILARI

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

513 12 95
514 17 00
513 16 37
513 1637
513 88 43
513 22 59
513 45 46
514 28 41
513 65 00
513 40 95

22 Temmuz 1996, cj e tuh fa

Tefabaşına “çofa belirsiz soyut!

Çjörece anlamı “nasıl" a yanıtla faşut!

13 Temmuz 1996, Ç endi fa

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi

TAKSİLER
5131821
5132467
5133240
5132324

Yalova -Sirkeci (Işgünlerl) 
05.50-13.05-17.00.

Tatil Günleri 06.30- 13.00-17.00
Deniz Otobüsü

Yalova -Kabataş (Işgünlerl) 
07.20-09.45-12.40-15.00-17.15-19.30 
Tatil Günleri 10.20-13.30-16.15-19.00

Yalova -Kartal (İş günleri)
07.30-09.10-10.45

Gemlik'te 
sinema günleri:

AİLE SİNEMASI
Bu hafta :
CESUR YÜREK

13.00-14.30-16.00-1 7.30-19.00-20.30 Tel: 513 13 29

trilyon 30 milyar lira ödeme 
yapılacağı bildirildi.

Makarnalık. buğdaylar
da birinci kaliteye 25 bin 
200, ikinci kaliteye 23 bin 
400, üçüncü kaliteye 18 
bin, ekmeklik buğdaylar
da, birinci kaliteye 18 bin 
900, ikinci kaliteye 18 bin, 
üçüncü kaliteye 17 bin 
100, dördüncü kaliteye 16 
bin 200, beşinci kaliteye 
15 bin 300, arpalarda da 
birinci kaliteye 14 bin 400, 
ikinci kaliteye de 13 bin 
500 liralık, kilo başına fiyat 
verildiği belirtildi.

Çiftçilerin desteklen
mesi amacıyla hububatta 
belirlenen fiyatların her ay 
500 lira ile 800 lira arasında 
arttırıldığını kaydeden 
yetkilililer, TMO'nun geçen 
yıl bölgeden alım yap
madığını hatırlattılar.
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GEMLİK özel körfez fen
DERSHANESI’ne

Dershanemize kayıtlı 108 öğrenciden aşağıda isimleri 
yazılı çocuklarımızın Gemlik Celal Bayar Anadolu 
Lisesine girmelerini sağlayan başta okullarındaki 

SINIF ÖĞRETMENLERİNE, Yöneticilerine ve değerli li 
katkılarından dolayı

Gemlik Özel Körfez Fen Dershanesine
ve öğretmenlerine gönülden 

teşekkür ederiz.

ÖĞRENCİ VELİLERİ

KRZRNRN ÖĞRENCİLER

Haşan Aydınlı 
Sinan Candalı 
Aysın Aşkın 
Seda Öztin 
Emre İstanbullu 
Elçin Erdoğan 
MünevverÖzkardeş 
Özgecan Güler 
Çağlar Aslan 
İsmail Kargı 
İlker Sinan 
Nihat Çalım 
Sinem Ayar 
Gökhan Üngören 
Ayşegül Kökçek 
Tuğba Özkan 
Nagihan Öztürk 
M. Kaan Kaya 
Sezer Yahyaoğlu 
Pınar Ayaz

Gemlik C. Bayar Anadolu L. 
Gemlik C. Bayar Anadolu L. 
Gemlik C. Bayar Anadolu L. 
Gemlik C. Bayar Anadolu L. 
Gemlik C. Bayar AnadoluJ.? 
Gemlik C. Bayar Anadolu L. 
Gemlik C. Bayar Apadolu L. 
Gemlik C. Bayar Anadolu L. 
Gemlik C. Bayar Anadolu L. 
Gemlik C. Bayar Anadolu L. 
Gemlik C, Bayar Anadolu L. 
Gemlik C. Bayar Anadolu L, 
Gemlik C. Bayar Anadolu L. 
Gemlik C. Bayar Anadolu L. 
Gemlik C. Bayar Anadolu L 
Gemlik C. Bayar Anadolu L. 
Gemlik C. Bayar Anadolu L. 
Gemlik C. Bayar Anadolu L 
Gemlik C. Bayar Anadolu L 
Gemlik C, Bayar Anadolu L. 
Gemlik C. Bayar Anadolu L.

Caner Mete Gemlik C. Boyar Anadolu L
Orçun Kavaklıpınar Gemlik C. Bayar Anadolu d
Elif Seyhan 
Şeref Yetiş 
Çiğdem Güven 
Esin Hazer 
Hande Ünver 
Elif Şen 
Sevgi Güleç 
Ebru Aydın 
Haşan Koçaş 
Levent Aydın 
Volkan Boğazköy 
Ömer Sinir 
Ceren Günay 
Burcu Gür 
Barış Özdemir 
Sümeyye Bayram 
Gizem Gülşen 
Zeynep Deniz 
Feyza Türüdü

Gemlik C. Bayar Anadolu L, 
Gemlik C. Bayar Anadolu L, 
Gemlik C< Bayar Anadolu L. 
Gemlik C. Bayar Anadolu L 
Gemlik C. Bayar Anadolu L. 
Gemlik C. Bayar Anadolu Lj 
Gemlik C. Bayar Anadolu U 
Gemlik C. Bayar Anadolu L. 
Gemlik C. Bayar Anadolu L. 
Gemlik C. Bayar Anadolu Lİ 
Gemlik C. Bayar Anadolu L| 
Gemlik C. Bayar Anadolu L. 
Gemlik C. Bayar Anadolu Lj 
Gemlik C. Baydr Anadolu L. 
Gemlik C. Bayar Anadolu L 
Nilüfer Anadolu Lisesi 
Kartal İmam Hatip And. Lis. j 
Akşehir Anadolu Llisesi



kÖRFEZ OFSET’TE
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

Gemlik Muhtelif Esnaf Odaları Başkanı İbrahim Talan müjdeyi verdi

EsnafreSanatkarıh Gazeteci Cemal 
Kırgız'a silahlı saldırı

İM yapabilecek
XO Kayhan Mahallesi’ndeki evinden eşi Necmiye 

Kırgız ile çıkan Cemal Kırgız, arkasından izleyen 22- 
25 yaşlarındaki bir genç tarafından ayağından 
tabanca ile vurularak, yaralandı. Olay, çeşitli kuru
luşlarca nefretle kınandı.

Olay Gazetesi Gemlik Temsilcisi Cemal Kırgız, 
geçtiğimiz hafta perşembe günü evinden çıktıktan 
sonra silahlı saldırıya uğradı. Gemlik SSK Hastanesine 
kaldırılan Kırgız'ın ilk tedavisi yapıldıktan sonra Bursa SSK 
Hastanesi Kalp Damar Hastalıkları bölümüne sevk edildi.

Kimliği saptanamayan ancak eşgali belirlenen saldır
gan olaydan sonra kaçtı. Saldırganın yakalanması için 
emniyet güçleri sürekli baskınlar düzenliyor.

■Gemlik Muhtelif Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim 
Talan, bugüne kadar yalnız Ticaret 
bdalarına kaydı bulunan 
«adamlarının ihracaat ve ithalat bel
gesi alabildiğini, bundan böyle ise 
Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar 
[Odalarına kayıtlı esnaf ve sanatkar- 
larından Oda'ya başvurmaları duru
cunda “İhracat ve İthalat belgesi” 
alması için işlemlerin başlatılacağını 
söyledi.

Talan, İlk belgeyi alan AYSAN 
Makina Adem Ay firmasının iki adet 
shrink makinasını Cezair'e göndermesi 
için bağlantı kurulduğunu, söyledi.

^rEsnafın etiket bulundurmasının 
yasal zorunluluk olduğunu da hatırla
tan İbrahim Talan, kontrollerde etiketi 
bulunmayan her mal için birinci sefer 
5 milyon lira para cezası uygu- 
lanacağını, ikinci ve üçüncü sefer
lerde ise bu cezanın İki katına, yük
seltileceğini hatırlattı.

Gemlik Muhtelif' Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası Başkanı, İlçe 
esnafına hizmet etmeyi sürdürdüklerini 
ve Bağ-Kur ile ilgili her türlü hizmeti ver
meğe başladıklarını hatırlattı. İlaç 
paralarını almak için Oda 'dan toplu
ca Bursa'ya görevli gönderildiğini 
hatırlatarak belge almak için de 
kendilerine başvurabileceklerini söyle
di.

Gemlik Muhtelif Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası Başkanı 
İbrahim Talan belge müjdesi 
verdi.

Haberi Sayfa 3'te

Olay Gazetesi Gemlik Temsilcisi Cemal Kırgız, evinden 
çıktıktan sonra kendisini izleyen tanımadığı birisi tarafın
dan tabancasını ateşlemesi sonucu yaralandı. Kırgız'a ilk' 
müdahalesi Gemlik SSK Hastanesinde yapıldı.

HAFTAYA BAKIŞ
O Kadri GÜLER

Gündemi Yakalamak
Türkiye'de ülkenin gündemini ne çabuk değiştiriyorlar 

görüyor musunuz?
Refah-Yol hükümetinin kurulmasından, Başbakanın memu

ra bol keseden zam yapmasından sonra, birden gündemin baş 
sırasını cezaevlerindeki açlık grevleri aldı.

Açlık grevlerine kulak asmayan iktidar, ölümlerin artmasına : 
bile kulak asmayarak sorunun tehditle çözülmesine hazır-1 
lanırken sanatçı, siyasetçi ve resmi kişilerden oluşan iyi niyet 
arabulucuları, ülkeyi tüm dünyada küçük düşürecek bir 
eyleme barışçıl çözüm buldu.

Olayın sevindirici yönü diyaloglarla akıtılan kanın durduru - 
labileceğidir.

Bunun en güzel çağrısını Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna 
dün yaptı.

Sağduyulu herkes, akıtılan kana çare bulunmasını istiyor. 
Analar, babalar gencecik evlatlarının bu körler döğüşünde 
ölmemesini istiyor.

Sayın Aktuna’nın söylediği gibi arık bir diyalog kurularak 
ülkeyi kan gölüne çeviren savaşın bitmesi için birşeyler yapıl - 
malı.

Ülkemizi seviyoruz, insanlarımızı seviyoruz, bu sağırlar 
I diyalogunun artık bitmesini istiyoruz.

CEVAP YOK
B- Geçtiğimiz haftalarda bir yerel gazetede, sözde gazetenin 
. başyazarı şahsıma yönelik birşeyler karalamış.
' Yazıyı dikkatlice okuyanlar, Sayın Başyazar’ın yazısını 
başkasına yazdırdığını görecekler.

Başyazara önerim, toplum içinde önce doğru konuş
masını ve düzgün bir mektup yazmasını öğrenmesi... Tom 
Miks, Teksas kültürüyle Başyazarlık yapılmaz.

Ayrıca, Sayın Başyazardan her hafta köşesini boş bırak
mayarak topluma yararlı yazılar yazmasını İsteriz.

Başyazarlık; kişisel sorunları daha ikinci yazıda okurlarına 
aktarmakla yapılmaz.

Sayın Başyazar size ve yazınıza verilecek cevabım yok.

Anadolu 
Lisesini 
kazananların 
kesin listesini 
yayınlıyoruz.

Gemlik Celal Boyar 
Anadolu Lisesine girme 
hakkını elde eden 108 
öğrencinin listeleri Okul 
Müdürlüğüne geldi.

Sınav sonuçlarının mek
tupla öğrencilere de 
bildirildiği açıklayan yetkili 
ter, okula kayıtlarının 12 
Ağustos tarihinde boşlaya
cağını duyurdular.

Gemlik İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğünden yapılan 
açıklamada İlk ve orta 
dereceli okullarda 1996- 
1997 eğitim ve öğretim yılı 
bu yıl 13 Eylül Pazartesi 
günü başlayacak. Köy 
okulları da aynı tarihte 
açılacak.

Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesini kazanan 
öğrencilerin adları ve aldık
ları puanlan 4. sayfamızda.

Belediye Fen İşleri ekipleri Hamidiye ve 
Cumhuriyet Mahallelerinde imar yollarını açıyor 

İmar yolu atağı
Gemlik Belediyesi Fen 

İşleri ekipleri Hamidiye ve 
C u m h u r i y e t 
Mahallesinde imar yol
larını açmaya hızla 
devam ediyor.

Belediye ekipleri, imar 
çalışmaları çok yoğun 
olarak süren Cumhuriyet 
Mahallesinde, inşaat
ların arasında bulunan 
yolları dozerlerle 
açarken, kot durumu 
uygun olmayan yerlerde 
ise peton perde inşaa 
ediyor.

Fen İşleri yetkilileri, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'yle yapılan 
anlaşma ile Hamidiye 
Mahallesinde açılan yeni 
köprünün yolunun asfalt
lanmasına başlandığını, 

' ilçenin birçok sokağına 
bu yaz asfalt kaplamaya 
devam edeceklerini 
söyledi.

Kaymakam 
Orhan Işın 
yıllık izine ayrıldı

İlçe Kaymakamı Orhan 
Işın, geçtiğimiz hafta yıllık 
izne ayrıldı.

25 gün izin kullanacak 
olan Kaymakam Işın'ın ye 
rjne Emniyet Müdürü 
Üzeyir Ergüven vekalet 
ediyor.

Alkollü simitçi kendini balkondan atarken son anda kurtarıldı

İntihar girişimi
Geçtiğimiz hafta salı günü Gazhane Caddesi Ersin 

Kıraathanesi üzerindeki Apartmanın beşinci katında otu - 
ran ve simitçilik yapan Ali adlı şahıs, alkolü fazla kaçırın - 
ca eşi ve çocuklarının gözü önünde ballkona çıkarak 
intihar etmeye yeltendi. Polislerin yarım saate yakın 
telkinleri yeterli gelmeyince simitçi Ali kendini balkondan 
boşluğa bıraktı. Ancak bu sırada Tuncay Aşkın adlı genç 
pencereden fırlayarak düşmekte olan simitçinin son 
anda bileklerinden yakaladı. Cesur kurtarıcı kendilerini 
izleyen yüzlerce kişi tarafından alkışlandı.

Haberi sayfa 3'te

DÖVİZLİ ASKERLİK...

FAKİRE ÖLÜM...

ZENGİNE YAŞAM 

BASAR MI FAKA 

KARADAYI PAŞAM!...

İnan
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^Sö^EMDEN
«■P' " Yılmaz AKKILIÇ

gazı ^OKum
Necati Kartal

ANAYASALAR II

12 can
Evet sonunda bitti, ama "12 

can" a mal olarak...
Acaba "ölüm oruçlan"nda can 

verenler, geleceğe olumlu bir mesaj 
bırakabildiler mi? Kimilerine göre 
bırakmışlardır; ama kimilerine göre 
bırakamamış hatta boş yere can 
vermişlerdir. Benim görüşüm, "insan 
yaşamı" nın hangi nedenle olursa 
olsun "pazarlık" konusu yapılma
ması gerektiği yönünde. Ne şu aşa
mada “devlet" i yönet-tiğni sanan
lar, ne de "goşizm" in laf anlamaz 
temsilcileri, insqn yaşamı üzerinde 
"pazarlık" yapma hakkına sahip 
olmalıdırlar.

12 ölü, 18 ölüm halinde “insan" ...
Bir önceki yazımda da altını çi 

zerek vurgulamaya çalıştım, Türkiye 
hızla açmaza süreklenmekte. 
Adalet Bakanı, sorululuğu tek başı
na yüklenmek zorunda bırakılmanın 
dehşetiyle, sorunu çözmeye çalışa- 
cağna, ipe sapa gelmez iddialarla 
öncellerini suçlama yolunu seçti. 
Cuma akşamı önce Star'da, ardın
dan Kanal D'de, sonra bir ölçüde 
de atv'de SHP'li ve-CHP'li Adalet 
eski bakanlarını suçlama yolunu 
seçti.

Bakan Kazan “devlet adamı" 
nosyonunudan ne denli uzak ve 
hatta bir bakıma “kasaba avukatı" 
düzeyinin üstüne çıkamamış 
olduğunu, bir soru üzerine "Beni 
yabancı basın, yurt dışındaki bir
takım kuruluşların mektupları ırgala ■ 
maz" yanıtını vererek gösterdi. Ama 
eski Bakan Seyfi Oktay da altta 
kalmadı, köklü çözümlere karşı 
çıkanların temsilcisi olarak nitelediğ 
Kazan'la yandaşlarını, "Şimdi bura
da 'karga' gi-bi ötenler" oiye tanım
ladı. Aynen böyle...

Türkiye'de siyasetin gradosunu 
düşürmek için ne gerekirse yapılıyor. 
Örneğin yılların siyasetçisi Ecevit, 
insan yaşamının söz konusu olduğu 
bu olayda bile, kendisinden bekle
nileni yapacağına , yani soruna 
olumlu katkı sağamaya çalışacağ- 
na, artık iyice tepki çeken hırslı 
tavrıyla, sorumluluğu, siyasetteki tek 
rakibi CHP'nin sırtına yüklemeyi 
yeğiyor -ama bu kez bazı DSP mil
letvekilleri de isyanın eşiğine geldi-.

Erbakan bile, Çiller bile, Yılmaz 
bile susmayı akılcı bulmuşken, 
Ecevit'in, Bakan Şevket Kazan'la 
aynı cephede buluşması hazin bir 
"tecelli" olmaktan öte, galiba bu ül
kenin “kara” yazgısı. Celal Doğan 
haklı mı ne:

“Solun İki katili, Ecevit ve Baykal 
çekilmeli!.." * * *

Bir ülkeyi yönelebilmenin ve 
ulusal birliği koruyabilmenin birincil 
koşulu, ulusu oluşturan kesimlerin ve 
bireylerin, birbirlerine karşılıklı 
“sevgi”, “saygı" ve "hoşgö-rü"yle 
yaklaşabilmelerini sağlamaktır.

Kesimleri ve bireyleri birbirlerine 
karşı kışkırtmaktan, tarihin derinlik
lerinde kalması gereken “etnik" 
veya "dinsel" motifleri tahrik ederek 
toplumu "düşman" kamplara 
bölmekten siyasal çıkar umanlar, 
ulusal birliği koruyamazlar. '

Devlet'i en kolay yol olduğu 
sanısıyla, kesimleri veya bireyleri bir
birlerine karşı mevzilendirerek 
yönetebileceklerini sananlar, kısa 
zamanda "mozaik” in çatlamasına 
ve dökülmesine yol açarlar. Oysa o 
çatlayan, dökülmeye başlayan 
"mozaik" i yeniden bir araya 
getirmek, toplayıp onarmak çok zor 
olur.

Ve ülkede -hangi nitelikte olursa 
olsun- eğer "terör" ün önü almamı 
yorsa, uygulanan yöntemlerde yan
lışlık olduğu artık düşünülmeli, hem 
de daha fazla zamanı yi-tirilmeden 
düşünülmelidir. Devlet, “ayrılıkçı 
terör" ün veya gözü kara "goşist” 
çe-telerin üstesinden gelmenin 
daha gerçekçi, sonuç verici yollarını 
bulmak zorundadır.

Doğu'nun, Güneydoğu'nun 
dağlarında "asker” imize, kentleri 
mizde "polis" imize kurşun sıkan 
teröriste, Devlet aynı yöntemlerle 
karşılık vermez, vermemelidir. Dev
let, kesimler ve bireyler arasındaki 
çelişkileri artırıcı, çekişmeleri şid- 
detlendirici davra-nışlarda bulun
maz, Devlet "intikam" almaz.

Devlet, "suçlu" yurttaşlarının da 
koruyucusudur.

Bir büyük ilin emniyet müdürünün, 
alçakça bir terörist saldırı sonucu 
“şehit" düşen polisini gözyaşlarıyla, 
yüreği yanarak son yolculuğuna 
uğurlaması doğal şeydir. Çok iyi 
anlıyorum bunu, acısını paylaşıyo
rum. Ama öte yandan o emniyet 
müdürünün yazar-çizer takımını, "O 
meşhur kalemşörler neredesiniz? Bir 
başsağ-liğini bile çok mu görüyor
sunuz?" türünden ucuz polemiklerle 
hedef gösterme ve kamuoyunun 
bilincini saptırma gayretkeşliğne gi 
rişme hakkı bulunmadığını düşünü 
yorum.

Onca deneyim sahibi o emniyet 
müdürü, önce, "Acaba yıllardır 
neden sonuç alamadık?" diye 
düşünmeli, ondan sonra “bilinç 
saptırma" ya kalkışmalıdır...

Şimdi sorum şu: Sonunda bir 
küçücük ödünle "aç ölüm" lerin 
önüne geçilebildiğine göre, ne diye 
"12 can" ın yitimine değin direttiniz 
Sayın Kazan? Hani bunlar, kantinler
den yiyecek depo etmişlerdi de, 
yalandan "ölüm orucu" na yat
mışlardı?

Devlet adamlığı ciddiyet ister. 
Devlet adamlığı, "sağ" a da, “sol" a 
da aynı mesafede durmayı gerek
tirir. Ne var ki, “şeriatçı terör" ün 
ücretsiz avukatlığını üstlenmeye 
koşanlardan, "devlet adamı" 
davranışı beklemek galiba haksızlık 
oluyorl

Sayın Şevket Kazan, Sayın Kemal 
Yazıcıoğlul

O beğenmediğiniz, hedef göster 
diğiniz "aydınlar" ve ömrünün yarıya 
yakınını demir parmaklıklar arkasın
da geçirttiğimiz Eşber Yağmurderell 
olmasaydı, Türkiye'nin saygınlığı 
daha çoook aşınırdı...

Hiç değilse bunu anlayabildiniz 
mİ?

■
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Geçen sayımızda "anayasacılık" 
akımının hangi tarihsel dönemde ortaya 
çıktığını açmıştık.

Kavram olarak İncelediğimiz 
"anayasa”nın, seçim sistemi ve diğer 
yasalarla olan bağlantılanmasını da 
tartışmıştık.

Bugün OsmanlI ve Cumhuriyet 
Türkiyesi'nde anayasaları açmaya 
başlayacağz. incelememiz daha çok, 
1961 Anayasasına gelinceye kadar 
mevcut anayasaların işlerliğini tartışa
bilmek ve kısmen dünyadaki diğer sis
temlerle bağlantılamak/karşılaştırmaktır.

I. ve II. MEŞRUTİYET 
(ANAYASALARI)
Batı'daki anayasacılık akımının 

aksine OsmanlI İmparatorluğu'nda, 19. 
yüzyıl boyunca beliren hareketlerin sınıf
sal niteliği kesin çizgilerle ortaya çık
madı. Başlangıçtaki “Islahat Fermanları” 
ve onların arkasından gelen Birinci 
Meşrutiyet, daha çok devlet 
memurluğundan yetişme bir avuç 
insanın, çöken devleti kurtarmak için 
düşünebildikleri ve genellikle Batı’dan 
aktardıkları çarelerden ibarettir. 
Arkasında ulusal burjuvazinin ağırlığnın 
bulunmadığı bu hareketleri, tam 
anlamıyla birer burjuva reformu saymak 
mümkün değildir.

Birinci Meşrutiyet; biçim bakımından 
da Batı'daki örneklerine benzeyen tam 
bir parlementer sistem, yani parlamen
toya karşı sorumlu bir hükümet düzeni 
getirmemiştir. Hukuk kuralları yönünden 
parlamenter sistem için önemli olan, 
yasama yetkisinin gerçek anlamda 
hükümdardan parlementoya geçmiş 
olması ve hükümetin de yasama yet 
kişini kullanan bu meclise karşı sorumlu 
sayılmasıdır. Birinci Meşrutiyet'le gelen 
yönetim biçimini bu iki açıdan da parla? 
menter sistem saymak zordur. Yasa 
önerilerinin padişah tarafından uygun 
bulunması zorunluluğundan başka, 
bakanların hükümdardan başka 
hiçkimseye hesap vermek zorunda 
olmayışları da ilk OsmanlI Meşrutiyetini 
bir parlamenter sistemden çok “parla
mentonun varlığıyla yumuşatılmış mut
lak hükümdarlık sistemi” ne yaklaştır
maktadır.

İkinci Meşrutiyet ise, OsmanlI devlet 
sistemine parlamenter nitelik kazandıran 
bir dönemdir. Ağustos 1909‘da yapılan 
anayasa değişikliği, parlamentoya 
sunulacak yasa önerilerinin padişahça 
uygun görülmesi zorunluluğunu ortadan 
kaldırdı ve bakanların genel hükümet 
politikasından dolayı birlikte, kendi 
bakanlıklarının işlerinden dolayı da tek 
başlarına Meclis-i Mebusan'a karşı 
sorumlu olacaklarını belirterek, parla
menter sisteme geçişte biçim bakımın
dan kalan eksiklikleri gidermiş oldu. .

KURTULUŞ SAVAŞININ 
ANAYASA DÜZENİ
Kurtuluş Savaş ı Türk toplumunun tari

hinde iki büyük oluşumun kesişme nok
tası sayılabilir. Birinci oluşum padişah 
egemenliğinden ulusal egemenlik 
kavramına geçişdir. İkinci oluşum ise bir 
ulusça verilen ölüm-kalım savaşıdır. Bu 
kesişmeden çok güçlü bir dinamizm 
doğmaktadır.'Kurtuluş Savaşı'na aynı 
zamanda bir “ihtilal” niteliği veren de 
budur.

TBMM'nin 23 Nisan 1920'de toplan
masıyla birlikte Türk Anayasa tarihinde 
egemenliğin kaynağı ve kullanılışı 
bakımından çok önemli bir değişiklik 
olmuştur. Eski anayasalarda padişahın 
yetkilerinden bir kısmı “yasama" yetkisi 
olarak parlamentoya geçmiştir. Oysa 
TBMM, Ankara'da İlk ortaya çıkış 
biçimiyle sadece yasama yetkisini kul
lanan basit bir parlamento değildir, 
bütün yetkiler onda toplanmıştır. 20 
Ocak 1921 tarihli “Teşkilat-ı Esaseye 
Kanunu” bu yetkilerin bir devlet düzeni 
içinde nasıl kullanılacağını belirten bir 
belge niteliğini taşır. Bu aslında OsmanlI 
devlet sisteminden farklı ve yepyeni’ bir 
devlet sisteminin anayasasıdır. Bu sis
teme bazen “meclis hükümeti sistemi" 
de denir. İlk örneğine Fransız ihtllall'nin 
“La Convention natlonale" döneminde 
rastlanır. Bu nedenle “konvanslyonel sis
tem" adıyla anılan bu sistemde, 
yasama ve yürütme, hatta bazen de 
yargılama yetkileri bir mecliste toplanır. 
Yasalar meclis tarafından yapıldığı gibi, 
yürütme İşleri de “İcra Vekillerinin Suret-1 
İntibahına Dair" yasaya göre "İcra

Vekilleri Heyeti” nce yürütülür. Vekiller 
arasında çıkan anlaşmazlıkları da 
Meclis çözerdi. Düzenli ordu ise “Büyük 
Millet Meclisi Hükümeti Ordusu" I 
ünvanını taşıyordu. İstiklal I 
Mahkemeleri’nin üyeleri yine Meclis 
tarafından ve Meclis içinden seçilirdi. 4 I 
Kasım 1920'de çıkarılan bir yasayla, I 
meclisçe yapılacak vekil seçimi İçin I 
adayların meclis başkanınca göste I 
rllmesi kabul edildi. Meclis başkanı, bu 
sıfatı dolayısıyla İcra Vekilleri Heyeti’nin 
de başı durumundaydı. 8 Temmuz 
1922'de çıkarılan bir yasayla.eski usule- 
dönüldü.

29 Ekim 1923’de devlet şeklinin 
Cumhuriyet olduğu ve 
Cumhurbaşkam'nın TBMM Genel 
Kurulu'nca kendi üyeleri arasından bir 
seçim dönemi için seçileceğ hükümleri 
getirilerek, Cumhuriyeti ilan eden yasay
la önemli bir adım atılmış oldu. Bu 
yasaya göre Cumhurbaşkanı, meclis 
üyeleri arasından .başbakanı seçecek; 
başbakan da yine meclis üyeleri arasın! 
dan öbür bakanları seçtikten sonra 
Bakanlar Kurulu'nun bütünü cumhur! 
başkanı tarafından meclisin onayına 
sunulacaktır. Bu gelişme 1924 Anayasası 
ile tamamlanmıştır.

1924 ANAYASASI
1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu,! 

anayasa hazırlamak üzere seçilmiş özel 
bir kurucu meclisin yapıtı değildir. 20 
Nisan 1924'te kabul edilen bu anayasa, 
her ne kadar parlamenter sistemi kur-, 
mayı hedef almışsa da 1920 geleneğin
den kapamamış, meclis üstünlüğü 
anlayışı, birçok açıdan 1924 
Anayasası'nda da izlerini sürdürmüştür.

1921 Anayasası'nın egemenlik 
anlayışı 1924 Anayasası'na olduğu gibi 
yansımıştır. 1924 Anayasası, “Egemenlik] 
kayıtsız şartsız milletindir" dedikten 
sonra, ulus adına egemenlik hakkını kul
lanmanın yalnız TBMM’ye ait bir yetki 
olduğunu belirtmekte, Türk ulusunu 
ancak bu meclisin temsil edebileceğini 
söylemektedir.

TBMM'ye verilen yasatan yorumlama] 
yetkisi ile tüzüklerin yasalara aykırılığını 
inceleme yetkisini de meclis hükümet 

I sisteminin birer uzantısı olarak görmek 
I gerekir.

1924 Anayasası'nın parlamenter sisi 
teme kayan yönleri ise şöyle 
özetlenebilir; Meclisin yürütme erkini 
ancak Cumhurbaşkanı ve Bakanlar 
Kurulu eliyle kullanabileceğim 
öngörmektedir. Böylece yasama yetkisi-! 
ni doğrudan doğuya kullanan meclise, 
karşı yürütme erki bakımından bir görev 
ayrılığı sağlanmış olmaktadır. Bu, sis
temin parlamenter niteliğ bakımından 
yeterli sayılır, zira klasik olarak yasama, 
yürütme ve yargı diye ayrılan güçler 
ayrılığı bugün ancak başkanlık siste
minde geçerlidir.

Çağımızda siyasal yaşamın 
vazgeçilmez unsurları haline gelen 
siyasal partilerin, iktidara geldiklerinde 
parti disiplini sayesinde hem yasama, 
hem de yürütme organına egemen 
olmaları, bunlar argsında varsayılan 
ayrılığı soyut bir düzeye indirgemiş ve bu 
organlar arasında sistemin işlemesini 
sağlayan bir kaynaşma yaratmıştır. Bu 
nedenle parlamenter sistemlerde 
yasama ve yürütme arasındaki ayrılık, 
yalnızca görece görevlerin ayrılığı 
bakımındandır.

1924 Anayasası sistemine parla
menter nitelik veren bir başka özellik, 
bakanların meclis karşısındaki kişisel 
sorumlulukları yanında “birlikte (toplu) 
sorumluluk” esasının da kabul edilmiş 
olmasıdır. Oysa 1921 sisteminde vekiller 
arasında çıkacak anlaşmazlıklarla 
meclis tarafından çözüleceği esası be 
nlmsenmişti.

Cumhurbaşkanın görev ve yetkileri 
de 1924 Anayasası'nda parlamenter sis
temin gereklerine uygun biçimde 
düzenlendi. Cumhurbaşkanının siyasal 
sorumluluk taşıması, parlamenter sis
temin bir özelliğidir. Bunun aynı sistem 
içindeki karşılığı cumhurbaşkanının yel 
kilerinin devletin başı sıfatıyla taşıyacağı 
sembolik yetkilerden İbaret sayılması, 
yürütmeye İlişkin yetkilerin ise sorumlu- 
luğunu yüklenen başbakan ve ilgili 
bakanlara yd da genel olarak Bakanlar 
Kurulu’na alt olmasıdır.

Haftaya buluşuncaya kadar mutlu 
kalın.
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GazetecBemal Kırgız'a silahlı saldırı
Ö Kayhan Mahallesi’ndeki evinden eşi Necmiye Kırgız ile çıkan 

Cemal Kırgız, arkasından izleyen 22-25 yaşlarındaki bir genç tarafından 
ayağından tabanca ile vurularak, yaralandı. Olay, çeşitli kuruluşlarca 
nefretle kınandı.

Bursa Olay Gazetesi Gemlik Temsilcisi 
Cemal Kırgız, evinden çıktıktan sonra 
arkasından yaklaşan bir kişi tarafından 
ayağından silahla vurularak yaralandı.

Olay, geçtiğimiz hafta perşembe 
günü saat 09.15 sıralarında Kırgız'ın otur - 
duğu Kayhan Mahallesindeki evinden eşi 
Necmiye Kırgız ile birlikte çıktıktan sonra 
meydana geldi. Eşinin kucağındaki 
çocuklarını annelerinin evine bırakan 
Kırgız Ailesi, Gazete bürosuna dönerken 
sokakta kendini arkasından izleyen bir 
kişinin üzerinde taşıdığ silahı, bacakları
na ateşlemesiyle. Gazeteci Cemal 
Kırgız, sol ayağından yaralandı. 22-25 
yaşlarındaki zorba olaydan sonra kaçtı.

Yaralı Gazeteci , Gemlik SSK 
Hastanesine kaldırıldı. İlk tedavisi yapılan 
Kırgız'ın bacağındaki kurşun çıkarılmadı.

Cemal Kırgız, doktorların incelemesin - 
den sonra Bursa SSK .Hastanesi Kalp ve 
Damar Hastalıkları bölümüne sevk edildi.

Gemlik Emniyet Müdürü Üzeyir 
Ergüven, saldırganın mutlaka 
yakalanacağını, eşkalin belirlendiğini 
söyledi.

Gazeteci Cemal Kırgız'ın silahla 
yaralanmasının nedeninin Olay

Gemlikspor sezonu açtı

ıllanan meçte 
ıdan bir 
ktadıı. 8u, s- 
ğ bakımmU 
ılarak yasan 
ayrılan güçlü 
>aş kanlık sisli-

al yaşan*

K İlçemizi Bursa birinci amatör kümede 
temsil eden, Gemlikspor, 1996-97 sezo- 
Inunu törenle açtı.
B Geçtiğimiz hafta cumartesi günü saat 
|15.00'de Atatürk Anıtına çelenk koyan 
kulüp yöneticileri saygı duruşundan 
[sonra, ilçe stadına giderek burada 
[Gemlikspor Genç takımı ile Hollanda 
lOdense takımları arasındaki karşılaş- 
mayı izlediler.
| Gemlikspor Genç takımının fırtına 
[gibi'estiği karşılaşmada gençlerimiz, ilk 
[yarıda rakip kaleye üç gol attı. 27. 
dakikada Soner, 40. dakikada Ahmet 
Çelik, 44. dakikada Hüseyin'in golleriyle 

ilk yarıyı bitiren gençler, ikinci devreye 

iAlkdlü simitçi kendini balkondan atarken son anda kurtarıldı 

intihar girişimi
haline gele* I Gazhane Caddesinde

□ geldiklerin» [geçtiğimiz hafta mey- 
hemyoson® Edana gelen olayda.
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ıdirgemşvet»1 
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evinin balkonuna çıkan 
Ve alkollü olduğu sap
tanan simitçi Ali kendini 
balkondan atacağı sıra- 
da Tuncay Aşkın adlı 
Bahis tarafından kur
tarıldı.
I Üçüncü kez intihar 
teşebbüsünde bulun

temine poü°' 
r başka öze* 
sisindeki kişi-- 
“birlikle (UF 
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teminde 
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ileceği esası

duğu öğrenilen simitçi 
(Ali'nin son intiharı sırasın
da aşırı alkol yüzünden 
bunalıma girdiğ ve evin
de çocuklarının da 
bulunduğu bir sırada 
balkona çıkarak kapısını 
kapatarak balkon demir
lerinin üzerine çıktı. Bir 
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anda ayaklarını boşluğa 
[atan simitçi Ali bir 
taraftan da “annem 
öldü, ben de öleceğim” 
[diye bağırmaya başladı.
I İntihar girişimindeki bir 
Şahsın balkonun demirlik- 
Jerinde gören çevre halkı 
pir anda binanın etrafına 
doldu. Yaklaşık"30 dakika 
balkon demirlerinin 
pzerinde ayakta duran 
Ve kendjni öldüreceğini 
söyleyen simitçi Ali, intihar 
[girişimini durdurmak 
pteyen polis yetkililerini 
dinlemedi.

Bu arada olayı duyan 
ve bina önüne gelen 
Tuncay Aşkın(33) adlı 
genç, simitçinin dairesine 
çıkarak intihar girişimini 
durdurmak istedi, ancak 
ilk aşamada başarılı ola - 
madı. Daha sonra 
odanın perdelerini ka 
patarak, penceresini 
açtı. Bu anda bunalımlı 
simitçi kendini boşluğa 
bıraktı. Aym anda ise, 
Tuncay Aşkın oda 
penceresinden atla
yarak, yere çakılmak 
üzere olan simitçiyi kol
larından yakaladı ve 
ölümle burun buruna 
gelen simitçi, büyük bir 
şans eseri kurtarıldı.

Bu arada caddede 
toplanmış bulunan 
yüzlerce meraklı kurtarıcı 
Tuncay Aşkın'ı dakikalar
ca alkışladı.

Simitçi Ali daha sonra 
ailesinin . gözyaşları 
arasında polisler tarafın
dan teskin edildi.

Ekonomik durumunun 
alkol ve kumar yüzünden 
bozulması sonucu sık sık 
ruhi bunalıma girdiği ve 
daha öncede iki kez inti
har girişiminde bulun
duğu öğrenildi.

1
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Gazetesinde yayınlanan Gemlik ve 
Küçük Kumla da polis ve jandarmanın 
yaptığı operasyonlarla ilgili bir ha berde 
mafyasının belinin büküldüğünün ifade 
edildiğini ve yaralama olayının bu 
çevrece yaptırılmış olabileceği sanılıyor.

KINAMALAR
Gazeteci Cemal Kırgız'ın ayağından 

tabanca ile yaralanması olayından 
sonra Çağdaş Gazeteciler Derneği 
Güney Marmara Şubesi tarafından yap- 
tığ açıklamada, son zamanlarda basın 
mensuplarına karşı saldırıların yoğun- 
laştığnı, Olay Gazetesi Gemlik Temsilcisi 
Cemal Kırgız'a yapılan saldırıyı kınadık
larını, suçluların bir an önce yakalanarak, 
Adalet önüne çıkarılmasını istedi.

Öte yandan Bursa Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı da gazete
ci Cemal Kırgız'a yapılan silahlı saldırıyı 
nefretle kınadıklarını belirterek, suçluların 
bulunmasını istedi.

İlçe Emniyet Müdürü Uzeyir Ergüven, 
saldırganın eşkalinin belirlendiğini, çeşitli 
baskınlarla operasyonların
sürdürüldüğünü, saldırganın en kısa 
zamanda yakalanarak, Adalet'e teslim 
edileceğini söyledi.

de hızlı girdiler.
AÇILIŞ TÖRENİ

İlçe Emniyet Müdürü Üzeyir Ergüven, 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Ateşli, DYP 
İlçe Başkanı Yüksel Yıldırım, ANAP İlçe 
Başkanı Adnan Tekin, Gemlikspor 
Yöneticileri ve Gemlikli sporseverlerin 
katıldığı 1995-97 açılışında konuşan 
Gemlikspor Başkanı Zeki Gemicioğlu 
yeni sezonda sporcularından başarı ve 
centilmenlik beklediğini, sezonun 
herkese hayırlı Uğurlu olmasını dilerken, 
Gemlikli sporseverlerin takımlarını 
desteklemelerini istedi. Kurban kesilerek 
ve çift kale karşılaşma ile Gemlikspor 
yeni sezona girdi.

Dikkatsizlik ölümüne neden oldu.

Kumla’da 
elektrik 
can aldı

Küçük Kumla'da 
Tangör Apartmanında 
pajur takmakta olan Sadi 
Çam(28), adli şahıs, elek
trik akımına kapılarak 
yaşamını yitr di.

Olay, Gültekin Sitesi 
Tangün Apartmanının bir 
dairesindeki alimünyum 
panjuru pencerenin dışına 
takarken meydana geidi.

Elindeki profil pancu- 
runpencerenin önünden 
geçmekte olan elektrik tel
lerine dokunmasıyla elek- * 
trik akımına yakalanan iki 
çocuk babası Sadi Çam, 
üçüncü kattan aşağıya 
düşerek, feci şekilde öldü.

Genç şahısın ölümü 
çevrede üzüntü yarattı.

Küçük Kumla jandarma 
Komutanlığı olayla ilgili 
soruşturmaya başlarken, 
evlerin çok yakınlarından 
geçen elektrik tellerinin 
uzaklaştırılması istendi.

Mil
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■. Emin Dalkıran 
Kordonu'nda bulunan ve 
yaz-boyunca yakılmayan 
elektrik direkleri Küçük 
Kumla Belediyesi tarafın
dan:- sahil yolu çevresine 
dlkfâi.

Kûmla Belediyesi 
tarafından boyanarak, 
dpdnlan ve aydınlatılan 
elektrik direkleri sahil 
baytına güzellik katarken, 
Emin Dalkıran Kordonuna 
dikilecek olan beton 
direklerinin siparişlerinin 
ye.t:il.diği ve önümüzdeki 
günlerde ilçemize getirile 
fek; yerlerine konulacağı 
açıklandı.

Sokak 
kopekleri 
vuruluyor 
f Gemlik Belediyesi ilçe 

sokaklarında başıboş dolaşan 
aşısız köpekleri öldürmeye 
başladı.
y - Spn zamanlarda ilçemizde
ki köpeklerin artması üzerine 
kuduz tehlikesi nedeniyle 
köpekleri itlaf edildiğ öğrenil
di..-: •

Gonca YERLİYURT =

BİR KAÇ İYİ HABER
Ve Ağustos'da geldi. Yazın bu en sıcak ayında 

herkes nefes alabilecek bir yer peşinde. Kimi 
denizde, kimi dağda kendini dinliyor, vücudunu 
dinlendiriyor. Peki sağlıkla ilgili son gelişmelerden 
haberiniz var mı? Form Sante'deh derlenen bir 
kaç iyi ve kötü haberi dikkatinize sunuyoruz. İlginizi 
çekeceğine inanıyorum.

Uykusuzluğa nihayet bir çare bulunacak gibi 
görünüyor. La Jolla'daki Scrippş Araştırma 
Enstitüsü'nden bir grup biokimydcı, "oleamlde" 
adı verilen bir kimyasal belirlediler. Oleamlde, 
beyin tarafından üretiliyor ve uykuyu düzenleme 
özelliğine sahip. Kendinizi uyanık kalmaya zor
ladığınız zamanlarda, beyin bu maddeyi maksi
mum düzeyde salgılamaya başlıyor; uyumaya 
ba^ladığnız andan itibaren de salgılanma duru 
yor.

Kalp hastalıkları üzerine araştırma yapan 
uzmanlar, sigara tiryakilerinin kesinlikle normalden 
daha fazla C vitamini almaları gerektiğini belirti 
yorlar. Bilindiği gibi, sigaranın hızlandırdığı oksi- 
dasyon süreci, pek çok ciddi sağlık sorununa yol 
açabiliyor. Sigara tiryakileri, günde 2 gram C vita
mini alırlarsa, oksidasyon yüzde 30'luk bir düşüş 
kaydediyor. Konuya ilişkin yapılan bir diğer araştır
maysa, C vitamininin damar sertliğinden şikayet 
eden sigara tiryakilerine enjeksiyon yoluyla ve 
rilmesinin yararlarını ortaya koyuyor.

Günlük hayatın koşuştur maçası içinde ne yazık 
ki spor yapmaya pek vakit ayıramıyoruz. Ama 
mutlaka ayırmalıyız. Nitekim orta yaşı geçmiş ve 
spor yapmayan erkekler arasında diabet son 
derece yaygın. Bilindiği gibi, şeker hastalığı olarak 
da bilipen diabet ile körlük, böbrek yetmezliği ve 
kalp hastalıkları arasında ciddi bir bağ var. Oysa 
uzmanlar haftada 40 dakikalık hafif egzersizin dia
bet ihtimâlini azaltmaya rahat rahat yeteceğini 
söylüyorlar.

Aslında 50 yaşın altındaki kadınlarda göğüs 
kanserine pek sık rastlanmıyor. Ancak 50 yaşın 
altındaki kadınlarda ortaya çıkan göğüs kanser
leri, son derece hızlı yayılıyorlar. Yedi yıl boyunca 
araştırmaya alınan 28 bin kadın arasında göğüs 
kanserine yakalananların çoğunluğu. 50 yaşın 
üstünde. Bu hastalığa yakalananların sadece 
dörtte biri 40 yaş civarında, Ancak azınlıkta kalan 
bu ikinci gruptaki kadınların hastalıkları son . 
derece hızlı bir şekilde yayılıyor. Bu nedenle de 
kadınların düzenli olarak kontrollerini yaptırmayı 
ihmal etmemeleri gerekiyor.

HÂr-Anıfl S-ofeETi

Tarih içinde Gemlik ve Havalisi

YUNAN GİDERKEN
I zengin olmuşlar. Böyle söylerdiydi bir 
zamanlar.

Eveet.. Gemiler gelip gidiyordu işte, 
alıp alıp götürüyordu Rum ahaliyi. İtiş 
kakış yoktu deniz kıyısında, belli ki bir 
sırası vardı herkesin. Bir düzen içinde 
biniyorlardı sandallara, deniz köpük 
köpük, sandallar yarıdan çok batmış 
suya, çifter çifter kürekçiler. 
Sandalcılar, kürekçiler hep Türk. Daha 
önceden bir kinleri yok ki bu insanların 
birbirlerine. Yıllar yılı birarada 
yaşamışlar.. Ama bugün başka herşey. 
Yunan askeri karaya çıktı, Rum ahaliye 
bile bir azgınlık geldi. Halk bir şey yap
madıysa bile Rum çeteler, Ermeni 
çeteler Türk'e eziyette bulundu. Ve bu 
Rumlar inanı yorlardı ki yapılan bunca 
eziyetin kini yedi sülaleye sürecektir. 
Samanlı'nın üzerinde inan Türk kuvvet
leri kendilerinden de hesap soracaktır.

Bu korku ile atladılar denize. Sandal 
bulamayanlar yüze yüze ulaşmaya 
çalıştı gemilere. Yüzme bilse de atladı, 
bilmese de atladı..

Dostluklar yok olmuştu artık.
Sadece muharebenin korkunç yüzü 

idi İnsanlara görünen, ve onları çılgınca 
davranışlara sürükleyen.."

Haftaya : "YUNAN GİDERKEN "

Annemin anılarından:
“Deniz kıyıları ana-baba günüydü o 

sıralarda. Kızılhaç gemileri açıkta 
demirliyorlardı. Rum ahalide ise gece 
ler boyu, hatta bir kaç gün önceden 
bekleme başlıyordu kumsalda. 
Denklerinin üzerine oturuyor, orada 
uyuyor, ama gözlerini hiç denizden 
ayırmıyorlardı. Genellikle kadınlar ve 
çocuklardı bu sahildekiler. Erkekler 
pek görünmüyorlardı ortalıklarda. 
Görünseler bile, ağızlarını bıçak açmı 
yordu. Kaşlar çatık, boyun eğri, gözbe- 
beklerde kin, en çok da korku. Gemiler 
gelince, açıkta demirleyince çıkıyor
lardı, bu adamlar ortalığa.

Kimileri çok varlıklıydı. Küpler 
dolusu, çekmeceler dolusu altını, 
elması vardı. Herşeyi beraberlerinde 
götüremiyorlardı besbelli. Gün olur 
yeniden dönerler evlerine, doğup 
büyüdükleri yerlere. Dediler ki, 
Gemlikte, bu çok zengin Rumların 
evlerinin bodrumlarına ne servetler 
gömmüşler de onlardan sonra bu 
evlere sahip olan İslamların kimileri bu 
altınları, bu mücevherleri bulmuşlar. 
Beş parasız diye bilinenler, birdenbire '
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SIRASI GELDİKÇE
İnan Tamer

ÇİÇEK SEVGİSİ...
Çoğu kişinin özlemle beklediği; 

kavuşmak için can attığı denize 
sırtını dönmüş. Niye acaba? Yıllar 
yılı baka baka ya gözü doymuş, ya 
da maviden siyaha dönmüş 
denizin hali içini karartmış diyorum 
içimden. Velhasılı küsmüş bence 
denize yada insanlara Hatice Nine. 

-Böyle görüyorum hergün Hatice 
Nineyi sabahın seher vaktinde 
Narlı'ya yaptığım yürüyüşlerimde.

Bir bakıyorum denize sırtını 
dönmüş ama, kendini vermiş 
çiçeklerine. Yosun Restaurantta 
bitişik evinin önünde çiçekleri ile 
başbaşa... Onlarla haşır neşir .

Öyle ya., oğullar evlenmiş, kızları 
gelin etmiş.. Kalmışlar köroğlu- 
ayvaz. Bir de çiçekleri.

Çiçekler O'nun canı.. Her şeyi..
O çiçekler çocukları. Hasretlerini 

onlarla gideriyor. Onlarla 
konuşuyor, hemderd oluyor. Onları 
bağrına basıyor..

O çiçekler Melek kılıyor 
kendisini. Kötü düşünceler yok 
oluyor zihninde, yüreğinde.. O 
çiçekler karartmıyor kalbini. Neşe 
dolduruyor.. İnsan sevgisi, doğa 
sevgisi dolup taşıyor yorgun 
yüreğinde.

Her bir yaprağı, her bir 
tomurcuğu cıvıl cıvıl koşuşturan 
torunları o çiçekler.. Çiçeklerine her 
dokunuşunda sanki torunlarını 
sevip okşuyor.

Ruhunu aydınlatan, kendini 
yaşama . bağlayan, dertlerini

unutturan o çiçekler..
Hanı, hamamı, apartmanı, yatı, 

katı, yalısı bir ömür özlemini çekip 
erişip kavuşamadığı, ulaşamadığı 
her şeyi o çiçekler. Var ya o 
çiçekler.. Mutlu o..

Kıskançlığı, hasetliği yok ediyor 
içinden o çiçekler. Komşularının 
çiçeklerini de sulayışı ile dostluğu, 
barışı ve iyi insan olmanın 
öğüdünü, örneğini veriiyor bizlere 
Hatice Nine.

Zaman, zaman çalıyorlar evinin 
önündeki o çiçekleri.. Üzülsede 
kızmıyor.. Bir kişiye daha çiçek 
sevgisini böylece verebilmenin 
mutluluğunu yaşıyor.

Velhasılı Hatice Nine'yi hayata 
bağlayan, ayakta tutan, zinde 
kılan, Yaradanı ile buluşturan, 
konuşturan, Berrak zihinli, temiz 
yürekli, iyi ahlaklı kılan o güzelim 
çiçekler..

Saflığın, inceliğin, simgesi 
çiçekleri sevelim, sevdirelim.

Sevdiklerimize öldükten sonra 
değil, yaşarken çiçek sunarak, 
saygı görevimizi yerine getirelim.

Yeşil alanları çoğaltalım. 
Bahçelerimizi çiçeklendirelim. 
Parklarımızı geliştirelim.
Balkonlarımızı, salonlarımızı 
çiçeklendirelim.

Genizlerimiz kan kokusu, barut 
kokusu yerine, güller, karanfiller, 
yaseminlerin kokuları ile dolsun.

Kirliliği değil, temizliği soluyalım.

Adli 
tatil 
başladı

İlçemizde ve tüm yurtta 
adli tatil başladı.

20 Temmuz 1996 - 5 
Eylül 1996 tarihleri 
arasında adi tatil 
nedeniyle duruşmalara 
nöbetçi mahkemeler 
tarafından yürütülecek.

ilçemizde Asli ceza 
Mahkemesi Hakimi Ekrem 
Sabri Yılmaz ile Sulh Hukuk 
Mahkemesi Hakimi 
İbrahim Kaplan ile yine 
Hukuk Mahkemesi Hakimi 
Mehmet Sunday Koçak, 
nöbetçi hakim olarak 
duruşmalara girecek.

Cumhuriyet Başsavcısı 
Hayrettin Uysal, adli 
tatilden yararlanırken, 
Cumhuriyet Savcısı Ahmet 
Gümüş, görevi yürütüyor.

Adli tatilden yargıçlar 
Ekrem Sabri Yılmaz, 
Gürkan Sünnetçioğlu 
yararlanıyor.

KAYIP

16 HY 050 plakalı 
aracıma ait rhsat 

ve anahtarımı 
kaybettim.

Hükümsüzdür.

Kasım ÇEVİK

GEMLİK CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ’Nİ 
KAZANAN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ

Hckkı Andaç Kılıç 813.827 Yavuz Selim Torbaoğlu 660.059 Ebru Tumba 613.549
Ayşegül Kökçek 763.179 Çağatay Turhan 659.577 Burcu Gür 612.424
Sezer Yahyaoğlu 757.000 A. Serhat Arı 657.723 Can Akcan 611.385
Kadem Karaman 755.995 Kumru Güreşçi 657.560 Ayşe Buket Ergüden 610.936
Orçun Kavâklıpınar 742.563 Ömer Yalçın 657,301 Zübeyde Karslı 610.739
Emre İstanbullu 740.370 Hande Ünver 656.195 Alper Güral 610.347
Onur Siper 732.707 Yasemin Sönmez 655.525 Elif Bıyık 605.732
Ceren Günay 726.637 Tuğba Özkan 654.121 Gamze Aydın 605.355
Münevver Özkardeş 718.562 H. Sinan Candalı 654.038 Melis Şenoğulları 604.192
Haşan Aydınlı 714.484 Tarık Uçar 653,314 Tülin Kanmaz 603.115
Gökhan Öngören 713.789 Caner Mete 652.675 Burcu Sevil Yılmaz 600,240
Sevgi Güleç 710.741 Emre irfan 650.052 Ayşe Nagehan Öztürk598.713
Pınar Ayaz 708.503 Elif Şan 649.713 Aysın Yürü 598.283
Murat Güven 706.684 Cengiz Dutgun 648.896 Şeref Yetiş 597.344
Çiğdem Güven 703.553 Yasemin Ağgül 648.600 Nilay Söylev 597.234
Anıl Ekmekçi 703.316 Ümit Soyer 648.173 Özge Gürsoy 595.442
Levent Aydın 700.823 Elif Seyhan 647.277 Mehmet Akın 595.035
Emrah Sülümanlar 697.558 Esin Hazer 646.832 Nihat Çalım 592.574
Ezgi Yeşildal 693,567 Şefika Kırmızı 645.570 Burak Bilgin 591.158
Melih Alp 688.592 Mehmet Kaan Kaya 644,435 iklim Kapaç 590.639
Erhan Kaçakşahin 685.243 Halide Toplu 643.077 Nevzat Umut Çelik 590.310
Gizem Gülşön 684.102 Özgecan Güler 641.677 Vedat Mecit 590.056
Sümeyye Bayram 678.453 Emrah Demirtaş 639,692 Seda Öztin, 589:802
Bahadır Şivşin 677.935 Önder Doğan 639,549 Semih Barış Özdemir 587.605
Volkan Boğazköy 676.958 Merve Durmuş 638.454 Mustafa Kavlak 586,949
Muharrem Aşkın 676.385 Cemil Önder Aksoy 634.755 Can Arslan 586,774
Cihan Can Dural 674.557 Erhan Dinç 627.834 Meliha Büker 585.811
Onur Güleç 671.795 Duran Mutlu 622.849 Ömer Sinir 585.803
Dergah Semih Ulusoy 671,164 Çağlar Arslan 620.372 Haşan Kaçar 585.261
Çiğdem Uzuntepe 669.765 Alper Turhan 620.092 Serap Özbabalık 582.351
Güven Ünalan 663.328 Hülya Seyhan 618.519 İsmail Kargı 581.852
İlker Doğan Sinan , 666.638 Haşan Ateş 616.489 Kaan Ege 581.305
Ufuk Alyüz 665.644 Taner Çetintaş 616.338 Sinem Ayar 581.256
Deniz Avcıoğlu 665.460 Murat S. Doğan 616.066 Ayşegül Kumral 580.9.40
Mert Kaptan 664.362 Duygu Acun 615.576 Demet Akyıldız 580.553
Ayfer Özcan 663,987 Ebru Aydın 613.672 Elçin Erdoğan •579.434

GEMLİK'TE SOSYAL YAŞAM
EVLENENLER

Geçtiğimiz hafta ilçemizde bir yoğun evlenme 
trafiği daha yaşandı. Çiftler, Belediye Düğün 
Salonu, Milton Aile Gazinosu, Bayraktar 2 Düğün 
Salonunda ve Atamer Turistik Tesislerinde 
mutluluklarının ilk adımını attılar.

Sevgi Bakırdan ve Murat Birlik 21 Temmuz 1996 
Pazar günü Atamer Turistik Tesislerinde,.

Hatice Sengül ve Mehmet Ali Biçer 22 Temmuz 
1996 Pazartesi günü Belediye Evlendirme 
Memurluğunda,

Fahriye Arkan ve Mustafa Saraç 22 Temmuz 1996 
Pazartesi günü Belediye Evlendirme 
Memurluğunda,

Feriha Önez ve Kemal Önel 22 Temmuz 1996 
Pazartesi günü Atamer Turistik Tesislerinde,

Banu Özen ve Şadan Özbay 22 Temmuz 1996 
Pazartesi günü Bayraktar 2 Düğün Salonunda,

Ömrüye Altun ve Nihat Köse 23 Temmuz 1996 Salı 
günü Belediye Evlendirme Memurluğunda,

Çiğdem Edem ve Atilla Aydın 25 Temmuz 1996 
Perşembe günü Belediye Düğün Salonunda,

Fatma Arda ve Ahmet Gül 25 Temmuz 1996 
Perşembe günü Belediye Evlendirme 
Memurluğunda,

Fatma Yüncü ve Cemil Ertürk 25 Temmuz 1996 
perşembe günü Belediye Evlendirme 
Memurluğunda,

Nazmiye Ertürk ve İsmail Güldal 26 Temmuz 1996 
Cuma günü Atamer Turistik Tesislerinde,

Ayşe Subaşı ve İsmet Şeker 27 T emmuz 1996 
Cumartesi günü Belediye Evlendirme 
Memurluğunda,

Nevin Karakaya ve Abdullah Marmara 28 
Temmuz 1996 Pazar günü Bayraktar 2 Düğün 
Salonunda

Funda Aslan ve ismet Tolga Toplu 28 Temmuz 
1996 pazar günü Atamer Turistik Tesislerinde 
dünya evine girdiler.

KÖRJEZ

Matbaacılık-Yayıncılık- Reklamcılık 
ve Tanıtım Hizmetleri

Fatura-Irsaliye-Gider 
Makbuzu- Perakende Satış 

Fişi- Bilet - Kitap- 
Müstahsil Makbuzu- 

Serbest Meslek Makbuzu- 
Kartvizit-EI İlanı-

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

GEMLİK 
Tel : 513 17 97 
Fax : 513 35 95
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YAîU S’Ak A VAri CİDDİ Erol güreç/ıy

Bir Kez Daha
LUC İ A

-Dünya tahminlerin ötesinde sarsılabilir, mucizeler
alt-üst olabilir. -

I Belliğini belleğime bıraktın

■ yüreğini yüreğime!..
I Ölümsüzlüğün bedenimde eridi, 

I ışığınla alevleniyor gece 

| gizem çiçekleri açıyor şimdi!

Saflığın analizinde akıl 

yeni yörüngeler çiziyor yıldızlara! 
ÖĞLE çoktan geçti, vakit İKİNDİ . 

Yükseliyor gülümsemem sonsuza 

ZEUS tahtından indil

SEN, BEN VE O!

Ne olmuş çağların bileşimiysek 

şimşekler çakıyor iştel..
TANRILAR BİRBİRİNİ YİYECEK 

ÇÖZÜMLENECEK BİLMECE!

5 Aralık 1995, GEMLİK
GÖR NELER OLUR

-Bütün zamanlama otoritelerine-
İçine kurtlar üşüşmüş 

dev çınar gibi!..

“Denize düşen, yılana sarılır" mış.

Her enlemden çekirge sürüleri

Kemiriyor içini-dışını, 

dalını, budağını, gövdeni!..

Yaprakların sararıp dökülüyor
dağlarda meydanlarda, zindanlarda...

Eriyor, tükeniyor, bir türlü aymıyorsun!

Ben bilirim, ben yaparım diyorsun.
İnsan yerine konulmuşsa, karnı tok, sırtı pen.se 

neden ölmek istesin insan! Düşünmüyorsun!

Çare değil ihale etmek 

yaranı kaşıyanı paravanlara! 
Bu çınar yıkılırsa eğer 

sanma ki; ne sana, ne bana kalır 
gölgesinde uzanacak bir yer!

Çok güvenme banka hesaplarına 

bu gün var, yarın yok olur!
İnsanını sev, güven ona, kolla, doyur 

bak neler olur! Gör neler olur!
27 Temmuz 1996, Gemlik

KALBUR ÜSTÜ
“Kalburüstü" olmakla öğünür 
sapla-samanı karıştıranlar!

Oysa, dünya-alem bilir ki 
çör-çöptür kalbur üstünde kalanlar!

2 Haziran 1996, Gemlik
TRIÇKALAR

- “Sızıntı”lara ve İsa’cıl şeriatçı Adolf'culara.- 

Bir deniz, bir Mahir kadar 
da olamadık bir türlü!..”
Seni gidi siyatikli, romatizmalı, 
yanarak-dönerek mi olacaktın 

geleceği karanlık, geçmişi küflü!
2 Haziran 1996 Gemlik

SOL’AĞAN
Yıllardır eteğiyle başını örterek 
görevini eksiksiz icra ederek 
külahı şeytana ters mi giydir mek İster 
cinliğini pişkinlikle katmerleyip 
“Geçmişte tümüyle yanılmışız!" diyer ek

— ........ ■]■ Haziran 1996 Gemlik.

PANSUMAN TEDBİRLERİ
Sayın Erbakan’ın , muhalefette iken, 

özellikle bütçe konuşmalarında, sıkça 
kullandığı bir yakıştırmayı hatırlayalım.

Borç ve faiz yüküyle, sürekli açık veren 
bütçe için, alınan tedbirlere,, hep “pan
suman tedbirleri”, tabirini kullanırdı.

Sayın Erbakan, şimdi iktidarda ve yeni 
kaynaklar bulunması için, yoğun bir çalış
ma içinde görünüyor.

Alınacak tedbirler köklü mü olacak, 
yoksa yine pansuman tedbirleri mi, gün
deme gelecek, birlikte göreceğiz.

- Kamu kampları ve lojmanlarının 
satışı, hemen sonuçlanacak ve paraya 
çevrilecek gibi görünmüyor.

- Gecekondu affı sonucu, elde edile
cek gelir, belki bazı yaralara, merhem 
olabilir.

Ama... Yeni gecekonduları da, teşvik 
edecek gibi.

- Vergi cezalarının tahsili için, çıkarıla
cak af, son yapılan memur ve emekli 
zamlarının, bir bölümünü, ancak 
karşılayabilir.

- İşçiden gelecek, toplu sözleşme 
zammı için, asgari ücretin, vergi dışı 
bırakılması için ve çiftçinin kaldırılacak, 
faiz borçları için, yeni mali kaynaklar 
gerekiyor.

- İthalat için, konulacak yeni vergi ve 
fonlar, yeni mali kaynak yaratabilir.

Ancak, ithalatçılar ve sanayiciler bu 
karardan rahatsız olacaklar.

Ülkemiz gerçekten, mali kaynak sıkın
tısı içinde, kıvranıyor.

Toplanan vergi gelirleri, personel har
camalarını ve (devletin) borçlarının, faiz
lerini karşılayamıyor.

Herkes, (lafta) vatan ve milletini, en 
çok kendisinin, sevdiğini söylüyor.

Oysa.. Şimdi tam fedakarlık yapılacak, 
zamandır.

Bize göre, geliri veya serveti, 30-40 
milyarın üzerinde olan herkes, bir “ek 
vergi” ödemelidir.

Hem, bunu devlet istemeden, 
işadamları ve servet sahibi kişiler, kendi
leri akıl etmelidir.

Yoksa, köklü bir mali kaynak bulun
maz ise, sıkıntılar sürüp gidecektir.

TEMEL İLE FADİME
Temel, karısı Fadime ile 

dargındır. Ayrı odalarda, yat
maktadırlar. Konuşmak zorunda 
oldukları şeyleri, yazılı olarak, 
birbirlerine anlatmaya çalışırlar.

Bir akşam, Fadime yatağına 
yatacağı zaman, dolabının 
yanında, "küçük bir pusula" 
bulur.

Pusulayı, Temel yazmıştır. 
Şöyle demektedir.

"Sabah, benu saat beşte 
uyandurasun."

Ertesi sabah, saat sekizde 
uyandığı zaman, Temel yanın
daki masanın üzerinde, şu 
pusulayı görür.

“Temel, haydi kalk!, saat 
beşe geleyi."

Fadime ve Temel’in durumu, 
tam bir sağırlar diyaloğu.

Ülkemizde üretilen poli
tikalara, bir bakalım, durum 
nasıl.

Politikacılar, Fadime ve 
Temel gibi, ayrı odalarda 
kalmıyorlar. Hepsi Genel 
Kurul’da, beraberler.

Ama... İster muhalefette 
olsun, ister iktidarda olsun, 
kimse birbirini dinlemiyor, duy
muyor.

Halbuki, tek tek konuştukları 
zaman, hepsinin ülke sorunlarını 
bildiği, anlaşılıyor.

Ama... Ne olursa, birlikte 
çalıştıkları zaman, oluyor.

Sözlü-Yorum
Bir ülkede, akıl ve sanattan çok, 
Servete değer verilirse, 
Bilinmelidir ki, orada keseler 
şişmiş, 
Kafalar boşalmıştır.

"B. FREDERİK"

Böyle bir ülkede, bir kaç kişi zen
gin olsa da, ülke fakir demektir. 
Akıl ve sanatı ön plana almayan, 
bir ülke gelişebilir mi?
Şişkin keseleri mi? Dolu kafaları 
mı?
Hangisini tercih edersiniz, değerli 
okurlar?

"KENDİ HATALARINI HALKA 
yOklOyorlar”

Yaklaşık, "yarım asırlık Bunsa otogarı”, 
artık ihtiyaca cevap veremiyor.

Her dört kişiden birisine, bir otomobil 
düşüyor.

Ve... Bursa'da, yılda yüzde altılara 
yaklaşan, nüfus artışı yaşanıyor.

Bu insan kalabalığı ve araç kalabalığı, 
başta otogar çevresi olmak üzere, 
Bursa'da trafiği kilitliyor.

Metro ve yeni otogar ihaleleri de, “iki- 
iki buçuk yıl” geciktirilince, yetkililer, 
başka önlemler almak zorunda kalıyorlar.

Şehir girişlerinde, Kuzey, Doğu ve Batı 
Garajları açılarak, otogar çevresindeki 
trafiğin, rahatlaması sağlanıyor.

Ama.. Bu “pahalı ve çileli uygulama", 
halkı bunaltıyor.

Bazen "üçe varan aktarma" ve “üç 
vasıtaya ödenen para”, dar gelirlinin beli
ni kırıyor.

Yetkililer, kendilerini savunuyorlar,
“Bursa'da yaşamanın bir bedeli var" 

diyorlar.
- 700 tuvaleti var diye, yeni otogar 

ihalesini, iki yıl bekleten yetkililer, kendi 
kusurları sonucu meydana gelen olumsu
zlukları, halkın sırtına yüklüyorlar.

- İlk metro ihalesindeki 74 vagonu, bir 
usulsüzlük örneği gibi gösterip, vagonu 
34'e indiren yetkililer, üç-beş ayda 
yapılabilecek, proje değişikliklerini, iki- 
buçuk yılda yapamadılar.

İşte bu metro ve hafif raylı sistemin 
gecikmesi, Bursa’da trafiğin kitlenmesine 
sebeb olmuştur.

Bize göre, on-onbeş vagon bile, kafi 
gelebilir.

Eğer, Bursa halkını, “Halkalı-Pendik" 
vagonlarında görülen, “insan istifi" şek
linde nakletmek isterseniz, on vagon bile 
fazla gelebilir.

Bursa Belediyesi yetkilileri, kendi 
gecikmelerinin ve hatalarının bedelini 
halka yüklüyorlar.

Bu yeni garaj uygulamaları, gündüzün 
kısaldığı, kış günlerinde, büyük sıkıntılar 
ve tepkiler getireceğe benziyor.

inAjon.^-
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Sıcaklara dikkat edin
Türkiye'yi etkisi altına alan aşırı sıcak - 

lara karşı duyarlı olunması gerekiyor. 
Bazı kişiler iklim psikolojisinden çabuk 
etkilenebiliyor.

Aşırı sıcaklar insan psikolojisini de 
olumsuz etkiliyor. Genel mukavemetin 
azalması sonucu, ruhi hastalıklar ortaya

çıkabiliyor. Özellikle taşkınlık hali görülür. 
Yani kişi, kendi kendine konuşur, bağırır 
ve kendini kaybedebilir.

Sıcağın yoğun olduğu saatlerde 
zorunlu olmadıkça sokağa çıkılma
masını öneren yetkililer, özellikle ruhi 
bunalım içinde bulunanlar, hasret

GEMLİK REHBERİ
Gerekli Telefonlar
itfaiye
Polis imdat
Jandarma imdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom

110
155
156
5131055
5131879
5131206

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

Uludağ Turizm 
Aydın Turizm

5131051
5131052
5131053 
5132954 
5131028

ULAŞIM
5131212
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

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

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

Gemi Saatleri
Yalova -Sirkeci (İşgünlerl) 

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

Deniz Otobüsü

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

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

çekenlerin, iklim psikolo
jisinden çok çabuk et 
kilenebileceği beliı fildi.

Hasret çeken, çeşitli 
nedenlerle bunalıma 
düşen kişiler sıcakların da 
etkisiyle intihar yolunu 
seçebilirler.

Yaz aylarında, intihar
larda gözle görülebilir

Yalova -Kabataş (işgünlerl) 
07.20-09.45-12.40-15.00-17.15-19.30 
Tatil Günleri 10.20-13.30-16.15-19.00

Yalova -Kartal (İş günleri) 
07.30-09.10-10.45

13.00-14.30-16.00-17.30-19.00-20.30

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 
Özgaz 
Tekgaz 
Ocakgaz 
Ergaz 
İpragaz 
Habaşgaz 
Likit gaz 
Yeni Ukitgaz 
Alevgaz

513 12 95
514 17 00
513 1637
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 :
CESUR YÜREK

Tel: 513 13 29

düzeyde artış 
vurgulayan 
sıcakların 
hastalıkların

olduğunu 
yetkililer, 
psikolojik 
yanında

diğer hastalıklara da yol 
açabileceğinin unutul
maması gerektiğini de 
sözlerine eklediler.

KAYIP
Gemlik İlçe Trafik 
Müdürlüğünden 

aldığım ehliyetimi 
kaybettim.

Hükümsüzdür.
Soner 

Üstüntanır
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KONGRE İLANI
S.S. GÜNEŞ KONUT YAPI KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN

İnşaatımızın kısa zamanda bitirilmesini temin için Yönetim kurulumuz Ana 
sözleşmemizin 28 nci maddesine istinaden Olağan üstü genel kurul toplan
tısı yapmaya karar vermiştir.

Olağanüstü genel kurul toplantısı. 1 Eylül 1996 pazar günü saat : 14.00'de 
Yapı Kooperatifimzin bahçesinde yapılarak, aşağdki gündem maddeleri 
görüşülüp, karar bağlanacaktır.

Ekseriyet temin edilemediği takdiıde, gelecek toplantı 8 Eylül 1996 günü 
aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Ortaklarımızın duyurur niteliğnde olan işbu ilanımız gereğnce, mensup 
larımızın bilgi edinenlerini, kendilerini önemle ilgilendiren toplantıda 
muhakkak hazır bulunmalarının gerektiğini bildiririz.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM :
1- İnşaatın 1996 yılında bitirilmesi için, ger ekli paranın ortaklardan temini
2- Borçlu olanların ortaklıktan düşürülmesine karar alınması ve ortaklığın 

sona erdirilmesi.
3- Dairelerin kura çekim tarihinin belirlenmesi
4- Kapanış.

T.C.
BURSA VALİLİĞİ 

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
SAYI : B.0874. MEM. 4.16.00.08 Öz. Öğr. HİZ. Şb. Md. 235 
KONU : Kademeli öğretme başlama
KURUMUN KODU
KURUMUN ADI
KURUMUN ADRESİ

KURUCUSU
KURUCU TEMSLCİSİ

10573
ÖZEL KÖSEOĞLU LİSESİ
UMURBEY KASABASI PAŞABAHÇELER MEVKİİ NO : 12

GEMLİK
KÖSEOĞLU ÖZ. KRS VE OKUL İŞL. 

: MEHDİ KÖSEGİL

EL efil Af) ARApıYOR
Deneyimli ön muhasebe ile 

ilgilenecek bay veya bayan 
eleman aranıyor

Müracaat: GURNAK Ltd. Şti.
Tel : 513 14 79 GEMLİK

Gemiikspor 
genç takımı: 7

UYGULANACAK PROGRAM İZİN VERİLEN SINIF ÖĞRETİME BAŞL. TAR. 
Resmi Anadolu Lis. Müfredat P. Lise 2 1996-1997 ÖGR. yılıl
Yabancı Dil Ağırlıklı Program
Uygulayan L. (Süper lise Lise 2 1996-1997 ÖGR. yılı

Adı ve durumu yukarıda yazılı Özel Öğretim Kurümuna 625 sayılı Özel 
Öğretim Kurumlan Kanunu'nun 10 ve 11. maddesine göre. Özel Öğretim 
Kurumlan yönetmeliği'nin 15. nci maddesi gereğince yukarıda belirtilen 
programı uygulamak üzere sözü edilen sınıflara ÖĞRETİME BAŞLAMA izni 
verilmiştir.

Ilhan Doğan Hayati YAŞAR
Milli Eğitim Müdürü Vali Yardımcısı

Odensa: 1
BURSA 2000 -

OLAY VE HABER 
gazetelerine 

vereceğiniz her türlü 
İLAN VE REKLAMLAR 

için bizi arayın
BİR TELEFONUNUZ YETERLİ

kOîtrFZ RckLAm
Gazhane Cadde Beceren Apt. Altı 

No : 51/A GEMLİK
(Akmantar TicaretTicaretarkası)

Tel : (0.224) 513 17 97 Fax : (0.224) 513 35 95

Geçtiğimiz sezon 
Fillandiya'da yapılan 
Helsinki Cup 96 futbol tur
nuvasında Bursaspor 18 
yaş grubu ile yarı finalde 
karşılaşan Danimarkanın 
Odensa futbol takımı 
geldiği Türkiye turunda 
Gemlikspor'un sezon 
açılışına da katıldı.

Gemiikspor genç takımı 
ile geçtiğimiz cuma günü 
karşılaşan Odensa takımın - 
da yedi türk futbolcu yer 
aldı.

Odensa'nın antinatör- 
lüğün ise yinç bir Türk yapı 
yor.

Karşılaşmanın ilk 
yarısının Gemiikspor genç 
takımı 3-0 sona erdi. 
Gemiikspor genç takımı 
ikinci yarıda da fırtına gibi 
esti. Karşılaşma Gemiikspor 
genç takımının 7- 1 ga 
libiyeti ile,son buldu.

İLAN
GEMLİK MAL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İlçemiz, Hisar Mahallesi, Kocaçukur Mevkiinde bulunan GEMPORT iske
lesinde çeşitli tarihlerde gelen gemilerden tahmil tahliye sırasında denizel 
düşen, tahminen 50 ton civarında hurdanın çıkarılması işi, 2886 sayılı Devleti 
İhale Kanunu'nun 51/0 maddesi gereğince PAZARLIK USULÜ ile ihaleye 
çıkarılmıştır.

Hazine payı %30 dan az olmamak üzere, çıkarılan batık hurdalar Hâzineye’ 
ayni hisse olarak verilecektir.

İhale Gemlik Mal Müdürlüğü Makam odasında 03.09.1996 Salı günü, saat 
10.30 da yapılacaktır.

İhalenin geçici teminatı 150.000.000.-TL. (YÜZELLİMİLYON) dır.
Taliplilerin 03.09.1996 Salı günü, saat 10.30 a kadar teminatlarını yatırarak j 

batık gemi ve eşya çıkarma şartnamesinin 3.ncü maddesinde belirtilen bel
geleri ihale saatinden önce kapalı ve mühürlü zarf içersinde komisyona ver
meleri zorunludur.

İhaleden doğacak tüm masraflar ile KDV.si alıcıya ait olmak üzere ihaleye 
çıkarılmıştır.

PTT ile yapılan müracaatların dikkate alınmayacağı, 
İlan olunur.
Basın 1996/16

cLEAûn ARAflıYOR
Büro işlerinde çalışmak üzer e 
Gemlik Ticaret Lisesi Mezunu
Bayan elemenlar aranıyor.

Müracaat: A & B Tarımsal
Peyzaj ve Tic. Ltd. Şti.
Tel : 586 51 96

KAYIP

Tunceli - Pertek 
ilçesi Dere 

Nahiyesine kAyıtlı 
nüfus cüzdanımı 

kaybettim.
Hükümsüzdür.

Tursun TALAY

MİLTON AİLE ÇAY BAHÇESİ !
Düğün, nişan ve özel günleriniz 

için rezervasyonlarımız 
devam ediyor

İskele Meydanı GEMLİK Tel: 513 10 71

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

NOT ALINIZ ..

YENİ FAKS

NUMARAMIZ

Tel: 513 35 95

KÖRFEZ OFSET 

GEMLİK KÖRFEZ 

GAZETESİ

ANADOLU SİGORTA A.Ş.
ANAHTAR TESLİMİ KASKO’DAN FAYDALANIN

- Evrak takibi yok
- Para ödeme yok
- Yüzdeyüz hasar ödeme
- Anlaşmalı oto servislerimize 

müracatınız yeterli
GEflîS* 3İLGİ Vc Fi YATL Aî^ıfîlı’Z îÇıfl 3ıR 

TELcFonbnUz Yeterl!
NUMAN SİGORTA LTD.ŞTİ*

JSJuntan Dursun
TAM YETKİLİ ACENTA

Tel | (0.224) 5130234 Fax : (0.224) Sl|||

Çarşı Meydanı Akıt İş MerkezO
Kat:1 No: 4GEMLİK


	E:\1996\7. Temmuz 1996\2 Temmuz 1996\2 Temmuz 1996 (1).JPG
	E:\1996\7. Temmuz 1996\2 Temmuz 1996\2 Temmuz 1996 (2).JPG
	E:\1996\7. Temmuz 1996\2 Temmuz 1996\2 Temmuz 1996 (3).JPG
	E:\1996\7. Temmuz 1996\2 Temmuz 1996\2 Temmuz 1996 (4).JPG
	E:\1996\7. Temmuz 1996\2 Temmuz 1996\2 Temmuz 1996 (5).JPG
	E:\1996\7. Temmuz 1996\2 Temmuz 1996\2 Temmuz 1996 (6).JPG
	E:\1996\7. Temmuz 1996\9 Temmuz 1996\9 Temmuz 1996 (1).JPG
	E:\1996\7. Temmuz 1996\9 Temmuz 1996\9 Temmuz 1996 (2).JPG
	E:\1996\7. Temmuz 1996\9 Temmuz 1996\9 Temmuz 1996 (3).JPG
	E:\1996\7. Temmuz 1996\9 Temmuz 1996\9 Temmuz 1996 (4).JPG
	E:\1996\7. Temmuz 1996\9 Temmuz 1996\9 Temmuz 1996 (5).JPG
	E:\1996\7. Temmuz 1996\9 Temmuz 1996\9 Temmuz 1996 (6).JPG
	E:\1996\7. Temmuz 1996\16 Temmuz 1996\16 Temmuz 1996 (1).JPG
	E:\1996\7. Temmuz 1996\16 Temmuz 1996\16 Temmuz 1996 (2).JPG
	E:\1996\7. Temmuz 1996\16 Temmuz 1996\16 Temmuz 1996 (3).JPG
	E:\1996\7. Temmuz 1996\16 Temmuz 1996\16 Temmuz 1996 (4).JPG
	E:\1996\7. Temmuz 1996\16 Temmuz 1996\16 Temmuz 1996 (5).JPG
	E:\1996\7. Temmuz 1996\16 Temmuz 1996\16 Temmuz 1996 (6).JPG
	E:\1996\7. Temmuz 1996\23 Temmuz 1996\23 Temmuz 1996 (1).JPG
	E:\1996\7. Temmuz 1996\23 Temmuz 1996\23 Temmuz 1996 (2).JPG
	E:\1996\7. Temmuz 1996\23 Temmuz 1996\23 Temmuz 1996 (3).JPG
	E:\1996\7. Temmuz 1996\23 Temmuz 1996\23 Temmuz 1996 (4).JPG
	E:\1996\7. Temmuz 1996\23 Temmuz 1996\23 Temmuz 1996 (5).JPG
	E:\1996\7. Temmuz 1996\23 Temmuz 1996\23 Temmuz 1996 (6).JPG
	E:\1996\7. Temmuz 1996\30 Temmuz 1996\30 Temmuz 1996 (1).JPG
	E:\1996\7. Temmuz 1996\30 Temmuz 1996\30 Temmuz 1996 (2).JPG
	E:\1996\7. Temmuz 1996\30 Temmuz 1996\30 Temmuz 1996 (3).JPG
	E:\1996\7. Temmuz 1996\30 Temmuz 1996\30 Temmuz 1996 (4).JPG
	E:\1996\7. Temmuz 1996\30 Temmuz 1996\30 Temmuz 1996 (5).JPG
	E:\1996\7. Temmuz 1996\30 Temmuz 1996\30 Temmuz 1996 (6).JPG

