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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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Dostlar Taverna önünde meydana gelen olayda bir kişi bıçakla üç
kişi tabanca kurşunuyla yaralandı. -
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■ Kumla Dostlar Taverna önünde gençlerin araçlarını 
park etmeleri sırasında başlayan tartışma da bir kişi 
bıçakla, üç kişi de tabanca kurşunu ile yaralandı.

Olay Cumartesi gecesi saat 02.30 sıralarında mey
dana geldi. Gültekin Gümüştekin adlı genç, kendisiyle 
tartışan Tayfun Öztürk, Gürkan Arda ve Zekeriya Durak'ı 
ruhsatsız tabancasıyla yaralarken, Fevzi Kaya adlı genç 
de Gültekin Gümüştekin'i bıçak darbesiyle ağır yaraladı. 
Dört genç Bursa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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IrTürkiye Petrol, Kimya ve Lastik İşçileri Sendikası (Petrol-lş) BP, Shell ve Mobil fir
malarında çalışan işçileri sendikasızlaştırdıkları gerekçesiyle ülke çapında bu 
[İstasyonlardan akaryakıt almama kampanyası başlattı.
| Petrol İş Sendikası Bursa Şube Başkanı İsmet Yiğit, sendika genel merkezinin 
başlattığı bu uygulamayı desteklediklerini, Gemlik halkının da işçilerin sendikal 
haklarını elinden alan üç yabancı petrol şirketinin ürünlerini kullanmamaya 
çağırdı.

■ İsmet Yiğit, 500 işçinin çalıştığı Shell'de 113. 600 işçinin çalıştığı Mobil'de*27. 
250 işçinin çalıştığ BP'de ise 99 sendikalı üyenin kaldığnı, işyerlerinin giderek 
laşoronlaştırılarak sendikasızlaştırıldığnı belirterek şunları söyledi: “Bu iş yer
lerinde işçilerin toplu sözleşme yapma hakları kullandırılmamış, kapsam dışı 
personel sürekli arttırılmış, üyelerimiz işten atılma dahil, çeşitli baskılarla 
sendikalarından istifa ettirilmiştir. Bu uygulamalara Petrol-İş olarak karşı 
.çıktık.Ancak, bu şirketler tüm evrenselleşmiş, aynı zamanda demokrasi ve çağ
daşlık gereği olan sendika hakları tanımamakta ısrar etmekteler ve yalnızca 
doymak bilmeyen karlarını düşünmekteler. Çalışanlara ise hak yollarını tıka
nıktalar. Tüm demokratik kitle örgütleri ile halkımızı bu şirketlerinin ürünlerini 
tüketmemeye çağırıyoruz.

İŞÇİLERİN SENDİKA HAKKI 
KABUL EDİLENE KADAR

TÜKETMİYORUZ/
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Çaldığı minibüsle Çakaldere'de ağaca çarptı. 
Daha sonra Efes Pilsen Baş Bayiine girdi İşyerini dağıttı.

Sarhoş Bulgar dağıttı
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,. vaz geldi geçiyor. Bunaltıcı sıcaklar “of" dedir 
tıyor insana..
, Monoton iş yaşantısından kurtulup, KumJa'ya 
doğru yola çıkmakta bir marifet. Matbaadan, İstiklal 
(Caddesine saat 19.00'da çıkabilmek için 10-15 daki
ka hareket halindeki trafiğin ara vermesini beklemek 

; gerekiyor.
. ..Gemlik Çevre yoluna başlangjı kaç yıl oldu 

(Pllemiyorum. Bu yaza yetişemediğine döre, kışa Bitse neye yarar.. * y . *
ı Siyasilerin dilim dilim gönderdikleri paralar, onca 

i ınsapın bu yıl da çile çekmesini önleyemedi. İlçe 
I îrafıgni allak bullak eden araç konvoyunu isteme- 
। sekle çekiyoruz.
„ Yine de şükürler ediyorum durumumuza. 
Baksanıza, Gemlik-Yalova yolu kaç yıldır açılamı 
yor. Ya bizim yol da aynı akibete uğrarsa diye 
Korkuyorum. Ancak, çalışmalarda gelinen noktayı 
pıldıgım için korkumu yeniyorum. Sayın parlamenter- 
e(e sesleniyorum. Lütfen kalan ödeneğin çıkarılması 
[Çin bira daha gayret gösterin. Yüzdünüz yüzdünüz 

[Kuyruğuna geldiniz. Hiç olmazsa açılış kurdelasını 
Keserken pçlja bulmada ne kadar büyük gayretler 

JÇme düştüğünüzü^, Gemlik'ın sîzlerden gönlünde 
oaşka bir yeri olduğunu söylerken payımîza düsen 
afetin büyük olsun. w

Ben baştan Gemlik Çevre yolu için çaba har
cayan, para bulan çok değerli büyüklenme şimdi- 
aerı cıferinlerimi sunuyorum.
.. .Geçtiğimiz hafta sonu Kumla'da meydana gelen 
uzycu yaralama olayı herkese ders olmalı.

ı LPZiığmın balkonunda otururken, gecenin belirli 
saatlerinde önümüzden geçen araçlara bakıyorum 
Çoâunlugu ,”Z" ile başlayan plakalar...
m «ençTerın kullandığı özel arabalar yeni mi yeni, 
yoylara bakıyorum nep arkasında bizim insan- 
prınmz var. Üzülüyorum. Son yılların eğlence merkezi

y SSJy?6 getirilen Buyuk Kumla ya doğru hiç uğra
madım desem yeri var.
; yradg, belanın nerede, nasıl geleceği belli değil.Son ojay bunun kanıtı... » « »

| h«rarlf konusu nedeniyle tartışan, birbirine hava 
İ Son ®men kaba güce başvuran gençler.
& pençeleşen insanlar...

~ *e ağlaşan aryalar, babalar...
>eğenmedıgimız gençliğinin yerini 
gençliği aldı.
geleceğini iyi etsin.

TUGSAŞ’ta 
yemekten 
zehirlendiler

Gemlik Gübre
Fabrikasında geçtiğimiz 
cuma günü gecesi mey
dana gelen olayda 43 işçi 
yediğ kıymalı makarna ve 
patlıcandan zehirlenerek 
SSK Hastanesine kaldırıldı.

Petrol İş Bursa Şube 
Başkanı İsmet Yiğit, dikkatsi
zlik ölümlere yol açabilirdi 
dedi.

Haberi sayfa 3'te

Karakoşnil ile 
son mücadele
başladı

İlçe Tarım
Müdürlüğünden yapılan 
açıklamada zeytin üretici
lerinin karakoşnil ile yaz 
mücadelesine başlandığı 
duyuruldu.

Üreticilerin kara hastalık
diye bilinen 
zamanında 
yapmamaları'

zararlı ile 
mücadele

sonucu 
tahribat

Petrol-lş ın BP,..Mobil ve Shell fir
malarının ürünlerini protesto eden afiş goruTuyor.

Umurbey 
Belediye

tehlike atlattı
Umurbey Belediye 

Başkanı Mete Okay, 
geçirdiğ bir beyin rahat
sızlığı nedeniyle Uludağ 
Üniversitesi Tıp Fakültesi
Beyin ■Cerrahisi
Bölümünde anjio oldu.

Bir arkadaşıyla birlikte 
yakınlarının düğününe 
gitmeye hazırlanan Mete 
Okay, birden rahatsızla- 
nprak Gemlik Devlet 
Hastanesine kaldırıldı. 
Burada ilk bakımı 
yapıldıktan sonra 
Bursa'ya sevk edilen 
Okay, doktor kontrolün
den sonra anjio oldu.

Olayın geçtiğimiz 
hafta evinin balkonun
daki televizyon demirini 
düzeltirken, demirin başı
na düşmesinden kay
naklandığı sanılırken, 
fakültede yapılan araştır
mada rahatsızlığn tansi 
yona dayalı olduğu belir
lendi.

Gemlik'teki evinde 
istirahat eden Mete 
Okay, yarın yeniden 
kontrole gidecek.

Todor Palov(36) adlı 
sarhoş Bulgar gemici, 
Küçükkumla'da çaldığ bir 
minibüsle Gemlik'e gelerek 
Çakaldere mevkiine gitti. 
Burada aracı bir ağaca 
çarptıran sarhoş gemici, 
bu kez dereyi geçmek 
isterken ıslandı.

Islak giysilerini çıkarmak 
için çevrede bulunan Efes 

Sahte

Pilsen Bayii Mehmet 
Buçukoğlu’nun işyerine 
pencereden girerek etrafı 
darmadağn ettikten sonra 
sızıp kaldı.

Sabah sürprizle
karşılaşan iş sahipleri alkol - 
lü gemiciyi polise teslim 
ettiler.

Haberi sayfa 3'te

bilezik
operasyonu

Gemlik Polisi bir kuyum
cuya sahte bilezik satan 
karı-kocayı yakalayınca, 
bakır bileziklerin nasıl altın 
yapıldığı ortaya çıktı.
Vedat Gülümsek adlı sar
raf, Bursa'daki atölyesinde 
hazırladığı sahte 43 adet 
bileziği karısı Özhan 
Gülümsek aracılığı ile 
kuyumculara satıyordu.

Haberi sayfa 3’te

vurgunu 
agırcezada
Bir süre önce TUGSAŞ fab
rikasında meydana gelen 
13 milyar liralık vurgunun 
duruşmasına Bursa 3. Ağır 
Ceza Mahkemesinde baş
landı. Haberi 3'te

TAŞIGEDİĞİNE

SÜLÜKLER

Emekçiler sülükmüş...
Bacı öyle diyooo...

Nasıl emme ki 
Emenler sıska 

Emilenler şişko
meydana geleceği, ürünün 
azalacağını hatırlattılar.

Haberi sayfa 4'te

bitkide büyük
İnan 'TAMEH
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Enver Paşa
Enver Paşa'nın uzun yıllar 

Tacikistan'da kalan naaşı Türkiye'ye 
getirildi ve Çegan'dan şehit 
düştüğü günün 74'üneü yıldönümü 
olan dün, Abide-i Hürriyet 
Tepesi'nde devlet töreniyle toprağa 
verildi. Öylelikle Mithat ve Talat 
Paşalardan sonra, yakın tarihimizde 
önemli yeri işlev üstlenmiş bir asker 
ve devlet adamımız daha, yad 
ellerden, çok-sevdiği vatanının 
toprağına kavuşmuş oldu.

Bu, eski deyimiyle bir "kadirşi
naslık” örneğidir, alkışlanması 
gerekir...

O arada Paşa'yla birlikte "Turan" 
düşüyle Orta Asya steplerinde 
savaşırken can veren eski askerlerin 
torunları da Cumhurbaşkanı 
Demirel'e başvuruda bulunarak, 
dedelerinin mezarlarının da bulun
ması ve naaşlarının ana vatana 
getirilmesi konusunda yardımcı 
olmasını istemişler. Sayın 
Cumhurbaşkam'nın ve yetkililerin bu 
haklı istemin yerine getirilmesi için 
çaba göstereceklerine inanıyorum.

Enver Paşa, yakın tarihimizde 
önemli yeri olan "İttihat ve Terakki" 
nin önderlerinden, ünlü "Babıali 
baskını"nın lideri ve günümüzde 
yaygın çevrelerde etkisini artırarak 
sürdüren “Türk-İslam sentezi" 
akımının -kuramcısı değilse de- 
inançlı uygplayıcılarındandır. Salt bu 
nitelikleriyle de, Türkiye'nin gelişim 
sürecinde adı hiç unutulmaması 
gereken kişilerden biri, hatta başlı- 
calarındandır.

Şevket Süreyya Aydemir, 
Makedonya'dan Ortaasya'ya-Enver 
Paşa adlı üç Ciltlik kapsamlı 
yapıtının sonunda O'nu şöyle 
tanımlamıştı:

"Enver Paşa, (...) bir aksiyon 
adamıydı ve tarih içinde büyük bir 
misyonu olduğuna inanıyordu. Ama 
çağı, çağın şartlarını ve akımlarını, 
‘jeopolitik’ denilen tarihi-coğrafi 
şartlar kombinezonlarını değer
lendirmekte muhakkak ki yetersizdi. 
Kumandan olmaktan ziyade teşki
latçı, ama güçlü bir disiplin adamıy
dı. Fakat imparatorluk yıkıldıktan 
sonra seçtiği yollarda ve yaşadığı 
serüvenlerde, ölçüsüz ve ataktı. 
O’nu Pamir eteklerindeki gelişme 
lerde, karşı tarafın silahlarından 
ziyade, çağın gelişmeleri ve hiç 
tanımadığı bir ülkenin sosyal çark
ları yendi."

Aydemir, bu tanımlamasının 
hemen ardından, Enver Paşa'nın bir 
türlü algılayamadığı bir gerçeği de 
şöyle ifade ediyor: "Enver Paşa, bu 
topraklarda talihini teraziye koy
duğu zaman, Orta Asya’nın ‘fatih’ 
yetiştirme kudreti, artık sona 
ermişti."

İşte Mustafa Kemal bunu çok iyi 
algıladığı için Atatürk oldu, o 
nedenle Enver Paşa'nın. 
Anadolu'ya gelerek "Milli 
Mücadele" ye katılma istemini geri 
çevirdi.

Serüvenden hoşlanmıyordu 
çünkü... 

it ★ it

Rahmetli babam Emekli Süvari 
Albay Abdülhalim Akkılıç, Enver 
Paşa gerçeğini yaşayarak öğrenen
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KÖŞEMDEN
Yılmaz AKKILIÇ

Uf azı yorum
Nebati Kartal

ANAYASALAR (3)

ler arasında sağ kalabilmiş ender 
askerlerden olmasına karşın, O'na 
hayrandı. Toz kondurtmazdı. Hatta 
anımsarım, küçük kardeşimin adının 
Enver konulmasını istemişti de, 
amcam sorulduğunda “Yener olsun" 
yanıtını verince, kabullenmişti.

Babamın “savaş ve barış anıları" 
hı iki yıl önce Askerin Romanı adıyla 
yayımladık. Anılarının -bence- en 
önemli bölümü, Allahuekber 
dağlarında yok olan 10. 
Kolordu'nun keşif kolu komutanı 
göreviyle yaşadıklarından aktar dik
leridir. Örneğin 27 Aralık T9T5 
gününü şöyle anlatır:

“Perişan durumdayız. Geriye 
atlılar göndererek Ermeni ve 
Hıristiyan Gürcülerin boşalttıkları 
köylerden erzak bulmaya çabalı 
yor, yarım yamalak karnımızı 
doyurabiliyorduk. Piyadelerin hali 
bizden de kötüydü. Biz hiç olmazsa 
atlı olmamızdan yararlanarak bir 
şeyler bulabiliyorduk. Onlar ise 
bütün yoksunluk içinde çırpınıyor
lardı. Açlıktan bitkin bu zavallılara, 
soğuk daha çabuk ve daha fazla 
etki yapıyordu. Donarak hayata 
veda edenlerin haddi hesabı yoktu. 
Birçok piyade erlerinin çam 
ağaçlarının dallarına asılı tüfekleri, 
sanki o ağaçların dibinde yatan 
sahiplerini acıyla seyrediyor gibiydi. 
Anılarım bir ‘roman’ olmadığı için, 
bu fecaati daha fazla anlatmaya 
gerek görmeyerek, durumu takdire 
bırakıyorum."

Ve bir genel değerlendirme. 
"Kolordu Sarıkamış önlerine 
indiğinde en dolgun mevcutlu 
tabur, 93. Alayın 3. Taburu idi. SivaslI 
Binbaşı Nuri Bey’in komutasındaki 
bu taburun insan varlığı sadece 100 
asker kalmıştı. Seferberliğin 
başlarında Amasya'dayken, 
bölüğümüz bir kez bu taburun 
kazanından yedirilmişti. O zaman 
öğrendiğime göre, bu taburun 
Mevcudu 1.350 idi. Düşünün, tabur 
mevcudu 1.350'den 100'e
düşmüştü!"

Bu "Sarıkamış Harekatı” nın sonu
cu neydi biliyor musunuz?

90 bin şehit...

Enver Poşd, Abide-i Hürriyet 
Tepesi'hdeki anıt-mezarında rahat 
uyusun. O kdhraman ve gerçekten 
yurtsever bir askerdi.

Ne Vdr ki Enver Paşd'nın dramı', 
aynı zamanda "ibret" alınası bir 
tarih dersidir. Gençlerimizi, çocuk
larımızı, yeni kuşakları... zaman 
Zdmdn "Abide-i Hürriyet" te O'nun 
mezen bdşınd götürüp dnlatmalıyız 
ki:

"Enver Paşa yurtsever ve kahra
man bir askerdi. Ancak aynı 
zamanda, Kurtuluş Savaş ı'nda üç 
buçuk yılda şehit verdiğimiz ’evlad-ı 
vatan’ın tam onsekiz katını, ‘basiret- 
siz’liği ve alman emperyalizminin 
körüklediği 'Turan' düşleriyle 
Allahuekber dağlarına gömmüş bir 
ütopyacıydı."

Ama O yine de günümüzde 
örneğ pek bulunmayan, ülkesini ve 
milletini tutkuyla seven bir kahra
mandı, nur içinde yatsın...

KAYIP
Mareşal Fevzi Çakmak 
Eğitim Enstütüsünden 
almış olduğum mezu
niyet belgemi kaybettim. 
Hükümsüzdür.

Erol Akyıldız

Geçen iki sayımızda OsmanlI ve
Cumhuriyet dönemi
Anayasalarının karakterleri ve o 
dönemlerdeki dengeleri
tartışmıştık. Bugün Cumhuriyet 
Tarihinin önemli bir durağını, belki 
hala özlemi çekilen 1961 
Anayasasını tartışacağız.

1961 Anayasası:
1961 anayasası 27 Mayıs 

1960'ta Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
hiyerarşik olmayan bir biçimde, 
çeşitli rütbelerde 38 subayın Milli 
Birlik Komitesi (MBK)’nin başlattığı 
bir harekettir.

Hareket yeni anayasayı sivillerle 
paylaşma iddiasıyla 13 Aralık 
1960’da 157 sayılı yasa ile “MBK ve 
Temsilciler Meclisi” kuramlarını bir 
araya getirerek “Kurucu Meclis" 
oluşturmuştur.

Temsilciler meclisi seçimle oluş
mamış olmasına rağmen, o günkü 
koşullarda en geniş temsile 
dayanmayı hedefliyordu.

272 kişilik Temsilciler Meclisi’nin 
10 üyesini Devlet Bakanlığı’nca, 18 
üyesi MBK’ca Seçilirken, siyasal 
partilerden CHP 49, CKMP 25, İller 
75, Baro 6, Basın 12, Eski 
Muharipler Birliği 2, esnaf kuru
luşları 6, İşçi sendikaları 6, Gençlik 
Kuruluşları 1, Teknik odalar 10, 
Öğretmen Kuruluşları 6, tarım kuru
luşları 6, Üniversiteler 12, Yargı 
organları 12 temsilci göndermiş, 
Bakanlar Kurulu doğal üye

Bakanlar Kurulu doğal üye 
sayılmıştır.

Temsilciler Meclisinin 2/3 
çoğunluğu ile onaylanması 
öngörülen anayasa, 1961 9 
Temmuz’unda “Halk Oylamasında 
% 61.5 çoğunlukla” onaylanarak 
yürürlüğe girdi.

1961 Anayasası 1950-60 arasın
daki siyasal döneme karşı bir tepki 
niteliği taşır.

Bu tepki daha çok çok partili 
dönem boyunca ortaya çıkan 
anti-demokratik iktidarları fren
lemede yetersiz kaldığı görülen 
eksik ve boşlukları giderme yolu 
ortaya çıkmıştır.

1961 Anayasası' nda
1924'dekinden farklı olarak “Ulusal 
egemenliğin” kullanılışında 
TBMM'nin yerinin yorumlanmasıdır.

“TBMM milletin yegane ve haki
ki mümessili olup, millet namına 
hakkı hakimiyeti istimal eder” 
diyen 1924 Anayasaşı'na karşılık, 
1961 Anayasası “millet egemen
liğini, anayasanın koyduğu 
esaslara göre, yetkili organlar 
eliyle kullanır.” demektedir.

Bu nokta, iki anayasa arasındaki

en önemli farklardan biridir İY241
Anayasası parlamentoyu mutla® 
hakim yapmak isterken, 1961i 
Anayasası “egemenliğin kullanılışı! 
bakımından kurumsal bir den-: 
geleme getirmek istemektedir.” J

1924 Anayasası' nın meclis 
hükümeti ile parlamenter sistem 
karma modelini, 1961 Anayasası 
parlamenter sisteme doğru çeki 
miştir.

“1961 Anayasası güçler 
ayrılığını gerçek anlamda hayattf 
geçirmek istemiş, yasama- 
yürütme ilişkisi ile yargı ayrı ve 
bağımsız tesis edilmiştir.”

“Yasama organı iki meclisli 
olarak ele alınmıştı. Biri Millet
Meclisi, diğeri Cumhuriyet:
Senatosu’ydu. M.Meclisi 4 yılda biı 
seçilen 450 üyeli 
Milletvekillerinden kurulu olup, C. 
Senatosu 40 yaşını doldurmuş, Y. 
Okul mezunu seçilen 150 üye İle 
C. Başkanınca atanan 15 ve MBK
üyeleri ile eski C. Baş kanlarından 
oluşan tabi üyelerle birlikte kuru! f 

luydu.” Kontenjan üyelikleri iki yılda u 
bir, seçilen üyelerin seçimi altı yılda!| 
bir yapılırdı. "'fil

Klasik parlamenter sistemdi h 
t ı'/g | 

olan hükümet-meclis ilişkisinin E, 
bütünü 1961 Anayasası'nd yan] lak 
sımıştı.

Her iki mecliste hükümete “soru, ibiı

genel görüşme ve meclis araştır-, 
ması" verebiliyor olup, “gensoru nar 
ması" verebiliyor olup, “gensoru F 
verebilmek sadece Millet L
Meclisi’ne ait bir yetkiydi.” ,™

Yürütme ilişkisi iki ayrı kurumdan 
oluşma ktaydı.

“Bir tarafta devletin bütünlüğünü 
sembolik olarak temsil eden 
Cumhurbaşkanı ile diğer tarafta 
yürütme işlerinin politik sorumlu.: 
luğunu taşıyan Başbakan ve

I MîBakanlar Kurulu.”
1924 Anayasası'ndan farklı1 

olarak, 1961 Anayasası 
Cumhurbaşkanı'na “tarafsız® 
partiler üstü bir statü kazandır
mıştır.”

Bakanlar .Kurulu- ise, 1924 
Anayasası'ndan pek farklı değildi 
“Başbakan
Cumhurbaşkam’nca TBMM üyeleri 
arasından atanarak, Başbakanın 
seçeceği Bakanların
Cumhurbaş kam’nca onaylan
ması” şartı halen devam ediyor 
olup, tek değişiklik, “TBMM dışın
dan bakan atanabilmesidir."

1961 Anayasası'nda ve öncel 
anayasalarda “kuvvetler ayrılığı’ 
ve “yargı” ilişkisini gelecek sayımıî 
da incelemek üzere hoşça kalın, i
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i Son günlerde binlerce .kişiyi cFgır- Gemlik Devlet Hastanesi"

Gonca YERLİYURT

günlerde

yasası gfc 

anlamda hrç 

miş, yasota 
le yargı od 

miştir." 
anı iki mecJ 
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kurulu olup,(

ı doldurmuj.1 

len 150 ûyel 

nan 15 veMİ

■ layan Küçükkumla sahillerinde, olaysız' 
■gün geçmiyor. Cumartesi günü mey
il dana gelen olayda araç parkı yüzün- 
■den gençler arasında çıkan tartışma, 
Ot,bir kişinin bıçak ile üç kişinin de 
»tabancayla yaralanmasıyla sonuç- 
|ilandı.
I Dostlar Taverna önünde ara- 
| balarını park etme nedeniyle tartış- 
| maya başlayan Gültekin Gümüştekin 
jile Tayfun Öztürk,' Özgür Gürkan Arda, 

Zekeriya Durak ve’ Fevzi Kaya arasın- 
[daki sözlü tartışma kavgaya dönüştü. 
; Dört kişinin üzerine geldiğini farkeden 
[Gültekin Gümüştekin üzerinde taşıdığı 
9 milimlik ruhsatsız silahını çıkararak 
Tayfun Öztürk'ü ayaklarından vurdu. 

İGürkan Arda ve Zekeriya Durak'ı da 
[çeşitli yerlerinden yaraladı. Bu arada 
^arkadaşlarının; kurşun yağmuruna 
tutulduğunu gören Fevzi Kaya da 
■ Gültekin Gümüştekin'! bıçakla ağır 
şekilde yaraladı.
| Tabanca kurşunu ile bıçak, dar
beleriyle yaralanan kavgacılar,

kaldırıldılar. Burada yapılan ilk müda
haleden sonra Bursa Devlet 
Hastanesi'ne sevkedildiler.

Jandarmadan alınan bilgilere göre 
Gültekin Gümüştekin, Gürkan Arda ile 
Zekeriya Durak'ın durumlarının cid
diyetini koruduğu bildirildi!1

Olayla ilgili olarak soruşturma jan
darma tarafından başlatıldı.

SİLAHLAR SUSMUYOR
Gün geçtiğe artan nüfusuyla yaz 

aylarında binlerce kişiyi barındıran 
Küçükkumla'da gecenin geç saat
lerinde alkollü araç kullananlar çev 
reye dehşet saçarken, motörsikletli 
gençler de cadde ve sokaklarda 
gürültülü hız denemesi yaparak çevre 
sakinlerini rahatsız etmeye devam- 
ediyorlar.

Öte yandan eğlence yerlerine 
yakın yerlede sık sık duyulan silah ses
leri ise, çevrede bulunanlara korkulu 
anlar yaşatıyor. Seyir ’ halindeki 
araçlardan atılan kurşunlar nedeniyle 
Kumla sakinlerinin tedirginliği sürüyor

JflBIll

laş kanlan 

e birlikte

/elikleri iü yü

e?'r rn

iter sistem 

clis ilişkisin

Jaldığı minibüsle Çakaldere’de ağaca çarptı.
Daha sonra Efes Pilsen Baş Bayiine girdi işyerini dağıttı.

Gemlik Gübre Sanayi 
A,:Ş,de geçtiğimiz gün
lerde yemekten toplu 
holde zehirlenme olayı 
yaşandı.
F.Güma günü akşamı 

vardiyadaki 150 işçi 
çikcjrılan kıymalı patlıcan 
•ve kıymalı makarna yedi. 
Bir şüre sonra bazı işçilerin 
midelerinin bulunması ve 
b’âş ağrısı görülmesi üze 
rihe [zehirlenme olayının 
yaşandığı belirlendi.
, 45 TÜGSAŞ işçisi gece 
Gemlik SSK Hastanesi'ne 
.kâjdirılarak tedavi altına 
alindi.

İşçilerden Abdullah 
Durlmuş, Ali Fındık,Ahmet 
Gül’Yaman Çelik Bursa
SSK Hastanesine

Sarhoş Bulgar dağıttı
Geçtiğimiz hafta meydana gelen 

Hayda Todor Palov(36) adlı Bulgar 
jemici Küçük Kumla 'da çaldığı minibüs 
le kaza yaptı, girdiği Efes Pilsen Baş 
iayiinde etra.fı dağıttı-, sızıp .kdl'ınr d

ısası'nop rokayı ele verdi.
İlginç olay, 30 Temmuz Salı günü

■ ‘|W

neclis arat 
-o ‘'gensem 
p, “geffl 

ce Millî! 

/di.*

peydana geldi. Limanımızda bulunan 
iir Bulgar gemisinden çıktıktan sonra 
ışın derecede alkol alan' Todor Polov, 
Küçük Kumla'ya giderek-burada bulu- 
pan boş1 minibüsün anahtarlarını 
üzerinde görünce çalıştırarak kaçırdı.
[ Gemlik'e gelen Bulgar gemici,kaçak 
minibüs ile Çakaldere mevkiine doğru 
aracını sürdü. Bu arada minibüsü bir

nkuıund® Kuyumcuların canını yakacaklardı.

bütünlüğü 

ımsil eder 
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rklı değü

MMüyeP 
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a kanlan11 

onayla*1’ 
am ediyo* 

MMdiî»' 
idir,” 
ve öncel1 

or ayıılıj1 

»ksayırr#' 

;a kalın.

ağaca çarptıran Todor P-olov, daha 
sonra dereye düştü.

Giysileri ıslanan Bulgar gemici 
çevrede gördüğü ışıklı binaydı elbise 
bulamayan gemici" sğfhöiütiğüh bÜT'b't 
kişiyle etrafı dağıtmaya başladı. 
Masaların üzerindeki evrakları ve bilgisa
yarları devirerek firmada büyük zarara 
yol açan sarhoş bulgar gemici bir 
kenarda sızdı. Sabah işyeri sahiplerince 
çıplak durumda bulunarak polise teslim 
edildi.

Bulgar gemici çıkarıldığı mahkemece 
tutuklandı.

kaldırıldılar. Mideleri 
yıkanan ve serum 
bağlanan işçiler daha 
sonra taburcu oldu.

TUĞ AŞ te yetkili
sendikada olan Petrol İş 
bin Bursa Şube Başkanı 
İsmet Yiğit, zehirlenme 
alayından büyük üzüntü 
duyduklarını, görevlilerin 
dikkatli olmaları gerektiği
ni hatırlattı.

İsmet Yiğit, "işçi 
arkadaşlarımız bir dikkat 
sîz® sonucu yaşamların
dan olabilirlerdi, sıcak 
havalardan dolayı yiye- 
oek’-hnaddelerinin çabuk 
bozulduğu bir gerçektir " 
diyerek, yetkilileri bundan 
sonra daha dikkatli 
davranmaya çağırdı.

ATLANTA’nın Altın Türkleri
Bundan tam’yüzyıl önce, 1896'da Atina'da 

yapılan ilk modern olimpiyatlardan bu yana pek 
çok şey değişti. Rekorlar altüst oldu, teknoloji hızla 
ilerliyor, yıllar içinde ödüller bile farklılaştı. Hürriyet 
Gazetesi'nden Enis Berberoğlu'nun köşesinde 
yazdığına göre; ilk olimpiyatların maraton şampi 
yonu Yunanlı çoban Spiridon Louis, Zeytin dalı ile 
birlikte altın yerine gümüşten yapılmış bir 
madalya kazanmıştır. Ayrıca şampiyon Atina'lı bir 
berberden ömür boyu bedava traş ve lüks bir 
lokantadan bir yıllık ücretsiz yemekle ödül- 
lendirilmişti-.

Ödüller değişti. Ama olimpiyatların barışçı ruhu 
hiçbir zaman değişmedi. Ve dünya şampiyonu 
sporcular için bile olimpiyat şampiyonluğunun her 
zaman özel bir anlamı oldu.

1996 Atlanta Olimpiyatları ise ülkemiz için 
başarılarla dolu bir olimpiyat olarak hatırlanacak.

Okçulukta Elif Altınkaynak, bronz madalyayı 
son anda kaçırarak dördüncü oldu ve bu dalda 
şimdiye kadar aldığımız en iyi sonucun sahibi 
oldu. Serbest güreşte madalya umudumuz 
Sebahattin Öztürk'ün ise bronz madalya için çık
tığı maçta kolunun kırık olduğu daha sonra 
anlaşıldı. Boksta Malik Beyler oğlu başarılı maçlar
dan sonra finale kadar yükseldi. Ve finalde Küba'lı 
Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu'na yenilerek 
gümüş madalyayla yetinmek zorunda kaldı, 
ancak boksta finale yükselen ilk sporcumuz olma 
ünvanını kazandı. Ve Mahmut Demir Avrupa ve 
Dünya Şampiyonluklarından sonra, Atlanta'da 
birincilik kürsüsüne çıktı ve muhteşem bir şekilde 
güreşe veda etti. 28 yıl sonra serbest güreşte 
ülkemize olimpiyat şampiyonluğu kazandıran 
Mahmut Demir'in final maçından sonra maçın 
Yunanlı hakeminin düdüğünü Demir'in boynuna 
asması, olimpiyat ruhuna uygun bir dostluk tablo
su oluşturdu. Grekoromende gururumuz Hamza 
Yerlikaya, rakiplerine hiçbir maçta puan verme 
yerek Avrupa ve Dünya Şampiyonluklarından 
sonra Olimpiyat Şampiyonluğunu da kazandı.

Atlanta'da ilk altın madalya sevincini halter
cimiz Halil Mutlu ile yaşadık ve ardından bütün 
zamanların, bütün spor, dallarının en iyi sporcu
larından biri ortan Naim Süleymdnoğlu'nun 
şampiyonluğu geldi. Naim; “İlk altın bir şampiyon 
olduğumu, İkincisi hala bir şampiyon olduğumu 
göstermek içindi. Bu sonuncusunun amacı ise 
tarih kitaplarına geçmekti.” dedi ve üç kez 
olimpiyat şampiyonu olarak amacına ulaştı.

Teşekkürler Naim, Hamza, Halil, Mahmut, 
Malik, Elif, Sabahattin, teşekkürler...Sahte bilezik operasyonu

F Bakır bileziklere altın kaplayarak, 
piyasaya süren karı-koca sanatlarını icra 
[ederken, polisçe yakalandı.
■ Geçtiğimiz hafta perşembe günü 
.meydana, gelen 'olayda, Bursa 
İKapanhân işhanı'nda kuyumcu atölyesi 
[bulunan Vedat Gülümsek adlı şahıs, 
[bakırdan yaptığı bilezikleri üzerine-altın 
Kaplayarak, eşi Özhan Gülümsek'in 
[yardımıyla 6 adet bileziği bozdurarak, 
[karşılığında, 5 burma bilezik ve 34 mil 
yon lira para aldı.
| İlçemizdeki bir kuyumcuda sahte 
Bilezik satarken, şüphe üzerine 

. yakalanan Gülümsek ailesi suçlarını itiraf 

..ettiler.
| Sanıkların evlerinde yapılan aramada

43 adet sahte bilezik ele geçirildi. ’
Her biri’ 10 gram gelen bakır bilezik

lerin ancak 6 adedini sattıklarını itiraf 
eden sahtekarlar, 43 bileziği satabilseler- 
di, kuyumculardan yaklaşık 500 milyon 
lira para vuracaklardı.

Sahtekar koca Vedat Gülümsek, 
polise yaptığı açıklamada son zamanlar
da işlerinin bozuk gittiğini, piyasaya 
büyük miktarda borçlandığı, bu nedenle 
bu yola başvurduklarını söyledi..

. Eşi Özhan Gülümsek ise bileziklerin 
sahte olduğundan haberi’ bulun
madığını, imalatı kocasının yaptığını 
söyledi.

Adliyeye sevk edilen sahte bilezikçiler 
tutuklanarak, Cezaevine götürüldüler".

HAFTAM SOhSE-i

Tarih içinde Gemlik ve Havalisi

YUNAN GİDERKEN III

Evraklarda sahtekarlık yaparak, zimmetine geç irmişler di.

TÜGSAŞ vurgunu ağır cezada
|- Gemlik Gübre Sanayi A.Ş.'de bir süre 
önce müfettişler tarafından ortaya 
Çıkartılan 12 milyarlık vurgunun duruş
masına Bursa J. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde devam edildi.
I TÜGSAŞ, muhasebe elemanların
dan Mustafa Küçük ve Ahmet .Yıldız 
mahkemeye verdikleri ifadede 
bankalara borçlandığını ve borçlarını 

[ödeyemediklerini, bu nedenle bu yola 
başvurduklarını itiraf etiler.

Evrakta yapılan sahtekarlığın boyut
larının ne kadar olduğunun belirlenmesi 
için mahkeme davayı bir başka tarihe 
erteledi.

Mustafa Küçük ve Ahmet Yıldız, yak
laşık 4 ay önce TÜGSAŞ 'daki 
muhasebe evraklarında tahribatlar 
yaparak, zimmetlerine para geçirmişti.

işletme müfettişleri yaptıkları 
denetlemelerde yolsuzlukları ortaya 
çıkarmışlardı.

'Annemin anılarından:
"Türk askerinin Gemlik'e girdiği günü 

hiç unutmam. Artık kimseler yoktu 
şehirde Türk ahaliden başka. Rum 
evlerinin kapıları açıktı, eşyalar ortalık
ta, köylerden inen açgözlüler işe 
yarayan eşyaları toplayıp gitmişler.

Türk askeri Gemlik'i kurtardı 
Yunan'dan. Bu kurtaranlar on-onbeş 
kişi kadar. Kapılarımızın önüne geliyor
lar, yırtıklarını söküklerini diktiriyorlar, 
sıcak yemeğimizi onlarla severek pay
laşıyoruz. Kadındı, erkekti, öyle şeyler 
yoktu artık. Herkes kardeşti, sokaklarda 
çocuklar serbestçe dolaşıyor, kız 
çocukları bile kumsala iniyorlardı.-

Cesetler vardı kumsalda.. Hiç unut
mam.. Bu ölenler, son gemiye bine- 
meyenler imiş. Kendilerini denize 
atmışlar Türk askerinin şehre indiğini 
görünce. Bu ölenlerin belki suçu bile yok 
ama muharebe olmuş, muharebenin 
çılgınlığı hala kol geziyor dağlarda, 
şehirlerde. Top sesleri hala gümbürdû 
yor, içinde bir tek Rum kalmadığı halde.

Canavar muharebe bu kez gavur
dan hiç bir iz kalmasın diye kiliseleri, 
manastırları dinamitlerle havaya uçu

ruyor. Köylerden, inen kimi yağmacılar 
Rum evlerine giriyorlar, Lale, dağının 
üzerindeki (biz öyle ad takmıştık o te 
peye) o görkemli manastırın renkli cam
ları paramparça yayılıyor çevreye. 
Aylarca toprak eşeleyip cam kırığı 
topluyoruz. Al, yeşil, sarı, mor camları 
güneşe doğru tutup, renkli düşlere 
dalıyoruz.

Çocukluk günleri ne kadar düşlerle 
dolu olsa, uzak olsa, belirsiz olsa, kimi 
görüntüler yardır ki iz bırakır ve hiç silin
mez bellekten. Bu.top sesleri işte o iz 
bırakanlardandı. Dehşet veren, titreten - 
lerden. Bilinçaltına itemediklerimden... 
Deniz kıyısında bir çatı ölü var da, 
benim düşüncelerimde bir o kalmış. 
Mavi donlu bir kadın. Bedeni şişmiş.. 
Dalgalarla beraber çekiliyor denize, 
sonra yine, yine vuruyor deniz onu 
kıyıya...

Sonra köpekler vardı, uluyan... Acı 
uluyorlardı denize karşı. Sanki kudurmuş 
gibilerdi.

Ak köpüklerde kudurmuşlardı. Acı 
acı uluyorlardı, fışkıra fışkıra vuruyorlardı 
kıyılara..

Haftaya : "YUNAN GİDERKEN "



Gemlik KÖRFEZ Sayfa :4li1

■ Tl Un»irnn loo* ChI,

6 Ağustos. 1996 Salı

i

SERBEST 
KÜRSÜ

Lütfü Artuner
Diş Hekimi

Karakoşnil
ile mücadele

GEMLİK'TE SOSYAL YAŞAM

Cezaevlerinin Dünü- 
Bugünü ve Yarana

Son günlerde, özellikle ölüm 
oruçlarının ölümlü sonuçlara 
ulaştığı zamanımızda kamuoyunun 
dikKdîi, medyanın yanlış 
tutumundan kaynaklanan
nedenlerden gündemden hiç 
düşmemiştir. T)evamlı sıcak 
tutularak duygu sömürüsü 
yapılmıştır ve yapılmaktadır. Ve 
cezaevleri üzerinde bize göre, 
yetkisiz ve cezaevlerini bilmeyen 
Kişilerce pek çok. yorumlar 
yapılmıştır. Gerçekten
cezaevlerinin ruhunu bilen kişilerin 
yorumları medyada yer almamıştır. 
Oysa kamuoyunda çok hassas bir 
konu olan cezaevleri üzerindeki 
yorumlar, kitleleri yanlış yönlere 
itebilir.

Bunun için yapılan yorumların 
gerçekçi ve cezaevlerini iyi bilen 
kişilerce yapılması gerekir.

Şimdi bu olayları analiz ederek 
senteze ulaşmaya çalışırsak şöyle 
bir tablo ortaya çıkar.

Öncelikle; buralara gelinmesine 
esas olan nedenler 1980'11 yılların ilk 
yarısına kadar uzanır. Bu yıllarda 
cezaevlerine yapılan atamalarda 
siyasi görüşler hakim olmaya 
başlamıştır. Halbuki Cezaevleri 
Genel Müdürlüğü'nde senelerce 
siyasi çekişmelerden uzak atamalar 
yapılmıştır. Daima kendi içinde 
bilinçli olmuştur bu atamalar.

Oysa 8Cr'li yılların başlarında 
ülkemizde pek çok alanda ileriye 
dönük çağdaş teknolojiyi 
yakalamak için bazı uygulamalar 
yapılırken, cezaevleri adeta bir kısır 
döngü içinde bırakılmıştır.

Siyasi atamalar yapılırken 
yapılan büyük bir yanlışlık,, infaz 
yasasının çıkarılması olmuştur. Bu 
yasa kişileri adeta suca itmiştir. Bu 
gelişmeler, cezaevlerinde verilen 
tavizler, aman günü kurtaralım 
sloganları, yavaş yavaş 
cezaevlerinde devlet otoritesinin 
azalmasına neden olmuştur. Ayrı bir 
nedende; siyasi Tutuklu ve 
Hükümlüler ve yakınlarının baskıları 
ile onlara destek veren ve arka 
çıkan siyasiler ve medyanın katkıları 
ile cezaevlerinde sayımlar 
alınamamış, tutuklu ve hükümlüler 
yavaş yavaş koğuş ve koridorlarda 
hakimiyet kurmaya başlamışlardır. 
Bunların sonuçlarında
cezaevlerinde otorite azalmaya 
başlamış hatta Sayın Bakan Şevket 
Kazan'ın dediği gibi otorite bazı 
cezaevlerinde hiç kalmamıştır.- 
Yapılan büyük yanlışlardan bir 
tanesi de taviz verilmesi yönünden 
9.1 seçimlerinden sonra Eskişehir 
Özel Tıp Cezaevinin kapatılmasıdır. 
Bunun nedeni de yalnızca politik 
baskılardır. Eğer kapatılacak ise 
aynı tipte yapılan Istanbul-Bursa- 
Gaziantep-Erzurum Özel Tip 
Cezaevlerinin hepsinin kapatılması 
gerekir idi. Çünkü bu 5 cezaevi aynı 
proje ile yapılmış hücre tipi 
cezaevleridir. Esasında bu 
cezaevlerinin yapılış amaçları 
bambaşka idi ve halen amaçları 
dışında kullanılmaktadır. Oysa 
Eskişehir cezaevi Avrupa 
standartlarının üstünde
demektedir.

Bunu anlamak mümkün değildir.
Halen bu 5 cezaevi yapılış 

amaçları dışında ve devlet 
otoritesinden yoksun şekilde 
amaca hizmet ettirilmeye
çalışılmaktadır'.

Bize göre yapılan yanlışlıklar dan 
bir tanesi de; cezaevlerinin iki başlı 
olmasıdır. Devletin kendi müdürüne 
itimadı olmayışıdır. Şöyle ki; 
Cezaevlerinde Müdür vardır. Fakat 
bir de mümessil savcı 
bulunmaktadır. Yetkili müdürde 
olmasına karşın savcının 
yönetiminden çıkamızlar. (ki bunu 
cezaevlerinde çalışanlar çok iyi 
bilirler)

Dünyanın ve- ülkemizin 80'11 
yıllardan itibaren yeni arayışlar 
içine ğirdiği ortamda cezaevleri 
daha aa İçinden çıkılmaz bir hal 
almıştır, Bir Taraftan müdürlerin bilgi 
ve kültür seviyelerini arttırır 
düşüncesiyle üniversite
mezunlarından müdürler atanmış, 
Fakat Mümessil Savcılık müessesi 
kaldırılamamıştır. Bunu en büyük 
nedeni; cezaevlerinin Adalet 
Bakanlığı'na bağlı olması ve 
Bakanlığın savcılardan
vazgeçememesidlr, (Oysa

ülkemizde cezaevlerini yönetecek 
bilgi ve beceride yöneticiler vardır).

uYP-SHP döneminde zamanın 
Adalet Bakanı Seyfi Oktay bu işe el 
atmış, hatta savcıları 
cezaevlerinden soyutlamış.. Fakat 
.çıkardığı kararname Anayasa 
Mahkemesinden dönmüştür. Bunun 
nedeni de Sayın bakanın.yanında 
bilgi bakımından yeterli 
danışmanlarının, olmayışıdır . Bu ve 
buna benzer pek.çok örnekler-işte 
bu gidişat ve tavizlerin verilmesi 
yeni Tavizlere neden olmuş sonuçta 
da Devlet otoritesi yavaş yavaş 
azalmıştır. Oysa Avrupa Bakanlar 
Konseyinin 75(3) ve 87(5). sayılı 
kararları ile mahkumlara verilecek 
maksimum haklar, mahpusların 
Tretmanı adı altında yayınlanmıştır. 
Paris şartı ve Helsinki anlaşmalarına 
imza .atan ülkemiz, zaten 
mahkumların Tretman'ı ile tavsiye 
edilen kararlara uymaktadır. Şu 
durumda daha fazla haklar 
verilmiştir. Buda otorite 
boşluğundan gelmektedir.

Burada bir Kasık suda koparılan 
fırtına da çok önemli bir nokta 
daha vardır. Neden devamlı siyasi 
tutuklu ve hükümlülere daha fâzla 
haklar istenmeye ve daima’ onların 
haklarından bahsedilmektedir. 
Ülkemizde 1991 sayımına göre irili 
ufaklı 1126 cezaevi bulunmaktadır. 
(Bakanın dediği, gibi 535 değil) 
Bunlar yine 91 sayımına göre 509 E 
tipi, 5 adet Özel Tiptir. Diğerleri 150. 
kişilik tip A, Al, A2, A3, K) Kİ, K2, B 
ve C tipleri olan kaza .cezaevleridir. 
Bu cezaevlerinde . siyasilerden 
başka tutuklu ve hükümlülerde 
vardır. Neden onların haklarından 
bahsediimemektedir. Medyanın ve 
yorumcuların bu - tutumlarını 
anlamak mümkün değildir

Şimdide bu hale gelen 
cezaevlerinde neler yapılmalıdır, 
devlet otoritesi nasıl tekrar 
sağlanabilir bunu araştıralım.

T .Cezaevleri müdürlerini ikinci, 
sınıf memur olmaktan kurtarılıp, 
arkasında devletin olduğunu 
sağlamak. Yani müdürlerin tam 
otoriteye sahip olduğuna 
inandırmak.

2 .Mümessil savcılık, müessesini 
ortadan kaldırmak (Esasta 
mümessil savcılarda bunu, 
istemektedir.)

3 . Hukukçular alamadan da 
cezaevlerinin yönetilebileceğini 
düşünmek.

4 .Ceza ve Tevkif evleri Genel 
Müdürlüğünde yeniden
yapılanmaya gitmek.

5 .Özellikle ülkenin diğer Genel 
Müdürlüklerinde olduğu gibi Bölge 
Müdürlükleri tesis etmek.

6 .Genel Müdürlükte ve Bölge 
Müdürlüklerinde ihtisas Daire 
Başkanlıklarının kurulması, (sağlık- 
Eğîtim-lşyurtları vs.)

7,Tüm çalışanların eğitim ve 
kültür düzeylerinin arttırlması için 
■çağdaş düşüncelerle çalışmalar 
yapmak.

(Bölgesel .toplantılar, Aylık 
dergiler, Koordinasyon - toplantıları 
vs.)

8.Cezaevlerinin dışa açılmasını 
sağlamak. (Cezaevlerini öcü veya 
tabu olmaktan kurtarmak)

9.1yi etüd edilerek; yapısal 
yönden Türk insanına yakışır onun 
barınabileceği cezaevleri inşaa 
etmek. (Türk insanının Sosyo- 
Psikolojik araştır ması yapılarak.) -

Ayrıca elde bulunan ceza 
evlerini yeni İnşaa edilecek Türk tipi 
ceza evlerine uygulamak,

Yukarıda saydığımız önerilerimizi 
daha da çoğaltabiliriz. Şayet bu 
yönde somut adımlar atılabilirse 
otorite temin edilebilir ve 
cezaevlerine köklü çözümler 
bulunabilir.

Bu önerilerimizin pek çoğunun 
eksikliğini 25 yıllık cezaevi 
hekimliğimiz sırasında duyduk ve 
gördük.

Ayrıca son 4 yıllık zamanda 
yaptığımız bilimsel . inceleme ve 
araştırmalarımız sonucunda 
böylesine önerilerimizi daha geniş 
kapsamlı şekilde kitapçık halinde 
kamuoyuna sunarak tedbirlerin 
alınmasını düşündük.

Toplumda birbirine daha saygılı 
ve hoşğörü ile yaklaşımlar dileğiyle, 
yarınlara,

Üreticilerin, 
ağaçlarının en

zeytin 
büyük

düşmanlarından karakoşnil 
ile ikinci yaz mücadelesinin 
kaçırılmaması istendi;
İlçe Tarım Müdürlüğünden 

yapılan açıklamada 
halkımızın karahastalık 
olarak adİandırdığ zeytin 
karakoşnilinin zeytin 
ağaçlarının eh önemli 
zararlısı olduğu belirtilerek 
hastalık ile ilgili önlemler
alınmadığı 
ağaçların 
ürün 
çalılaş 1 p 
bildirildi.

takdirde 
kışa zamanda 

vermeyeceği, 
kuruyacağı

kârakoşnilin ağaçlarda .2-3 
dönem halinde yaşadığına 
dikkat çeken ilgilileri 
zararlıdan çıkan ergin ve 
larvaların ağacın öz suyunu 
emerek ağacın gıdasına 
ortak' -olduklarını, asıl
önemlisinin ise 
tatlı madde
sararak 
hastalığını 
getirdiğini 
Hastalığın 
çalışmalarını 
üründe 
görüldüğünü 
kurumaların

saldığ sıvı 
ile ağacı
karaballık 
meydana 
söylediler, 
ağaçların 

engellediğini 
azalmanın

ve 
başladığınım

belirten ilgililer böyle 
ağaçlarda ürün kaybının 
yüzde 70-80 oranında 
olduğuna dikkat çektiler. 
Karakoşnil ile Aralık, Ocak, 
Şubat . aylarında hava 
ısınının + 4 ile +14 derece 
de mücadele yapılmasının 
gerektiği yağlı ilaçların 
kullanılması hatırlatılarak, 
yaz ilaçlamasının ise 
yumurtaların anaçlardan 
çıktıktan sonra ve Ağustos 
ayında yumurtalı dişilerin 
%95'i boşalınca yazlık 
yağlarla, Methidathıon, 
omethodte, chlorpyrifas 
eth gibi ilaçlardan birisinin 
kullanılmasının gerektiği 
bildirildi.
İlçe Tarım Müdürlüğü ilgilileri 
üreticilerin ağaçlarda iyi 
gözlem yaparak ilaçlarını 
zamanında atmalarını 
istediler.

Küçük 
Kumla 
Paradisko 
da güzel 
seçilecek 
Küçük Kumla'da sezonun 
en hızlı günleri yaşanırken 
eğlence yerlerinde çeşitli 
etkinlikler de sürüyor.
Küçük Kumla' nın en eski 
diskoteği olan Raradisko'da 
önümüzdeki pazar günü 
gecesi "Disko
Güzeli"seçi|ecek.
Birinci.gelecek güzele.çeşitli 
armağanların verileceğini 
söyleyen diskotek ilgilileri
kayıtların şahsen
yapılmasını istediler,. Kumla 
da son günlerde büyük bir 
yoğunluğun yaşandığı ve 
eğlencenin daha çok Büyük 
Kumla Köyüne kaydığı 
görülüyor.

EVLENENLER
Geçtiğimiz hafta ilçemizde bir yoğun evlenme 
trafiği daha yaşandı. Çiftler, Belediye Düğün 
Salonu, Milton Âile Gazinosu, Bayraktar 2 Düğün 
Salonu ve Atamer Turistik Tesislerinde 
mutluluklarının ilk adımını attılar.

Sevim Beşik ile Turan Toktaş 29 Temmuz 1996 
Pazartesi günü Belediye Evlendirme Dairesinde

Özlem Sarıpınar ile Mustafa Sezen 29 Temmuz 
1996 Pazartesi günü Belediye Evlendirme 
Dairesinde

Songül Kuru iie Yalçın Gürel 29 Temmuz 1996 
Pazartesi günü Belediye Evlendirme Dairesinde

Sevgi Moran ile Yavuz Bülbül 29 Temmuz 1996 
Pazartesi günü Belediye Düğün Salonunda

Nurcan Öztürk ile Fatih Kumcu 30 Temmuz 1996
Salı günü Belediye Evlendirme Dairesinde

Sevda Özdemir ile Esat Çetinkaya 30 Temmuz 
1996 Sah günü Belediye Evlendirme Dairesinde

Dilek Acar ile Ali Cankurt 1 Ağustos 1996 
Çarşamba günü Belediye Evlendirme Dairesinde

Elizabeth Maria Junker ile Murat Elbasan 1 
Ağustos 1996 Çarşamba günü Tibel Otelde

Dilek Kalafatlar ile Hakan Kartal 2 Ağustos 1996 
Perşembe günü Atamer Turistik Tesislerinde

Sevgi Yaman ile Serdar Kara 2 Ağüstos 1996 
Perşembe günü Milton Aile Gazinosunda

Nigar Ağıl ile Ziya Yıldırım 3 Ağustos 1996 Cuma 
günü Belediye Düğün Salonunda

Narin Ağırbaş ile Mehmet Atıcı 3 Ağustos 1996 
Cuma günü Belediye Düğün Salonunda

Şemra Işık ile Mehmet Göral 3 Ağustos 1996 
Cuma günü Aatamer Turistik Tesislerinde

Havva Yiğit ile İbrahim Köse 3 Ağustos 1996 Cuma 
günü Bayraktar 2 Düğün Salonunda

Nermin Aytaş ile İsmail Mete 3 Ağustos 1996 
Cuma günü Milton Aile Gazinosunda

Seher Avci ile Salih Alan 4 Ağustos 1996 
Cumartesi günü Belediye Evlendirme Dairesinde 
dünya evine'girdiler.

KÖRJE2

Matbaacılık-Yayıncılık- Reklamcılık 
ve Tanıtım Hizmetleri

Fatura-Irsaliye-Gider
Makbuzu- Perakende Satış

Fişi- Bilet - Kitap-
Müstahsil Makbuzu-

Serbest Meslek Makbuzu- 
Kartvîzit-EI İlanı-
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MED-CEZİR
Eğilir öper ay, bulutlar geçicidir 
rüzgar estikçe...
Işır ay, yıldızlar göz kırpar 
güneşler sönmedikçe... 
Cezridir yaşamın insan döküntüleri! 
Meddi durdurulamaz güzelliklerin 
dolunaylar gülümsedikçe!

3 Temmuz 1.996, Gemlik

ŞEREFSİZLİK
-"Kırmızı ve Siyah" a soyunanlara- 

Şerefsizlik BAZI tür insanların 
doğasında var!
Ellerini-kollarını bağlayıp asacak, 
astıracak ya da silahsız bir insana silah, 
çekip kurşunlayacak kadar!

30 Haziran 1996, Gemlik

SABIRTAŞIM
Yine ben aradım buldum 
kız oynama oynama 
cilvene nazına kurban 
da kız beni yorma yorma!

Bilir, bilmez görünürüm 
bir o yana bir bu yana...
Yolum uzun sabır taşım 
n'olur beni oyalama! Oyalama!

23 Temmuz 1996, Gemlik

ELİ MECBUR
-Artılı kırmızının global(!) örümceklerine- 

Sen bilmem ne yaparken 
ben şey geziyordum!
Turfanda mısın, kiralık mısın, 
gönüllü müsün, eli mecbur müsün yoksa!..

Her ne ise... Gerek yok kine, gareze 
seni de yıkayıp, paklamak gerek!

24 Mayıs 1996, Gemlik

YARDIM (!) ELLERİ
-Yabanilere- 

Benim insanımı sen savunamazsın 
insanımı insan yerine bile koyamazsın!
Hak-hukuk aramak sana mı kaldı 
fırsatını bulursan, bir kaşık suda boğarsın!

24 Temmuz 1996, Gemlik 
DAHA BİTMEDİ BİTMEDİ
Mürekkep lekeleri, ekranlar, beyaz perdeler 
romatizmalı prensesler, siyatikti prensler!
Mitologyanının antik entrika sahneleri 
çarpık bacaklı çokyüzlü balerinlerin 
sahne arkasına düşmüş gölgeleri!

Sert olur yumuşak atın tekmesi!
Laboratuarıma aldığım kobaylar 
sabırdı sunulan tanrıca size, 
sanmayın madik attığınızı 
ola ki, sınırlarınızı yokladık işte!

Bilgi toplar, bilgi satar, 
tuzaklar kurarsın demekl 
Kuzu postuna bürünür 
ortalığı birbirine katarsın demek... 
Cin olmadan adam çarparsın demek! 
Ayrıntıda döndük-dolaştık diye 
caka atar, kına yakarsın demek!

5 Haziran 1996, Gemlik

YAîtı ş*AkA YAîtı CİDDİ ero/ ÇURÇAy
KAMU LOJMANLARININ VE 

DİNLENME TESİSLERİNİN SATIŞI
Yeni Hükümet, memura, işçiye, 

esnafa, kısacası tüm dargelirliye umut 
dağıtıyor.

Ama.. Büyük bir, çıkmazı var.
Yapacağı tüm iyileştirmeler için, kay

nak bulamıyor.
Gecekondu affı ve vergi borcu affı 

sonucu, temin edilmesi planlanan kaynak 
ise, yeterli olmuyor.

Üzerinde durulan, bir başka kaynak 
da, kamu lojmanlarının ve kamu kam
plarının satışından elde edilecek gelir.

Tabi.. Güvenlik güçleri, silahlı kuvvetler 
ve bazı özel kurumların lojman ve kam
plarının satışı, söz konusu değil.

İlk planda, satılması düşünülenler,
(Kİt) Lojmanları ve Dinlenme tesisleri.
-(KİT) Lojmanlarının bir bölümü, zaten 

satışa çok müsait, durumda.
Bir büyük apartmanın, 10-15 Dairesi 

vaktiyle, bir (KİT) yönetimi tarafından, 
satın alınmış.

Bu Lojmanların, sivillere veya içinde 
oturan (KİT) mensubuna satışı, çok doğal 
olacaktır.

Zaten, bazıyerlerde, KİT personeli ile, 
diğer sivil insanlar, aynı apartmanda iç, 
içe yaşamaktadırlar.

(KİT) yönetimi, emekli olan, evi 
olmayan kişilere bu lojmanları “emekli 
ikramiyesi teminatı altında”, uygun bir 
bedelle, devredebilir.

Hem masraftan kurtulur, hem para 
kazanır.

Hem de, evi olmayan, yeni emekli 
mensubundan, hayırdua alır.

Böyle bir karar, emeklilik talebini artırır, 
bir anlamda, özelleştirme de, hız kazanır.

-Senede, üç-dört ay hizmet veren, 
dokuz ay boş olan, dinlenme tesislerinin, 
satışı uygun olabilir.

Fabrikasından önce, dinlenme tesis
lerini özelleştiren, bir idareye, işçi ve 
memur hoşgörü ile bakabilir.

Ama, bu güzelim dinlinme tesislerinin, 
hurda fiyatına, bazı açgözlü kişilere, 
peşkeş çekilmemesi gerekir.

Eğer, satıştan başarı elde edilemez 
ise, döviz karşılığı ödenmek üzere, uzun 
vadeli kiraya verilmesi de düşünülmelidir.

Devletin ve Milletin malını satarken 
dikkatli olmak gerekir.

GEMLİK REHBERİ

ULAŞIM
Uludağ Turizm 5131212
Aydın Turizm 5132077

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

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

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

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi

TAKSİLER
' 5131'821 

5132467 
5133240 
5132324

“YAVAŞ GİDİN”
Trende, kontrolör, Karadenizli 

yolcuya,
“Posta treni biletiyle, eksprese 

binmişsin, fark ödeyeceksin..." 
der.

Aldığı cevap şöyledir.
"Ben ödemeyrum, siz daha 

yavaş gidun.."
19öü yılından sonra, ülkem

izde pratik zekalı, iş bitirici ve 
uyanık bir ticaret erbâbı türedi.

Bunların içinde, sanayi lider
lerinden tutun da,küçük bir 
esnafa kadar, her gruptan insan 
var.

Bunlar, ülke ve memeleket 
sevgisini, dilden düşürmezler.

Ama... Dinleri, imanları 
paradır, menfaattir.

Sanayi Lideri, Bankacı, 
Medya Patronu, iç içe, el ele, ve 
omuz omuzadır, bu konularda.

Medya Patronunu; "ilan 
yoluyla desteklerler", istedikleri 
partiyi, lideri veya insanı hedef 
göstererek, bu hedefi taşlatırlar.

Yıllar yılı okuduğunuz gazet
enizi, yazarınızı, tanıyamaz hale 
gelirsiniz.

Bundan on-onbeş yıl önce, 
ilkeli, bilgili ve sosyal ağırlıklı olan, 
köşe yazarları, "Dolarla maaşa 
geçtikten sonra” tanınmaz hale 
gelmişlerdir.

Patronlarının hedef gösterdiği 
“Hükümet" ve onun üyelerini 
taşlarlarken, "Devleti de tahrip 
ederler.

Ama.-. Bilerek, ama bilme 
yerek..

Fıkramızdaki uyanık 
Karadenizli örneği, bir kanser gibi 
tüm yurdu sarmıştır.

|SOZLU-YORÛM~1

SORABİLMEK İÇİN, EVVELA
ÖGRENMEKLAZIM.Ü»

GOETHE

Öğrenmek, eğitim almakla 
sağlanır. Kolay iş değildir.
Sabır ve sebat ister. İnsanlar artık 
farklı yol seçiyorlar.
Sorabilmek için, "rakibinin yakası
na” yapışıyorlar.

“175 Alo tüketici hattı” devrede
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tüketicinin 

haklarını korumak için yeni bir adım daha 
attı. Ülkemizde üzün yıllardır tüketicinin 
korunmasına yönelik yeterli bir düzenler 
menin olmayışından kaynaklanan boşluk, 
tüketicinin korunması hakkında kanun'un 8 
Eylül 1995 tarihinde yürürlüğe girmesi ile 
giderilmiş ve tüketici hakları, hazırlanan bu 
kanunla güvence altına alınmıştır.

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
Orrh. Böl. Şf. 5131286
Milli Eğt. Md. 5131174
Halk Eğt. Mrk. 5131846
Halk Kutup. 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. 51314T1-5130024
Tekel Md. 5131042
Ver. Da. Md. 5132360
İlçe Tar. Md. 5131186
İlçe Seç. Md. 5134994

Gemi Saatleri
Yalova -Sirkeci (İşgünleri)

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz z 513 12 95
Özgaz 514 1700
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Likit gaz 514 28 41
Yeni Likitgaz 513 65 00
Alevgaz 513 40 95

Deniz Otobüsü
Yalova -Kabataş (İşgünleri) 

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

Yalova -Kartal (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 :

’Tbm
Ha-rıfcs 
Forr<₺st 
Gurup

PROMOSYON SKANDALİ 
“KAPIDA”

Dünyanın hiç bir ülkesinde, 
görülmeyen bir "promosyon kargaşası”, 
yaşıyoruz.

Promosyon dönemi, ansiklopedi ile 
başladı, tabak çanak ile tırmandı ve 
beyaz eşya ile, otomobile kadar 
dayandı.

Sırf promosyon.için, aile bireyleri birbir
lerinden habersiz, günde üç-dört gazete 
alıyorlar.

.Ana görevi, haber vermek olan 
Medya, Sanayi devleri tarafından, 
"Pazarlama Şirketi” gibi kullanılmaya 
başlayınca, Sanayi Bakanlığı duruma el 
koydu.

Yeni bir promosyon yasa taslağı 
Meclise sunuldu.

Neler var bu yasa tasarısında?
- Bir kere, kampanya süresi 60 gün ile 

sınırlanıyor.
- Verilecek hediyenin tutarı, kampa

nya süresince ödenecek ücretin, yüzde- 
yirmisini geçmeyecek.

- Yasaya uyulmaması halinde, 
muhtelif cezalar var.

İlk etapta, 500 milyon lira olan ceza, 
ülke genelinde yayın yapan basın kuru
luşları için, on kat artabiliyor.

Yayının, yasaya aykırı devam etmesi 
halinde, her sayı için, bir milyar lira, ceza 
uygulaması öngörülüyor.’

Son günlerde, dikkat çeken iki “pro
mosyon" var.

1) Bir tanesi, kuponları tamamlan
masına rağmen hala okurlarına "ve 
rilmeyen buzdolapları."

Bu taahhüde giren, Günaydın 
Gazetesi, uzun süredir okuyucusunu 
oyalıyor.

Başlangıçta belirtilmeyen, kurallar 
getiriyor.

Bir ara, gazete, "numara yayınla
yarak" dağıtım yapacağını belirtti.

Ama.. Promosyon için alınan tedbirleri 
duyunca bu talebini dondurdu.

2) Bir ikinci tehlikeli promosyon da, 
Milliyet tarafından vedilen, “katkı bedelli" 
otomobiller.

Yirmidört ile otuzaltı ay boyunca, 150$ 
ile 270$ arasında, katkı payı ödenmesi 
isteniyor.

Medya kuruluşu hem kendisi, hem de 
otomobil firması için, "üç yıllık” bir üretim 
ve satış garantisi sağlamak istiyor.

Belki de, bu medya-sanayici dayanış
ması, Türk otomobilini, Gümrük Birliği vur
gunundan, kurtarmayı amaçlıyor.

Ama.. Bu pormosyon yöntemi, insana 
“allah saklasın” döviz ile ev alan, vatan
daşların ıstırabını hatırlatıyor.

Artık, herkes hediye almak için 
çarşıya, haber ve,fikir almak için gazete 
bayiine koşmalıdır.

Yine bu kanuna dayanılarak, tüketici 
haklarına aykırı hareket edenlere uygu
lanan para cezası, caydırıcı olması amacıy - 
la altı kat arttırılmıştır.

Ancak, tüketicinin haklarını bilmesi, yani, 
"bilinçli tüketici" olması halinde haklarına 
sahip olabileceği de, gözardı edilemeye
cek bir gerçektir.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, tüketicinin 
bilinçlendirilmesi ve satın alı-
nan mal ve hizmette kusur 
bulunması halinde, 
tüketicinin haklarını araya
bilmesi amacıyla yeni bir. 
çalışma başlatmıştır.

Öncelikle Ankara, İzmir, 
Kayseri, Edirne, Uşak, 
Manisa, Bingöl, Çankırı, 
Kırşehir ve Bartın illerinde 
hizmete giren “175 alo 
tüketici" hattı, kısa zamanda 
diğer illerde de faaliyete 
başlayacak.

Vatandaşlar, Türkiye'nin 
neresinde olursa olsun 1 75 
nolu hattı aradıklarında 
karşılarında, satın aldıkları 
.mal veya hizmetle ilgili 
şikayet ve sorunlarını 
dinleyecek ve çözüm yolu 
gösterecek olan bakanlığn 
konuyla ilgili bir yetkilisini 
bulacaklar.

Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı'nca yürütülen 
"tüketicinin bilgilendirilmesi 
programı" dahilinde 
basılarak tüketiciye dağıtıl
ması gerçekleştirilen 6 bin 
kitap, 40 bin kitapçık ve 150 
bin broşürün yanısıra "175 
alo Tüketici Hattı"nın kurul
ması ile tüketicilerin haklarını 
öğrenme ve sorunlarına 
doğru çözüm yollan bulma 
konusunda önemli bir boşluk 
giderilmiş olacaktır.



■1 UHiîrrın 1OOA

6 Ağustos 1996 Sah Gemlik; KÖRFEZ Sayfa: 6

Anadolu Lisesine
kayıtlar yarın başlıyor

Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi sınavlarını kazananlar yarın saat 9.00 
dan bağlıyarak ökula kayıtlarını yaptırabilecekler.

Okul Müdürü İdrls Aka'dan aldığımız bilgilere göre, Anadolu Liseleri î4 
sınavlarında başarı göster en ve kendilerine sınav sonuçlarını bildirir belgeler 
gelen öğlenciler, velileriye birlikte 7 Ağustos-16 A'ğustps tarihleri arasında okul 
müdürlüğüne nüfus cüzdanı ve sureti, diploma aslı, sınava giriş kartı, 
kazandığını gösterir belge, 2 adet zarf, 2 iadeli taahütlü posta'pulu ve 6 
fotoğraf ile birlikte başvuracaklar.

Okul Müdürü Aka, 19 Ağustos tarihinden sonrd kösln kayıflgrıh yapıla-. ; 
dağını, okula kayıt yaptırmayanların yerine ise yedek öğrenclleı'in çalı
nacağını söyledi.

ELEnıAn Aî^AfhYo^
Deneyimli ön muhasebe ile 

ilgilenecek bay veya bayan 
eleman aranıyor

Müracaat: GURNAK Ltd. Şti. 
Tel : 513 14 79 GEMLİK

KAYIP
Gemlik Trafik Şube 
Müdürlüğümden 
aldığım ehliyetimi». 
nüfus cüzdanımı, 
SSK kartımı kaybet
tim.
Hükümsüzdür.

Mustafa Eğri

Sıcaklar,
böbrek

riskini

Çocukta yalan
nasıl önlenir?

BURSA 2000 -

OLAY VE HABER 
gazetelerine 

vereceğiniz her türlü 
İLAN VE REKLAMLAR 

için bizi arayın
BİR TELEFONUNUZ YETERLİ

koi^FEZ iickLAm
Gazhane Cadde Beceren Apt. Altı 

. No : 61/A GEMLİK-
(Akmanlar TiCaretTicaretarkası)

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

Kiralık Daire

Cumhuriyet Mah.
Manastır 

Mevkiinde 85 m2 
. müstakil daire 

' kiralıktır.

Tel: 538 71 59

arttırıyor
Sıcak bölgelerde 
yaşayan, ve güneş 
ışığı altında fazla 
kalan kişilerde 
böbrek taşı oluşma 
riskinin arttığı bildiril
di.
Böb/ek taşları 
genellikle 30-50 yaş 
grubunda kilerde ve 
erkeklerde kadın
lara oranla iki kat 
daha fazla görülü 
yor. Ayrıca anne ve 
babasında böbrek 
taşı bulunan kişiler 
risk altında bulunu 
yor.
Coğrafi koşulların, 
böbrek taşına yol 
açan önemli faktör
lerden biri olduğunu 
söyleyen yetkililer 
"sıcak bölgelerde 
y a ş a y an I a r d a , 
vücutta. sürekUcter- 
leme, idrar akımını 
azaltıyor. Bu da, 
böbrek taşının oluş
ma riskini drttirıyör, 
güheş..altında fazla 
kalmak da idrarda 
kalsiyum miktarını 
fazlalaştı rıyor ve 
,böbrekte taş riskini 
yükseltiyor." dedi.

Çocukların yalana yönelmesinde ailenin ve yakını 
çevrenin önemli rolü bulunuyor. Bu yönelmeyi 
neden olocok yaptırım ve yaklaşımlardan kaçınıl! 
ması’gerekiyor.

Cezalandırılmaktan korkan ve zor durumda bulul 
nan çocuklar, bilinçli veya bilinçsiz olarak yalanıl 
yönelebiliyorlar. Benliğine güvenemeyen çocuk! 
yalanı bir çıkış yolu olarak görü yor.

Çevresini üzmekten korkan çocukların yalana j 
başvurabileceklerini belirten yetkililer, yalan İM 
doğru arasındaki farkın ve niçin yalan söylel 
nilmemesi gerektiğinin anlatılmasını öneri yortar.

Yalan söylediğinde çocuğa kızılmasının sonuS 

vermeyeceğine de dikkat çeken yetkili ler “Çocuğa 
(yalancı) damgası vurulmamak. Böyle bir damga,: 
çocuğun tepkisine neden olur. Çocuğun söylediği 
ve yalan diye tanımlanan sözün, (doğru bildiği yani 
lış) da olabileceği unutulmamalı. Doğruyu söyle’ 
yince cezalandırılacağını düşünen çocuğun, yalanı 
zordan kurtuluş olarak görebileceği ve sistemi 
haline getirebileceği gözardı edilmemeli.

Sevecen yaklaşılmalı, güvenilmeli ve güvenildin 
hissettirilmeli. Yaptığı hata karşısında hakarete! 
uğramayan ve dövülmeyen çocuğun, yalana! 
gereksinim duymayacağı bilinmeli.” diye sözlerine! 

eklediler.

SATILIK DAİRE ve DÜKKAN
Atatürk Kordonu Toplu 1 Apartmam’nda 

denize karşı 3 oda 1 salon asansörlü DAİRE 
ve

Orhangazi Caddesi’nde 
80 m2 çekme katlı bahçeli işyeri 

Sahibi eliyle satılıktır.
Müracaat:
Tel: (0.224) 513 26 37 GEMLİK

cLEfilAn ARAAiYOR
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

Jühç.e|!i - Pertek 
ilçesi Dere

Nahiyesine kayıtlı 
nüfus cüzda nışnı 

kaybettim.."

' Hükümsüzdür. "

Tursun TALAY

MILTON AİLE ÇAY BAHÇESİ
Düğün, nişan ve özel günleriniz 

için rezervasyonlarımız 

devam ediyor

İskele Meydanı GEMLİK Tel: 513 10 71

AHŞAP DOĞRAMA VE PRES KAPI SANAYİ

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

GEMLİK KÖRFEZ

GAZETESİ

KÖRFEZ OFSET

not aliniz.. fifeO 

YENİ FAKS:
'■ :Ç: - 

S; 
NUMARAMIZ;

Tel : 513 35 95

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

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

müracatınız yeterli
GEnîS" BİLGİ /E FiVATLAî^iHIiT Idfl 3’^

TELEFOnUpÜZ YETERLi
NUMAN SİGORTA LTD.ŞTİ-

J\luman 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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HAFTALIK SİYASİ OAZSTS

ELEMAN ARANIYOR
işletmemiz muhasebe servisinde çalışacak 
'^deneyimli muhasebeci ve ön muhasebe 

bilen elemanlar aranıyor

' : Müracaat : HELMERSAN A.Ş, 
Yalova Yolu 3. km. Tel. 513 4517

Abdullah BALLI Kumla’da mafya usulü özel otosu içinde kurşun yağmuruna tutularak İnfaz edildi. ÖSYS sonuçları üzüntü ve sevinci birlikte getirdi

Körfez Fen Dershanesine devam eden 
71 öğrenci çeşitli faküteleri kazandı

Küçük Kumla da geçtiıçpmiz gün meydana gelen olayda, Lunapark ve Emlakçilik yapan sabıkalı 
Nurettin Ballı özel aracı içinde mafya usulü infaz edildi.

Siteler Mahallesi Ozan Sokak'ta meydana gelen olayda 34 HAV 39 plakalı özel otosunda kimliği bilin
meyen kişilerce silahla taranan Nurettin Ballı (39) araç içinde öldü.

Adam öldürmeye teşebbüs ve yaralamadan sabıkaları bulunan Nurettin Ballı'nın ölüm gizinin aralan
ması için jandarma soruşturmaya başladı.

Aracında 9 kurşun izine rastlanan öldürme olayının çapraz ateşte gerçekleştirilmiş olduğu ve kurtulma 
şansının bulunmadığı belirtiliyor. Haberi Sayfa 3'te •

Ö Y S S. sınavları 
geçtiğimiz hafta sonuç
landı. başarılı olan 
öğrenciler ve velileri 
sevinirken, yüzbinlerce 
genç de başarısızlığın 
üzüntüsünden kurtula
madı. Eğitim sisteminin 
gençleri üniversite 
kapılanda parişan 
etmesi bu yılda tartış
malara neden oldu.

Gemlik'te geçtiğimiz 
yıl hizmete giren Özel 
Körfez Fen dershanesine 
devam eden 150 
öğrencinin 71'inin
sınavlarda başarılı 
olduğu bildirildi.

Deniz Şahin adlı 
öğrenci Boğaziçi
Genetik, Başak Taşpınar 
Boğaziçi İnşaat'ı
kaza ndl Haberi sayfa 3 ’te

Okullara
kayıtlar başladı

Celal Bayar ölümünün 10. 
yıldönümünde anılacak

. Üçüncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar, ölümünün 
10. yıldönümünde Umurbey'deki anıtmezarında 
törenlerle anılacak.
Celal Bayar için saat lO.oo'da resmi tören yapıla
cak. Daha sonra ise Bayar Kütüphane Salonunda 
,"Sınır Aşan Sularımız" konulu kompozisyon yarış
masında derece alan öğencilere ödülleri tören
lerle verilecek. Öğle namazından sonra ise mevlit 
okutulacak. ' Haberi sayfa 3’te

Anıt çevresi düzenleniyor.

HAFTAYA BAKIŞ
O Kadri GÜLER

Birileri huzur mu bozuyon ne ?

Umurbey’ 
de yıkım

3. Cumhurbaşkanı 
Celal Bayar Anıt mezarı 
çevresinde bulunan 
evlerin yıkımına başlandı.

Anıt mezar projesi kap
samında bulunan ve bir 
süredir, yıkımı için karar 
alınan fakat yıkılamayan 
konutlar, geçtiğimiz hafta 
boşaltılarak Karayolları 
ve DSİ elemanlarınca 
yıkıldı.

Haberi Sayfa 3'te

Kadın/omisyonu yeniden oluştu.

’ Yaz mevsiminin en sıcak ve hareketli günlerini yaşıy
oruz.

Sahillerimiz Kurşunlu'dan Armutlu'ya değn tıka basa 
dolu.

Kumla Belediyesinin sahil yolunu kapatmasıyla 
başlayan uygulama, burada tatiline geçirmekte olan 
yazlıkçılar tarafından memnunlukla karşılamıyor.

Kumla Belediyesinin kıyı bandında yürüttüğü yeşil
lendirme ve alt yapı, çalışmaları sanırım birkaç yıl sonra 
Kumla'yı bir başka güzel belde haline getirecek.

Ah! Bir de şu ayçekirdeğ türü çerezleri yiyip de yer
lere atmayanlarla dolsa sahillerimiz. O zaman daha bir 
başka güzellik oluşacak...

Geçtiğimiz hafta 5 gencin otopark konusunda girdik
leri tartışmanın kanlı blançosunu yazmıştık Körfez'de .

Bu hafta ise Kumla da susmayan silahların gölgesinde 
| bir arkadaşımızın eşlölümle karşı karşıya kaldı..

Hizmet Caddesinden geçeh kökeni Gemliklilerin 
i daha çok oluşturduğu araçlardan birinden sıkılan 7 el 

kurşun, bizim de kaldığımız Mehmet Güler Sitesinde 
arkadaşımızın eşinin yanından geçerek balkonun 
tavanına saplandı.

Bir diğeri ise Kemal Türkan'ın balkonunun sıvalarını 
aşağıya indirdi.

İnsanların balkonlarda oturduğu bir sırada nedeni bil
inmeden sıkılan bu kurşunlar, masum bir insanını öldüre - 
bilirdi.

Emniyet güçlerinin yollarda yaptığı aramalarla, sık sık 
eğence yerlerine yaptıkları baskınlarla suçluları yakala
yarak Adliyeye sevk ettiğini görüyoruz. Ancak, Adliye ile 
Emniyet arasında bilinmez bir güç, suçluların eli kolu 
serbest dolaşmalarına sanki gözyumuyor. Birçok gence
cik çocuk, külhanbeyliğe ve bltirimliğe heveslendiriliyor..

Birileri tohplûmun huzurunu bozmak için herşeyl 
i yapıypr, Bunlar İse biliniyor, Önlemin alınmasını başta 
Kaymakamımız dan bekliyoruz; Bu güzelim yörede 
yaşayan herkesin özlemi huzur İçinde yaşamak. Devletin 
görevi de bu huzuru sağlamak.

DYP’Ii 
hanımlar 
iddialı

Doğru Yol Partisi kadın 
Komisyonü yeniden oluştu
ruldu.

Geçtiğimiz, hafta parti 
ilçe merkezinde bir basın 
toplantısrdüzenleyen DYP'li 
hanımlar aralarına katılan 
yeni üyeleri basına tanıt
tılar.

Haberi Sayfa 3'te

“Razı mısınız?”
Yılmaz AKKILIÇ
2. Sayfa'da
Anayasalar (4)
Necati KARTAL
2. Sayfa'da
Tarih Ne Kadar Doğru
Gonca YERLİYURT
3. Sayfa'da
Erol GÜRÇAY’IN
Yarı Şaka - Yarı Ciddi 
Köşesi 5. Sayfa'da

Kıırtul’da 
üzücü; • 
kaza
kurtul Köylünde geçtiğimiz 
hafta meyrdana gelen 
üzücü kazada Turgay 
Kırmızıay(l 5) adındaki 
genç, kullandığı traktörün 
altında kalarak can verdi. 
Olay kurtul Köyünde büyük 
üzüntüye yolaçtı.

Haberi Sayfa 3’te

Başkan Avcı H 
Kuşadası’iKja K 
tatilde, 
Kaymakam ise ; 
izinden dönüyor

Yıllık iznini bugün tama- 
malayacak olan
Kaymakamımız Orhan Işın, 
yarın görevine başlaya
cak. Belediye Başkanı. 
Nurettin Avcı ise yıllık iznini 
Kuşadası'ndd geçiri yor.

Haberi Sayfa 3’te

Esnaf
Odalarında 
sünnet hazırlığı 
tamamlandı

Gemlik Muhtelif Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası yönetici
lerinin aylıklarını almayarak 
50 yoksul çocuğu Manastır 
Restorantta sünnet ettirme 
çalışmaları tamamlandı.

Oda Başkanı İbrahim 
Talan sünnet olacak 
çocukların tüm
ihtiyaçlarının tamam
landığını 24 Ağustos günü 
yapılacak olan şölenin 
geleneksel hale getirile
ceğini söyledi.

1996-1997 öğretim 
yılında ilk ve orta dere
celi okullara kayıtlar 
başladı.

İlçe İlköğretim 
Müdürlüğünden aldığmız 
bilgilere göre ilçemizdeki 
merkez ve köylerde 12 
Ağustos - 20 Eylül tarihleri 
arasında kayıtlar yapıla
cak. Öğrenci velilerin bu 
tarihler arasında öğrenci
lerin nüfus cüzdanları ile 
okul müdürlüklerine 
başvurmaları istendi.

Öte yandan orta 
öğrenim kurumlarında da 
dün kayıtlara başlandı. 
Kayıtlar 13 Eylül'de sona 
erecek.

Yaz sezonunun en yoğun haftasının yaşandı 
Küçükkumla'da her gece birbirinden değişik etkinlikli 
yaşanıyor. Küçükkumla Spor Kulübü tarafından düzer 
lenen geleneksel güzellik ve oryantal yarışmalc 
yapıldı. 1996 Kumla güzelliğine Esra Dinç seçilirken, Eb 
Ünal ise Kumla oryantal birincisi oldu. Öte yandc 
gençlerin sevgilisi Haluk Levent Deniz Kızı Disko'd 
Kumlalılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Pazar günü gecesi ise Paradisko'dd Disko Güzeli 
Yarışmasında, 9 güzel arasından Mine Unsal birim
seçildi. Haberi Sayfa 4'1

Başta ANAP’lılar olmak üzere;
Herkes sorup duruyor..

“-Dışişleri Bakanı nerede?”.
Bulunmadığına göre demek ki diş 

işlerinden, dışişlerine bakacak 
zamanı kalmıyor...

İnan

Meslek Liselerinde 
kayıtların 26 Ağustös'ta 
başlayacağını bildiren 
yetkililer, kayıtların 1 
Eylül'de sona ereceğin 
söylediler. Öte yandan 
İmam. Hat,ip, Kız Meslek 
ve Ticaret Liselerine kayıt
lar 15 Ağustös'ta sone 
erecek.

Celal Bayar Anadolu 
Lisesi'nde ise ön kayıtlaı 
sürüyor. Okul ilgilileri kayıt
ların 19 Ağustos tarihine 
kadar devam edeceğni, 
bu tarihten sonra konten
janlarda boşluk kalması 
halinde yedeklerle kon
tenjanların doldurula
cağını söyledi.



13 Ağustos 1996 Salı Gemlik KÖRFEZ Sayfa, 2

KÖŞEMDEN
\ Yılmaz AKKILIÇ

Razı mısınız?
Erbakan ilk ciddi yurt dışı gezisini 

İran'a yaptı. İlkin belirtmeliyim kİ, 
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nın 
yurt dışı gezilerine ve TC Devleti'nin 
başka devletlerle ilişkilerine dünya 
patronluğuna soyunan ABD'nin 
müdahale hakkı yöktur.

Bu bakımdan Sayın Başbakan'ın, 
Washington'dg ne demleneceğine 
bakmaksızın İran gezisini gerçek
leştirmesini anlayışla karşılıyorum. 
Ne var ki, bu gezinin Türkiye'nin 
çıkarları açısından “yaralı' mı, 
yoksa "yararsız" ve hatta "zararlı" 
mı olduğu konusunda kaygılar taşı 
yorum. .

RP'nin, gizli açık politikaları gereği 
İslam ideolojisine ve dolayısıyla arap 
kökenli İslamcı rejimlere yakınlaşma 
girişimlerinin, Türkiye için “olumlu" 
sonuçlar doğuracağı kuşkuludur. 
Yaşadığımız dünyada “din birliği", 
karşılıklı çıkarlar aynı bileşkede bir- 
leşiyorsa dostlukları ve işbirliğini 
güçlendiriyor. Yakın tarihimiz bu 
konuda zengin deneyimlerle dolu, 
"Birinci Genel Savaş” ta arap din
daşlarımızın İngiliz ve transız 
emperyalizmine nasıl katkı sağladık
ları, türk askerini sırtından nasıl 
büyük bir hınç ve belki de zevkle 
hançerlediklerini unutacak kadar 
uzun süre geçmiş değil henüz.

O nedenle üç yıl önce 37 aydın
lık insanın cayır cayır yakıldığı 
Sivas'ta belediye başkanı ve şimdi 
RP Grup Başkanvekili Temel 
Karamollaoğlu'nun, İran ve Suriye 
için “Bu ülkelerin Türkiye'de terör 
faaliyetlerini desteklediğine ihtimal 
vermiyorum" yolundaki açıklaması 
düşündürücüdür...

Bir de şu: "Şeriat" özlemlerinin, 
Türkiye'deki “laik" ve "çağdaş" lığa 
açık, aksaklıklarına karşın oldukça 
"demokratik" rejim açısından ciddi 
tehlike oluşturduğu bilinen şey.

Mısır Devlet Başkanı Mübarek'i, 
ülkesinin başbelası “Müslüman 
Kardeşler Örgütü" ne karşı 
hoşgörülü olmaya çağ ran, bu yüz
den ilginç bir skandald neden olan 
Erbakan, geçen hafta örgütün kuru
cusunun oğlu ve birinci adamı 
Seyfülislam el-Benna’yı Ankara'da 
kabul ederek görüşmekte sakınca 
görmedi. Hemen ardından Akit 
yazarlarından Abdullah Şanlıdağ, 
köşesinde, "Ülke nasıl düzelir?" 
başlığ altında baba el-Benna'nın 
önerilerini, "Benna’nın ıslahat 
yönündeki istekleri, bana göre 
evrensel nitelik taşımakta ve tatbik 
edildiği takdirde başarmamak 
mümkün değildir" diyerek sıraladı.

Bazılarını -kendi sıra numaraları 
İle- sunuyorum:

A- Siyaset, yargı ve idarede 
yapılması gereken ıslahat:

1 - Partizanlık ortadan kaldırılmalı 
ve milletin siyasi enerjisi tek yöne 
kanalize edilmelidir, (yani 'tek parti' 

olmalıdır.
2- Kanunlar Islami hukuka uygun 

olarak değiştirilmelidir. Allah CC’nin 
kanunlarını yürürlükten kaldırarak 
onun yerine beşeri kanunları arzu 
eden bir toplumun kalkınması ve 
iflah olması mümkün değildir.

B- Sosyal ve ilmi konularda yapıl 
ması gereken ıslahat:

3- Gizli açık her türlü fuhşun kökü 
kazınmalı, zina hangi durumda olur
sa olsun, failine şer’i cezanın tatbik 
edilceği çirkin bir suç sayılmalıdır, 
(yani 'recm' mi, 'taşlamak' mı?).

6- Açıklık ve ahlaksızlığın önüne 
geçilmeli, kadınlara bulunmaları 
gereken yerler gösterilmeli ve 
bunda ısrar edilmelidir.

7- Kızlarla erkeklerin karışık 
eğitim yapmaları yasaklanmalı, bir 
erkekle mahremi olmayan kadının 
baş baş a kalması cezayı gerektiren 
suç sayılmalı.

8- Her türlü vasıtalarla evlenme 
ve neslin artması teşvik edilmeli, 
aileyi koruyacak kanunlar konul
malı ve evlenme sorununa bir 
çözüm getirilmelidir (ne yani ’taad- 
düd-ü zevcaf veya ‘müta’ nikahı 
mı?).

9- Barlar, pavyonlar, diskotekler 
kapanmalı ve her türlü oyun yasak
lanmalıdır.

11 - Tahrik edici romanlar (filmler), 
kafaları karıştıran ve fesat yayan 
kitaplar (mesela ne gibi?) toplatıl- 
malı, cinsi duyguları istismar ederek 
fuhuş yayan gazetelerin kaynağı 
kurutulmalıdır.

12- (...) Düğün, yaş günü, doğum, 
mevsim ve bayramlarda yapılan 
kötü adetler, menfaatimize uygun 
olarak düzeltilmelidir.

13-(...) Ramazanda oruç yeme, 
namazı terketme, Allah’a ve dine 
sövme gibi İslam prensiplerine aykırı 
davranışlar cezalandırılmalıdır.

Dikkat ederseniz, bazı genel 
kabul görebilecek nitelikte önerilerin 
arasıra, toplumsal yaşamı derinden 
etkileyecek değişiklikler sıkıştırılmış. .

Ne diyelim, “şeriat" bu, Mısır'ın 
baş belası terör örgütü "Müslüman 
Kardeşlerin programı bu...

Türkiye'nin Başbakanı, 
Mübarek'ten işte bu örgütün 
hoşgörülmesini istiyor ve -yetmiyor- 
baş sorumlusunu Ankara'da kabul 
ediyor.

Dünkü Milliyette Yavuz Donat'ın 
yazısının birinci sayfadan anonsu 
şöyleydi:

"Uçağımız Tahran üzerinde alçal
maya başlayınca hostesler ve türk 
bayan görevliler 'kapandı'. Burada 
kadın 'ikinci sınıf’. Tahran’a indik, 
içimizden Atatürk’e selam yollamak 
geçti." (Hay Allah, yine Atatürk'ü 
anmam gerekti!)

Şimdi ben, -özellikle bayan- 
okurlarıma sormak istiyorum:

Razı mısınız?...

tjazı yorum
Necati Kartal

ANAYASALAR (4)

İlk üç yazımızda 1876, 1909, 
1921, 1924 ve 1961
Anayasaları'nın temel özellikleri ile 
yasama ve yürütme ilişkisini 
incelemiştik.

Bu incelemelerimizde 1921 
Anayasası' nın “Konvansiyon 
Meclisi” yarattığını; Yasama, 
Yürütme ve hatta yargıyı tek 
merkezde topladığını belirtmiştik.

Bugün 1924 ve 1961 
Anayasaları'nın Yargı konusundaki 
işlevlerini açacağız.

1921 Anayasası' nda sözü 
edilmeyen yargı organı 1924 
Anayasası'nda yasama ve 
yürütme İkilisinden kesin olarak 
ayrılmış gözükmektedir-.

Anayasanın 8. maddesine göre 
“yargı hakkı, millet adına usûl ve 
kanuna göre, bağımsız 
mahkemeler tarafından kullanılır.” 
denmektedir. Ayrıca 1924 
Anayasası'na “yargıç güvencesi 
ve mahkemelerin bağımsızlığın
dan” bahseden hükümler girmiştir.

Ancak çok partili sistemle birlikte 
yargı organı siyasal iktidarların 
baskı ve müdahalelerine sık sık 
maruz kaldığı, dönemin gerçekle 
rine ilişkin bir saptamadır. Bunlara 
karşı çıkan birçok yargıç “görülen 
lüzum üzerine” emekliye sevk 
edilmekteydi.

Bunun dışında 1921 sisteminde 
“Kanunların anayasaya uygun
luğuna veya ay kırılığına”-karar 
veren kurum yine meclis olup, bu 
durum 1924 Anayasası' nda 
değişmemiş, ama muğlak kalmıştır.

Gerçekçi bir gözle bakıldığında 
1924 sisteminde “yasaların 
anayasaya uygunluğunu araştıra
cak veya karar verecek bir 
yargısal sistem” oturtmak, ne 
mümkündü, ne de düşünülebilirdi.

-1.961 Anayasası, herşeyden 
önce “yargı gücünü yasama ve 
yürütmeden kesin bir biçimde 
ayırarak, yasama-yürütme İkilisi ile 
yargı ayrılığını gerçekten işleyen 
bir sisteme bağlamıştır.”

Bu .sistem içinde, yargıç 
güvencesi, mahkemelerin ve 
yargıçların bağmsızlığ, yargıçların 
özlük işleri vb. karar veren “Yüksek 
Hakimler Kurulu” oluşturulmuş, 
üyeleri tamamen Yargıtay genel 
kurulu tarafından seçilmesi hükmü 
getirilmiştir.

İlke olarak Yüksek mahkeme 
lerde “seçim yöntemi” egemen 
kılınmıştı.

Yargıtay üyeleri Yüksek Hakimler 
kurulunca, Danıştay üyelerin 
Anayasa Mahkemesince seçilmek? 
teydi.

Anayasa Mahkemesi ise, 4 
Yargıtay, 3 Danıştay, 1 Sayıştay 
olmak üzere yarıdan fazlası 
yargıçların seçimi ile oluşuyor 
olup, kalan yedi üye Millet Meclisi; 
Cumhuriyet Senatosu ve 
Cumhurbaşkanı tarafından atan
maktaydı.

Meclisler ve yürütme tarafından 
yapılan atamalar “denetim yapan 
bu mahkemenin ulusal irade ile 
bağlantısı kopmaması” anlamında 
bulunmuş bir.çözümdü.

Ayrıca yönetimin hukuka 
bağlılığını sağlamak için 
Anayasaya “iradenin her türlü 
eylem ve işlemine karşı yargı yolu 
açıktır.” hükmü konmuştu.

Yasaların ve kararnamelerin 
anayasaya uygunluğunu araştıran 
ve karar veren “Anayasa 
Mahkemesi” ne dava açma 
hakkı, siyasal partilere, parti grJ 
plarına, Y.H. Kurulu'na, Yargıtay, 
Danıştay, Ask. Yargıtay'a verilmiş. 
Yurttaş (Yerel) mahkemeler 
kanalıyla dava açma hakkına 
sahipti. Yani ikincil (dolaylı) bir yolla 
dava açabilirdi.

Ancak açılan davaların büyük 
çoğunluğu "mahkemelerden gön
derilen itiraz davaları” olmuştur. -

1961 Anayasası, hem yasara 
yürütme, hem de yargı ve 
güvenceler açısından, Türkiye'yi 
Avrupa demokrasisine yaklaştıran 
Cumhuriyet Türkiyesi'nin en önemli 
ve tek anayasasıdır.

Ancak, ülke gerçekleri ve bu 
işlerliği koruyacak kurumların sis
temde yeterince oturama® 
olması, siyasal ve sosyal istikrarsızlık 
ile yoğun ekonomik kriz toplumsal 
gerilimi sürekli kabartmış, yürütme; 
merkezli/ağırlıklı bir sistemin sorun
ları daha rahat çözebilecek 
düşüncesi gelişmeye başlamıştır. 1

Gelecek hafta 1961 
Anayasası'nın kilitlenmesi ve 1982 
Anayasası'nı tartışmak üzere 
mutlu kalın.

Gemlik bizimdir, çevremizi 
temiz tutalım

■GEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

t Yıl : 24 SAYI: 1127 
Fiyatı :20,000 TL.

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

Tel: 513 17 97 GEMLİK
Basıldığı yer: KÖRFEZ OFSET 

^^^jtbaacılık Yayıncılık - Tanıtım Hizmetleri

KİRALIK İŞYERİ

Ilıca Caddesinde 
100 m2 kiralık işyeri 
SATILIK ARSA

Mezarlık karşısında 
,5 kat resmi imar 

izinli arsalar.
Müracaat Tel:

513 46 83 
(0,232) 381. 7.7 31
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Abdullah Ballı özel oto içinde mafya usulıı infaz edildi

mla’dacinayet
Küçük kumla'da dün sabaha karşı 

lYıafya usulü bir cinayet işlendi.
Adı çeşitli yaralama olaylarına 

karışmış olan Abdullah Ballı (39) adlı
şahıs, kimliği bilinmeyen kişilerce özel 
aracının içinde kurşun yağmuruna 
tutularak öldürüldü.

Jandarma'dan aldığımız bilgilere 
göre, olay dün sabah saat 02.30 
sıralarında Abdullah Balh'nın kul
landığı 34 HAV 69 plakalı özel otoda 
meydana geldi.

İNFAZ GERÇEKLEŞİYOR
Siteler Mahallesi, Ozan Sokak'taki 

aracı içinde kurşun yağmuruna tutu
lan Âbdulldn Ballı olay yerinde 
yaşamını yitirdi. Araçta 10 kurşun izi 
bulundu.

Jandarma olaydan sonra soruştur

mayı çok yönlü olarak başlattı.
Olayın mutlaka aydınlatılacağını 

ve katilin bulunacağını söyleyen İlçe 
Jandarma Komutanı, cenazenin kalk-
masından sonra maktülün ailesinin ve 
yakınlarının tek tek ifadelerinin alı
nacağını, tüm ipuçlarının değer
lendirilerek olayın aydınlatılacağını 
söyledi.

Son zamanlarda Küçük Kumla' da 
bazı şahısların meskun mahallerde 
silah atarak halkı rahatsız etmesi üze 
rine yakınmalar arttı. Hizmet Mahallesi 
Paradisko yakınlarında bir araçtan' 
sıkılan 7 el kurşunun iki tanesinin 
Mehmet Güler Sitesine isabetinden 
sonra jandarmanın yaptığı araştır ma
da, failin esrarla yakalandığı mahke
meye sevkedildiği, ancak mahke
mece serbest bırakıldığı öğrenildi.

OSY sonuçları üzüntü ye sevinci birlikte getirdi

Körfez Fen Dershanesine devam eden 
71 öğrenci çeşitli fareleri kazandı

Lise ve dengi okulları 
bitirerek yüksek okullara 
girmek için ÖSYS 
sınavlarına giren yüzbin- 
lerce öğrencinin kaderi
ni belirleyen sonuçlar 
geçtiğimiz hafta açık
landı.

'Çarşamba günü 
yayınlanan sınav 
sonuçları birçok gencin 
hayallerini yıkarken, 
üniversitelere girme 
başarısını gösteren 
öğrencileri ve ailelerini 
de sevince boğdu.

Yaklaşık 600 bin 
öğrencinin açıkta 
kaldığı ÖSYS sınavları 
sonunda Gemlik'te lise 
ve dengi okulları bitiren 
öğrenciler arasında da 
aynı duygular yaşandı.

Veliler öğrencilerinin 
geleceğini belirlemek 
için yıl boyunca özel 
dershanelere gön
derdikleri çocukları için

avuç dolusu harcama 
yapmaktan kaçın- 
mazken, kazanama- 
manın üzüntüsü ailelere 
düştü.

İlçemizde geçtiğimiz’ 
yıl hizmete açılan ve ilk 
kez üniversite sınavları
na öğrenci yetiştiren 
Özel körfez Fen 
Dershanesine devam 
eden 150 öğrenciden 
71 'i çeşitli okullara girme 
başarısı gösterdi.

Dershane sahip
lerinden ve yönetim 
kurulu üyesi Zeki 
Zeybekçi, bir yıllık bir 
dershanede yüzde 50 
başarının sevindirici 
olduğunu, öğrencilerin 
çok beğenilen yüksek 
okulları kazandığını 
hatırlatarak,, 
kazanamayan öğrenci
lerin umutsuzluğa kapıl- 
mamasını istedi.

Kadınkomisyonuyenidenoluştu.

DYP’li Hanımlar iddialı
Doğru Yol Partisi Kadın 

komisyonu yeniden oluş
turuldu.

Geçtiğimiz ay oluşturu
lan Gençlik
Komisyonü'ndan sonra 
Kadın Komisyonu'nda da 
değişiklikler yapıldı.DYP 
Kadın Komisyonu 
geçtiğimiz hafta parti ilçe 
merkezinde yaptıkları 
basın toplantısında, iddi-

(sekreter), Şerife Paker 
(Muhasip), Birsen Şahin, 
Çiğdem Bekin, Hülya 
Yurttaş, Gülşen Canlı, 
Münire Sayın, Vesile 
Kemah, Sibel Soydan üye 
olarak görevaldı.

DYP Kadın Komisyonu 
Yılmaz yaptığ açıklama
da, “Hedefimiz çok 
çalışıp partimizi tek başı
na iktidara getirmek ola-

Celal 
Bayar 
ölümünün 
10. yıldö
nümünde 
anılacak
Türkiye Cumhuriyetinin 3. 
Cumhurbaşkanı Celal 
.Bayar, ölümünün 10. 
yıldönümünde 
Umurbey'de düzen
lenecek törenlerle anıla
cak.. Celal Bayar Vakfı 
Başkanı Dr. Nilüfer Gürsoy, 
22 Ağustos 1996 
Perşembe günü saat 
10.oo 'da Anıt Mezar 
başında resmi tören 
düzenleneceğini, saat 
10.30 da ise Kütüphane 
Salonu'nda Bayar anısı
na düzenlenen “ Sınır 
Aşan Sularımız" adlı yarış
mada ödül kazananlar 
için tören yapılacağını 
12.30'da ise mevlit okutu
lacağını açıkladı.

Anıl çevresi düzenleniyor 

Umurbey’ 
de yıkım
3. Cumhurbaşkanı Celal 
Bayar Anıtı çevresinde 
kalan evlerin yıkım çalış
malarına başlandı. ■ 
İlgililerden alınan bilgilere 
göre, Celal. Bayar' Anıt 
Projesi kapsamında, çevre

II II II■ i
:Kurtul Köyünde 

geçtiğimiz cuma günü 
üzücü bir traktör kazası 
daha meydana geldi, 
kazada Turgay
Kltrhızıay(l5) adlı genç 
yaşamını yitirdi.

: : Kurtul Kûştepe mevki
inde ailesine ait traktörle 
tarla sürmekte olan 
Turgay Kırmızıay traktörün 
hak&niyetini yitirince, trak
tör devrildi. Altında kalan 
kirmjzıay olaydan sonra 
hayata gözlerini yumdu. .

Olay Kurtul Köyünde 
ve ailesince büyük üzün
tüyle karşılandı.

Başkan Avcı 
Kuşadası’nda 
tatilde
Kaymakam 
ise izinden 
dönüyor
Yıllık izne çıkan 
Kaymakamımız Orhan 
İşın, yarın görevine 
bağlarken, Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı, 
yıllık. iznini eşi ve çocuk
larımla Kuşadaşı'nda 
geçiriyor,
Belediye Başkanın izne 
ayrılması nedeniyle bu 
görevi Başkan Vekili 
Elektrik Müh. Kaya Kesen 
yürütüyor.

Gonca YERLİYURT =

TARİH NE KADAR DOĞRU?
ROMA yanarken Neron'un keman çaldığını mı 

sanıyorsunuz? Büyük Katerina'nın Rus olduğunu 
mu düşünüyorsunuz? Kral Arthur bir şatoda mı 
yaşadı? (Yoksa gerçekten bir kral Arthur olduğuna 
inanmış mıydınız?) Kleopatra güzel bir kadınmıy- 
dı?

Tüm insanlığın paylaştığı bu tarihi bilgilerin 
doğru olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. 
Okulda, filmlerde, kitaplarda defalarca önünüze 
çıkan bu bilgiler, uydurma olmaktan öteye gitmi 
yor.

Milliyet Gazetesi'nde tanıtımı yapılan "İnsanlık 
Tarihinde Büyük Yalanlar" adlı kitap, okuyucuyu 
tarihi bilgilerini yeniden gözden geçirmeye 
çağırıyor. Richard Shenkman'ın kaleme aldığı 
kitap, tarihin her zaman yeniden yazılmaya açık 
olduğunu gösteriyor. Shenkman, çok sayıda basılı 
kaynaktan derlediği bilgilerle okuyucuları 
şaşırtırken, şunu söylüyor:

“Size gerçeği söyleyeceğime nasıl ina 
nabilirsiniz? Aslında bana inanmamanız gerekir. 
Tarih yazan kimseye inanmamaksınız. Hepimiz 
böyleyiz. Binlerce doktora yapmış insana karşın 
tarihin doğruluğunu saptamak bugün bile güçtür".

Shenkman doğru olarak bildiğimiz pek çok 
şeyin aslı astarı olmadığını söylüyor. Örneğin; 
Shenkman, Mısır Kraliçesi Kleopatra hakkındaki 
bilgileri de altüst ediyor. Kleopatra'yla erkeklerin 
bir gece geçirebilmek için ölüme dahi razı olduk
ları bilinir. Shenkman ise, hangi dönemin ölçüleri 
dikkate alınırsa alınsın, Kleopatra'nın çirkin 
olduğunu savunuyor.

“Çirkin bir gaga burnu ve etli bir yüzü vardı. 
Onun yüzü Antonius’un döktürdüğü Roma 
sikkelerinde görülebilir."

Shenkman, Kleopatra'nın ateşli bir aşk yaşamı 
olduğuna ilişkin bilgileri de yalanlarken, Sezar- 
Kleopatra aşkını şöyle çürütüyor:

"Sezar’ın Mısır’da kalmış olmasının nedeni 
ülkenin zengin olması ye kendisinin de paraya 
ihtiyacı bulunmasıdır. (İç savaşlar çok pahalıya 
patlamıştı.) Amacı, kadının servetini ele 
geçirmekti ve Kleopatra’nın babasının borcu 
nedeniyle bu servetin zaten kendisinin olduğunu 
iddia ediyordu.”

Shenkman, sanıldığının tersine Kleopatra’nın 
Mısırlı değil, bir Yunanlı olduğunu da belirtiyor:

"Ailesi üç yüz yıldan beri Mısır’da yaşadığı için 
biz onu Mısırlı olarak görsek de, Mısırlılar için yine 
de Yunanlıydı."

Kitap pek çok tarihi olayı anlatıcının hayal- 
gücüne bağlıyor. Ve doğrusu yazılı tarihi pek ciddi 
bulmuyor. Bugün tarihe tanıklık yapan ve 
yaşadığımız anı tarihe geçiren günümüz 
gazetelerindeki çelişki de tarihin kişilere ve bakış 
açılarına göre yönlendirilebileceğinin belki de en 
güzel kanıtı...

HâFTAflifl «»teET, Z^'EKÇ'ETCOŞKUM

Tarih içinde Gemlik ve Havalisi

YUNAN GİDERKEN IV

alı çalışmalar yapacak
larını söylediler. Komisyon 
Başkanlığı'na İlker 
Yılmaz'ın getirildiği Kadın 
Komisyonunda Müjgan 
Erenoğlu ve Şükran Aydın 
(Başkan Yardımcısı), 
Muhterem Dicle

cak. Bizler, bir örümcek 
gibi Türkiye'yi saracağız. 
Yapıcı olacağız, 
önümüze çıkacak engel
leri aşacağız: Hedefimiz 
iktidar olmak. Bunun için 
azimliyiz." şeklinde 
konuştu.

»Ün C A:ffi O 31L i,A

Çocuk Odası, Daire Dekorasyonları, 
İşyeri, Büro, Dükkan Dekorasyonları 

İtinalı ve Kaliteli isçiliği ile 
Hizmetinizdeyiz.

düzenlemesi alanı içinde 
kalan ve. da.ha önce 
kamulaştrrıldrak bedelleri 
bankaya yatırılan konutlar 
için yıkım çalışmaları 
geçtiğimiz hafta içinde 
başladı.
1-0 yıl önce 22 Ağustos 
1986 tarihinde hayata göz
lerini yuman ve 
Umurbey'de toprağa ve 
rilen 3. Cumhurbaşkanı 
Çeldi Bayar, için Bayındırlık 
Bakanlığı tarafından 
açılan bir yarışmayla "Anıt 
Mezar"'yaptırılmıştı. Anıt 
çevresinde bulunan konut
ların kamulaştırılması mal 
sahiplerinin itirazları 
nedeniyle gecikmişti.
Anıt çevresinde bulunan 
iki bina korunma kap
samında bulunduğu için 
yıkımdan kurtuldu.

Osmaniye Mah. Pazar Cad. Güneş Sok. No:9 
Tel; (0,224) 514 31 88 Fax: (0.224) 512 09 73

GEMLİK

Şöyle sürdürüyor annem (Lütfiye 
Bursa) anlatısını:

"Ama çok güzel bir olay da vardır o 
günlerden aklımda kalan. Bunu da 
unutamam. Sadece ben değil, o olayı 
yaşamış olanların hiç biri unutamaz.

Rum ahalinin son takımı gidemedi, 
vapura binemedi ya, Türk askeri iniyor 
Samanlı üstlerinden, başka çareleri 
yoktu bu insanların. Derler ki, başların
daki papazları, "Buradan dalacağız, 
Atina'da karaya çıkacağızl" diye 
telkinde bulunmuş da böylece 
bırakıvermişler kendilerini denize.

Ama bir tanesi kalmıştı işte geride. 
Bir bebek.. Belki unutmuştu annesi onu, 
belki de denize atmaya kıyamadı, ya 
da yaşanacak bin ömür vardı önünde, 
gerçek neden bu idi.

Mavi boyalı bir sandalın içinde bul
dular bebeği. Pembe kundağının içinde 
ağlayıp duruyordu. Morarmıştı ağla
maktan.

Leman ile İhsan adında iki kızkardeş 
gördüler bu bebeği ilk önce. 
Kucakladıkları gibi evlerine götürdüler. 
Anneleri Remziye Hanım kendi çocuğu 
gibi kollarına aldı bebeği, öptü bağrına

bastı, acı kaderi için gözyaşı döktü. 
Adını HURİ koydular. Keçi sütü ile 
beslediler büyüttüler.

Huri kendisinin bir Rum kızı olduğunu 
öğrenmedi. Herkes biliyordu. Gemlik'te 
ama kimse bu güzelim kızın mutlu
luğunu bozmadı. Yanı böyle bir onuru 
tüm Gemlik halkı paylaştı.

Remziye Hanım ise kendi öz kızların
dan has tutuyordu onu, mekteplere 
gönderdi, okuttu. Huri öğretmen oldu..

Bu olay masal gibi de, biz yine 
muharebenin kötülüklerine dönelim. 
Dinamitlerle parçalanan sanat eserle 
rine. Kilise ve manastır avizelerinin 
pencerelerinin renk renk cam kırıklarını 
eşeleyip eşeleyip çıkartıyorduk yerden, 
güneşe tutuyor, renkli düşlere dalıyor
duk.

Ama evlerimiz yerli yerinde duruyor
du. Yunan giderken Gemlik şehrini 
Orhangazi gibi, öteki köyler gibi ateşe 
vermemişti. Anamız babamız sağdı, 
yanımızdaydı. Bunun mutluluğunu 
yaşıyorduk, biz ve bizim gibi çocuklar 
ve muharebe canavarının korkunç 
yüzünü gün günden unutuyorduk.

Haftaya : "YUNAN GİDERKEN “
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Yaratıcı Kızlar

Gamze Güneri

Karşılığında

Nazmiye Batak İle-Osman Akçay 5 Ağustos 1996 
Pazartesi günü Belediye Evlendirme Dâiresinde

Havva Şirin ile Seçkin Bayrak 8 Ağustos 1996 
Perşembe günü Belediye Evlendirme Dairesinde

Haç.er Bozkurt ile Mustafa Şener 9 Ağustos 1996 
Cuma günü Belediye Evlendirme Dairesinde

Neşe Tatan ile Ramazan Yazıkoz 9 Ağustos 1996
Cuma günü Belediye Evlendirme Dairesinde

Nilğun Çakmak ile Ercan Şen 10 Ağustos .1996 $ 
Cumartesi günü Milton Aile Gazinosunda

Gülşah Gülşen ile Yüksel Dinçel 5 Ağustos 1996 
Pazartesi günü Belediye Düğün Salonunda

Mine'Erdem ile Osman Nuri Aydın 6 Ağustos 1996 
Salı günü. Belediye Evlendirme Dairesinde

bir bayan 
. köpeğinin

Necla Ceylan ile Aydın Sönmez 6 Ağustos 1996; 
Salı günü Belediye Evlendirme. Dairesinde

Makbulçllyar ile Necati Yüceleri 6 Ağustos 1996 
Salı günü Belediye Evlendirme Dairesinde

Gülay Beyhan ile Güngör Gülenç 7 Ağustos 1996 
Çarşamba günü Bayraktar 2 Düğün Salonunda

Ayfer Çolak ile Erkân Kasaplimah 8. Ağustos 1996 
Perşembe günü Belediye Evlendirrne Dairesinde

EVLENENLER
Geçtiğimiz hafta ilçemizde bir yoğun evlenme 
trafiği daha yaşandı. Çiftler, Belediye Düğün 
Salonu, Milton Aile-Gazinosu, Bayraktar 2 Düğün 
Salonu ve Atamer Turistik Tesislerinde ' 
mutluluklarının ilk adımını attılar.

GEMLİK'TE SOSYAL YAŞAM

bil.eti buluyor.
parasını da alıyor. 
' Ya da zengin

kuaföre gidecek,

dolu bir
eğlence

SERBEST 
KÜRSÜ

Kadınlarında İş hayatına 
atılmalarıyla; insanlar bazı küçük 
İşleri İçin zaman ayıramaz hale 
geldiler.

Kadınların iş/ hayatından, 
evlerine bile zaman ayıramaması 
yeni iş alanlarının doğmasına 
neden oluyor.

'Bahsettiğimiz bdslt İşlere şöyle 
örnekler verebiliriz:

• Evin elektrik, su ve telefon 
faturaları...

.Eğer evde hayvan 
besleniyorsa, bakımı....

- Bahçe bakım işleri, otomobil 
bakımı; temizliği...

. ^'Evlere yemek servisi, her türlü 
rezervasyon işleri...

- Konser ya da tiyatro, sinema 
bileti bulma...

-Promosyon kuponlarının 
hediyelerinin alınması...

’ küçük görünseler bile, zaman 
alan, belki de herkese zor gelen 
işler. İnsanların bunlara zaman 
ayıramamaları, bir kaç genç kıza

ise.bol bol rekjldmJarını yaptılaıV’.
Sloganlarından birisi şöyle:
“Siz rahat rahat gezmeye 

gidin. Köpeğinizi biz gezdiririz.”
İşte en küçük Örneği bu olan 

yeni iş alanının,, uzanmadığı yer 
yokl

İşleri, çok. yoğun öian bir ,iş 
adamıt akşam gideceği tiyatro 
İçin,. bilet almaya' zaman 
bulamıyor. Bir telefon ediyor. 
Kızların biri gidip sıraya giriyor ve

yçni bir fikir verdi. 
... İstanbul'da Boğaziçi

Üniversitesi İşlötme Fakültesinden 
mezun olan 4 kız, > insanların 
zaman ayıramadıkları bu işleri 
büyük zevkle yapıyorlar. Tabi ki 
belli bir ücret karşılığında.
'-İlk önce işe. küçük bir büro 

açmakla başladılar. Daha sonra

gezmesi gerekiyor. Kızlar hemen 
işe el atıyor.

- Bahçelerin otlarını biçtiler. 
Saatlerce telefon faturası, elektrik 
•fatürgsı- kuyruklarında bekiedile^ 
Arabalan yıkadılar.

Kupon kuyruklarında hediye
•için. ’ beklediler.' , Hediyeleri 
sahiplerine ; ulaştırınca / da 
ücretlerini aldılar.

: Şu ghda patron oldular. Ve işe- 
.ihtiyacı olan-gençlere yeni .bir-İŞ; 
.irnkdni yarattılar.

Hem de enteresan bir iş...
. İnsanın biraz aklını, biraz da 

hayalgücünjj çalıştırması, hem 
imkan sağlıyor, hem de insanların 
hayatlarını kolaylaştırıyor.

Yaz sezonunun en yoğun 
haftasının yaşandığı 
Küçük Kumla da her 
geçe birbirinden değişik 
etkinlikler yaşanıyor.
Küçük Kumla . Spor 
tarafından uzun yıllardır? 
düzenlenen ses, güzellik 
ve oryantal yanşmalğrr 
bu yıl yine yapıldı.,....
■Geçtiğimiz hafta deniz 
kızı Dişçö'da yapılan
güzellik 
»birbirinden
yarışmacı

yarışmasına

Esra Dinç 
seçilirken,. 
yarışmasını 
Ünal kazandı.

güze"# 8 
arasından

birinci 
oryantal 

ise Ebru,

Hande Eren ile Hayati Aksoy 10 Ağustos -1996
Cumartesi günü Manastırda

Bi'rcah Başaran ile Nurettin Kaçmaz 10 Ağustos- 
1996 Cumartesi günü Bayraktar 2 Düğün
Salonunda

MİLTON AİLE ÇAY BAHÇESİ

Jürix Üyeliklerini Küçük 
Kurhla Belediye Başkanı : 
Eşref Güre, Halil Ündl, 
Selçuk Özer, ve. Selda 
Yılaıray'ın ' ydptığji 
yarıışmada Kumla Güzeli 
seçilen ..... Esra Dinç'e 
armağanlar verildi.
Ebru, Ünal'ın birinci 
olduğu oryantal 
yarışmasına ise 12 aday 
katıldı. Kümlg!dd her 
oryantal yarışmasında 

’.birinçiliğl .elde eden Ebru

Hatibe Dudaklı ile Ahmet Türkan 10 Ağustos 1996 
Cumartesi günü Belediye Düğün Salonunda

Esen İlgin ile İlker kakan 11 Ağustos 1996 Pazar 
günü Belediye Evlendirme Dairesinde; evliliğe 
adım attılar.

Ünal bu ' yıl da

Düğün, nişan ve özel günleriniz 
için rezervasyonlarımız 

devam ediyor
Hileniz için güuenli ue kaliteli bir ortam. Memnun kalacaksınız. I

bke|e::Meydanı GEMLİK Tel s 51310 71 j

şampiyonluğu kimseye, 
kaptırmadı.
11 yaşındaki Merve.Avcı 

ise jüri özel ödülünüaldı.
HALUK LEVENT’Lİ 
GEÇE

Öte yandan
Paradisko'da da 
geçtiğimiz pazar gecesi 
8 güzelin katıldığı güzellik 
yarışması yapılırken, 
cumartesi gecesi ise 
Haluk Lbvenf,’Deniz Kızı 
Dlsçö'da geriğleri' 
coşturdu.

Kumla en hareketli 
geceleri yaşıyor.

KOR? EZ
O^SET

Matbaacıhk-Yayıncılık- Reklamcılık 
ve Tanıtım Hizmetleri

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

-Evraktakibi yok
Pt. Para ödeme yok

- Yüzdeyüz hasar Ödeme '
- -Anlaşmalı öto servislerimize 

müracatınız yeterli
GEpİE* 3İLCÎ VE Fi VATLARi fTlı'Z İÇİP 3ıi?

TcLErOnÜpÜZ YETERLİ
NUMAN SİGORTA LTD.ŞTİ.

JVuman Dursun
TAM YETKİLİ ACENTA

LÜKS DAİRE

o Manastır Bay taş Sitesin’de 
p Deniz manzaralı, 
o Kaloriferli
o Sahibinden Satılık Daire

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

Kat: 1 No : 4 GEMLİK
Tel 512 21 07

Fatura-Irsaliye-Gider 
Makbuzu- Perakende Satış 

Fişi- Bilet - Kitap- 
Müstahsil Makbuzu- 

Serbest Meslek Makbuzu- _ 
Kartvizit-EI İlanı-

20 DAKİKADA BİLGİSAYAR 

SİSTEMLİ KAŞE YAPIUR

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

GEMLİK 
Tel : 513 17 97 
Fax : 513 35 95

——■———
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jrzAî^l Ş"AİC AV CİDDİ eroZ ÇÜRÇAy
Tfursun (E(R^(İİL<EfR^

II ZAKKUM ÇİÇEKLERİ

I
BAZI ŞEYLERDE ÖNCELİK YOKTUR.

BEDENSİZ CAN, CANSIZ BEDEN

i NE İŞE YARARI

BU CENNET ELBET GÖZBEBEĞİMİZ DE

HALKSIZ TOPRAK, TOPRAKSIZ HALK 

NE İŞE YARAR! 

* ★ ★

SARMIŞSA YERİ-GÖGü AYRIK OTLARI

ZAKKUM ÇİÇEKLERİ... UMUT 

NE İŞE YARAR!

IŞIMIYORSA GÜNEŞLER KARANLIĞA

ROTATİFLER, KALEMLER, KİTAPLAR 

NE İŞE YARAR!

4 Ağustos 1996, İZMİR

ORADA

SORUNLARDAN NE KADAR

BİHABER VARSA

ORADA!

KANAYAN YARALARIN

BAŞI, SONU, SONSUZLUĞU

ORADA!

ORADA KURULUR TEZGAHLAR.

TAVŞANA KAÇ - TAZIYA TUT 

ORADA!

★ * ★

CENNETİN ALTINDA, ÜSTÜNDE, GÖKLERİNDE 

CEHENNEMİ YARATANLAR

ORADA! 

★ "k ★

KARNI TOK, SIRTI PEK, TUZU KURULAR 

KURULMUŞLAR KOCAMAN KOLTUKLARA 

ORADA!

ORAYA GELİR BUYRUKLAR.

BAŞLAR ORADA EĞİLİR

ORADA!

1 AĞUSTOS 1996, İZMİR

O’NUN YÜKSEK MENFAATLERİ

O'NUN YÜKSEK MENFAATLERİ, 

KİMİNİ OROSPU YAPTI KİMİNİ SERSERİ... 

ZENGİN, FAKİR, İKİ YÜZLÜ, KATİL, 

MUHBİR, SOYGUNCU, DİLENCİ, EFENDİ, CANİL

-TANRICA SEVMEK- DEDİ ADINA 

O'NUN YÜKSEK MENFAATLERİ! 

★ ★ ★

O'NUN YÜKSEK MENFAATLERİ

GİDEREK ÇAG ATLADII GLOBALLEŞTİI

4 HAZİRAN 1996, GEMLİK

“ESKİ GAZETELERİ ve KÖŞE 
YAZARLARINI ÖZLÜYORUZ”

Kısa bir süre önce, Gazete sahiplerinin, 
sadece gazetecilik yaptığı dönemi bir 
hatırlayalım.

Bu dönemde, henüz “duayen” lige terfi 
etmemiş ve Amerikan Doları karşılığı , 
maaşa geçmemiş, emeği destekleyen, 
kişilikli köşe yazarlarımızı da, anımsay
alım.

Ben bu döneme, piyasa ekonomisi 
öncesi dönem ve çanak-çömlek öncesi, 
dönem diyorum. İşte, bu dönemin 
gazete sahipleri, tüm siyasi partilere, eşit 
mesafede duran, son derece saygın bir 
kişilik sergiliyorlardı.

Ayrıca, ne işverenlerin güdümünde, 
ne işçi sendikalarının tesirindeydiler.

Hükümetler ile, mesafeli ve saygılı, bir 
ilişkj. içindeydiler.

Öyle.. Para kredi ilişkileri de, pek 
duyulmamamıştı.

Bir de; şimdiki durumlarına bakalım.
Artık gazete sahipleri, “Medya 

Holding” patronu oldular.
Gazetelerine; televizyon kanalları ve 

hiç ilgisi olmasa da, Bankalar ve sigorta 
şirketleri eklendi.

Artık, büyük sanayi devlerinin 
güdümünde, istemedikleri hükümetlere, 
liderlere, kıyasıya savaş açar hale geldi 
ler.

Peki... Köşe yazarları ne oldu?
Haklarını yemeyelim!
Hiç biri hırsızlık yapmadı. Rüşvet de 

almadı.
Ve.. Her gün “tüyü bitmemiş yetimin 

hakkını”, korumak için, yazılarına devam 
ettiler.

Ama... Hep Sanayi Devlerinin, göster
diği hedefleri, (Medya Patronlarının da), 
telkinleriyle, taşlayıp durdular.

Acaba... Bu eleştirilerinde, hep hak- 
lımıydılar?

E.. Artık duayen yazarlarımızda, iyi 
para kazanıyorlardı.

Güzel yaşamaya, alıştılar.
Patronlarının kime kızdığını, hangi 

olaylara soğuk baktığını iyi biliyorlardı.
Şimdi.. Yapılacak iş, patronların para

lelinde, düşünmek ve olayları bu 
istikamette, sürekli gündemde, tutmak 
olacaktı.

Ve... Artık hep, bu yapılıyordu.
Ama... Vatandaş ne istiyordu, ne 

düşünüyordu.
Orası hiç önemli değildi. Önemli olan 

patronun düşüncesiydi.
Ama... Vatandaş eski gazetesini ve 

köşe yazarını arıyordu.

Türkiye'de, özellikle alkolün fazla 
tüketildiği bölgelerde özürlü çocuklara 
yönelik "Özel Eğitim Merkezleri" nin 
yayagınlaştırılması gerekiyor.

Özel alt sınıflarda eğitim gören çocuk
ların büyük bölümünü zararlı alışkanlıkları 
bulunan ailelerin çocukları oluşturuyor.

İstatistikler, alkol bağımlılığı olan 
ailelerin çocuklarının özürlü doğduğunu

GEMLİK REHBERİ
Gerekli Telefonlar
İtfaiye ı îö
Polis imdat 155
Jandarma imdat 156
Jandarma K. 5131055
Polis Karakolu 5131379
Gar. Kom 5131206

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

ULAŞIM
Uludağ Turizm 5131212
Aydın Turizm 5132077

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

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi

TAKSİLER
5131821
5132467
5133240
5132324 

"Kedinizin yanında takvim, 
Yapraklarını koparmayın, 
Mart'ın geldiğini anlamasın"

Aslında, vergi kaçakçılarının 
yanında da takvim yapraklarını 
koparmamak lazım. Mart ayından 
onlarda pirelenirler.

FOTOĞRAF
Temele ahırda ineklerin arasın

da, fotoğrafını çektirir.
Ve.. Yirmi yıldır gurbette olan, 

dayısına yollar.
Resmin arkasına, şöyle 

yazmıştır.
"Ortada, işaretleduğum 

benum!"
İnsanın aklına, İnek Şaban 

geliyor.
Hababam sınıfının, unutulmaz 

kahramanı,
O da ineklerle, resim çek- 

tirseydi, herhalde Temel gibi, 
işaretlemeye lüzum hissetmezdi.

jŞözlü - Yorum ]|
En güç üç şey vardın^;
Bir sırrı saklamak, ; <
Bir yarayı unutmak, ve 
Boş zamanı iyi kullanmak. 

“CHILO"

Bu sözü okuduktan sonra, 
ülkemizin en gözde devlet 
adamlarının ve politikacılarının 
nasıl davrandığına, bir göz atalım.

Son yıllarda, ülkede sır diye, bir 
şey kalmadı.

En gizli belgeler ve bilgiler 
herkesin elinde, geziyor.

Bir yarayı unutmak, şöyle dur
sun, her geçen gün, kinimiz daha 
da, artıyor.

Boş zamanı iyi kullanmak yer
ine, zamanı boşa geçir meyi tercih 
ediyoruz..

Yani... Kısacası, "Söz" de yer 
alan, üç zor şeyi de, başaramı 
yoruz.

Alkol içerken çocuklarınızı düşünün

BelediyeResmi Daireler
TEK Arıza 5132066 Santral 5134521-23
TEK işletme 5134503 Başkanlık 5134520Turizm Der. 
Spor Sah. 
Orm. Böl. Şf. 
Milli Eğt. Md.

5131274
5131900
5131286
5131174

Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su İşletmesi 
İtfaiye

5132432 
5134521-122
5134521-115

Halk Eğt. Mrk. 5131846 5132325
Halk Kütüp. 5131353 Muhasebe M. 5134521-182
As. Şb. 5131057 Yazı İş. M d. 5134521-111
Karayolları 5131308 Su Arıza Yalnız 185
Uman Bşk. 5131133 TÜP DAĞITICILARI
Mal Md. 5131095 . Aygaz 513 12 95
Nüfus Md. 5133742 Özgaz 5141700
Özel İd. Md. 5131507 Tekgaz 513 16 37
Tapu SIc. Md. 5131414 Ocakgaz 513 16 37
Müftülük 5131364 Ergaz 513 88 43
Gümrük Md. 5131411- İpragaz 513 22 59
Tekel Md. 5130024 Habaşgaz 513 45 46
Ver. Da. Md. 5131042 Likit gaz 514 28 41
İlçe Tar. Md. 5132360 Yeni Ukltgaz 51365 00
İlçe Seç. Md. 5131186 Alevgaz 513 40 95

Gemi SöbHfeW
Yalova -Sirkeci (Işgünlerl) Gemlik'te

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

Deniz Otobüsü
Yalova -Kabataş (İşgünleri) AİLE SİNEMASI

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

Yalova -Kartal (iş gürjlerl) . ,, „07.30-09.10-10 45, 33‘1/3 Son Hafekat
13.00-14.30-16.00-17.30-19.00-20.30 Tel: 513 13 29

“CİNE-5 ‘e” KİM DUR DİYECEK
Dış politikada yaşanan, sıcak 

olaylar.
Ekonomide yaşanan, sıkıntılı gün

ler.
Her ikisi de, kolayca hakkından 

gelemeyeceğimiz konular.
Ama.. Hakkından gelebileceğimiz 

konularda bile, halkın yararına, karar 
veremiyoruz.

Mesela.. Şu CİNE- 5 konusu.
Yüzbin abone uğruna, altmışbeş 

milyon kişi, 3 yıllığına, lig maçlarını 
seyretmekten, mahrum olacak.

Piyasa ekonomisinin, kuralları 
böyleymiş.

Peki.. Anayasa da, halkın haber 
hakkının çiğnenmesin!, kim 
engelleyecek.

Devlet yetkilileri, bazı kararları 
verirken ülke şartlarını ve halkın 
moral değerlerini, gözetmek zorun
dadır.

Üç yıllık anlaşma yapmanın, 
anlamı nedir?

Neden, bir yıllık, anlaşma yapıl
madı.

Veya.. Ekonomik koşullardan, 
bunalan halkın, tek tesellisi olan, 
maçlar serbest bırakılmadı.

Çarpık uygulanan p.iyasa 
ekonomisinin sonuçlarına bir 
bakalım.

- Parası olan, tedavi görüyor.
- Parası olan, eğitim görüyot.
- Parası olanın, karnı tok sırtı pek 

olu yor.
Şimdi bir de, şunu ekleyelim.
• Parası olan, maç seyredebile

cek.
Hem de.. Anayasada yer alan, 

herkesin haber alma özgürlüğünün 
çiğnenmesi pahasına.

Eğitime ve tasarrufa alıştıracağınız 
gençleri, zorla birahanelere ve 
kahvelere itiyorsunuz.

Böyle bir “erozyonu”, “piyasa 
ekonomisi” veya “hür teşebbüs” 
lafları ile, önleyebilir misiniz.

Futbol Federasyonu kadar, dört 
büyük kulübün, başkanı da, bu işten 
sorumludur.

Arkamda, otuz milyon taraftarım 
var, diyen başkanlar, taraftarlarına 
ihanet etmiş, durumdadırlar.

Bu işe, Başkanlığın el koymasını 
diliyorum.

gösteriyor. Çocuklarının geleceğini düşü
nen ailelerin zararlı alışkanlıklarından mut - 
laka vazgeçmeleri gerekiyor. Alkol bağım
lılığı olan kişilerden doğacak çocuklar 
telafisi güç bazı sorunlarla karşı karşıya 
kalabiliyor. Bunu önlemek ise kötü alışkan
lıklardan vazgeçmekle mümkün olabilir.

"Türkiye'de büyük kentlerin dışında 
özürlü çocukların eğtilebileceğ merkezler

____ bulünmuyor. Ve bu tür
merkezlerin sayısının artırıl
ması şart" diye konuşan 
yetkililer "Türkiye'de her 
ilde mutlaka özel eğitim 
merkezleri kurulması gerek
tiğini, bu merkezler kuru
lurken, alkol bağımlılığı 
bulunan kişilerin de rehabil- 
itas yona tabi tutularak, 
doğabilecek özürlü çocuk
ların sayısında azalma ola
bileceğini de sözlerine 
eklediler.

KİRALIK İŞYERİ

Ilıca Caddesinde 
100 m2 kiralık işyeri
SATILIK ARSA

Mezarlık karşısında 
5 kat resmi 'İmar 

izinli arsalar.
Müracaat Tel:

513 46 83 
(0.232) 381 77 31
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KÖRFEZ FEN 
DERSHANESİNE 

TEŞEKKÜR
Açılışının 1. yılında üstün başarı göstererek 

Gemlik’imizin 71 evladını çeşitli üniversitelere yer
leştirme başarısını gösteren dershaneniz yönetici ve 
öğretmenlerine teşekkür eder, tüm yavrularımıza 
başarılar dileriz.

Öğrenci velileri adına;
Haşan KULA - Avni ŞAHİN - Kemal ERDEM 

Ergun ŞANLI - Ferda ERTAN

1 - Deniz Şahin
2- Özgür Gürhan Erdem
3- Boşak Taşpınar
4- Cenk Özbaşaran
5- Mehmet Öner
6- Taner Babür
7- Umut Karpuzcu
8- Okan Bora Kıvrak
9- Ahmet Küçük

10- Tolga Özsabuncu
11- Olcay Karakaya
12- Uğur Aydın
13- Mehmet Şimşek
14- Makbule Akaydın
15- Tevfik Erhan
16- Engin Şanlı
17- Seda Tekin
18- Aysun Timuçin
19- Dilek Timuçin
20- Esra Hizmetli
21- Nilay Gürel
22- İsmail İçel
23- Onur Naymanlar
24- İlker Kandiyar
25- Serdar Büyü karman
26- Murat Yücel
27- Gamze Gürler
28- Murat Sertkaya
29- Neslihan Tümer
30- Erdem Ün ver
31- Özge Yılmaz
32- Ali Vurgunlu
33- Atila Oğuz
34- Bahar Vurgunlu
35- Nur Soykan

Boğaziçi Üni.- Genetik 
Boğaziçi Üni.- İşletme 
Boğaziçi Üni.- İnşaat 
İ.T.U - Metalürji 
İ.T.Ü -Tekstil 
Trakya Üni. - Tıp
9 Eylül Üni. - Elektrik-Elekt. 
Yıldız Teknik - Elektrik 
Yıldız Teknik - Endüstri 
Kocaeli Üni. - Metalürji 
Kocaeli Üni. - Makine 
Kocaeli Üni. - Makine 
Çanakkale Üni- Bilg. Müh. 
İstanbul Üni.- İlahiyat- İletişim 
Çanakkale Üni. - Uluslararası 
Balıkesir Üni. - Fizik Öğr.
9 Eylül Üni. - İktisat 
Hacettepe Üni. - Sosyal Hizm. 
Hacettepe Üni. - Sosyal Hizm. 
Marmara Üni. - Hukuk 
Uludağ Üni. - Mimarlık 
Kocaeli Üni. - Hukuk 
Eskişehir Üni. - Maden Müh. 
Konya - Makine Müh. 
Çanakkale - Ulusl. İlişkiler 
İsparta - İnşaat Müh. 
Trakya Üni. - Matematik 
Dumlupınar Üni.- İth- İhr. 
Dumlupınar Üni.- İth- İhr. 
Uludağ Üni. - İthalat- İhracat 
Osmangazi Üni. - Çevre Müh. 
Uludağ Üni.-
9 Eylül Üni. - Muhasebe 
Uludağ Üni. - Muhasebe 
Gazi Üni. - Muhasebe.

36- Çiğdem Şengün
37- Hatice Tül Kübra Şahin
38- Arzu Yılmaz
39- Evrim Bükim
40- Sibel Demirci
41 - Banu Atay
42- Tolgahan Gerçek
43- Emre Er
44- Yeliz Özten
45- Filiz Eke
46- Özgür Erdan
47- Yeliz Güleç
48- Alev Güler
49- Sahavet Güvenli
50- Şerife Güler
51- Şebnem Akdoğan
52- Gülnur Aydemir
53- Murat Aydın
54- Serkan Bulut
55- Hakan Çakır
56- Güney Çoklar
57- Soner Durdağ
58- Ayla Kahveci
59- İpek Yüce
60- Harika Koçak
61- İlknur Sipahioğlu
62- Öznur Kekeç
63- Meral Kılıç
64- Filiz Kozan
65- Melek Yılmaz
66- Şadiye Aldemir
67- Sibel Şen
68- Arzu Pancar
69- Serap Sağlık
70- Leyla Polat.
71- Hüseyin Taner

Anadolu Üni. - Çalışma Ekon. 
İnönü Üni. - Kimya 
Uludağ Üni. - Şınıf Öğıetrn. 
Denizli - Ana OkuluÖğ. 
Çanakkale Üni. - Sınıf Öğret. 
Uludağ Üni. - Sınıf Öğretmeni. 
Uludağ Üni.- Çalışma Ekon. 
Uludağ Üni. - Bilg. MuhVer.Uy. 
Sakarya Üni.-Bilg. MuhVer.Uy. 
Mersin - Tekstil Müh. 
Hatay - Büro Yönetimi' 
Bolu - Kooperatifçilik 
Uludağ Üni. - Bahçe Bitkileri 
İstanbul Üni.- Coğrafya 
Ege Üni. - Besicilik 
Zonguldak - İşletme 
Ankara Üni. - Bahçe Bitkileri 
Balıkesir Üni. - Makine 
İsparta - Dericilik 
Afyon x - Muhasebe 
Çukurova Üni. - İşletme 
Kütahya - İşletme 
Trakya Üni. - Tekstil 
19 Mayıs Üni. - Çevre Müh. 
Bolu - Kooperatifçilik 
Sakarya - İktisat 
Çanakkale - Muhasebe 
Mersin - Seyahat İşi. 
Kütahya - İktisat 
Çanakkale - İşletmecilik 
Edirne - Tarih Öğretm.
Hacettepe Ün.- Harita,Kadas. 
Gazi Üni. - Aile Ekonomisi Öğ. 
Denizli - Moda Konfeks. 
Ankara Üni. - Adalet Y.O. 
Dumlupınar - İşletme-İktisat



ELEMAN ARANIYOR
İşletmemiz muhasebe servisinde çalışacak 

deneyimli muhasebeci ve ön muhasebe 
bilen elemanlar aranıyor

Müracaat: HELMERSAN A.Ş.
Yalova Yolu 3. km. Tel. 513 4517

RP Bursa Milletvekili Altan Karapaşaoğlu gazetemizi ziyaret etti . Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası Balkanından 
r .. zehir zembelek açıklama

Gemlik in sorunları bize iletilmiyor
□ Milletvekili seçildikten sonra Kaymakam 
Orhan Işın'la görüştüğünü ve [İçenin sorunlarını 
İçeren bir dosyanın kendisine verilmesini istediğin 
■söyleyen Karapaşaoğlu, bugüne kadar ilçenin 
.sorunlarının kendine verilmediğini söyledi.

Belediye Başkafiî Nurettin Avcı ile de 
görüşmek istediğini, ancak tüm ziyaretlerinde 
başkanı makamında bulamadığını ve İlçenin 
sorunlarını kaynağından öğıenemediğini bildirdi.

□Biga ve İnegöl'ün doğalgaza kavuşmak üzere 
olduğunu söyleyen Karapaşaoğlu, Gemlik 
Belediyesl'nln başlattığı girişimi Ankara'da 
izleyebileceklerini, Gemlik Armutlu yolu İçin 40 
milyar Hra ödenek çıkardıklarını, Orhangazi, İznik 
ve Gemlik'ten geçecek olan İstanbul çevre yolu
nun büyük miktarda zeytin ağacı katliamına 
neden olacağını, projeyi değiştireceklerini söyle
di. Karapaşaoğlu Gemlik İçin hizmete hazırım 
dedi.

Belediye 1 ke t 1$^ uyardı

Etiket koymayana 30 milyon ceza
E Gemlik Muhtelif Esnaf 
ve,Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim Talan'ıh 
ilçe esnafını etiket 
konusunda uyarmasın
dan sonra belediye zabı
ta müdürlüğü de dağıttığı 
el ilanlarıyla "Tüketici 
Koruma Yasası "hin 12. 
maddesi gereğince 
satışa sunulan tüm mal
lara «tiket konulmasının 
Eorünluluk olduğunu 
[hatırlatan bir duyuru 
yayımladı.

ilçe esnafının yasalar 
Çarşısında zor durumda 
«almaması için etiket 
uygulamasına uyulmasını

istenen bildiride, satışa, 
sunulan her malın üzerine 
etiket konulmasının 
zorunlu olduğu; 
etiketlerde ise malili 
üretildiğ ülke, ithal veya 
yabancı şeklinde malın 
kaynağını belirtecek 
ibarenin bulunması, ayrı- 
ça çam, naylon, kağıt ve 
bunlara benzer ambalaj 
içinde satılan malların 
etiketlerinde net ağırlık
ları birim fiyatları 
görülebilir ve okunabilir 
bir şekilde malların üzer
ine asılacak veya raflara 
konacak. ‘

Öte yandan restorânt,

kafe, otel, motel, berber, 
kuaför, kasap, sakatatçı 
gibi işyerlerinde fiyat lis
telerinin işyerlerinin de 
dışından görülecbk.şe 
kilde asılmasının zorunlu 
hale getirildiği açıklanan 
bildiride, buna uymayan 
esnafa 1996 yılında 
uygulanacak para ceza
sının 30 milyon lira olduğu 
hatırlatıldı.

Suçun aynı yıl içinde 
tekrarlanması halinde 
para cezasının iki katı 
artırılarak .40../milyon 
olarak uygulanacağı 
bildirildi.'

HAFTAYA BAKIŞ
O Kadri GÜLER

Kumla Yaz Şenlikleri
p Kimin aklına gelirdi Küçükkumla Belediye Başkanı Eşref 
Güre’nin “Yaz Şenliği” adı altında Müzik Şöleni düzenleyeceği, 
r Kimin aklına gelirdi popun starlarından Rafet El Roman 'ıh 
Kumlaya gelip halka açık ücretsiz konser yereceği.
! Bravo doğrusu Eşref Güre'ye, bu işin organizatörü kimdi, bu 
işe belediye bütçesinden ne kadar para ayrılmıştı.., ' 

,«■ Havaya atılan havai fişeklerin tutarı ne kadardı.
> Bir milyar lira mı harcanmıştı bu gece için!..

■ Eğlenen halka baktım, gece boyunca...
7’den 70'e her kesimden insan eğlenmek için sahnenin 

çevresinde toplanmıştı.
tı Bizim siteden şenliğe gidenlerin sayısı da az değildi. Daha 
gün kararmadan annelerinin kolundan tutan 9-10 yaşlarındaki 

> çocuklar, 20’sindeki gençler yer kapmak iiçin yollara koyul- 
I muşlardı.
e kumla bir eğlence kenti oldu.
I Dinlence değil.

1960 ve 70’lerin berrak suları, el değmemiş zeytin ve mey- 
valıkları yok artı. .

Deniz o deniz değil, kara o kara değil.
Çadırların kurulduğu, pansiyonculuğun ekmek kapısı olduğu, 

günler artık çok gerilerde kaldı.
1 Bugün Kumla’da 10 binin üzerinde konut var. Buna her yıl

I binlercesi ekleniyor.
" Kumla'nın nüfusu hızla artıyor.

Buna karşın Belediye hizmetleri düzenli verilmeye çalışılıyor
i Kumlada.1

Suların basıncından evler sık sık baskınlara uğruyor.
Çöpler zamanında alınıyor. Çöp konteynerieri ise yetmiyor. 
Sahil yolunun trafiğe kapatılması yazlıkçıları sevindiriyor.

। imar karmaşası İçinde, Kumla gelecekte nüfusu Gemlik! ikiye 
katlayan büyük bir kent olacak..

Orada insanlar dinlenecek mi eğ' lenecek mi Allah bilir.

Cinayet yol tartışmasın
dan işlenmij^MMWF

Küçük 
Kumla 
cinayeti 
aydınlandı
Küçük Kumla 'da iki hafta 
önce mafya usulü işlenen 
cinayetin sırrı çözüldü.
Lunapark işletmecisi 
'Ahmet Ballı'nın ölümünün 
yolda araç kullanırken 
arkalarından gelen 
Abdullah Kireç adlı kişiyle 
tartıştığı ve cinayetin 
tartışma sonucu meydana 
geldiği ortaya çıkarıldı.
Gemlik , İlçe
Jandarmasında ifade 
veren Abdullah Kireç, 
Ahmet Ballı'nın tartışma 
sırasında kendilerine 
tabanca çekerek bir el 
ateş ettiğini , bunun için 
kendisinin de Ballı.'ya 
karşılık verdiklerini ve ard 
arda ateş ettiğini söyledi. 
Cinayetten sonra kaçtık
larını da belirten Abdullah 
Kireç, çıkarıldığı mahke
mece tutuklanarak Gemlik 
kapalı cezaevine gönde 
rildi.

Devlet Hastanesi 
2. Ambulans 
alımı için 
kampanya 
başlattı
Devlet Hastanesini Koruma 
Derneği ikinci bir ambulans 
alımı için kampanya 
başlattı.
Dernekten yapılan açıkla
mada yardım yapmak 
isteyenlerin Vakıflar 
Bankası 2002169 nolu 
hesaba para yatırmalarını 
istedi.

Endüstri 
Meslek
Lisesi kayıtları 
başladı
Endüstri Mesîek Lisesi 
Müdürlüğünden yapılan , 
açıklamada sınava girerek 
başarı sağlayan, öğrenci
lerinkesin kayıtlarının 19

, Ağustos 1996 günü 
başladığını kayıtların, 
29 Ağustos tarihine kadar 
devam edeceğini söyledi. 
Açık.kalan kontenjanlar 
için 2 Eylül günü ön 
kayıtların başlayacağım da 
hatırlatan ilgililer, 3-4 Eylül

• günü kesin kayıtların 
tamamlanacağını 
hatırlattılar.

Kumla 
Cinayeti 
davası devam 
etti.
Bir süre önce Küçük 
Kumla’da kızını kötü yola 
düşürmek’isteyen dostunu 
öldüren Emine Çam'ın 
duruşmasına Bursa. İkinci 
Ağır Ceza Mahkemesinde 
devam edildi.
Mahkemede öldürülen 
Kalender Altay'ın kardeşi 
İbrahim Altay ağabeyinin 
iyi bir insan olduğunu, 
cinayetin planlanarak 
işlendiğini iddia etti ve 
katilin cezalandırılmasını 
istedi. Duruşma tanıkların 
dinlenmesi için başka bir 
tarihe ertelendi.

“Çalışmalarımızı 
çekemiyorlar”

Gemlik Muhtelif Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbranim Talan 
oda çalışmalarını çeke-, 
meyen bazı kişilerin, ka 
ralama kampanyası 
başlattıklarını belirterek 
çıkarılan dedikodulara 
sert biçimde yanıt verdi. 
İbrahim Talan açıkla
masında, “veremeye
ceğimiz hiç bir hesap 
yok" dedi.

Haberi Sayfa 3’te

Birinci Küçük Kumla Yaz Şenliği yapıldı

Rafet El Roman coşturdu
Birinci Küçük Kumla Yaz Şenlikleri büyük bir coşku 

.içinde yapıldı. Gecede ünlü pop sanatçısı Rafet El 
Roman Kumlatılan coşturdu, .

Yunuslar önündeki yola kurulan sahnede halka 
açık ve ücretsiz gerçekleştirilen geceye yaşları 7 
den 70'e herkes katıldı. Gecenin geç saatlerine 
kadar süren ve havai fişeklerle süslenen şenliklerde 
Kumlalılar ilk kez büyük coşku yaşadılar.

Küçükkumla Spor 'un düzenlediği oryantal ve 
güzellik yarışması ile kum voleybolu karşılaş
malarının birincilerine de armağanlarının verildiği 
gecede Rafe El Roman'ın yanında tanınmış pop 
sanatçıları Gül Şehri, Tulga ve’ Murat Uğurhan da 
katıldı.

Kumla yükünü aldı
Küçük Kumla sahilleri yaz sezonunun en hareketli 

günlerini yaşıyor. Müzik-Şenlikleri, güzellik yarış
malarının, kum voleybollarının birbirini izlediği Ağustos 
günlerinde sahiller sıcaktan bunalan yazlıkçıların 
akınına uğradı.. Geçtiğimiz hafta pazar günü günübirlik 
çevre ilçe ve illerden gelen binlerce kişi soluğu 
Marmara'nın kirli sularında aldı.

Yoğunluğun en doruk noktasına çıktığı geçtiğimiz 
hafta, trafik karmaşasının da yaşanmadığı sahil yolun - 
da gezmeye çıkan yazlıkçılar adeta bir insan seli oluş - 
turdu. Kumla önceden insanların dinlenme yeriyken, 
artık hızla vazgeçilmez bir eğlence merkezi olma 
yolunda ilerliyor.

“-BAYRAĞI İNDİREN ELLER KIRILIR.” 
ELBETTE KIRILIRI...
BÖYLE DEYİP, KIRAMAZSAN
BİRŞEY KIRILIR:
MİLLETİN VE DEVLETİN ONURU...
NİÇİN?.. NE HAKLA...

İnan
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ÜREMDEN
Yılmaz AKKILIÇ

€/azı yorum
Necati Kartal

ANAYASALAR (5)

Kıssadan hisse!
1964'teki Kıbrıs bunalımı sırasında 

İsmet Paşa başbakandı. O sıralar 
kıyılarda “tatil” alışkanlığı yeni yeni 
yerleşmekteydi. O yeni yeni tatil 
alışkanlığı edinenlerin Güney plajların - 
da güneşlendikleri bir kızgın yaz günü, 
doğrusu hiç beklenmedik bir şey oldu 
ve-Türk Hava Kuvvetleri'nin 64 jeti 
tatilcilerin doldurduğu sahil şeridi üze 
rine “ses duvarı”nı aşarak Kıbrıs'a 
yöneldi. Bir türlü laftan anlamayan, 
anlamamakta direnen ve sırtını biraz 
fazlaca ABD'ye yaslamış görüntü 
veren Arşövek Makarios'un -bu 
deyim İsmet Paşa'ya aittir- tepesine 
bomba yağdırmaya başladı.

Gerçi Kıbrıs'ta rum saldırıları durak - 
ladı, hatta bir süre sonra durdu. Ne 
var ki, Arşövek'ın fazlaca sırtını 
yaslamış görüntü verdiği ABD, 
Türkiye'nin haklı mücadelesini hoş 
karşılamadı. Çıkarlarına aykırı buldu. 
Başbakan Johnson, Başbakan 
İnönü'ye yenilmez yutulmaz bir “mek
tup” gönderdi. Ortalık karıştı.

İsmet Paşa bu, her duruma göre 
tarihsel özdeyişler söylemekle ünlü ya. 
Gazetelerde şöyle bir açıklaması yer 
aldı:

“Amerika’yla dostluk, vahşi bir 
hayvanla aynı yatakta yatmaya 
benziyor...”

Nitekim kısa bir süre sonra bu söz
lerin doğruluğu kanıtlandı. Türkiye 
Başbakanı, Johnson'ın yardımcısı 
olmadığı için ülke dışına çıkamaya
cağı mazeretiyle -çünkü Kennedy’nin 
öldürülmesi üzerine görevi 
devralmıştı- Kıbrıs'la ilgili görüş 
alışverişinde bulunmak amacıyla 
davet ettiği Washington'da, ülkesinin 
çıkarlarını savunmaya hazırlanırken 
iktidardan düşürüldü.

Otuz küsür yıl öncesine ait bu 
“kıssa”yı niçin köşemde aktardım?

Şunun için...
Türkiye Cumhuriyet'inin, geleneksel 

diş politikasıyla bağdaşması olanaksız- 
bir tuhaf görünüm sergileniyor son bir 
hafta on gündür. İktidara gelme aşa
masında tutum değiştirdiği izlenimi 
vermeye gayret etmiş olmasına 
karşın, Erbakan'ın gerçekte pek bir 
değişime uğramadığı giderek iyice 
ortaya çıkmakta.

Ne var ki Başbakan'ın, Türkiye'nin 
Batı'ya dönük yüzünü bir ölçüde de 
olsa Doğu'ya çevirebilme heyecanıy
la, “devlet adamı” kimliğini kuşan-, 
mayı bir yana bırakarak “parti lideri” 
cakasıyla konuştuğu ve art arda pot
lar kırdığı bu ilk dış gezisinin bile hayli 
pahalıya patlayacağı anlaşılıyor.

Daha iki ay öncesine değin PKK'yi 
“terör örgütü” olarak niteleyen ABD, 
Apo'nun sesi MED TV’nin kendi 
armasını taşıyan bir uydu aracılığyla 
yayın yapmasına izin veriverdi.

Hemen sonra Kıbrıs'taki “motorsikletli 
saldın” ve ardı sıra gelişen olaylarda, 
ünlü “Johnson mektubu"nun değişjk 
bir versiyonunu sergilemeye başladı. 
Dışişleri sözcüsü, bir “bez parçası” için 
adam öldürmenin hoş karşılan
madığına ilişkin tuhaf bir açıklama 
yaptı, sonra ağız değiştirdi ama 
böylece ABD dişini göstermiş oldu.

Başka?
Parası ödenmiş üç “firkateyn" le 

hacı bekler gibi yolunu gözlediğimiz 
“kobra” helikopterlerinden henüz ses, 
soluk yok!..

Şunu unutmayalım ki ABD, doğru
dan Apö'ya ve PKK'ye -yani 
“terör"e- arka çıkar görünmek iste-, 
mez. Ancak Türkiye'nin başının bu 
sorunla belada olduğunun bilinci 
içinde, -örneğin- Kıbrıs'ta veya 
Yunanistan'la ilgili sorunlarda birtakım 
ve beklenmedik etkili adımlar atabilir 
-tıpkı, 1974 sonrasında “silah ambar 
gosu" uyguladığı gibi-...

Peki bizim “Doğu seferi” ne çıkmış 
Başbakan'ımız bunları bjlmez mi, ya 
da en azından yakın tarihimizin olay
larını zat-ı devletlerine anımsatan çık - 
maz mı?

Ya bilmiyor, ya da anımsatmaya 
çalışanlar etkili olamıyorlar ki, 
Erbakan ipe sapa gelmez şeyler 
söylüyor:

“Yunan halkı hasta, tedaviye muh
taç” diyor...

“Türkiye’nun nüfusu 65 milyon, 
Yunanistan’ın 15 milyon; 
Yunanistan’ın nüfusu kadar bizim 
mektepte talebemiz var” diyor...

“Böyle bir komşu talihsizlik” diyor...
Ve medyamız, Başbakan'ın bu 

içerikten yoksun. Ortaçağ kalıntısı 
kaba güç gösterisi'niteliğindeki söz
lerini manşete çıkarıyor...

Gerilim sürekli artırılıyor...
Oysa Türkiye, Tansu Çiller'in denize 

düşüp sarıldığı Refahyol'un kıla 
vuzluğunda bilinmeze doğru sürüklen
mekte. Dünya, “ehl-i salib” ve “ehl-l 
hilal” dönemindeki dünya değil. 
Cumhurbaşkanı Demirel “glo 
balleşme”yi ağzından düşürmüyor. 
DYP Lideri Çiller'in Batı'yı anmadığı 
gün yok, üstelik büyük ortağının kırdığı 
potları tamire çalışmaktan helak 
olmuş durumda.

ANAP'ı, CHP'si, hatta DSP'si öyle..
Ama Erbakan bu sallıyor:
“İslam Alimleri buluşları için 

Batı’dan patent hakkı istemeye kalk
sa, ayaklarında donları kalmaz!"

Ben, insanlığa “Yeni Dünya 
Düzeni” adıyla yutturulan veya da 
yatılan “çağdaş emperyallzm”in 
karşısında bin gazeteciyim, bunu yıl
lardır yazıp durdum da...

Ama deli değilim, "kıssadan hisse” 
çıkaracak kadar aklım var benim...

Geçmiş sayılarımızda ele aldığımız 
anayasalar ve özellikleri, kısacada olsa 
anayasalar tarihimizin geçirdiği aşa
malar ve temel özelliklerini anımsamak 
bakımından faydalı olmuştur.

Bugün 1982 Anayasası nı ele ala
cağız.

Ancak, doğrudan 1982 Anayasasının 
özelliklerine girmeden, daha kolay 
anlaşılabilmesi için hazırlanış biçimini de 
açmakta fayda görüyorum.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 12 Eylül 
1980’de yönetime el koyması, 27 Mayıs 
hareketinden farklı olarak “emir komuta 
zinciri içinde” gerçekleşmiştir.

Genel Kurmay, Hava, Kara, Deniz 
Kuvvetleri Komutanlıkları ile; Jandarma 
Genel Komutanı'ndan oluşan MGK 
(Milli Güvenlik Konseyi) Yasama, 
Yürütme ilişkilerini ve Ülke yönetimini ele 
almıştır.

Sivillerden oluşturulan bir hükümetten 
sonra, 27 Ekim 1980 tarih ve 2324 sayılı 
yasayla "Millet Meclisi ve Cumhuriyet 
Senatosu’nun yasamaya ilişkin görev
lerini MGK, Cumhurbaşkam’nın görev
lerini MGK Başkanı ve dolayısıyla Devlet 
Başkanı üstlenmiştir.”

Anayasa’nın Yapılışı:
1961 Anayasasından farklı olarak, 

1982 Anayasası “MGK’nın yeni anayasal 
düzeni kurmada tek başına sorumluluğu 
yüklenmiş olmasıdır."

2485 Sayılı “Kurucu Meclis Hakkında 
Kanun" ile oluşturulan Kurucu Meclis, 
“MGK ve Danışma Meclisi”nden oluş
maktaydı.

Danışma Meclisi 160 üyeden oluşu 
yor olup, 40 üyesi doğrudan atanmış, 
120 üye ise her ilin valilerince önerilen 
üç kat aday arasından MGK tarafından 
atanmıştı.

1961 Kurucu Meclisi'ndeh farklı 
olarak, temsil niteliği aranmamış, 
MGK'nın güvenini kazanmış danışman
lardan oluşmuştu. Zaten adı da bu 
niteliğe uygun olarak seçilmişti.

Yine ikinci bir farklı özellik olarak 
1961'de siyasal partiler temsilci bulun
durduğu Kurucu Meclis'tekine karşılık 
olarak, 1982 Anayasası'nı hazırlayan 
Kurucu Meclis'e veya Danışma 
Meclisi'ne girebilmek için “herhangi bir 
siyasal partiye üye olmamak” şartı 
aranmıştır.

Bu anlamda bütün siyasal partilere 
kapalı davranılmıştır.

Kurucu Meclis'e üç temel görev ve 
rilmişti:

1- Yeni Anayasayı hazırlamak.
2- Siyasal Partiler Yasası'nı hazırla

mak.
3- Seçim Yasası'nı hazırlamak.
Bunun dışında tabi olarak yeni 

seçimle kurulacak TBMM'nin görevi devr 
almasına kadar Yasama görevini yerine 
getirmekti.

Hazırlanan yeni anayasanın çatısı. 
Anayasa Komisyonu kuruluncaya kadar 
oluşturulmuştu.

Anayasa Komlsyonu'nun görüş 
toplayarak oluşturduğu anayasa taslağı 
önce Danışma' Meclis'nde sonra 
MGK'da onaylanmasından sonra, 7 
Kasım 1982’de Halk Oyuna sunulmasıy
la, % 91.37 çoğunlukla onaylanarak 
yürürlüğe girdi.

1982 Anayasası'nın hazırlanış! ve 
Halk Oyuna sunuluşu 1961 
Anayasası'ndan daha uzun sürmüştür. 
Bu da, “MGK'nın yeni Anayasal Düzene 
geçişinin ihtiyatlı ve tedrici” olduğunun 
bir göstergesiydi.

Nitekim, yeni siyasal partiler, 
MGK'nın “veto ve kapatma hakkı", 
siyaset yasakları vb. kanun ve uygula-

malar, eski siyasal yapılara güvenin 
olmayışının bir ürünüydü.

1982 Anayasası'nda 1961'den farklı
olarak otoritenin egemen 
sine özen gösterilmiştir.

1982 Anayasası’nın 
Özellikleri:

1961 Anayasasında, n

kılınması İlke-

Temel Bazı

farklı olarak
Cumhurbaşkam'nın görev ve yetkileri 
temsili olmaktan çıkarılmış, yarı Devlet 
Bakanlığı sistemine doğru bir kayış 
yaratılmıştır.

1 961 'den 
Cumhurbaş kanı:

farklı olarak
Devlet Denetleme

Kurulu Başkan ve üyelerini atamak, 
Yüksek Öğretim Kurulu Üyelerini ve 
Rektörleri seçmek, Anayasa Mahkemesi 
Üyelerini seçmek, Yargıtay Cumhuriyet 
Baş Savcısını ve vekilini seçmek, Yüksek 
İdare- Mahkemesi üyelerini seçmek, 
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
üyelerini seçmek, Anayasa değişiklik
lerine ilişkin yasaları Halk Oyuna sun
mak, TBMM seçimlerinin yenilenmesine 
karar vermek” vb. gibi geniş yetkilerle 
donatılmıştır.

1982 Anayasası, Millet Meclisi ve 
Cumhuriyet Senatosu'ndan oluşan 
“TBMM’ni tek meclise indirmiştir, bir 
yasama dönemini 4 yıldan 5 yıla çıkar
mıştır. ”

TBMM'nin bazı yetki
sahasını daraltırken bazı alanlarda 
çabuk karar almayı kolaylaştırmıştır.

1961'de TBMM'de grup kurabilmek 
10 M.Vekili ile olurken, bu sayıyı 20'ye 
çıkarmıştır.

Meclis toplantı yeter sayısını, üye tam 
sayısının üçte biri olarak- benimsemiş] 
karar sayısını ise, toplantıya katılanların 
salt çoğunluğu olarak benimsemiştir.

Bazı alanlarda TBMM'ne yetki sınırla
ması getirmiştir. Örn: Af Yasası gibi.

Meclis soruşturmalarını- zorlaştırmışı 
yürütme organına rahatlık sağlayan 
düzenlemelere gidilmiştir.

Yürütmenin bir kolu olan Hükümet, 
Cumhuriyet tarihinde ilk kez, “Anayasal 
anlamda bir yetkiye sahip olarak, 
geçmiş geleneklerde ifade bulan 
Meclise bağlı yasalar çerçevesinde 
yapılan bin görev” olmaktan çıkmıştır.

Bir değişiklik de, Cumhurbaşkgnlığ 
seçiminin kolaylaşması olmuştur. İlk iki 
turda 2/3 çoğunluk sağlanmazsa , 
üçüncü turda salt çoğunlukla seçilmesi 
şartı getirilmiş, bu da olmazsa TBMM 
seçimlerinin yenilenmesi şartı getirilmiştir.

Yüksek Askeri Şura İle 
Cumhurbaşkam'nın tek başına 
yapacağı işler, yargısal denetimin dışın
da bırakılmıştır.

1982 Anayasasında bir diğer değşik- 
lik. Üniversite Özerkliği’nin kaldırılışı 
olmuş, hiyerarşik düzene bağlı YÖK 
kurulmuştur.

Yargı kurumlarındaki seçim esası, 
atamalar esasına * çevirilerek, 
“1961'dekinden farklı olarak anayasaya 
aykırılık iptal davaları açma yetkisi; 
siyasal partiler, YHK, Yargıtay, Danıştay, 
Ask. Yargıtay ve Üniversitelerden alınıp, 
İktidar ve ana muhalefet parti gruplan 
ile TBMM üye tam sayısının beşte biri 
oranında bir itiraz hakkı tanınmış olup, 
karara bağlanan konularda on yıl tekrar 
dava açma hakkı verilmemiştir.”

Görüldüğü gibi basit ve yeni düzen: 
leme sayılamayacak derecede 1961 
Anayasasından farklı olarak yürütme ve; 
kontrol ağırlıklı bir sisteme doğru gidiş 
olmuştur.

Gelecek hafta geçmiş sürece kısa bir 
bakışla ne yapılması gerektiğine ilişkin 
düşüncelerimizi tartışmak üzere mutlu 
kalın.
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RP Bursa Milletvekili Alfan Karapaşaoğlu gazetemizi ziyaret etti

“Gemlik’in sornnlan bize iletilmiyor”
• Milletvekili seçildikten sonra Kaymakam Orhan İşınla
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görüştüğünü ve ilçenin sorunlarını içeren bir dosyanın kendisine 
verilmesini istediğini söyleyen Karapaşaoğlu, bugüne kadar ' 
ilçenin sorunlarının kendine verilmediğini söyledi.

• Belediye Başkanı Nurettin Avcı ile de görüşmek istediğini, ancak 
tüm ziyaretlerinde başkanı makamında bulamadığını ve ilçenin 
sorunlarını kaynağından öğıenemediğini bildirdi.
Refah Partisi Bursa

Milletvekili Attan
Karapaşaoğlu, geçtiğimiz 
hafta sonunda ilçemize 
gelerek kurum ve kuru
luşları ziyaret etti. 
Gazetemizi de ziyaret
eden Alfan
Karapaşaoğlu, gazete 
miz sorumlu müdürü 
Kadri Güler ile görüştü. 
Alton Karapaşaoğlu ilçe 
yöneticilerinin milletvekil
lerine sıcak bakmayarak 
sorunları iletmemesinden 
yakındı.

Gazetimizi ziyaret

Sayın Nurettin Avcı'yı 
çeşitli zamanlarda 
makamında ziyaret 
ettim ama kendisini bula
madım. Bu arada ilçe 
mizdeki bazı kurum ve 
kuruluşları ziyaret ederek, 
sorunlarını dinledim. 
Bence Gemlik'in en 
önemli sorunu hemen 
yanı başımızdan geçen

Orhangazi, İznik ve 
Gemlik'ten geçeceğini, 
bu konuda yapılan etüd 
çalışmalarında bir çok 
zeytin ağacının tahrip 
edileceğinin öğrenildiğin 
belirterek, şöyle konuştu :

"Ulaştırma Bakanı ile 
bu yolun güzergahının
değiş'trilmesi ıcın

eden Alfan
Karapaşaoğlu, Gemlik'li 
olduğunu, Gemlik ve 
Bursa'nın sorunlarını 
çözmek için milletvekili 
seçildiğni belirterek şun
ları söyledi:

" Milletvekili seçilikten 
sonra İlçe Kaymakamı 
Orhan Işın'ı makamında 
ziyaret ettim. Gemlik'in 
sorunlarını içeren bir 
dosyanın kendisine ve 
rilmesini istedim. Bugüne 
kadar bu doğultuda bir
sonuç alamadım.
Geçtiğimiz günlerde ken
disini yeniden ziyaret
ettiğimde 
olduğunu 
Belediye

ise izinli 
öğrendim. 

Baş kanımız

doğalgaz 
Gemlik'ten

olayıdır.
geçen

doğalgazı Biga, bugün 
ilçesine getirmiştir, İnegöl 
Belediyesi de BOTAŞ'la 
anlaşma sağlayarak, 
yapımda ilçeye doğal
gaz getirecektir. Enerji ve
Tabi Kaynaklar
Bakam'nın partimizden
olması nedeniyle
Gemlik'in hava kirliliğini 
önleyecek olan tek çare 
doğalgazın ilçeye geti 
rilmesi için bu yörenin 
çocuğu olarak elimizden 
gelen herşeyi yapmaya 
hazırım. Yeterki bizden 
yardım istesinler." dedi.

Gemlik yoluna 60 mil-
yar ödenek
çıkarıldığını bugünlerde
Bursa Bölge
Müdürlüğü'ne paranın 
ulaşacağını söyleyen 
Karapaşaoğlu, İstanbul 
Dış çevre yolunun

görüşme yaptık. Yapılan
incelemelerde az
zeytin ağacının tahrip
edileceği yerden
geçilmesine çalışacağız. 
Ve bu yolun 97 proramı- 
na alınması için uğraşa-
cağız. Devlet
Hastanesine ihtiyacı olan 
iki dahiliye göz ve cildiye 
mütehassısının getirilmesi 
için girişimlere başladık
larını da söyleyen 
Karapaşaoğlu, Terme 
Kaplıcalarının Jeotermal 
tesise dönüşmes için 
Devlet Su İşleri tarafın
dan- burada en kısa 
zamanda sondaj çalış
malarının başlatıla
cağını, su kapasite ve 
kalitesinin tedavi merkezi 
olmaya elverişli bulun
ması durumunda terme 
tesislerinin sağlık hizmet
leri için kullanılmasına 
çalışacaklarını söyledi.

Zafer w
Bayramı 
kutlanacak
•Zafer Bayramı ve Türk 
Silahlı Kuvvetler gününün 
•74. yıldönümü ilçemizde 
düzenlenecek törenlerle 
30 Ağustos 1996 Cuma 
günü kutlanacak.
30 Ağustos 1996 Cuma 

:günü saat 7.00’da 
Cumhuriyet Alanında 
Atatürk Anıtına çelenk- 
lerin konulmasıyla başla 
yacak. Saat 9.15 - 9.45 
arasında Garnizon 
Komutanı Ticaret ve 
Sanayi Odası'nda tebrik
leri.kabul edecek. Saat 
.10.00' da ise çelenk 
koyma töreni yapılacak. 
Günün anlam ve önemini 
anlatan konuşmanın 
..^gj^indan geçit töreni 
yapılacak. Gece ise, fe 
neralayı düzenlenecek.

Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası Baş kanından zehir zembelek açıklama.^

“Çalışmalarımızı çekemiyorlar”

Devlet
Hastanesine 
gozdoktoru 
atandı
Gemlik Devlet
Hastanesi göz doktoru 
Tamer Güzelce'nin ilçe 
dışına atanması 
nedeniyle 3 aydır'boş 
bulunan göreve 
Uludağ Üniversitesi Tıp 
Fakültesi'nde eğitimini 
tamamlayan göz dok
toru” Suna y Şahin geti 
rıldi.'
Gemlik Devlet 
Hastanesinin yeni göz 
doktoru görevine 
başladı.

RENKLER
- - ------ ------_____' D _id____J

Gonca YERLİYURT ' "

YAZMA TEKNİĞİ
Amerika'da bir de "kelime tasarrufu"na çok 

önem verilir.
Klasik olmuş bir hikaye vardır bu konuda.
Büyük gazetelerden birinin yazı isleri müdürü, 

haberlerinin çok uzun yazan genç muhabiri azarlar.
Bir daha uzun haber gönderirsen, bunu kullanma 

yacağm. Hiç unutma, haberin baslıg da, haberin 
parçasıdır. Yerinde bir başlık, haberin yarısının yer
ine geçer, diye uyarır genç muhabiri.

Ertesi gün, o yazı isleri müdürünün önüne, genç 
muhabirin yazdığı tek paragraflık bir haber gelir.

Haberin başlığı "Bir yangın" dır.
Haberde ise şunlar yazılmıştı.
“Çiftçi Joe Smith, ahırında benzin olup olmadığını 

anlamak için, elindeki yanan mumla, ahırına girdi. 
Benzin varmış."

Amerika'nın en büyük özelliklerinden biri; gerçek
ten "vakit nakittir" anlayışının hayata egemen 
olmasıdır.

Amerika'da herkes uzun yazılmış bir iş mek
tubunun, kısa yazılan kadar etkili olmayacağını bilir.

Bu konuda da, kitaplara geçmiş bir örnek vardır.
194O'lı yıllarda. Ford şirketine şikayet mektubu 

yazan bir müşteridir bu örneğe imzasını atan
Mektubunda şöyle demiştir.
"Bay Henry Ford. Sizden satın aldığım otomobilin, 

klaksonundan başka her yerinden ses çıkıyor"
Bir konuyu anlatırken lafı uzatmamak, kavramları 

yanlış kullanmamak ve önsöz yapmamak, işin özü 
galiba.. .

Yine klasik olmuş bir Amerikan gazetecilik 
öyküsünü anlatalım.

Yüzyılın başında büyük bir deprem felaketi 
geçiren San Fransisco'dan, teleksle haberini ileten 
New York'lu genç muhabir, edebiyat yapmaya 
niyetlenir.

Haberin girişini soyie başlatır.
"San Fransisco öyle büyük bir felakete sahne 

olmuş ki, Allah bile bu hazin manzara karşısında, 
uzaktaki dağların tepesinde oturup ağlamaktan 
başka bir şey yapamaz durumdaydı."

Teleks başında haberin geçmesini bekleyen New 
York'teki yazı işleri müdürü hemen tuşa basıp, haberi 
durdurur. San Fransisco'daki muhabire, talimat verir.

Depremi bırak, Allahtan demeç al!-
Bizim Rizeli Temel in, kendisinden para isteyen 

arkadaşı Rıza'ya yazdığı mektubu hiç unutmayın.
"Kardeşim Rıza. Kolay okuyabilesin diye mektubu 

ağır ağır yazıyorum. Benden para istemişsin. 
Mektubu yazıp, zarfı kapattıktan sonra bunu hatır
ladım. Başka bir mektupla sana para gönderirim. 
Temel..."

Gemlik Muhtelif Esnaf 
ve Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim Talan, 
gazetemize yaptığı yazılı 
açıklamada, kısa sürede 
yaptıkları hizmetleri çeke
meyenlerin asılsız dediko
dular çıkararak, kendileri
ni yıpratmak istededikleri- 
ni söyledi. Talan, “ Bu kişi 
ler yıllarca odamızda 
hiçbir hizmet üretme 
yerek, esnafın çıkarlarını 
koruyamadıkları gibi, 
çalışanları karalamalarını 
sürdürüyorlar "dedi.

Kongrede işbaşına 
geldikleri günden başla
yarak hızlı bir hizmet kam
panyası başlattıklarını 
söyleyen İbrahim Talan, 
20 yılda yapılmayan 
birçok hizmeti kısa sürede 
gerçekleştirdiklerini söyle
di,

Seçildikten sonra 
odaya aldıkları bir 
memurla Bağ-Kur'luların 
sorunlarına eğildiklerini 
söyleyen Esnaf Odaları 
Başkanı İbrahim Talan, 
Bağ-Kur'daki reçete, 
ilaç,sağlık vizesi, borç 
durumları, emeklilik işlem
leri gibi konuları bu 
memur tarafından günü 
gününe takip ettirdiklerini 
ve esnafa bir lira bile 
marsaf yaptırmadıklarını 
belirtti.

İbrahim Talan, " 
Çalışmalarımızı çeke

meyen bazı beceriksiz 
kişiler, bugüne kadar 
esnafın sorunlarına hiçbir 
çare üretemedikleri gibi 
bizim birkaç ayda yaptık
larımızı takdir edecekle 
rine karalama kam 
panyası başlattılar. Bu 
kişiler Bağ-Kur hizmet
lerinin yapılması 
karşılığından esnaftan bir 
milyon lira aldığımızı 
yayarak büyük bir ayıp 
ve yalanın içine gir
mişlerdir. Bu yetmiyormuş 
gibi tüm harcamaları 
yönetimin aylıklarını almı- 
yarak yaptıkları sünnet 
harcamaları için de men
faat sağladığımız şeklinde 
dedikodu çıkartmışlardır.

Gemlik kamuoyu ve 
Gemlik esnafı işin 
doğrusunu bilmek zorun
dadır. Sünnet için Gemlik 
esnafından ve Bursa 
Kapalı Çarşı esnafından 
giyim ve ayakkabı için 
fiyat aldık. Gemlik’ten 
aldığımız teklif 4 milyon 
lira elbise, 1 milyon 200 
bin lira ayakkabı toplam 
5 milyon 200 bin lira 
olmasına karşın, daha 
fazla parça eşya ile 
Bursa’nın teklifi elbiseler 
ye ayakkabılar için 3 
milyon 700 bin lira oldu. 
Gemlik’ten bir örnek 
sağlanamayan 
ayakkabılar, Bursa’dan 
aynı örnek olarak bulu 
nabildi. Öte yandan aynı 
firma Kızılay’dan 50 adet

yatak ve karyola sağladı.
Hayır için yaptığımız 

bir olayda, esnaftan tek 
kuruş almadan, bu yıl ilk 
kez gerçekleştireceğimiz 
toplu sünneti karalamak 
isteyen münafıklara 
söyleyeceğim tek söz 
var. Terbiyesizlik yap
masınlar, çalışan insan
ların şevkini kırmasınlar.

Sünnetçi konusunda 
ise bir çocuk için 3 milyon 
lira istendi. Yüzde elli 
indirimle çocuk başına 1 
milyon 500 bin lira talep 
edildi. Biz ise, doktor 
kontrolünde büyük bir 
ekiple çocuk başına 1 
milyon liradan anlaşma 
yaptık.” dedi.

3-5 kişiyi memnun 
etmek için haksız kazanç 
sağl atamayacaklarını, 
daha çok hizmet ürete
ceklerini söyleyen İbrahim 
Talan/’Biz göreve hiçbir 
maddi ve manevi bek
lenti için gelmedik.Tüm 
eleştirilere açığız, yalnız 
kendilerinin becerisizllk- 
lerini ispatlamış üç beş 
kişiye sesleniyoruz. 
Karalama kampanyası 
baş lafsanız da, bizim için 
avantacı deseniz de , 
esnafımıza verdiğimiz söz
leri bir bir yerine getirerek 
yapılması gerekenleri 
Odamızın ve esnafımızın 
çıkarları doğrultusunda 
Allah’ın izniyle gerçek
leş t ireceği z. "ş eklinde 
konuştu.

MAFTAft.ft SOteETı ZE'BE^CETCOŞJÇUK

Tarih içinde Gemlik ve -Havalisi 
YUNAN ZAMANI BURSA I

Babam şöyle anlatırdı Yunan 
Zamanını:

"Daha önce söylemiştim. Yunan 
zamanı mektepler kapandı da, 
medreseler kapanmadı. O zaman beni 
de Yeşil Medresesi’ne yazdırdılar. Artık 
evden medreseye, medreseden eve'. 
Öğleden sonraları serbest kalır kalmaz 
bezden çantamı ve cüzümü bir köşeye 
fırlatır, acele doyururdum karnımı, sonra 
doğru cami önüne. Cami önündeki geniş 
alan bizim oyun yerimizdi.

Vunan askerinden artık korkmuyoruz. 
Yukarı Işıklar Mektebinin oralara bile gidi 
yoruz. Işıklar Mektebini karargah yap
mışlar Yunan1 kuvvetleri ama orada fazla 
asker bulunmazdı. Sevkıyat yapılacağı 
zaman bir posta gelir, bir kaç gece yatar
lar mektepte, sonra dağılırlardı 
cephelere. Arkadan yeni bir posta.. Ama 
elli-altmış kişi vardı ki, onlar hep oradaydı.

Işıklar Mektebinin hemen arkasında 
Piremir Dedederler bir yatır vardır. Biz 
daha çok türbenin bahçesine girip, 
oradan gözlüyoruz Yunan askerlerini. Artık 
iş edinmişiz bunu kendimize.. Bu,bize 
heyecan veriyor. Aramızda bizden epey 
büyük çocuklar da var, onlar türbe 
duvarından atlayıp, mektebin bahçesine 
bile giriyorlar. Yunan askerininde canı 
sıkılıyor herhalde, bu çocuklarla işaretlerle 
konuşmaya çalışıyorlar.

Aramızda, Tatar Sadık diyoruz bir 
büyük çocuk var. Bu Tatar Sadık az buçuk

I Rumca biliyor. Rum komşuları varmış. 
I onlardan öğrenmiş eni konu anlaşıyor 
I Yunan askerleri ile.

Gerçekte sevmiyor Sadık, Yunanlıyı. 
| Işıklar Mektebini zaptettiler diye onlara 

içerliyor. Türbe bahçesinde saygısızca 
dolaşmalarına ise iyice kızıyor, diyor ki 

I orada, "Piremir Dede şu gavura bir ceza 
verse!. Kalkıverse sandukasından!"

Gerçekten de kalkıvermiyor mu bir 
| gece Piremir Dede.. Yunan askerine gös

teriyor kendisini.
Bizim bir şeyden haberimiz yok. O gün 

yine çıkıyoruz Işıklar a çıkan dar yokuş
tan. Eğri büğrü taşlara, taş aralarından 

I fışkıran yeşil otlara basa basa yürüyoruz. 
I Duvar diplerini sarmış olan yapışkan 
I otlarının yapraklarını koparıp, düğme gibi I 
ceketlerimizin, mintanlarımızın önüne 

i diziyoruz.
Tatar Sadık çok düşünceli o gün. Bizi 

durdurdu mektep kapısının oraya 
gelince. Hem her zaman yaptığı gibi 
girmedi mektebin bahçesine, dışarda 

| bekledi, bizimle beraber.
Türbe bahçesi kalabalıktı o sabah 

Yunan askerleri türbenin çevresine kazık
lar çakıyorlar, dikenli'teller geriyorlardı. İki 
gün önce türbe duvarlarını saygısızca kir - 
leten askerlerdi bunlar.

Öğrendik ki Piremir Dede o gece kalk
mış, yattığı yerden..

Mektebin önünde nöbet tutan askerler 
| gözleriyle görmüşler.:

Haftaya : “EMIRSULTAN MAHALLESİ "
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T.C.
GEMLİK İCRA DAİRESİ

Dosya No : 996/95. T.
GAYRİMENKULUN AÇIK ARTIRMA İLANI 

GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Satılmasına karar verilen gayrimnkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı :
Gemlik Tapu Sicilinin Küçük kumla Köyü Kiremitocağı mevkiinde kain pafta ; 1, 

parsel 3, te kayıtlı 1039 m2 mktarındaki taşınmaz üzerine inşaa ediler ve tapu 
sicilinde kat irtifakı halindeki kargif apartmanın 2/48 arsa paylı (20) notu mesknin 
bir balkonlu salon, iki yatak odası, mutfak, banyo, wc bir arada, elektrik ve suyu 
mevcut olup yazlık mesken olarak kullanılır, bilirkişi tarafından 800.000.000.- Tl 
kıymet taktir edilmiştir.

Taşınmaz açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.
Satış Şartları:
1- Satış 27.9.1996 cuma günü saat 10.00-10.20 arası Gemlik İcra 

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 7.10.1996 pazartesi 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 İflas 
Kanunu'nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir, iki 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 1996/95 T. sayılı dosya 
numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

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

icra Müdürü .

Tuncelililer 
Derneği’nin 
dayanışma 
gecesi

Gemlik Tuncelililer 
Kültür ve Dayanışma 
Derneği ile Hacı Bektaş 
Kültür ve Dayanışma 
Derneği'nin ortaklaşa 
olacak Barış'ı yaşatalım 
sloganıyla dayanışma 
gecesi düzenlediler.

7 Eylül 1996 cumartesi 
günü Akyıldız Aile Çay 
Bahçesi' nde 
düzenlenecek olan 
dayanışma gecesinde 
elde edilecek gelirler ile 
tedavisinin yurt dışında 
yapılması mümkün olan' 
Gemlik Vergi Dairesi 
Memurlarından 
Kah ra man Ağır baş 'ın 
oğlu Barış Ağırbaş'ın 
ameliyatı için yardım 
toplama amacıyla 
düzenlenen ğeceye 
Murat Sdrıtaş, Meliha 
Bilgili, Tuncelililer Derneği 
Folklor Ekibi ve sürpriz 
sanatçılar katılacak.

Küçük Kumla Yaz Şenlikleri 
başladı

Rafet El
Roman 
coşturdu

(GEMLİK'TESOSYAL YAŞAM
EVLENENLER

Geçtiğimiz hafta ilçemizde bir yoğun evlenme j 
trafiği daha yaşandı. Çiftler, Belediye Düğün
Salonu, Milton Âile Gazinosu, Bayraktar 2 Düğün ] 
Salonu ve Atamer Turistik Tesislerinde 
mutluluklarının ilk adımını attılar.

Candan Katırcı ile Ömer Şener 12 Ağustos 1996 
Pazartesi günü Belediye Düğün Salonunda

Serap Şimşek ile Serkan Gören 13 Ağustos 1996 
Salı günü Belediye Evlendirme Dairesinde

Nazike Yılmaz ile Hamza Atanur 13 Ağustos 1996 
Salı günü Belediye Evlendirme Dairesinde

Asuman Evke ile Hüseyin Demir 14 Ağustos 1996 
Çarşamba günü Belediye Evledirme Dairesinde

Özden Acar ile Sami Beki 14 Ağustos 1996 
Çarşamba günü Belediye Düğün Salonunda

Sevinç Karataş ile Vehbi Güner 14 Ağustos 1996 
Çarşamba günü Bayraktar 2 Düğün Salonunda

Nur Türe ile Galip Canayaz 1 4 Ağustos 1996 
Çarşamba günü Milton Aile Gazinosunda

Fatma Yörük ile Mehmet Çiçek 14 Ağustos 1996 
Çarşamba günü Belediye Evlendirme Dairesinde

Güler Yıldırım ile Ahmet Elten 17 Ağustos 1996 
Cumartesi günü Bayraktar 2 Düğün Salonunda

Işın Erdem ile Cihan Şahin 17 Ağustos 1996 
Cumartesi günü Tibeİ Otelde

Aysel Soyel ile Cem Yıldırım 1 7 Ağustos 1996 
Cumartesi günü Belediye Evlendirme Dairesinde

Tülay Güler ile A. Osman Tima 17 Ağustos 1996 
■ Cumartesi günüJMilton Aile Gazinosunda

Sevgül Soydan İle Taner Dağdeviren 17 Ağustos 
1996 Cumartesi’ günü Belediye Evlendirme 
Dairesinde

Umahan Örkmez ile Fahri Sapmaz 18 Ağustos 
1996 Pazar günü Bayraktar 2 Düğün Salonunda

Remziye Ürel ile Ersin Duran 18 Ağustos 1996 Pazar 
günü Atamer Turistik Tesislerinde, 
dünya evine girdiler.

SAYIN GEMLİK HALKINA DUYURU
Hastanemizde 1 ambulans mevcuttur. İlçemizin nüfusunun 

özellikle yaz aylarında artması, buna paralel olarak da hasta 
yoğunluğunun fazlalaşması nedeniyle hastane Derneği 
marifetiyle ikinci bir ambulans alınması planmakta ve bunun için 
de sayın halkımızın maddi yar dımlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 
amaçla Gemlik Vakıfbank Şubesinde 2002169 nolu hesap 
açtırılmıştır. Yardım yapmak isteyen vatandaşlarımızın bu hesaba 
para yatırmalarını ve dekontlarını da Baştabipliğmize 
göndermelerine rica ederim

NOT : 10 milyon ve üzerinde yardım yapacak vatandaşların 
ismi yerel gazetelerde yayımlanacaktır.

Uzm. Dr. Vedat OKTER
Gemlik Dev. Hast. Baştabibi

OJSET
Matbaacılık-Yayıncılık- Reklamcılık 

ve Tanıtım Hizmetleri

Fatura-İrsaliye-Gider 
Makbuzu- Perakende Satış 

Fişi- Bilet - Kitap- 
Müstahsil Makbuzu- 

Serbest Meslek Makbuzu-
Kartvizit-EI İlanı-

Düğün, nişan ve özel günleriniz 
için rezervasyonlarımız 

devam ediyor

B20 DAKİKADA BİLGİSAYAR 
SİSTEMLİ KAŞE YAPILIR

Hileniz için güvenli ue kaliteli bir ortam» Memnun kalacaksınız.

Tel i 513 10 71

Küçükkumla Belediyesi 
tarafından bu yıl birincisi 
düzenlenen "Küçükkumla 
1. Yaz Şenliğinde ünlü 
pop sanatçısı Rafet El 
Roman Kumlalı'ları 
coşturdu.
Geçtiğimiz hafta cuma 
günü akşamı Küçükkumla 
Yunuslar Aile Çaybahçesi 
yakınlarında yola kurulan 
stadda yapılan müzik 
şenliğ büyük ilgi gördü. 
Tayfun, Gül Şehri, Tulga ve 
Uğur Murathan'ın
katıldıkları şenliği Kumla 
halkı ücretsiz olarak izledi. 
Gemlik Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, Bursa Anap 
Milletvekili Feridun 
Pehlivan, Kurşunlu 
Belediye Başkanı Bayram 
Demir, ve Küçükkumla 
Belediye Başkanı Eşref 
Güre'nin de katıldığı 
gecede Kumlalı'lar geç 
saatlere kadar doyasıya 
eğlendiler. 1996
Küçükkumla Güzellik 
Yarışmasında derece 
alanlar ile Kum 
Voleybolunda şampiyon 
olan takıma
armağanlarının ve 
plaketlerinin verildiği 
gecede sahneye son 
anda çıkan ünlü popçu 
Rafet El Roman şarkılarını 
Kumlalı'lar için söyledi.
Gecede konuşan 
Küçükkumla Belediye 
Başkanı Eşref Güre bu yıl 
birincisini düzenledikleri 
müzik şenliklerinin gelecek 
yıllarda tekrarlanarak 
geleneksel hale
getirileceğini, Kumla'yı bir 
eğlence merkezine 
dönüştüreceklerin söyledi. 
Kumla'yı güzelleştirmek 
için çaba harcadıklarını 
söyleyen Güre herkesin 
çevresini, ve Kumla'yı 
korumak için, gayret 
göstermesini istedi, 
Şenlikler boyunca havai 
fişek gösterilerinin de 
yapıldığı gece beğenildi.

Gazhane Cad. Fikret Oto 
Elektrik yanı No : 517  A 

GEMLİK
Tel : 513 17 97
Fax : 513 35 95
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YAîU 5"AkA VAî^I CİDDİ Erol gÜRÇAy
‘Dursun E^ÇÜLEH^

"-MERAK ETME, YAPTIĞIN İYİLİKLER CEZASIZ

KALMAYACAK!” -CADI-

-UĞRUNA YAŞAMINI VERDİKLERİN SANA

NE VERİYORLAR!" - ACI-

İMAJ

-Safralar son yanıt-

DEMEK KORO HALİNDE

HAVLARSANIZ BİRİNE

OLA Kİ; BENZER SİZE!

DEMEK OLAR ÖNÜNDE

BİRKAÇ PARÇA KEMİĞE 

DÖRT AYAĞIN ÜSTÜNE !

HELAL OLSUN, HOŞ OLSUN

SAĞLI (!) SOLLU (!) ORTALI (!)

AFİYET ŞEKER OLSUN!

14 AĞUSTOS 96, GEMLİK

OLAR : O'lar harfinin çoğulu. ONLAR.

SORDUM

-Yarın düşlediğindir!-

ARKAMDAN GELENLERE İNANMA! DEDİ.

KİM NE SÖYLERSE KENDİNİ SÖYLER,

KENDİNİ YAZAR, KANMA! DEDİ.

ARŞİVİM SANA EMANET,

HERŞEYİ ZAMAN YARATIR, 

KENDİNİ KAYBETME! DEDİ.

SORDUM: HERŞEYİN LOGOS’U KENDİ İÇİNDE!

DEDİ. .

BİRŞEY’İN İÇİNDE HERŞEY VAR i DEDİ.

SORDUM : DÜNDEN, BU GÜNDEN

YARINI AYIR! DEDİ.

SORDUM:YARIN1N YASASI YARİNİN İÇİNDE!

DEDİ.

SORDUM:...........................-GÜLDÜ!

“YERİMİ ALANIN SORUNU! DEDİ.

NOT: Dünü, eksiksiz, bir kaç saniyede yaşamak 

olası! Yarını! Yarın bir başka doğacak güneş!

19 Ağustos 1996, GEMLİK

POLİTİKACILAR ve 
SENDİKACILAR

Kamu Kuramlarında çalışan işçiler, 
belki de en verimli dönemlerini, 196O’lı yıl
ların sonlarında ve 1970’11 yıllarda 
yaşadılar.

Tüm dünyayı saran, Sosyal Demokrat 
rüzgar, emeğin tüm dünyadaki yükselişi 
ve 1961 Anayasasının getirdiği haklar.

İşçilere ve sendikalara, (özellikle 
kamu kurumlarında), altın bir dönem 
yaşattı.

Bu dönemin en üzücü olayları ise, bit
mek bilmeyen grevler ve ölümle 
sonuçlanan mitinglerdi.

199O’lı yıllarda durum nasıl, bir de ona 
bakalım.

- Bir kere, bu dönemde sermayenin 
yükseldiğini ve emeğin eski değerde, 
olmadığını görüyoruz.

Doğu blokunun çöküşü, işsizliğin art
ması, genç nüfusun artması ve 1982 
Anayasası, emeğin haklarında, oldukça 
önemli oranlarda, gerilemelere sebep 
oldu.

- Son aylarda, özellikle, Türk-İş’in 
Hükümetlerle olan, temaslarına bak
tığımızda, başarılı olamadığını görüyoruz.

Tüm siyasi partilerle, eşit mesafede 
olması gereken Türk-İş’in, bazıları ile bir
likte, bazılarına da, savaş açtığını 
üzülerek görüyoruz.

- Böyle bir stratejinin, işçiye büyük bir 
zarar verdiği muhakkak.

Ayrıca, işçinin sendikaya olan, güveni 
de sarsılıyor.

Bakın.. Birleşik Metal İşçilerinin, yaptığı 
bir ankette neler var.

- İşçilerin yüzde 74.9’u, sendikalara 
güvenmiyor.

- 10 yıllık sendikalı işçiler de, bu oran, 
yüzde 82.4’e çıkıyor.

Sendika Liderleri, tekrar seçilme ve 
politik yatırım uğruna, işçi haklarının kay
bına, sebep oluyor.

Bazen, işadamlarının, bazen 
medyanın, bazende bazı politikacıların , 
dolduruşuna geliyorlar.

Tehditsiz ve ölçülü istekler, her zaman 
işçinin lehinedir.

BOŞUNA MI?
Temel ölüm döşeğindedir.
Karısı Fadime'yi yanına 

çağırır.
Fadime, hizmetçi kızla, 

aldatıyordum seni. Beni Affet...”
- "Bileyrum... Boşunamı 

zehirledim, seni sanaysun.."
Bu fıkrayı okuyunca, ANA 

YOL’u kuran, ortakların hail aklı
ma geldi.

Biri, diğerini yok etmek için, 
basını da arkasına alıp, bazı 
dosyalar gündeme getirdi.

Öbürü da, öyle bir dosya 
buldu ki, (Şu Engin Civan 
dosyası) diğeri, belki de Temelin 
durumuna düşecek.

fSözlü - Yorum

Bencil
Tek başına kalmış, - ■ /
Meyvesiz bir ağaç gibi kurur.
'y^^^SWîWîURGENYEV"

İster para olsun, ister fikir olsun, 

binlerinin yararı için kullanılamı 

yorsa, neye yarar.

Uludağ’ın derin yataklarında, 

duran çok kıymetli madenin, 

kime faydası var?

Tüm insanların, bencillikten 

uzak bir tutum içinde olması, 

(verici olması), o toplumun, kısa 

zamanda kalkınacağının ilk 

işaretidir.

ANADOLU KAPLANLARI
Neyin nesi, bu Anadolu Kaplanları.
Kısa adı, (K.O.B.I ) olan Küçük ve 

Orta Ölçekli İşletmelerin yeni ismi.
Bu işletimlerin, sayıları ne kadardır?
Bu, Anadolu Kaplanlarının 

bayılan, “ikiyüzbin” kadar.
Daha önce, ne gibi hizmet sağlan

mış, bu işletmelere.
Bu güne kadar bu işletmeler, hiç 

bir teşvikten istifade edememişler.
Peki... Kimler yararlanmış, bu 

teşviklerden, gümrük korumaların
dan.

Şimdiye kadar, bu koruma ve 
teşvikler, büyük sermayenin sınırlı bir 
bölümüne, akmış.

Peki.. Bu işletmeler şimdiye kadar, 
kredi falan kullanabilmişlermi?

Sadece... Türkiye’de kullanılan 
kredinin, “yüzde dördünden” istifade 
edebilmişler.

Kredilerin geri kalanı, ne olmuş?
Gerisini, büyük sermaye götür

müştür, herhalde.
Evet... Anlaşıldığı kadarı ile, 

şimdiye kadar bu küçük işletmeleri, 
hem Devlet, hem de büyük sermaye, 
birlikte sömürmüşler.

Peki.. Şimdi, bu konuda, «neler 
yapılması düşünülüyor.

- Devlet, Halk Bankası kanalıyla, 
bu “Anadolu Kaplanlarına” yüzde 
“yirmi - otuz” faizli, fon kaynaklı kredi 
ler, vermeyi planlıyor.

- İlk etapta, “beş trilyonluk” bir 
kaynak ayırılmış.

Bu miktarın, gerek duyuldukça, 
arttırılacağı belirtiliyor.

Bize göre, (işin içine politika sokul
maz ise,) çok yerinde bir karar gibi 
görünüyor.

Bir ülkede, orta sınıf kuvvetliyse, o 
ülkenin siyasetinde de, 
ekonomisinde de istikrar vardır.

Üç-beş tane, Sanayi Devi yarat
manın, sakıncalarını, özellikle son 
aylarda görüyoruz.

Gönlümüz, sağduyulu, Devleti ve 
siyasi partileri güdümüne almak iste
meyen, “ikiyüzbin” zengini, ekonomi 
alanında görmektir.

Anadolu Kaplanlarını, Sanayi' 
Kaplanları olarak görmek isteriz.

DÖRT MEVSİM, SOMON YETİŞTİRİLECEK
Karadeniz'de son yıllarda büyük ilgi 

gören kafeste somon ve gökkuşağ ala
balığı yetiştiriciliğinin, 4 mevsim yapıla
bilmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

Deniz'suyunun ısınarak-20 derecenin 
üzerine çıkmaya başladığı Haziran ayın
dan itibaren denizde yetiştirilmesi

mümkün olmayan balıkların, yaz mevsi
minde de yetiştirilmesi için daha soğuk 
olan dip sularından yararlanma yöntemi 
üzerine araştırma yapılıyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi ile Trabzon 
Su Ürünleri Enstitüsü'nün ortaklaşa sürdüre
cekleri projeyle deniz suyunun ısındığı yaz

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

Kaymakamlık
Kaymakamlık 5131051
Kaymakamlık Ev । 5]3]q52
C. Savcılığı .. 5131053
C. Savcı Yrd. 5132954
Emniyet M. 5131028

TAKSİLER

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

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

ULAŞIM
Uludağ Turizm 5131212
Aydın Turizm 5132077

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

5131274
5131900
5131286
51311.74

Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su İşletmesi 
İtfaiye

5132432 
5134521-122
5134521-115

Halk Eğt. Mrk. 5131846 5132325
Halk Kütüp. 5131353 Muhasebe M. 5134521-182
As..Şb. 5131057 Yazı İş. Md. 5134521-111
Karayolları 5131308 Su Arıza Yalnız 185
Liman Bşk. 5131133 TÜP DAĞITICILARI
Mal Md. 5131095 Aygaz 513 12 95Nüfus Md. 5133742 Özgaz 514 1700
Özel İd. Md. 5131507 Tekgaz 513 16 37
Tapu Slc. Md. 5131414 Ocakgaz 513 1637
Müftülük 5131364 Ergaz 513 88 43
Gümrük Md. 5131411-5130024 ipragaz 513 22 59
Tekel Md. 5131042 Habaşgaz 513 45 46
Ver. Da. Md. 5132360 lilkitgaz 514 28 41
İlçe Tar. Md. 5131186 Yeni Likitgaz 51365 00
İlçe Seç. Md. 5134994 Alevgaz 513 40 95

Gemi Saatleri
Yalova -Sirkeci (İşgünlerl) Gemlik'te

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

Deniz Otobüsü
Yalova -Kabataş (İşgünlerl) AİLE SİNEMASI

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

Yalova-Kartal (İş günleri) , ,, _ „ . .
07.30-09.10-10 45 33-1/3 Son Harekat

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

mevsiminde, soğuk-olan 
dip sularının yüzeye aktarıl
masına çalışılacak.

Yetkililer projenin uygu
lamaya geçirilmesi ile 
Karadeniz'de dört mevsim 
somon ve gökkuşağı ala
balığı yetiştirilmesinin 
mümkün hale geleceğini 
belirttiler.

KİRALIK İŞYERİ

Ilıca Caddesinde 
100 m2 kiralık işyeri 
SATILIK ARSA

Mezarlık karşısında 
5 kat resmi imar 

.izinli arsalar.
Müracaat

Tel:

(0.224) 513 46 83
(0.232) 381 77 31
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T.C-. '
GEMLİK İCRA DAİRESİ »

Dosya No : 996/94. T.
GAYRİMENKULUN AÇIK ARTIRMA İLANI 

GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Satılmasına karar verilen, gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi, evsafı:
Gemlik Tapu Sicilinin Küçük.Kumla Köyü Yah.yolu mevkiinde kain 92,85 m2 

miktarındaki arsa üzerine Inşda edilen pafta : 31, parsel: 4636 da kayıtlı taşın ■ 
mazın 4/16 arsa pavli (2) nölü birinci normal kattaki meskenin bir giriş holü, 
balkonlu-bir salon müşterek balkonlu iki yatak odası, yarı balkonlu bir mutfak,, 
banyo, wc elektrik ve suyu mevcut olup yazlık mesken olarak kullanıffti- w

Taşınmaza'bilirkişi tarafından 600.000.000.-TL kıymet taktir edilmiştir.
Taşınmaz açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.
Satış Şartları:
1- Satış 27.9.1996 cuma günü saat 11.00- 1L2Ö arası Gemlik İcra 

Müdürlüğü’nde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen 
kıymetin %75'ini ve rüçhahlı alacaklılar varsa alacakları mecmuuny. ve satış1 
masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı, çıkmazsa en 

- çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 7.10.1996 pazartesi günü aynı Ver 
ve aynı saatlerde ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu artirmada da rüçhanlı ala - 
caklıların 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 hak
larını hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş 
gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili İle 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 1996/94 T. sayılı dosya 
numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. •

■■ (İc.İf.K.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de.ddhildir.
İcra Müdürü

BAŞSAĞLIĞI
İyiliksever, saygıdeğer insan, komşum

Şükrü MERAL’in
ölümünü üzüntü ile öğrendim.

Kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerim.

Dr. Cahit YORULMAZ

BAŞSAĞLIĞI I
Kıymetli arkadaşım, 

Türkiye Gübre Sanayi Genel Müdürlüğünden 
emekli Hukuk Müşaviri Sayın Gül Şengezer'inl 

annesinin vefatını üzüntüyle öğrendim, 
Kendisine ve kederli ailesine 
başsağlığı ve sabır dilerim.

Erol GÜRÇAY

AHŞAP DOĞRAMA VE PRES KAPI SANAYİ

LÜKS DAİRE
° Manastır Baytaş Sitesi’nde
° Deniz manzaralı,
° Kaloriferli
° Sahibinden Satılık Dair e

Tel : 5töti 07

NOT ALINIZ.; 

"YENİFAKSİ 

NUMARAMIZ
■i

Tel : 513 35 95

KÖRFEZ OFSET
GEMLİK KÖRFEZ

JİGjaİTEsfi

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

BURSA 2000 - OLAY VE HABER 
gazetelerine vereceğiniz her türlü 

İLAN VE REKLAMLAR için bizi arayın

■7, BİR TELEFONUNUZ YETERLİ!

K0RJE2 OJStî
Matbaacılık-Yayıncılık- Reklamcılık ve T anıtım Hizmetleri

l<Oî^rcx.
Gazhane Cadde Beceren Apt.. Altı

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

TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN DAVETİYE' 
ÇEŞİTLERİNİ VE FARKIMIZI GÖRÜN

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

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

KAYIP
Uludağ Üniversitesi 

Müzik Eğitimi 
Bölümünden aldığım 

çıkış belgemi 
kaybettim.

Hükümsüzdür.

ÖZLEM YILMAZ

Gemlik’I çök 
seuigoruz. 

Çocuklarımıza güzel 
bir Gemlik bırakmak 

istiyoruz 
Gemlik Turizm ve Tanıtma 

_ Derneği

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

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

müracatınız yeterli
GEnlS* BÎLGÎ Vc Fİ ı'ATLARıfflıZ IdO 

BıR TELEFOnÜpÜZ YETERLİ
NUMAN SİGORTALTD.ŞTİ.

J\luman Dursun
TAM. YETKİLİ ACENTA J

Tel: (0.224) 5130234 Fax : (0.224)5141148
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hazırlıkları başladı

ELEMAN ARANIYOR
işletmemiz muhasebe servisinde çalışacak 

deneyimli muhasebeci ve ön muhasebe 
bilen elemanlar aranıyor

> Müracaat: HELMERSAN A.Ş.
. Yalova Yolu 3. km. Tel. 513 4517

Esnaf Odaları ve RP'nin Toplu 
sünnet şölenleri yapıldı

I- 5

HAFTALIK SİYASİ GAZETE

Şenliklerin starı Hakan Peker, alt kadrolarla bağlantı sağlanıyor

Gemlik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 74. 
yıldönümü için hazırlıklara başlandı.

Bu yılki Kurtuluş etkinliklerinin daha görkemli olması 
için hazırlakların erken başlatıldığın söyleyen Belediye 
Başkan Vekili Mehmet Dinç, şenlikte yapılacak olan 
müzik şöleni için pop sanatçısı Hakan Peker'le

anlaştıklarını, alt kadronun oluşturulması için ise çalış - 
maların devam ettiğini söyledi.

Mehmet Dinç, Kurtuluş günü Gemlik Turizm ve 
Tanıtma Derneği tarafından eski Gemlik evleri konulu 
fotoğraf sergisinin açılacağını , gece ise havai fişek 
gösterilerinin yapılacağını belirtti.

Haberi sayfa 4'te

30,20,10< milyon lira ödüllü fotoğraf yarışması

Gemlik Evleri" konulu fotoğraf yarışması düzenledi
Gemlik Turizm ve 

Tanıtma Derneği, Bursa 
2000 Gazetesi işbirliği ile 
'Eski Gemlik Evleri” 
konulu fotoğraf yarış
ması düzenlendi.

26 Ağustos 1996 günü 
başlayan yarışma 25 
Ekim 1996 günü sona 
erecek.

HAFTAYA BAKIŞ
O Kadri GÜLER

Eski Gemlik Evleri
Gemlik Turizm ve Tanıtma Derneği iki yıldır çeşitli etkinlikler 

düzenliyor.
Geçtiğimiz yıl Gemlik'in Kurtuluşu programı içinde düzenlenen 

“Eski Gemlik Fotoğrafları” konulu fotoğraf sergisi büyük ilgi gör
müştü.

Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Hakan Doğu, geçtiğimiz 
günlerde gazetemize uğrayarak “Eski Gemlik Evleri” konulu bir 
fotoğraf yarışması düzenliyeceklerini belirterek beni seçici kurula 
seçtiklerini duyurdu.

1970’ii yılların çılgın yapılaması içinde hergün hızlı bir şekilde 
yok olan eski evlerden bugün artık eser kalmadı dense yeri var... 
' Sanırım 1984 yılında Avukat Ali Aksoy arkadaşımla birlikte eski 
evlerin bulunduğu mahalle aralarında dolaşıp bazı fotoğraflar çek
iniştik.

0 günlerde bile eski rumların, OsmanlI mimarisinin özgün 
evlerinden çök az kalmıştı.

Dün gece, o fotoğrafların bulunduğu küçük albümü buldum. 
Sayfalarını tek tek çevirdiğimde, bugün aradan geçen yıllarda 
örneğin Haşan Ateşin 2 nolu caddede bulunan evini, Ali Osman 
Kemah'ın 1 nolu cadde de bulunan konak yapılı evin artık yerinde 
estetikten yoksun beton yapıların aldığı gördüm.

Geçtiğimiz yıl gün geçtikçe kaybolan Umurbey ve Kumla evleri 
ile ilgi bazı çekimler yaptım. Küçük Kumla Belediyesinin karşısında 
artık yıkılmaya yüz tutmuş, iki ahşap kapılı, yeşil boyalı ve balkonlu 
evin fotoğrafını geçen gün 76 yaşındaki anneme gösterdiğimde 
gözlerinin yaşardığını gördüm. 0 evin doğduğu ev olduğunu o gün 

; öğrenmiştim.
Bu fotoğrafı Hakan Doğu'ya Bursa 2000 ‘deki ilanın yayınlan- 

- ması için vermiştim. Günlerdir gazetede çıkan Küçük Kumla'nın 
kendine özgün türk mimarisiye yapılmış evindeki estetiği, bugünkü 
beton evlerde görmek mümkün mu?

Geçtiğimiz yıl Gemlik ve çevresindeki eski eserlerin 
fotoğraflarının çekilmesini Mimarlar Odası Başkanı Orhan Bulut'a 
söylemiştim. Bu sizin göreviniz diye. Ne yaptılar bilemiyorum.

Yok olan eski evlerimizin belgelenmesi amacıyla Turizm ve 
। Tanıtma Derneğinin düzenlediği yarışmayı takdirle karşılıyorum, 
ı Kültür yapıtlarımıza sahip çıkmak hepimizin görevi. Bu bir 

başlangıç olmalı.

Yarışmacılar, Gemlik 
ve çevre köylerindeki 
kendine özgü mimarileri 
ile dikkat çeken evlerin 
18x24 veya 30x45 boyut- 
larında 4 fotoğraflala 
yarışmaya katılabilecek - 
ler.

Yarışmada dereceye 
gider eserlerde birinciye 
30 milyon, İkinciye 20 

milyon, üçüncüye ise 10 
milyon lira armağan ile

Belediyesi ödülü ile 
Bursa 2000 Gazetesi 
tarafından özel ödül 
verilecek.

Eserlerin değer
lendirilmesi 2 Kasım 1996 
günü yapılacak.

Haberi Sayfa 4'de

Manastır 
yolları 
açılıyor

Cumhuriyet Mahallesi 
Manastır Mevkiinde bulu
nan imar yollarının 
belediye tarafından açıl
ma çalışmaları hızla 
sürdürülüyor.

Yapılaşması yoğun bir 
şekilde devam eden 
Manastır bölgesinde imar 
planınında bulunan ancak, 
yolları bulunmayan cadde 
ve sokakların yıl sonuna 
kadar tamamlanacağını 
bildiren Belediye Başkan 
vekili Mehmet Dinç, 
“sağlıklı kentleşme için 
imar yollarının açılması 
önemlidir. Bu yıl.belediye 
çalışma programında 
bulunan Manastır tüm imar 
yollarının tamamlanacağı
na inanıyoruz.
Çalışmalarımıza çok hızlı 
bir şekilde devam ediy
oruz.

Ayrıca, Cumhuriyet 
ilkokulu çevresindeki yol
larında okullar da okullar 
açılasıya kadar
düzenleyeceğiz. " dedi.

Başkanvekilliğini
Mehmet Dinç yapıyor

Belediye 
Başkanı 
Avcı
Ankara’da

BaşkanıBelediye
Nurettin Avcı, Ankara'da 
cumartesi ve pazar günleri

Metal-lşAnkara
Salonunda yapılan ANAP 
Kurultayına delege olarak 
katıldı. ANAP İlçe Başkanı 
Adnan Tekin ile Ankara'ya 
giden Belediye Başkanı
Nurettin Avcı, hafta 
boyunca belediye ile ilgili 
sorunları görüşmek üzere 
bazı bakanlıklarda 
temaslarda bulunacak. 
Belediye Başkanı Avcı'nın 
RP Bursa Milletvekili Alton 
Karapdşaoğlu ile doğal 
gaz konusunda Enerji 
Bakanlığında görüşme 
yapması da bekleniyor.

Zafer 
tfayramı 
kutlanacak

30 Ağustos Zafer 
Bayramının 74- yıldönümü 
cuma günü törenlerle kut
lanacak.

Saat 9.oo da Atatürk 
Anıtına çelenklerin kon
masından ve istiklal 
Marşının söylenmesinden 
sonra saygı duruşunda 
bulunulacak. Daha sonra 
ise saat 9.15 ile 9.45 arasın
da Tibel Otel’de Garnizon 
Komitanı tebrikleri kabul 
edecek. Buradan tören 
alanına gidilerek günün 
anlam ve'önemini belirten 
konuşma yapılarak geçit 
töreni düzenlenecek.

Gece ise fener alayı 
düzenlenecek,

Gemlik Muhtelif Esnaf 
ve Sanatkarlar Odası 
tarafından Manastır Aile 
Gazinasında düzenlenen 
toplu sünnette 36 yoksul 
çocuk sünnet oldu.

Oda yöneticilerinin 
yönetim ödeneklerini 
biriktirerek yaptıkları toplu 
sünnet büyük ilgi gördü. 
İlçe yöneticilerinin ve sün
net olan çocuklarının 
yakınlarının katıldığı, 
şölende kazan kazan etli 
pilav yendi.

Oda Başkanı İbrahim 
Talan, gelecek yıllarda 
toplu sünnetlerim devam 
edeceğini söyledi.

Haberi sayfa 3'te

Anıt mezarı başında anıldı.

3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar 
10. ölüm yıldönümünde anıldı

Tükiye Cumhuriyetinin 3. Cumhurbaşkanı Celal 
Bayar, ölümünün 10. yıldönümünde Umurbey'deki 
anıt mezarı başında yapılan, devlet töreniyle 
anıldı.

Çok sayıda davetlinin katıldığı törende ilk konuş
mayı, Celal Bayar'ın kızı Celal Bayar Vakfı Başkanı 
Nilüfer Gürsoy yaptı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. 
Tuna Taner'de "Sınırı Aşan Sularımız" yarışmasının 
sonuçlarını açıkladı.

Daha sonra Celal Bayar Üniversitesi öğretim 
üyeleri Celal Bayar'ın kişiliğiyle ilgili konuşmalar yap
tılar.

Haberi sayfa 3 'te

■
 1 • • . -■ *« . ykoprulu yol

tamamlandı
Çarşı Deresinin iki yakasında bulunan'İrmak Sokağı 

Karayollarının 40 metrelik Armutlu yoluna bağlayan 
güzergahın yol çalışmaları tamamlandı.

Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden alınan 
bilgilere göre derenin iki yakasında bulunan Irmak 
Sokak üzerinde Osmaniye ve Hamidiye Mahallelerini 
birbirine geçit veren 5 köprü yapıldı. Altıncı köprünün 
yapım çalışmaları sür dürülüyor.

IŞIN..

BİR ELİNDE KURAN, BİR ELİNDE
BİLGİSAYAR...”
İYİCE BOZULDU AYAR...
BÖYLE DÜŞÜNÜP, BÖYLE SÖYLEYEN...
KENDİNİ IŞIN SEÇEN ADAM SAYAR...
TABİİ,.. SAYAN OLURSA...

Refah Partisi İlçe 
Başkanlığınca Belediye 
Düğün Salonunda 50 
çocuk toplu olarak sün
net ettirildi.

Cumartesi günü saat 
14.oo da motor gezisi ile 
başlayan Sünnet Şöleni 
Pazar günü saat I6.00 da 
Eser Çay Bahçeşindek 
şölenle devam edildi.

Refah Partisinin düzen
lediği Sünnet Şöleni dün
Belediye Düğün
Salonunda mevlit okutul
ması ardından ve yapılan 
sünnetle sona erdi.

Kalabalık davetli 
topluluğunun katıldığı sün
netlerin devam edeceği 
belirtildi.

İnan
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ANAP değişti mi?
Televizyon karyısında ANAP'ın 

Beşinci Olağan Kongresini izliyorum. 
Mesut Yılmaz her zamanki gibi gecik
miş, saat 10.00'da başlayacağ ilan 
edilen kongre yaklaşık iki saat sark
mış. Genel Başkan sonunda kürsüye 
çıkmış, ama konuşmasına 
başlayamıyor. Yaklaşık 15 dakika 
süreyle , ilkin “Vur vur İnlesin, Tansu 
Çiller dinlesin" ve ardından “Vur vur 
inlesin, Erbakan dinlesin” haykırışları 
salonu ve ekranları işgal ediyor.

Sonunda, bizzat Yılmaz divana 
dönüyor ve "Müdahale edin, teza
hürat yapılmasın" uyarısında bulun
mak zorunda kalıyor.

Özcesi, “kavga”ya koşullanmışız. 
Bir küsür delege, bu ülkenin sanki 
başka önemli sorunu yokmuş gibi 
Tansu Çiller'e ve DYP'ye dönük slo
ganlarla başlıyor büyük kongreye. Bu 
kadar da deği. Genel Başkan ve bu 
kongreden de genel başkan çıkması 
kesin olan Mesut Yılmaz da, açış 
konuşmasının hayli uzunca bölümünü 
-bazı yerlerinde adını anımsamasa 
bile- Tansu Çiller'e ve DYP'ye ayırmış, 
veriyor, veriştiriyor!

Düşünüyorum, “merkez sağ”ın iki 
partisi ANAP ve DYP, son genel 
seçimden "yüzde 20' bile tuttura- 
madan çıkmışlar. Kaldı ki ANAP, 
Türkiye siyasal yelpazesinin en geri 
kanadıyla “ittifak" yaparak sağlaya
bilmiş bu oranı -ya da lider takımı o 
sanıyla hareket etmiş-. Ama gel gör 
ki, kongre kürsüsünde en geçerli politi
ka malzemesi Tansu Çiller ve DYP...

Şöyle diyor: “Üç buçuk aylık iktidar 
sırasında gördüm ki, yolsuzluk ve 
hırsızlıklar bizim bildiklerimizden çok 
daha fazla imiş!..”

Mesut Yılmaz Anavatan Partisi 
Genel Başkanlığı görevine bir kez 
daha seçilirken, bir “değişim 
rüzgarı”ndan söz etti. Peki neydi Sayın 
Yılmaz'ın partisine ve kamuoyuna 
sunduğu programı?

Anladığım kadarıyla hep aynı 
şeyler. 24 Aralık 1995 seçimleri 
öncesinde yayımlanan kitapçıkta 
yazıl olanlardan farklı bir şey yokl

Bir nokta dışında...
Kongre öncesinde İl Başkanı 

Mehmet Gedik'le ayaküstü kısa bir 
söyleşimiz olmuştu. Bu söyleşinin ilgi 
çekici yanı, Gedik'in, “ANAP’taki dönt 
eğilim” olayına Sayın Yılmaz'ın -artık - 
farklı bir yaklaşım sergileme karar
lılığında olduğunu aktarması idi. 
Genel Başkan, Bursa'da aşağ yukarı 
“Her eğilimin partisi var, İsteyen 
gider" demişti -ama hemen ardından 
bu sözlerininin daha geniş bir yoru
munu yapma gereğini duymuştu-. .

Nitekim kongrede de, “dört eğilim" 
konusunda söylediklerinin 
çarpıtıldığını iddia etti. Son zamanlar
da moda olduğu üzere basına çattı. 
Bir türlü iktidarda dikiş tutturamayışını

T* X "' ”'  -' '■ 

Yılmaz AKKILIÇ

eleştiren köşe yazarlarına çattı, 
“Onlara dönüp, "Hırsızın hiç mİ 
günahı yokl’ diye sormalıyız” dedi ve 
sonra -elhak- şunu da ekledi:

“Beni genel başkan seçerseniz, 
bugünden sonra hiç kimse benim 
karşıma 'Ben filan eğilimin temsilcisi 
ylm' diye gelmesin!..

“Şartlar ne olursa olsun, bundan 
sonra ANAP bütün aday tesbitlerini 
önseçimle yapacaktır” dedi ve şid
detle alkışlandı...

Bunlar iyi de, benim merakla bek
lediğim şu idi: ANAP, Türkiye'nin 
içinde bunaldığı sorunlarına, kanayan 
yaralarına ne gibi yeni çözühnler 
öneriyor?

Yılmaz'ın konuşmalarında bu 
temel soruyg yanıt yok.

. Ama şu var: Kongrede dağıtılan 
Yeni Türkiye adlı kitapçıkta belir
tildiğine göre Mesut Yılmaz önderliğin
deki yeni ANAP, “resmi hayatta din
darların dışlanmışlık duygusu taşı
makta olduğu” yargısından hareke
tle, “laik devlet"in, “din"in toplumdaki 
yerini belirlemeye kaykışmasını 
önleyecekmiş!

Ne demektir bu?
Bana kalırsa bu, geçen yıl 

anayasa değişikliği sürecinde 
gözlendiği üzere, ANAP'ın da tıpkı RP 
gibi, Anayasa'nın 24. madde son 
paragrafını kaldırma . eğilimini 
korumkat olduğunun belirtisidir. 
Nitekim Sayın Yılmaz, “Biz insanımıza 
çağdaş, mutlu ve müreffeh bir ülke 
vereceğiz” demekle yetindi açış 
konuşmasının son bölümünde, “laik" 
demek gereğini duymadı.

Kitapçığın hazırlanmasında DSP lis
tesinden İğdır milletvekili seçildikten 
hemen sonra partisinden istifa ederek 
ANAP'a geçen Adil Aşırım'ın önemli 
katkıları olmuş. İlginizi çekmiştir 
umarım, kongreden iki gün önce 
Hürriyette yayımlanan bin manşet 
haberde, Mesut Yılmaz'ın “Gözüm 
DSP”de ortaya çıkan milliyetçi sol 
tabanda” dediği belirtilmekteydi.

Anlaşılıyor ki Aşırım'ın “Kulüp 
Ecevit” i terkederek ANAP'a transfer 
olması, bir bakıma bu “milliyetçi sol 
taban” harekatının ilk evresini oluştu
ruyor.

Yani Yılmaz, cümle alemin 
“aralannda fark olmadığı” noktasında 
birleştiği DYP'yi elinin tersiyle bir yana 
itip, gözlerini Meclis'teki “yar-i 
vefakar”ı Bülent Ecevit'in tabanına 
dikmişi

Haydi hayırlısı!
Özcesi ANAP Kongresi'nde bir kez 

daha ortaya çıktı ki, değişen bir şey 
yok. Bu liderle “merkez sağ”da bir
leşme, bütünleşme olmaz, olmaya
cak da. Yarınlarda yine DYP-MHP 
veya ANAP-BBP seçim ittifakı ve 
güçbirliğ arayışları gündeme gelirse 
kimse şaşırmamalı.

yazıyorum
Necati Kartal

ANAYASALAR (6)

Beş haftadır sürdürdüğümüz 
anayasalar yazı dizimizi sonlamış 
bulunuyoruz.

Anayasaların tarihsel boyutunu 
işlediğimiz ilk bölümümüzde, 
anayasaların hangi şartlarda ortaya çık
tığını aktarmıştık.

“106 yıl içerisinde altı ayrı anayasa 
değiştirmiş” olan Ülkemiz, hala yeni bir 
anayasayı tartıştığı bu dönemde, 200 
yıldır aynı anayasayla toplumu ve 
devleti bu güne getirmiş olan Amerikan 
Anayasası'nın mantığını aktarmakta 
fayda görüyorum.

Ancak, Amerikan Anayasası'na 
girmeden önce, anayasaların ortaya 
çıkışı ve oluşan karakterini kısaca tekrar 
ele almak gerekmektedir.

Bazı tarihçilerin 5 bin, bazı tarihçilerin 
10 bin yıl sürdüğünü iddia ettikleri “tarım 
toplumu”nda, İnsanın ya da topluluğun 
kendini yaşatabilmesi, yani yeniden üre
timini gerçekleştirebilmesi için, “bilgi”ye 
ihtiyacı yoktu.

İnsanların ya da toplulukların, “gerek 
tarımsal üretim, gerekse aile ve toplum 
ilişkilerini sürdürebilmesi için gelenek
ler” yeterli idi.

Bir insan, annesinden, babasından, 
dedesinden vs. gördüğü metot ve 
davranış biçimlerini uygulaması halinde 
toplumda yerini alıyor ve yaşamını 
sürdürebiliyordu.

Diğer yanda, “toplumun idare 
edilmesi _ yine bir hanedana 
bırakılmış "hanedan da toplumu 
“yönetme meşruiyetini Tann”dan aldığı 
savıyla, “mutlakiyet rejimini” sürdürüyor
du.

Ancak, modern çağa girişle birlikte 
sistemde pay alan yeni yapılar geliş 
meye başladı, işte o aşamadan sonra 
“toplumu yönetme meşruiyeti” tartış
ması gündeme geldi ki, yeni bir sınıf 
olan “burjuvazi meşruiyeti topluma 
indirgeme" gereği duydu.

İşte anayasalar, toplumun bir alt-üst 
oluş aşamasında, bir devrim ya da dar - I 
benin arkasından gelmeye başladı ki 
“bu darbelerde, o anayasanın karak
terini vermeye başladı.”

Doğaldır ki, “iktidarı o anda ele alan 
gücün ne düşündüğünü, dünyayı ve 
ülkeyi nasıl yorumladığı, kendinden 
sonraki güçleri nasıl kontrole alacağı” 
nın şekli, yeni yapılacak anayasada 
çerçevelenecekti.

Bu anlamda ABD anayasası özel bir 
değişiklik taşır.

Avrupa Uygarlığı'nda hemen her 
devlet, ülke içi ”mutlakiyet”e karşı, bur
juvazinin önderliğinde, toplumu da yanı
na alarak bir iç savaş ile iktidarın ele 
alınması gündeme gelmiş , bü karak
tere uygun bir anayasa oturtulmuştur.

Ancak, Amerika Birleşik Devletleri 
Anayasası “ülkenin bir İngiliz kolonisi 
olmaktan çıkıp, bağımsız bir devlet 
olma süreciyle” oluşmuştur.

ABD'de anayasanın özü “Amerikan 
Bağımsızlık Bildirgesi” sayılmaktadır.Bu 
anlamda, sistem olarak liberal kapitaliz
mi benimsemiş toplumlarda ABD 
Anayasası, “özgürlükler anayasası” 
olarak adlandırılır.

Anayasalarda özgürlük genel olarak 
“olumsuz” terimlerde tanımlanır. Bir 
bireyin neler yapabileceğinden çok, o 
bireyin neler yapamayacağının sayımı, 
bireyin özgürlüğünün içeriğini belirler.

Amerikan Devrimcileri, özgürlüğü 
“iktidar” olarak kavramışlardır.

Anayasalar genellikle yönetimler 
tarafından hazırlanarak, halka sunulur. 
Böylece yönetim, halka neleri yapabile
ceğini neleri yapamayacağını belirterek. 

toplumsal sınırları çizer.
Ancak, Amerikan Anayasası, hazır- I 

lanış biçimi itibariyle “Halkın yönetime 
bir anayasa kazandırması” şeklinde 
tezahür etmiştir. Bu amaçla en geniş 1 
katılım sağlanarak, üzün uzun tartışılmış, ] 
bütün ilkeleri, bütün maddeleri her 
düzeyde topluma' ve toplumun 
düşüncelerine açık olmuştur.

Amerikan devrimcileri,
anayasalarının ilkesel temellerini 
Montesguie’nin “kuvvetler ayrılığı” pren
sibinden almış, ancak, “kuvvetlerin bir
birlerini engellemelerini değil, yapıcı, 
yaratıcı ve bağımsız çalışabilmesini" 
sağlayıcı şekilde formüle etmeyi dene
mişlerdir.

Demokrasiler, demagojiye, kitlenin 
bilinçsiz önyargılarına, toplumsal 
kaprislere açık rejimlerdir.-

Bu anlamda kamusal tutum ve eği 
limler çok çabuk değişebilir, karşıtına 
dönüşebilir. Bunun engellenmesi 
anlamında, popüler vasat, önyargılara 
açık karakter arzeden kurumsal 
yapıların yanına; durağan, önyargılara 
kapalı kurumlar organize edilmiştir. 
Örneğin, Millet Meclisi'nin yanına 
Cumhuriyet Senatosu, Avam Kamarası 
yanına Lordlar Kamarası vb.

Ancak, ABD'de Temsilciler Meclisi'nin 
toplum kaprislerine, popülizme açık 
yapısını engelleyen Senato değildir. 
Senato, Amerikan sisteminde, 
dünyadan farklı olarak “dinamik, den
geleyici olmayan, düşünce farklılığına 
imkan veren” bir sistem olarak organize 
edilmiştir.

Başkanlık sistemi, denetleme organ
ları, düşünce çeşitliliği, kamuoyunun 
denetleme ve bilgilenme olanakları, sis
temin hızlı, özgür, yapıcı ve yaratıcr 
çalışmasını sağlamıştır.

Özgürlük “başkasının sınırlarını ihlal 
etmemenin dışında herşey" olarak 
algılanmıştır. Toplumsal dinamizme 
imkan sağlanmış: ülkenin iç ve dış sorun
ları kamuoyunun denetleme ve tartış
masına açık bırakılmıştır.

Başkanın “eşitler içerisinde birinci” 
olması esprisi, bu mantıkla dünya kamu
oyu literatürüne girmiştir.

Doğaldır ki, her ülkenin kendine özgü 
tarihi, kültürü, geçirdiği olumlu ve olum
suz örnekleri, toplumsal yapısı ve 
gelenekleri vardır.

Biz sadece; 200 yıldır değişmeden 
bugüne gelen bu anayasanın birkaç 
temel özelliğini aktarmak istedik.

Doğunun en batısı, batının en 
doğusunda yer alan ülkemizin, dünya 
zenginliklerini kendi özgün şartlarında 
ele alarak, toplumun yaratıcı, denet
leyici, tartışmacı gücünü yok etmeden 
ve fırsatlar yererek, özgür tartışmacı bir 
ortam yaratarak sistemi sorgulaması 
gerektiği kanaatindeyiz.

Edilgen olmayan toplumsal kurumlar, 
hızlı, pratik hareket edebilen bir yürütme 
organı, Hükümetten ve siyasal denge 
lerden baskı görmeyen bir yargı ve 
toplumun önünü açacak bir parlemen- 
tonun oluşacağı bir sisteme ihtiyaç 
olduğu gözükmektedir.

Bugün kamuoyunun gözüne baka 
baka “birbirlerine tezgah kurmak ve 
parti içi dengelemelerle” uğraşan tem
silciler yerine, lider tarafından atan
mayan, ön seçimle gelmiş parlamenter
lerin, mesleki örgütler , sivil toplum 
örgütleri, üniversiteler ve kamuoyunun 
görüşleriyle oluşacâk yeni düzenlemeler 
olacaktır umuduyla, anayasalar yazı 
dizimi sonluyorum.

Mutlu ve umutlu kalın.

letim
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3Ö Ağustos Zafer Bayramı 'nın 74. yıldönümü ilçemizde törenlerle kutlanacak,

Zafer Bayramı kutlanacak
30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü’nün 74. 
yıldönümü ilçemizde düzenlenecek törenlerle 30 Ağustos 1996 
Cuma günü kutlanacak.
Törenler 30 Ağustos 1996 Cuma günü saat 07.00’de Cumhuriyet 
Alanında Atatürk Anıtına çelenklerin konulmasıyla başlayacak.

30 Ağustos Zafer 
Bayramı ve Türk Silahlı 
Kuvvetleri gününün 74. 
yıldönümü bütün yürtta 
ve ilçemizde düzenr 
lenecek törenlerle 30 
Ağustos 1996 cuma günü 
kutlanacak.

Törenlere Cumhuriyet

Anrtmezarbaşında devlet, töreni. yapıldı^^Ma^h^.-

3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar
10. ölüm yıldönümünde anıldı
Türkiye 

Cumhuriyetinin 3. 
Cumhurbaşkanı Celal 
Bayar, ölümünün 10. 
yıldönümünde 
Umurbey'deki anıt 
mezarı başında devlet 
töreni ile anıldı.

22 Ağustos 1986 
günü İstanbul'da haya
ta gözlerini yuman 
Celal bayar, vasiyeti 
üzerine Umurbey'de 
bulunan Celal Bayar 
Vakfı, bahçesine 
gömülmüştü.

Daha sonra hükümet 
tarafından anıt mezar 
yaptırılarak, mezarı 
buraya nakledilen Celal 
Bayar'ın her yıl kabri 
başında devlet töreni 
düzenleniyor, bu yıl ki 
-törenler, anıt mezar 
başında saat 10.00'da 
başladı. Törenlere 
cumhurbaşkanı adına 
Kanunlar Kurulu Daire 
Başkanı Kemalettin Ali 
Kaşifoğlu, Bursa Valisi 
Orhan Taşanlar, Gemlik 
Kaymakamı Orhan Işın, 
Gemlik Belediye 
Başkanı Nurettin Avçı, 
Garnizon komutan Kıd. 
Alb. Bilgi Günkent, 
Emniyet Müdürü Üzeyir 
Ergüven, Celal Bayar'ın 
Kızı Celal Bayar Vakfı 
Başkanı Dr. Nilüfer 
Gürsoy, damadı doktor 
Ahmet Gürsoy,

36 yoksul çocuk sünnet -.ettlrıldi/g^o^»

Esnaf odalarından toplu sünnet
Gemlik Muhtelif Esnaf 

ve Sanatkarlar Odası yön- 
ticileri tarafından 36 yok
sul çocuk şölenle sünnet 
ettirildi.

Geçtiğimiz hafta 
cumartesi günü Manastır 
Aila Gazinosunda düzen
lenen sünnet şölenine 36 
çocuk ve aileleriyle birlik
te davetliler katıldılar,

Mevlit okunmasından-

Alanındaki Atatürk 
Anıtına çelenk konulması 
ve saygı duruşuyla 
başlanacak. Saat 09.15 
09.45 arası Garnizon 
Komutanının Tibel 
Otel'de tebrikleri kabul 
etmesine geçilecek. 
Saat 10.00'da ise çelenk

Umurbey Belediye 
Başkan Vekili , DYP mil
letvekili Hayri
Kozakçıoğlu, DŞP mil
letvekili Hayati Korkmaz, 
eski İçişleri Bakanı Faruk 
Şügan, Refa Poyraz, 
Hüseyin Bayri, Nail Atlı, 
Süreyya Sofuoğlu, ilhan 
Aşkın, Celal Bayar 
Üniversitesi dekanı Prof. 
Dr. Tuna Taner, siyasi 
parti il ve ilçe baş kan
ları ve davetliler katıldı.

Anıt mezarı başında 
yapılan saygı duruşun
dan sonra protokol. 
Celal Bayar Kütüphane 
salonuna giderek, bura
da anma törenine 
katıldılar.

Anma töreninde ilk 
konuşmayı Celal 
Bayar Vakfı Başkanı Dr. 
Nilüfer Gürsoy?"Babam 
örnek bir insandı, 
dikkatliydi, ciddiydi, 
şefkatliydi, hoşgörülü 
insandı. Vatan sevgisini 
herşeyin üstünde 
tutardı. Yakın tarihimizin 
en uzun kapsamlı kişisi 
olarak tarihe damgasını 
vurdu, Birçok ilkleri ve 
cumhuriyetin temelinde 
harcı vardı,
Demokrasinin öncüsü 
oldu. Onu baba olarak 
değil, tarihsel bir şah
siyet olarak arıyorum.

, Toplumlarda tarih 
yazan insanlar örnek 

sonra yapılan dualarla 
fenni usulde sünnet olan 
çocukların mutluluğunu 
aileleri paylaştı.

Muhtelif Esnaf ye 
Sanatkarlar Odası yöneti
cilerinin yıl boyunca 
maaşlarını almayarak 
düzenledikleri sünnet 
şöleninde kazan kazan 
pilavlar kaynatıldı.

Siyasi parti temsilci

koyma töreni yapılacak.
Günü anlam ve öne

mini anlatan konuş
manın ardından geçit 
töreni yapılacak.

Gece ise askeri birliğin 
katılacağı feneralayı 
düzenlenecek. Askeri 
Harada balo yapılacak, 

olan insanlardır. 
Toplumlar bu insanlara 
gerekli değeri yerme
lidirler.

Toplumlarda değer 
yargılarını yitirişe hafıza
sını kaybeden ipsanlar 
gibi olurlar. Tarih şah
siyetlerine önem ver
meyen toplumlar 
ilerleyemezler." dedi.

Bu yıl,. Celal Bayar 
adına Manisa Celal 
Bayar Üniversitesi ile 
celal Bayar Vakfınım 
ortaklaşa düzenlediği 
sınırı aşan sularımız 
konulu bir yarışmanın- 
da sonuçlandırıldığını 
dd belirten Nilüfer 
Gürsoy, bu tür etkinlik
lere gelecek yıllarda da 
devam edileceğini 
belirtti..

Daha sonra söz alan 
Celal Bayar Üniversitesi 
Dekanı Prof. Dr. Tuna 
Taner, dereceye giren 
22 eserden ilk üç dere
ceyi Yasemin Kibaroğlu, 
birinci , Rıza Kadılar, Şır- 
naz Yılmaz İkilisi -ikinci, 
Prof, Dr. inan Öziç ise 
üçüncü olduğunu açık
ladı.

Celal Bayar'ı anma 
gününde Celal Bayar 
üniversitesi öğretim 
görevlileri de Bayar'ın 
kişiliği konusunda birer 
konuşma yaptılar.

lerinin ve daire müdürleri
ni de ziyaret etteği şölen 
gece ise eğlencelerle 
devam etti.

Muhtelif Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim Talan 
sünnet cemiyetinin gele
cek yıl daha büyük 
katılımla gerçekleşeceğini 
ve geleneksel hale getl 
rileceğini söylpdi.

3Q beton direk dikildi

Emin 
Dalkıran 
Kordonu 
aydın- || 
İânacak
f Yaz mevsimi başından 
:beTi karanlıkta kalan 
Emin Dalkıran Kordonu, 
aydınlanıyor.

Kordon yapımında 
dikilen 300'ün üzerindeki 
demir aydınlatma direk
lerinde bulunan ampul
lerin kırılmasıyla başa 
çıkamayan belediye, yaz 
sezonu başında direkleri 
kaldırarak, yerlerine 
beton direk koyma kararı 
aldı.

Geçtiğimiz hafta 
sökülen demir direkler 
yerine 30 beton direk kor
dona yerleştirildi.

Kablo çalışmalarının 
tamamlanmasından 
sonra kordonun aydın
latılacağa söyleyen ilgili 

eski direklerin Küçük 
Kumla Belediyesi'ne 
satıldığını bildirdiler.

Belediyeye yeni 
itfaiye aracı geldi

.ANAP -DYP iktidarının 
dağlması sırasında Çevre 
Bakanlığı tarafından ANAP'lı 
belediyelere verilen yardı m- 
tarla alının itfaiye aracı, yeni 
hükümet tarafından durdu
rulan karara karşın Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı atik 
davranarak kararın durdu- 

yulmasından önce itfaiyenin 
bedeli olan 2.700.000 lirayı 
almıştı.

---------- Gonca YERLİYURT =

Sabah Kuşları
Ahmet Alton sever misiniz? Geceyarısı şarkılarını 

okudunuz mu? Evet evet okudunuz mu? Bir senfoni'gibi 
beyninizin, kulağınızın pasını silerek.kitaptan söz ediyorum. 
Ya da geçenlerde Yeni Yüzyılda okuduğum Karanlıkta 
Sabah kuşları başlıklı yazısını. Ahmet Alfan bu ülkenin 
sahip olduğu, şanslarından biri. Onun hakkında birşeyler 
yazmam mümkün değ'l. Belki yazılarını sizinle paylaşabil! 
rim. O kadar Karanlıkta Sabah Kuşlan'ndan bir bölüm 
gibi,.

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

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

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

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

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

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

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

öldürmeleri ne rağmen.
Doğan günden beklediğim bir şeyler vardı ve bek

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

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

Şehir uyanıyordu.
Kuş sesleri çağıldıyordu hala ve kargalar bana yaşlı 

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

Doğan günden beklediğim birşeyler vardı.
Ve bir gün kuşlar sabahı bensiz çağırana kadar da 

beklediğim bir şeyler olacaktı.

Z<E(B<E^C<E(lCOŞtKU^hAFTAfltn STOhBETı

Tarih içinde Gemlik ve Havalisi

EMİR SULTAN MAHALLESİ
Bursa..- Hayal şehir. Toprağı yeşil, 

göğü mavi, Keşiş'in tatlı esintisi, 
sabah, akşam şehrin üstünde, 
toprağn yeşili, gümbürdeyerek akan 
suyun iniltisi, minarelerde hiç.bit
meyen ezan sesi ve efsanelerle dolu 
o hava ki, sokağına, toprağına, 
ağaçların dallarına, mezarlığın taşları
na sinmiş oturmuş. Adım başı bir 
çeşme, çeşmenin arkasında türbe. 
Mumlar yanar, kimi evliyanın adı sanı 
unutulmuşturdur da, kimi taşlar 
üzerinde yazılar, tarihler, adlar, her 
taşın altında bir. başka çağ, bir başka 
haya. Yıllar bir gider o devirlere, bir 
geri döner.

Babam şöyle anlatırdı duyduğu 
şehri.

"Ben Emir Sultan Mahallesinde 
doğdum. O zamanlar en rağbette 
olan yerlerdendi bizim mahalle. 
Mektebe de ilk orada başladım. 
Mahalle mektebine dar bir merdiven
le çıkardık sınıflarımıza. Pencere 
önündeki minder sekisinin üzerinde 
uzun suratlı, seyrek sakallı, sarığı ak', 
entarisi çizgili hocaefendi otururdu.

Hırkasının eteklerini dizlerine sarardı 
seki üstünde.

Biz, uzun uzun tahta sıralarda, 
başlarımızında renk renk takkelerimiz

kimilerimiz entari giyerdik, kimiler de 
benim gibi pantol, mintan. Sıralarımız 
üzerine cüzlerimiz koyar, "Elifin üstünü 
var E, elifin esresi var İ, elifin ötresi var 
Öl" diye hep bir ağızdan bağırırdık.

Ama ben mahalle mektebine 
alışamadım. Daha öncelerde olduğu 
gibi cami önünde oynamayı özledim. 
Servi ağaçlarının dallarına tırman
mak, mezar taşlarının-arasında sak
lambaç, kovalambaç oynamak 
varken, akşama kadar kapalı sınıflar
da sallana sallana ders ezberlemek 
sıkıcı geldi.

Oradan aldılar, maarif mektebine 
verdiler beni. O maarif mektebini 
sevecektim de Yunan geldi, mektep 
kapandı. Ondan sonra da medreseli 
olduk.

Geceleri ise büyükannemle 
beraber Emir Sultan tekkesine 
giderdik.

Dedem tekkeleri sevmezdi. Hatta | 
çok kızardı oralara gidenlere . Bu | 
nedenle biz dedemden gizli giderdik. 
Komşuya diye çıkardık evden. 
Kadınlar bölümünde otururduk, İ 
aşağıdaki dervişler seyreder, hoşça 
vakit geçirirdik. Hayalde döner döner j 
dönerdik, onlarla beraber.

Haftaya : “Gemlik'teki tarihi evler"
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Şenliklerin starı Hakan Peker, alt kadrolarla bağlantı sağlanıyor

Kurtuluş Şenliklerinin 
nazırlıkları başladı

Bu yıl İkincisi düzenlenen 
Beach Volley’de tanınmış 
popçular Kumlalılan yine 
coşturdu GEMLİK'TE SOSYAL YAŞAM

Gemlik'in düşman işgalinden 
kurtuluşunun 73. yıldönümü bu yıl da 
şenliklerle kutlanacak. Bu nedeniyle 
hazırlıklara başlandı.
Belediye Başkan Vekili Mehmet Dinç, bu. 
vıl düzenlenecek olan Kurtuluş 
Şenliklerinin geçtiğimiz yıoldan daha iyi 
olacağını belirterek, şunları söyledi.: 
■“Şenliklerle ilgili çalışmalar hızla

' sonuçlandırılmak üzere, geçtiğimiz yıllar 
kordonda yapılan şenlikler bu yıl 
stadyumda düzenlenecek. Stadda

Ülkemizin tanınmış pop müziği
Kumla

sanatçılarından Hakan Peker
anlaşma sağladık. Bunun 
çıkacak sanatçılarla

altında 
bağlantı

yapılan şenlikler daha
düzeni açısından sağlıklı

organizasyon
olacağı

halindeyiz.” dedi.
Gemlik'in düşman İşgalinden 

kurtuluşunun 73., yıldönümünde müzik 
şenlikleri yanında, Turizm ve Tanıtma 
Derneği tarafından da geçtiğimiz yıl 
olduğu gibi "Fotoğraf Sergisi” açılacak.

Bunun için elinde eski Gemlik 
fotoğrafları bulunanların Dernek 
yöneticilerine veya gazetemize 
fotoğraflarını getirmeleri isteniyor.

muzıge
doydu

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

30,20,10, milyon lira ödüllü.fotoğraf

GemlikTurizm ve Tanıtma Derneği 
fEsk| Gemlik Evleri” konulu fotoğraf

Gemlik Turizm ve Tanıtma Derneği Bursa 
2000 Gazetesi desteği ile Eski Gemlik Evleri 
konulu bir fotoğraf yarışması açtı.

Gemlik Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı 
Hakan Doğu, gazetemize yaptığı açıklamada 
her geçen gün kaybolan ve sahip çıkılmayan 
eski Gemlik evlerinin belgeselleştirilmesi ve 
gelecek kuşaklara bunların bırakılması için 
böyle bir yarışmaya gerek duyduklarını 
söyledi.

Yarışmanın etkin tanıtımının yapılması 
için Bursa 2000 Gazetesi ile işbirliğne 
girdiklerini de belirten Doğu sözlerini şöyle 
sürdürdü. "Gemlik ve çevresinde, kendine 
özgü mimarileri olan, dikkat çeken evlerden 
bir çoğu bugün yok oldu. Mevcutları da 
korunamadığndan bugün yarın yıkılacak. 
Betonlaşma ve yapılaşmaya yenik düşmüş 
bu evlerimizin kalanlarının belgeselleştirilmesi 
için ödüllü bir fotoğraf yarışması düzenledik. 
Birinci esere 30 milyon, İkinciye 20 milyon, 
üçüncüye ise 10 milyon ödül koyduk.

Gemlik merkez ile Armutlu ilçesi ve tüm 
Gemlikin köylerindeki evlerle ilgili fotoğraflar 
yarışma kapsamındadır.

Yarışmaya amatör ve profesyonel

fotoğraf sanatçılara katılabilirler. Bir yarışmacı 
30X45 veya 18X24 ölçülerinde en çok 4 eser 
ile yarışmaya katılabilecek, 26 Ağustos 1996 
günü başlayan eser verme takvimi, 25 
Ekimi 996 gününe değin sürecek. Yarışmaya 
katılan eserlerin her türlü yayım hakkı Gemlik 
Turizm Derneğ tarafından isim belirtilerek 
kullanılabilecek.-Ödül alamayan fotoğraflar 
500 bin lira karşılığında dernek tarafından 
satın alanabilecek. .

SEÇİCİ KURUL

2 Kasım 1996 günü toplanacak olan seçici 
kurul şu kişilerden oluşuyor :

Nurettin Avcı (Belediye Başkanı), Kadri 
Güler,(Gemlik Körfez Gazetesi Sahibi ve 
Sorumlu Müdürü), Dr. Kemal Mataracı(Göz 
Doktoru), Haşan Sözüneri (Mimar), Müfit 
Akman (Dernek temsilcisi) Hakan Doğu 
(Dernek Başkanı) Mahir Gehcer (Serbest 
Yeminli Mali Müşavir), Teoman Ekim (Avukat), 
Necati Kartal (İşadamı-Gazetemiz Yazarı)

Yarışmaya katılacak olan eserlerin 
Demirsubaşı Mahallesi Fırın Sokakta bulunan 
Halk Sigorta Acentası Sahibi Hüseyin Ekim'e 
posta veya elden teslimi gerekiyor.

Radyoaktif tarafından 
bu yıl İkincisi düzenlenen 
Beach Volley turnuvası'nın 
ilk gününde yarışmaların 
sonunda ünçü popçular 
Eda Özülkü, Tuğçe San ve 
Cankat yazlıkçıları müziğe 
doyurdular.

Kumla da geçtiğimiz 
hafta kurulan sahada, 
turnuvanın ilk
karşılaşmalarından sonra 
ünlü popçular mini birer 
konser sundular. Gençlerin 
büyük coşku içinde 
izledikleri konserde Eda 
Özülkü hareketli parçalar 
sunarken, Erotik giysiler 
içinde sahneye çıkan 
Tuğçe San izleyicileri
kendinden geçirdi. 

Cankat ve
arkadaşlarının vokalistleri 
ise büyük alkış topladı.

Beach Volley'in ikinci 
gününde ise Banu Zorlu ve 
Gökhan Tepe de birer mini 
konser sundular.

Gecede ’ izleyicilerin 
arasına giren palyaçonun
sunduğu animasyon
gösterileri bilhassa küçük 
izleyiciler tarafından büyük 
ilgi gördü.

Küçük Kumlalı gençlerin
pop sanatçılarına
gösterdikleri ilgi nedeniyle 
başta Cankat, “Kumladaki 
bu ilgi beni şaşırttı. Davet 
ederlerse Kumla ya tekrar 
gelirim” dedi.

Hale Akdoğan ile İsmail Ekmekçi 19 Ağustos 
1996 Pazartesi günü Belediye Düğün 
Salonu’nda

Cemile Düzgün ile Metin Tarım 20 Ağustos 
1996 Salı günü Belediye Düğün Salonu'nda

Zehra Samancı ile Tuncay İnci 22 Ağustos 
Perşembe günü Belediye Düğün Salonu’nda

Serpil Urucular ile Mustafa Çağmen 22 
Ağustos 1996 Perşembe günü Belediye 
Düğün Salonu'nda

Sibel Kamber ile Erdoğan Özdemir 22 
Ağustos 1996 Perşembe günü Belediye 
Düğün Salonu’nda

Emel Üstünel ile Hakan İnal Minare 
24 Ağustos 1996 Cumartesi günü 
Belediye Düğün Salonu'nda

Hülya Aydın ile Erkan Beşli 25 Ağustos 1996
Milton Aile Çay Bahçesi ‘nde

Gülnur Toplu ile Halil Çorum 25 Ağustos 1996 
Pazar günü Manastır Aile Gazinosu'nda 
yaşamlarını birleştir diler.

KÖR? E2 OJSE^
Matbaacılık-Yay incilik- Reklamcılık ve Tanıtım Hizmetleri

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

"Rengin çeşitlerimizi ve farkımızı görün"

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

Serbest Meslek Makbuzu-Kartvizit-EI İlanı-
KORFEZ OFSET VE GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ BİR KADRİ GÜLER KURULUŞUDUR

Gazhane Cad. Fikret Oto Elektrik yanı No : 51/A GEMLİK
Tel : 513 17 97 Fax : 513 35 95
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‘Dursun
DİŞİ ÖRÜMCEKLERİN ÖPÜCÜKLERİ

-UZAKTAKİLER VE UZANTILARINA- 
ÇOK GÖRDÜK ÖYLESİ ULUMALARI 

UUUU... UUUU... UUUU...
YANINA ALARAK SOLAGAN SOYTARILARI, 
HİÇ DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ NE İŞE YARAR 
TELEKOMÜNÜKASYON BAĞLANTILI 
DİŞİ ÖRÜMCEKLERİN GİZLİ OTURUMLARI!

BAKMAYIN AYRI TELDEN ÇALMALARINA
ELE-GÜNÜ KARŞI BİRBİRİNE ÇAMUR ATMALARI
NA!
SAF YATIP EĞRİ KALKAN PANDORALAR
BİLİRLER Kİ; "BÜTÜN YOLLAR ROMA'YA ÇIKAR."

BÜTÜN YOLLAR NEDEN ROMA'YA ÇIKAR!
4 Haziran 1996, GEMLİK

SORDUM
-YARIN DÜŞLEDİĞİNDİR.- 

ARKAMDAN GELENLERE İNANMA! DEDİ.
KİM NE SÖYLERSE KENDİNİ SÖYLER, 
KENDİNİ YAZAR, KANMA! DEDİ. 
ARŞİVİM SANA EMANET, 
HERŞEYİ ZAMAN YARATIR, 
KENDİNİ KAYBETME! DEDİ.

SORDUM:
HERŞEYİN LOGOS'U KENDİ İÇİNDE! DEDİ.
BİRŞEY'İN İÇİNDE HERŞEY VAR! DEDİ.
ARŞİVİM SANA EMANET
DÜN, ORDA! BUGÜN, ORDA!
YA YARIN! DEDİ.

İLKİ SENİN DIŞINDA,
PARAM PARÇA OLURSUN!
İÇİNDE İKİNCİSİ, ETİNDE, KEMİĞİNDE
SEVEBİLİYORSAN GEL
SEV SEVEBİLDİĞİNCE!

SEVGİ
SEVİLMEK, GÜZEL ŞEY DE 
SEVİLDİĞİN İÇİN GELME! 
SEVMEK; TANRISAL BİR ŞE 
DERİNDE, YÜREĞİNDE!

SORDUM:
DÜNDEN, BUGÜNDEN, YARINI AYIR! DEDİ.
SONDUM:
YARININ YASASI, YARININ İÇİNDE! DEDİ.
SORDUM:
YERİME GEÇENİN SORUNU! DEDİ.

11 Ağustos 1996, GEMLİK
DUVAR YAZISI (!)

-HELA KÜLTÜRÜYLE BESLENENLERE- 
BAZI TÜR (!) GAZETELERİN DÜZEYİ, 
YOKTU AMA DAHA DA DÜŞTÜ!
DİŞLEK BİR ÇENEDEN
FIRLAMIŞ ALTIN DİŞ GİBİ
İÇ SAYFALARDA, KARE İÇİNDE, MANŞET ÜSTÜ 
ENTEL AĞZI HELA KÜLTÜRÜ
EH! NE DENİR! YAKIŞMIYOR DA DEĞİL.
ÖYLELERİ (I). UCUZ TARİFE , AYAK ÜSTÜCÜ!

24 Ağustos 1996, GEMLİK

ŞAİRLER
DEVLETLER ŞAİRLERİ SEVMEZLER.
CAMİLER, KİLİSELER, HAVRALAR

NEFRET EDERLER!
HALK ŞAİRLERİN CEHENNEMİDİR.
ŞAİRLER DOĞANIN HER
PARÇISINI SEVER!
İSTER YÜZEYSEL ANLAŞILSIN
İSTER DERİNLİĞİNE
ŞAİRLER NE CENNETE 
NE CEHENNEM GİDER!

22 Ağustos 1996, GEMLİK

ALMA, KOMŞU AL”
Son günlerde, dış politikada 

yaşanan hareketli günler, ülkenin 
gündemine oturdu.

Zamlar, "işçi ve işveren kesiminden 
gelen tepkiler," bu hareketli günler 
içinde, kayboldu, gitti.

Kuşkusuz en önemli konu, 
Başbakan Erbakan'ıty 10 günlük yurt 
dışı gezisi.

Bu geziyi özellikle, İran ile yapılan 
anlaşmalar açısından, olumlu buluyo
rum.

- Doğalgaz anlaşması, Rusya'ya 
alternatif olması yönünden, çok 
önemlidir.

Enerji sıkıntısı yaşayacağı, söyle
nen Türkiye için, Rusya dışında, yeni 
bir kaynak sağlamak, küçümsenecek 
bir iş değildir.

1995 yılında İran'la yapılan doğal
gaz anlaşmasının, bir çerçeve anlaş - 
ması, veya başka bir deyişle, iyi niyet 
anlaşması, olduğu anlaşılıyor.

Yeni anlaşma da, fiyatın 
Rusya'dan “yüzde-yirmi beş” daha 
ucuz olacağı, hükme bağlandı.

Ayrıca, bir ihracat hedefi belirlen
di.

Ve.. Doğalgaz aliminin, Türk malları 
ile karşılanacağı, şarta bağlandı.

- İran Gezisi, bir başka açıdan da, 
önem taşıyor.

Türkiye, “Amerika karşı olmasına 
rağmen", bu geziyi başlattı.

Keşke, bu tavrımızı, bundan önce 
“çekiç güç” uzatmalarında da, 
göşterseydik.

İktidar ve muhalefet olarak, çekiç 
güç toplantılarında, birbirimizi yiye
ceğimize, Irak boru hattının açıl
masını, ciddi bir pazarlık konusu yap
mamız gerektiğini, şimdi daha iyi 
anlıyoruz.

Irak ile, ilişkilerde de, olumlu 
adımlar atılıyor.

Herkes ile, iyi geçinmek lazım, 
ama ilk öncelik, komşu ülkelerin 
olmalı.

Atalarımız, “Ev alma, komşu al" 
diye, boşuna dememişler.

Erol günç/ıy

RANDEVU
Temel İstanbul'da bulaşacağı 

Cemal'e, mektup yazar ve şöyle 
randevu verir:

"Ha uşağım, önümüzdeki 
pazartesi günü beni şafak vakti, 
terminalin karşusunda bekle."

Yatsi ezanuna kadar, "gel- 
dum geldum," "gelmedum 
gelmedum."

Temel ile Cemal’de olduğu 
gibi, politikacılarında, biraraya 
gelmeleri, şans meselesidir.

Dış politikanın, doruğa yük
seldiği bir dönem de bile, bırakın 
birbirlerine ulaşmayı, sözleri ile, 
birbirlerini hırpalamaya, devam 
ediyorlar.

LİG MAÇLARI BAŞLADI
1996-1997 sozununda, büyük 

takımlarda, İlginç bir benzerlik, 
göze çarpıyor.

Fenerbahçe dışında, diğer 
büyük takımların, teknik direktör
leri Türk asıllı.

Fatih Terim, Galatasaray'da, 
Rasim Kara Beşiktaş'ta, görev 
yapıyor artık.

Şenol Güneş, zaten 
Trabzonspor'daydı.

"Dört Büyükleri" zorlayan, 
Kocaeli Spor'un hocası da, 
Mustafa Denizli.

Bütün bunlar çok iyi , çok güzel 
ama..

Bu sene, dönt büyüklerin Türk 
asılh hocaları çok üzülecekler.

Sözlü - Yorum

Size yapılan en küçük yardımı, 
Sgkın unutmayınız!
Yaptığınız en büyük yardımı ise, 
Hiç bir vakit, Hatırla mayınız!

"CHILON”

Paranın egemen olduğu
Parayla herşeyin geçirildiği, , 
bu dünyada, bu sözü hatırlayabilen, 
kaç kişi çıkabilir.
"İlginç bir ilanı-Aşk"
Fas'ta aşk sembolünün kalp yerine, 
karaciğer olduğu belirtiliyor.
Örneğin aşık Faslı bir kadın sevgili
sine;
“Karaciğerimi çaldın” diyormuş.
Bizim, eski OsmanlI kabadayıları da, 
karaciğere meraklıydılar.
Ama... Onlar doğramasını, seviyor
lardı.

- Rasım Hocanın, en buyuk 
üzüntü kaynağı, Sergen olacak.

Alpay'da, sık sık gündeme gele
cek.

Sarı ve Kırmızı kartları, bolca 
görecek olan bu futbolcular, 
hocalarına sıkıntı verecek.

- Galatasaray'ı da, sıkıntılı gün
ler bekliyor.

Fatih Hoca, daha Avrupa 
Kupaları kampında, Galatasaray’la 
ilgilenmeye , başladı.

Takımda bir huzursuzluk ve 
bölünmüşlükten, söz ediliyor.

Kocaelispor'a geri dönen, 
Saffet'den de, bazı şeyler duymuş
tuk.

En çok, geçen isimler, Tugay, B. 
Hakan ve Bülent.

- Trabzonspor’da, bu sene 
çalkantılı bir sene geçirecek.

Trabzonlular, yabancılar ve 
Anadolu'dan gelenler.

Bu ayırıma, politik bir unsur 
getiren, kaptan Ünal, hep gündem 
de olacak.

Kısacası, Türk Hocaları bekleyen 
en büyük sıkıntı, “As futbolcuların 
disiplinsiz hareketleri ve Hocalannın 
bunları oynatma mecburiyeti”.

Tüm sporseverlere, heyecanlı ve 
küfürsüz, maçlar diliyorum.

Mantar hastalığına dikkat!
Mantar hastalığının, önemli ölçüde 

mevsime uygun giysi ve ayakkabının tercih 
edilmemesinden kaynaklandığı bildirildi.

Cilt hastalıkları uzmanlarının yaptığı açıkla - 
malarda, yaz aylarında artış gösteren mantar - 
dan, basit önlemler alınarak korunulabileceğ 
belirtiliyor.

Vücudun hava almasını önleyen, vücut 
sıcaklığını yükselterek terlemeyi artıran kalın ya 
da sentetik kumaşlardan yapılmış giysilerin ter - 
cih edilmemesi gerekiyor.

GEMLİK REHBERİ

ULAŞIM
Uludağ Turizm 5131212
Aydın Turizm 5132077

Gerekli Telefonlar
itfaiye 110
Polis İmdat İ 55
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

TAKSİLER

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

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

Mantar hastalıklarının büyük çoğunluğu, 
vücudun terleme nedeniyle bir süre ıslak 
kalmasından kaynaklanıyor.

Vücudu serin tutan, terlemeyi önleyen bol 
giysilerin tercih edilmesi vücudunuz için daha 
yararlı.

Çok yaygın görülen ayak mantarlarının 
nedeni ise önemli ölçüde lastik ya da kapalı 
ayakkabıların giyilmesidir. Ayağ terleten ve 
hava almasını önleyen bu tür ayakkabılardan 
kaçınılmalı. Sandalet ve benzeri yaziık

Resmi Daireler Belediye
TEK Arıza 
TEK İşletme 
Turizm Der. 
Spor Sah. 
Orm. Böl. Şf. 
MIHI Eğt. Md.

5132066 
5134503 
5131274 
5131900
5131286 
5Î31174

Santral 
Başkanlık 
Zabıta
Otobüs İşlet. 
Su İşletmesi 
İtfaiye

5134521-23
5134520
5132432 
5134521-122
5134521-115

Halk Eğt.. Mrk. 5131846 5132325
HalkKütüp. 5131353 Muhasebe M. 5134521-182
As. Şb. 5131057 Yazı İş. M d. 5134521-111
Karayolları 5131308 Su Arıza Yalnız 185Liman Bşk. 5131133 TÜP DAĞITICILARI
Mal Md. 5131095 Aygaz 513 1295Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Sic. Md. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Da. Md.

5133742
5131507
5131414
5131364
5131411-5130024
5131042
5132360

Özgaz 
Tekgaz 
Ocakgaz 
Ergaz 
İpragaz 
Habaşgaz 
Likltgaz

514 17 00
513 16 37
513 1637
513 88 43
513 22 59
513 45 46
514 28 41İlçe Tar. Md. 5131186 Yeni Likltgaz 513 65 00İlçe Seç. Md. 5134994 Alevgaz 513 40 95

Gemi Saatleri
Yalova -Sirkeci (Işgünlerl) Gemlik'te 

05.50 - 13.05 -17.00. .
Tatil Günleri 06.30- i3.oo- i7.oo sinema günlen .

Deniz Otobüsü
Yalova -Kabataş (işgünleri) .AİLE SİNEMASI 

07.20-09.45-12.40-15.00-17.15-19.30 R . •
Tatil Günleri 10.20-13.30-16.15-19.00 °U naTTa •

Yalova -Kartal (İş günleri) Üşütük Popolar
07.30-09.10-10.45 Tel-513 13 29

13.00-14.30-16.00-17.30-19.00-20.30 ıeı.010 10

ayakkabılar giyilmeli.
Dar ayakkabılar ve ayağın 

uzun süre ayakkabı karisinde 
kalması da mantar mumu
na etkilidir. Özellik^ yaz 
aylarında spor ayakkabısı 
giymek, mantar hastalıkları 
açısından son derece risklidir, 
doğru değildir.

Bazı yörelerde mantardan 
korunma ya da tedavi 
amacıyla ayağa kına 
yakıldığı, bunun bilimsel 
yönünün bulunmadığ öğrenil
di.

KİRALIK İŞYERİ
Ilıca Caddesinde 

100 m2 kiralık işyeri 
SATILIK ARSA

Mezarlık karşısında 
5 kat resmi imar 

izinli arsalar.
Müracaat 

Tel:
(0.224)513 46 83
(0.232) 381 77 31
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TEŞEKKÜR
Aile büyüğümüz, iyiliksever insan, 

Sunğipek Fabrikası Emekli
Memurlarından___________

■ • kaybettik.
Cenazemize katılan, çelenk 

göndererek, telefon ederek, bizzat 
gelerek bizlerin acılarını paylaşan eş, 

dost, kuruluşlara ve yakınlarımıza 
teşekkürü bir borç biliriz.

AİLESİ

Şükrü MERAL’İ

MİLTON AİLE ÇAY BAHÇESİ
Düğün, nişan ve özel günleriniz 

için rezervasyonlarımız 
devam ediyor

Hileniz için güuenli ue kaliteli.bir ortama Memnun kalacaksınız.,

İskele Meydanı GEMLIk Tel s 51310 71

LUKS D AIRE YENİ FAKS

Gemlik Turizm ue Tanıtma 
Derneği 

“Eski Gemlik Euleri”
Konulu Fotoğraf Yarışması

Gemilik ve Havalisinde bulunan, kendine 
özgü mimarileriyle dikkat çekeh evlerinden 
birçoğu maalesef bugüne kadar koruna
mamış ve betonlaşmaya ve zamana yenik 
düşmüşler.

Bu yapılardan hala ayakta olanları' 
fotoğraf sanatçısı gözüyle, açığa çıkarmak 
amacıyla Gemlik Turizm ve Tanıtma Derneği 
tarafından, Bursa 2000 Gazetesi desteğ ile 
bir fotoğraf yarışması düzenlenmiştir.

KONU :
Ana teması Gemlik ve havalisinde bulu

nan eski evlerdir.
KAPSAM :

■ Gemlik ilçe merkezi, Armutlu ilçesi, 
Umurbey, Cihatlı, Şahinyurdu, Büyük ve 
Küçük Kumla, Kapaklı, Narlı, Fıstıklı, Hayriye, 
Haydariye, Selimiye,. Mecidiye, Kurşunlu, 
Gençali, Kurtul, Engürücük, Muratoba; 
Şükriye, Fevsiye, Fındıcak, Hamidiye, Kafirli, 
Güvenli, Yeniköy, Adliye Köyleri.,

ORGANİZASYON VE DESTEKLEYİCİSİ :
Organizasyon:
Gemlik Turizm v.e Tanıtma Derneği
Destekleyici:
Bursa 2000 Gazetesi
YARIŞMA :
1. Yarışma seçici kurul, Gemlik Turizm ve 

■Tanıtma Derneğ üyeleri ve onların birinci 
derecede yakınları dışında profesyonel 
sanatçılarına açıktır.

2. Yarışmaya daha evvel başka bir yarış - 
mada ödül almış veya yayımlanmış 
fotoğraflar katılamaz.

3. Yarışmacı siyah-beyaz veya renkli 
fotoğraf ile en çok 4 eser ile katılabilir.

4. Fotoğraflar paspartolu , 18x24' den 
küçük' ve 30 x '45 boyutundan büyük olma 
ydcaktır. Eserlerin isimleri ve sanatçının adı 
fotoğrafın arka yüzüne yazılacaktır.

5. Ödül ğağitlmı dışında seçici kurul 
tarafından saptanan fotoğraflar 500.000 TL, 
karşılığında satın alınabilir.

filen kuralların hepsinin kabul edildlğni bel! 
gelemektedir.

SEÇİCİ KURUL ÜYELERİMİZ :
Nurettin Avcı

Başkanı 
Kadri Güler.

Gemlik Belediye]

Gazeteci
Dr. Kemal Mataracı .... Göz doktoru
Haşan Sözüneri............

’ Hakan Doğu.................
Tanıtma Derneği Başkanı 

Müfit Akman .........
Tanıtma Derneği Saymanı 

Mahir Gencer.........
Mali Müşavir 

Teoman Ekim......
Necati Kartal................
ÖDÜLLER :

Mimar
Gemlik Turizm ve

Gemlik Turizm ve

Serbest

Avukat 
İşadamı

6. Ödül ve satın alınan
fotoğrafların her türlü yayın ve kullanım 
hakkı, sanatçının adının belirtilmesi koşuluy 
la, Gemlik Turizm ve Tanıtma Derneği'ne dit
tir.

7. Fotoğraflar muhafazalı bir zarfta elden 
veya posta yolu ile gönderilecek, fotoğraflar 
ile birlikte yarışmacının; adı, adresi, telefonu, 
fotoğraf ebadı ve sayısı muhakkak belirtile
cektir. '

8. ' Ödül almayan ve satın alınmayan 
fotoğraflar yarışma başvuru formunda belir
tilen adreslere posta yoluyla gönderilerek 
iade edilecektir. Fotoğraflar özenle 
korunacak ancak, elde olmayan nedenler 
ile fotoğrafa ğelecek zararlardan ve 
postadaki kayıp/zardrlardan Gemlik Turizm 
ve Tanıtma Derneği mesul değildir,

9. Bu yarışmaya katılmak yukarıda belir-

Birindik ödülü 
ikincilik ödülü

30.000.000.- TL.
20.000.000.- TL.

Üçüncülük ödülü 10.000.000.-TL. 
Gemlik Belediyesi Özel Ödülü 
Bursa 2000 Özel ödülü
Yarışma Takvimi
26.08.1996
25.10.1996
02.11.1996
04.11.1996
09.11.1996
31.12.1996

Yarışmanın ilanı 
Son katılım tarihi 
Değerlendirme 
Sonuç ilanı
Sergileme ve ödül töreni 9 
Fotoğrafların geri gönderimi]

Fotoğraflann teslim veya gönderi adresi:!
Gemlik Halk Sigorta Acenteliği,
Hüseyin Ekim
Demirsubaşı Mah. Fırın sok. 1/1
16600 Gemlik- Bursa
Tel : 513 86 64 Fax : 513 88 64

GEMLİK TURİZM VE TANITMA DERNEĞİ 

“ESKİ GEMLİK EVLERİ” KONULU 

FOTOĞRAF YARIŞMASI 

KATILIM FORMU 1996

NO YAPIT İSMİ

ADI SOYADI :
ADRES

TEL :
İMZA

FAX :

flFen İşleri 
i halde yıl 

ye esnaf 
lir esnaf 
belirtiliye 
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F gecikme 
; çiler old1
I EsldZeyti 
hediye ta 
loloylaı çık 
İsteyenler i 
jojlayan t' 
lûfekıle at 
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duyurulmac 
MHPİlçe B: 

ı jçıklama1 
lloyda bu 
cytentiyiçı

, Gemili 
velisi ok 
şöfeneka

167 fa 
Gemlik Ft 
te yön 
| Gemli 
[lurtiçive 
çeklerini.

Dış çerçeveden kesiniz.

° Manastır Bay taş Sitesi’nde
° Deniz manzaralı,
° Kaloriferli
° Sahibinden Satılık Daire

lİİB 512 21 w

Tel : 513 35 95

KÖRFEZ OFSET 
GEMLİK KÖRFEZ

BURSA 2000 - OLAY VE HABER 
gazetelerine vereceğiniz her türlü 

İLAN VE REKLAMLAR için bizi arayın
^■■BİR.TELEFONUNfeETERLİ^M

Gazhane Cadde Beceren Apt. Altı
No : 51 /A GEMLİK (Akmanlar Ticaret Ticaret arkası)

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

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

mağazamıza uğrayınız . Çeşitlerimizi görünüz

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

Gemlik’! çok
seuıyoruz. 

Çocuklarımıza 
güzel bir 
Gemlik

bırakmak
istiyoruz

Gemlik
Turizm ve

Tanıtma Derneği

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

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

müracatınız yeterli
CEfiiŞ* BİLGİ Ve FİVATL Aî^ılîlı'Z 

BıR TELEFOnUflÜZ YETERLİ
îdO

NUMAN SİGORTALTD.ŞTİ.
JVuman Dursun

TAM YETKİLİ ACENTA

Tel: (0.224) 5130234 Fax : (0.224)514 
Çarşı Meydanı Akıt İş Merkezi 
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