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^Tediye ekiplerinin eski hali yıkmak için dozerlerle esnaf arasında girdiklerinde kavga çıktı.

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

al kavgası
pFen İşlerine bağlı dozerler geçtiğimiz hafta Perşembe günü Belediye eski 
I' halde yıkım çalışmalardı yaptıkları sırada hal esnafı ile zabıta arasında 
I ve esnaflar arasında kavga çıktı. Ekipler yıkım yapmadan geri döndüler.

Bir esnafın ekipleri durudurmak için havaya pompalı tüfek ile ateş açtığı 
| belirtiliyor.

t)Sınırlı Sorumlu ZEYKOOP Başkanı Halit Bayrak, bugüne kadar hal olayının 
| gecikmesine neden Belediye Başkanı ve Borsa Başkanı ile bazı zeytin - 
I çiler olduğunu ileri sürdü.

■•Eski Zeytin Halinin kalan bölümlerinin 
Belediye tarafından yıkılması sırasında 
■laylar çıktı. İşyerlerinin yıkılmasını 
İsteyenler ile istemeyenler arasında 
aaşiayan tartışma, bir esnafın havalı 
tüfek ile ateşması sonucu yıkım ekibi 
lalışmayı durdurdu. Olay, emniyete 
Lyurulmadı. Çıkan söylentiler üzerine 
HHP İlçe Başkanlığ bir yerel gazeteye 
Işıklama yaparak kanun dışı hiçbir 
Hayda bulunmadıklarını açıkladı ve 
öylen tiyi çıkaranları kınadı.

Hal tartışmasına S.S. ZEYKOOP 
Başkanı Halit Bayrak'da katıldı. Bayrak, 
Belediye Başkanı Nurettin Avcı ile 
Ticaret Borsası Başkanı Osman Sarışen'i 
konuyla ilgli olarak pasif kalmakla, bir 
kaç zeytin satıcısından çekinerek karar 
alamamakla suçladı.Bayrak, zeytin 
pazarının Rıfat Minare. Çiftliği yanındaki 
arsaya kurulmasının hatalı olduğupÜf 
Halin ZEYKOOP alanına kurulması gerek
tiğini söyledi.

Haberi sayfa 3’te

İşletmemiz muhasebe servisinde çalışacak 
deneyimli muhasebeci ve ön muhasebe 

bilen elemanlar aranıyor

flit kadro belli oldu

Kurtuluş 
şenlik ■ 
lerinin
programı 
belli oldu

Deniz Zeytincilikten 3 milyar 
haraç alırlarken yakalandılar

Haraç 
şebekesine 
suçüstü

İlçemizin tanınmış 
zeytincilerinden Haşan 
Deniz ve kardeşlerine ait 
Deniz Zeytincilik ve Gıda
Sanayi'nin Yalova

Tosya’da sünnet şölenine katıldı
E Gemlik Folklor Derneği Tosya Belediyesinin da 
»etlisi olarak fakir çocukların sünnet edildikleri 
şölene katıldı.

167 fakir çocuğun sünnet edildiği şölende 
Gemlik Folklor Derneği Bursa Kılıç Kalkan ve Bursa 
Keleş yörelerinin oyunlarıyla göz doldurdu.
■ Gemlik Folklor Derneği Başkanı Çağrı Selçuk 
yurtiçi ve yurtdışında Gemlik'in tanıtımını sürdüre -
çeklerini söyledi. Haberi sayfa 3'te

Kaymakam 
ve Belediye 
Başkammn 
eşlerinden 
toplu Hİ 
sünnet

Gemlik'in düşman işgalih- 
den kurtuluşunun 74. 
yıldönümü programı belli 
olurken, gece’yapılacak 
müzik şenliğinin alt kadro
ları belli oldu.
Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı, gündüz yapılacak 
resmi programın saat 9.oo 
da başlayacağını, gece 
ise ilçe stadında yapılacak 
müzik şenliklerine Hakan 
Peker, Seçil, Asuman, Bursa 
Halk Dansları Toplululuğu,
Bursa Belediyesi
Konservatuvarı Türk Sanat 
Müziği Korusu katılacağnı 
söyledi. Gemlik Halk 
Danslarjh Topluluğunun 
oyunlarından sonra ise 
havdi fişek gösterileri 
yapılacak.

Yolundaki yeni işyerinde 
mal sahiplerinden 3 mil
yar lira haraç isteyen 5 
kişilik şebekeden 3'ü 
polisin kurduğu tuzak 
sonucu suçüstü yaka
landı.

Olay yaklaşık onbeş 
gün önce gerçekleşti. 
Polis bir ihbar üzerine kay
makamlıktan izin alarak 
pompacı kılığına girdi. 
Haraç almaya gelen 
.şebeke elemanlarından 
Abdurrahman Ekinler, 
Emir Kayaoğlu, Kurtuluş 
Koçel'i suçüstü yakaladı:

Bir süredir ilçenin 
tanınmış kişilerini haraç 
isteyerek rahatsız edildik-

lerinl belirten işadamları 
çareyi polise başvurmak
ta buluyor. Polisin hazır
ladığı tuzağa rahat 
yakalanan şebeke ele
manları sorgularından 
sonra tutuklanarak ceza
evine gönderilirken, -polis 
olayın elepaş.larından 
olduğunu bildirdiği Adnar 
Onsekiz ve Mustafa 
Karadal'ın haklarında 
mahkemece gıyabi 
tutuklama1 kararı
çıkarıldığnı belirterek her 
yerde arıyor.

Gemlik Emniyet 
Müdürü Üzeyir Ergüven, 
halkın huzurunu bozacak 
herkese karşı polisin 
canını dişine takarak 
görevi başında olduğunu,, 
kimsenin$ kanunsuz iş 
yapanlara ödüp .ver
memesini istedi.

Kaymakam 
Isjn'in eşi Aysel 
Belediye Başkanı

Orhan 
Işın ile 
Nurettin

HAFTAYA BAKIŞ
O Kadri GÜLER

Hal sorunu
Bu hafta Gemlik gündeminde ne var diye 

düşündüğümde gazetemin başlıklarına bakmak yeter 
diyorum.

Manşetimiz “Hal kavgası", yan başlık ciddi bir konu 
Haraççılara suçüstü", ara başlık ise “ Kurtuluş şenlik
lerinin programı belli oldu".
I Her biri bir konu.. •

İsterseniz şu yıllardır yılan hikayesine dönen hal soru
nunu ele alalım.
ı Ticaret Borsalarının bulunduğu yerlerde Borsa Hal 
oluşturur ve yasasına göre kurulan hallerde alışverişleri 
^kontrol eder, alım satım faturalarını onaylar, çalışma 
düzenini sağlar.

Borsa olmazsa ne olur?
Bu kez Belediyeler Halleri kurar ve yasasına göre 

İşletir.
[ 1968’11 yıllarda yapılan Gemlik Zeytin Hail, o gün
lerde çevresinin en güzel iş merkezi İdi. Hatta düne 

। kadar zeytin alım satımı yalnız Hal olarak Gemlik’te 
gerçekleşirdi.

İlçenin büyümesiyle, ticaret hacmi de arttı. Dünün 
yeterli olan Zeytin Hail , üreticinin malını almaz oldu, 

.sokaklara dökülen üreticiler mallarını Ziraat Bankası 
önüne dek uzayan traktör konvoylannda bekleyerek 
hale girmeden sattılar. Bu İşlemlerden Borsa da zarar 
gördü.
F 1980’11 yılların yansından sonra ilçe zeytincileri dışa 
açılmanın getirdiği görgü İle kendilerine sağlıklı işyeri 
yapmanın zorluğunu anlayınca, Haşan Dillioğlu 
Başkanlığında kurulan kooperatif ile bugünkü ZEYKOOP 
gerçekleşti. ZEYKOOP’a karşı çıkanlar, bugün yeni bir 
kooperatifleşmenin başındalar. Satınaldıkları yer 
karayolu kavşağının altı, imar planında gösterilen zeytin 
ıtoklama ve pazarlama alanının İse çok dışında. Oysa 
ZEYKOOP çevresi, yeni kurulacak bir veya birkaç koo 
peratife hizmet verecek düzeyde .

Eski hali boşaltmak İstemeyen esnafın haklı hiçbir 
Yanı yok. Köylünün hale getirdiği malını sokaklarda sat
tığı bir düzeni savunmak, İlkelliktir.

Belediye İse yıllardır Ticaret Borsası İle bir hal sorunun 
çözemedi. ZEYKOOP gibi düzenli bir yerleşim merkezi 
varken, boş arsada zeytin almak ve satmak hangi 
mantığa sığıacak bir türlü anlayamıyorum.

Ayct'nın eşi Selma Avöı, 
geçtiğimiz pazar günü 
Milton Aile Gazinosunda 20 
yoksul çocuğu sünnet ettir
di

.ilçemizde bir kaymakam 
eşitle belediye, baş kanının 
eşlerinin yoksul çocukları 
sûhhet ettirmesi memnun- 
lüklakarşılandı.

gençlerden 
pilavlı 
dayanışma
gecesi

Refah Partisi Gemlik 
İlçe Gençlik Kolu "Pilavlı 
Dayanışma Gecesi” 
düzenledi.

RP İstanbul.Milletvekili 
Osman zYumakoğulları , 
Bursa Milletvekili Alton
Karapaşaoğlu il
Başkanı Faruk Çelik'in de 
katıldığı gecede açılış 
konuşmasını RP Gemlik 
Gençlik Komisyonu 
Başkanı Hüseyin Er yaptı.

Milletvekillerinin konuş
ma yaptığı gecede, 
kazanlar dolusu pilav 
yendi...,

Av 
yasakları 
sona erdi
1 Nisan günü başlayan av 
yasakları sona erdi.
Balıkçılar pazar günü 
sabahı denize açıldılar. 
Ancak, yine beklediklerini 
bulamadılar.
İlçe Tarım Müdürlüğü yet 
kililerl’^ trolün yıl boyu 
yasak olduğunu, algarna 
ile avlanacakların ise ruh
sat alarak 1 Ekim de 
denize açılmaları gerek
tiğini söylediler.

Haberi sayfa 3'te

kısa kısa kısa kısa
Arabası Çalındı
İlçemizin genç avukat

larından Kaan Dlmlli'nln 
Erdek tatili burnundan 
geldi.

Kaan Dimili geçtiğimiz 
hafta sonunda ailesiyle git
tiği Erdek'te otoparka
bıraktığı arabasını
döndüğünde bulamadı.

Oto fareleri çoğaldı
Son günlerde özel otoların 
camlarını kırarak veya kült
lerini bozarak arabaları 
soyan bir şebeke araç 
sahiplerine korkulu anlar 
yaşatıyor.
Geçtiğimiz hafta Karacaali 
köyünde birçok özel aracın 
teybi ve içindeki kıymetli 
eşyalar çalındı.

Zafer bayramı kutlandı
30 Ağustos Zafer Bayramının 74. yıldönümü ilçe 

mizde de yapılan törenlerle kutlandı.
30 Ağustos cuma günü saat 9.00'da Atatürk 

Anıtına çelenkleyin konulmasından sonra saygı 
duruşunda bulunuldu ve göndere bayrak çekildi.

Daha sonra Garnizon Komutanı Tibel Otel'de 
Zafer Bayamı kutlamalarını kabul etti.

Protokol buradan tören alanına giderek askeri 
birliklerin ve halkın bayramını kutladı. Günün 
anlamını belirten konuşmanın yapılmasından sonra 
geçit töreni düzenlendi.

Zafer Bayramını halkın katılımının az Olması üzün - 
tü yarattı.

Gece askeri birlikler tarafından ilçe sokaklarında 
feneralayı yapılırken, Askeri Harada Zafer Bayramı 
Balo ile kutlandı.

149+1..

DSP’DE DEMOKRASİ...

149+1...

O BİR ?

O BİR..HMMM

YANDIĞININ RESMİDİR : KESEBİR!

İnan
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^W3Z AKKILIÇ
Mazı fJoKum

Necati Kartal

BARIŞ GÜNÜ (!)

BAYRAK
Bizde Bayrak kutsaldır. Mithat 

Cemal Kuntay, bayrağın kutsallığnı 
ve yüce değerini şu dizelerle ifade 
edilmiştir.

Bayrakları bayrak yapan üstün
deki kandır

Toprak, eğer uğrunda ölen varsa 
vatandır...
Amerika'da striptiz yıldızı spot

ların altında kıvrıla büküle soyun
duğunda, üzerinde kalan son parça 
kıçına giydiği 50 yıldızlı ABD bayrağı 
olabilir. O ülkenin erkeği bunu 
yadırgamayabilir. Hatta belki de, 
ABD'yi yönetenleri becermekte 
olduğu kurgusuyla daha bir tahrik 
olur,

Ama Türkiye'de bunu yapa
mazsınız. Salt 22 Eylül 1983 gün ve 
2893 sayılı yasayla yaptırıma bağ
landığı için değil. Türkiye insanı, 
bayrağını tarihinden gelen bir "bir
lik" ve "ortak İnançlar" sembolü 
olarak kabul eder. Toz kondurmaz.

Bu, Kurtuluş Savaşı'yla doğup 
gelişmiş bir duygu da değildir. 
Divan-ı Lugat-it-Türk'te al renkli 
bayrağın savaşta kullanıldığna yer 
verilir. Yani hiç değişe 11. yüzyıldan 
bu yana kutsaldır Türkler için al 
bayrak. Özellikle 19. yüzyılın ikinci 
yarısından sonra, Türkiye insanı, 
ayyıldızlı al bayrağını bir bakıma 
tanrısallaştırmıştır. Bir örnek vere 
yim:

1.9401ı yıllatda ve 1950'lerin 
başlarında. Eski Kapalı Çarşı'nın 
batı çıkışındaki yol çatalında bir 
“kolonyacı" dükkanı vardı. 
Sahibinin adı Ragıp Ünsaler'di. 
Malulen emekli yüzbaşıydı. 60'ların - 
da, ortadan uzunca ve yapılı biriy
di. Ağzı cephede bir şarapnel isa
betiyle parçalandığı için'kolay 
konuşamazdı, söylediklerini anla
makta zorlanırdınız.

İşte bu gösterişsiz, savruk kır saçlı 
adamın herkesten sakladığı, kim
selere anlatamadığı birsim vardı:

“Balkan Savaşı"nda kıdemli 
bölük komutanı olarak görev yap
tığı süvari alayı, düşman güçlerince 
kuşatılıp kurtuluş umudu da 
kalmayınca, alay komutanı onu 
çağrmış, “alay sancağı” nı teslim 
ederek:

“Oğlum" demiş, "esir olmak 
kaderde var, ama bu sancak bizim 
namusumuzdur, onu düşmana tes
lim edemeyiz. Al, götür ve bir yerde 
yak!”

Yüzbaşı Ragıp alay sancağını 
alır, götürür. Bir süre sonra döner ve, 
"Yaktım efendim” diye tekmil verir.

Sonra alay teslim olur...
Gel zaman, git zaman. Barış

yapılır, Kortu adasında dokuz ay tut
sak kalan alayın subay ve erleri bir 
şilepe doldurulup ana vatana gön
derilir. Derken bir söylenti yayılır:,

"Yahu duydunuz mu? Yüzbaşı 
Ragıp Efendi meğer alay sancağını 
yakmamış, beline sarıp saklamış. 
Esaretten dönünce de, götürüp 
Harbiye Nezareti'ne teslim etmiş!"

Ben Ragıp Bey'i tanıma onuruna 
erişmiş biriyim. Ama hemen belirte 
yim ki, bütün çocukça ısrarlarıma 
karşın bu olayın öyküsünü anlattıra - 
madımO'na... ,

Utanır, kızarır... Şarapnelin bir 
bölümünü koparttığı ağzını büze 
büze, "Bırak onu, bırak onu" der, 
geçiştirirdi...

Neden aktardım Mithat Cemalin 
duygu yüklü dizelerini ve Ragıp 
Ünsaler'in bu olağanüstü 
öyküsünü?..

Geçenlerde "mafya babaları" 
arası bir hesaplaşmada, Çillerin 
koruma polislerinden ikisi vuruldu. 
Biri öldü, öteki ağır yaralı. Olay son 
derece çarpıcı. Bu iki polisin, 
"mafya" ile ilişkili yasadışı bir olaya 
karıştıkları kuşkusu ağır basıyor. Olay 
sonrası yapılan açıklamalar - 
örneğin ölen polisin üstünde bulun
duğu öne sürülen çok büyük mik
tardaki para- , hatta kuşkunun da 
ötesinde, bu görevlilerin pisliğe 
bulaştıklarını kanıtlar nitelikte.

Ama bir.de bakıyorsunuz, ölen 
polisin tabutu "Türk Bayrağı”na 
sarılarak konulmuş musalla taşına!..

Oysa yasada kimlerin tabutunun 
Türk Bayrağı'na sarılacağı açık açık 
belirtilmiş, şöyle sıralanmış:

Şehitler, ordu mensupları, mem
lekete büyük hizmeti geçen kimse 
ler, memleket hesabına hariçte 
vazife yaparken ölenler.

Peki bu polis ne yapmış? Yasada 
sayılan bu gruplardan hangisine 
uyuyor durumu?

Şehit mi olmuş?
Yoksa bir tür “mafyasal ilişki" 

yumağı için de cinayete mi kurban 
gitmiş?

ABD Dışişleri sözcüsü "Bez 
parçası için adam öldürmeye 
değmez" de yince kıyameti 
koparıyorsunuz. Sonra da, "Devlet" 
in bir türlü başa çıkamadığı 
Alaatin'in, düşmanı Nurullah'ın 
yanında kurşunlattığı polisi Türk 
Bayrağ'na sararak uğurluyorsunuz 
son yolculuğunaI

Ayıptır bayanlar, baylarl
Bir Nurullah'ı sarmadığınız kaldı o 

bayrağa...

1 Eylül :’
“Dünya Barış Günü” 
Barış demek;...

Barış demek;...

Barış demek;...

Barış demek; ...
Silah tekellerinin ve Şahin 

politikalarının, dünyayı 
yönettiği günümüzde;

“Ne demekse, o demek- 
işte!..."

GEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl : 24 SAYI: 1129 
Fiyatı :20.000 TL. 

^^yıhlbl ve Sorumlu Müdürü : KADRİ GÜLER 
Yönetim Merkezi: Gazhane Cad. No.51 /A

Tel: 513 17 97 GEMLİK
Basıldığı yer KÖRFEZ OFSET 

Ijptbaacılık 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 77 31

ÇATAISGİYİM
TAWM ELBİSELER - HIRKALAR- GÖMLEKLER - ANADOLU LİSESİ

KIZ MESLEK LİSESİ - ORTA OKUL FORMALARI

fllî Çatak ue Oğulları
Demirsubaşı Mh. Mesudiye Sk. Otel Umurbey Altı

Tel 513 20 75 GEMLİK

bir.de
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Belediye ekiplerinin eski hali yıkmak için dozerlerle gittiklerinde kavga çıktı.

Hal kavgası
□ Belediye Fen İşlerine bağlı dozerler geçtiğimiz hafta Perşembe 

günü eski halde yıkım çalışmalardı yaptıkları sırada hal esnafı ile 
zabıta arasında ve esnaflar arasında kavga çıktı. Ekipler yıkım 
yapmadan geri döndüler.

□ Sınırlı sorumlu ZEYKOP Başkanı Halit Bayrak, Hal olayının 
gecikmesinin sorumlularının Belediye Başkanı ve Borsa Başkanı 
ile bazı zeytincilerin olduğunu iddia etti.
Eski zeytin halinin 

Belediye dozerleri tarafın
dan yıkım stcosındo 
geçtiğimiz hatta ovalat cikii. 
Olaylar üzen'r-Zat a ekip 
leri yıkım, durdurdu. Yer yer 
tartaklanmaların yaşandığı 
olaylarda pompalı tüfeklerle 
ateşlenmelerinde yaşandığ 
belirlendi.

Geçtiğimiz hafta perşem
be günü Belediye yıkım

Balıkçılar 1 Eylül’de denize açılacaklar.

Av yasakları 
sona erdi

1 Nisan'da
başlayan av yasakları 
31 Ağustos gecesi saat 
l'de sona erdi. 
Balıkçılar pazar sabahı 
denize açıldılar.

İlçe Tarım
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamada ; 
trolün yıl boyunca 
yasak olduğu, algar- 
nanın ise 1 Kasım 
gününe kadar yapıla
mayacağı belirten 
ilgililer algarna ile

Gemlik Folklor 
Derneği Tosya ‘da 
sünnet şölenine 
katıldı

Gemlik Folklor
Derneği Tosya
Belediyesi'nin daveti 
üzerine geçtiğimiz hafta 
içinde Tosya'daki sünnet 
şöleninde yaptığı gös
terilerle göz doldurdu.

Gemlik Folklor 
Derneği Tosya'da 167 
fakir çocuğun sünnet 
edildikleri şölende Bursa 
Kılıç Kalkan ve Bursa 
Keleş yörelerinin oyun
larını sergilediler.

Gemlik Folklor 
Derneği Başkanı Çağrı 
Selçuk, Eylül ayının dolu 
dizgin geçeceğini, 5 
Eylül 1996 perşembe 
günü Bilecik'in Pazaryeri 
ilçesine gideceklerini ve 
buradaki Bakanlık 
Töreninde kurtuluş şen
liklerine katılacaklarını 
söyledi.

6 Eylül 1996 cuma 
günü ise Şeyh ve 
Ahlllk'in kaldırılması 
şenliklerinde göste rllere 
katılacaklarlarını 
söyleyen Selçuk, 11 Eylül 

eklplt- e Zabıta ekipleri 
dozenerle eski zeytin haline 
gelerek Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı'nın talimatları 
üzerine belirtilen yerlerin yıkıl
ması sırasında, hal esnafı 
arasında yıkım konusunda 
tartışma çıktı.

Artık kullanılamayacak 
hale gelen eski halin, yeni 
yapılmakta olan Rıfat 
Minare çiftliğindeki kurula-

avcılık yapmak isteyen 
balıkçıların Eylül ayının 
sonuna kadar İlçe 
Tarım Müdürlüğünden 
ruhsat almak zorunda 
olduğunu bildirdiler..

3 ay boyunca san
dal ve ağarını onaran 
balıkçılar denize açıl
mayı özlemle bek
lerken ilk gün açıklıkta 
Gemlik Körfezinde 
aradıklarını bula
madılar.

1996 çarşamba günü 
Gemlik'in düşman 
işgalinden kurtuluşunun 
74. yıldönümünde çeşitli 
yörelerin oyunlarını 
sergileyeceklerini belirtti.

13-14 Eylül tarih
lerinde ise Bursa 
Mustafa Kemal Paşa 
ilçesinde tatlı şölenine 
katılacaklarını söyleyen 
Gemlik Folklor Derneği 
Başkanı Çağrı Selçuk, 
Gemlik'in tanıtım için 
Türkiye'nin her köşesin
den aldığımız davetlere 
katılmaya çalışıyoruz. 
Gittiğimiz yerlerde 
Gemlik ve yöresi folk- 
lorünü en iyi şekilde 
temsil ediyoruz dedi.

Katıldıkları gösteri 
lerde yol ve yiyecek 
masraflarının davetliler 
tarafından karşılandığını 
söyleyen Selçuk, 
buralarda kendilerine 
yapılan yardımlarla 
Derneği yaşattıkların 
söyledi. 

cak olan zeytin satış 
merkezine taşınmasını 
istemesi esnafı ikiye böldü. 
Bu arada çıkan tartışmalar
dan sonra bir esnafın iş 
yerinde pompalı tüfeği 
alarak havaya ve yere ateş 
ettiği öğrenildi.

Olayların gerginleşmesi 
üzerine, zabıta ekiplerinin 
yıkımı durdurduğu belirtildi.

MHP’nin AÇIKLAMASI:
MHP İlçe Örgütü, olaylar 

üzerine ilçemizde yayınlan
makta olan Gemlik 
Gazetesi'ne yaptığı açıkla
mada hal pazarının yer 
değişikliği MHP'lilerin baskıları 
sonucu oluşturulduğu şeklin
deki haberlerden MHP ilçe 
Teşkilatının ve diğer ülkücü 
kuruluşların haberinin 
olmadığı açıklandı.

Ülkücü hareketinin fikir ve 
inanç hareketi olduğu belir
tilen açıklamada konuyla ilgili 
Gemlik Kayma kamlığı'nca 
onanmış bir kararın bulun
duğu belirtildi.

MHP İlçe Teşkilatı bu tip 
asılsız haberleri çıkaranların 
kınadı.

HALİT BAYRAK’ın 
AÇIKLAMASI:
Öte yandan S.S.Gemlik 

Zeytin Ürünleri Alım ve 
Satıcıları Toplu İşyeri Yapı 
Kooperatifi Başkanı Halit 
Bayrak gazetemize yaptığı- 
yazılı açıklamada 196O'lı yıl
larda Gemlik Belediyesi 
tarafından yaptırılan zeytin 
halinin zeytin üreticisinin ihti 
yacına cevap veremez hale 
geldiğni , o yıllarda sıkıntının 
ağrlığni zeytin hali esnafının 
çektiğini , yeni hal açma 
görevinin Belediye ve Borsaya 
ait olduğunu belirterek: "Bu 
sorunu çözmek için 1988 yılın
da S.S. Gemlik Zeytin ve Zeytin 
Ürünleri Alım ve Satıcıları Yapı 
Kooperatifi kuruldu. 1994 yılı
na kadar çeşitli zorluklara 
göğüs geren kooperatif ortak
ları tüccar esnaf 2 yıldır yeni 
yapılan hal binasında 
faaliyetlerini sürdürmektedir. 
Çünkü Belediye ve Ticaret 
borsası kendilerine düşen 
görevi yerine getirmemekte
dir. Eski hal binası Pazartesi 
günü kırılan zeytin pazarı ihti 
yaca yeterli olmadığndan 
zeytin tüccarlarının kendileri 
tarafından kurmuş oldukları 
yeni hal sitelerinde pazarın 
açılmasını istiyoruz.

Yeni zeytin satış 
merkezinin nerede açılacağ- 
na Belediye Başkanı ve 
Ticaret Borsası Başkanı karar 
verecek, ancak bazı kendini 
bilmez şahıslar iki başkanı da 
tehdit etmektedirler. Bir 
taraftan tüccarların baskısı 
öbür yandan iki müflis tüc
carın tehditl başkanları avare 
etmiş durumdadır. Başkanlar 
kararlılık gözterip gereğini 
yapmak durumundadırlar.

Başkanlar hem tüccarlara 
evet, hemde tehdit ile meta
zori zeytin pazarını moloz 
taşlar üzerine götürmek 
isteyenlere evet demekteler. 
iki tarafa yeşil ışık yakarak 
esnafı birbirine kırdıracaklar. 
Çıkacak olayların sorumlusu 
bu iki başkandır." dedi.

Halit Bayrak, üretici köylü
lerin zeytin tüccarlarının zeytin 
satış merkezinin yeni halde 
açılmasını istediğini 
belirterek, boş arazide toprak 
ve moloz taşlar üzerinde hal 
kurulamacağını yazın tozdan, 
kışın çamurdan üreticinin pe 
rlşan olacağını söyledi.

Kurtuluş 
programı 
belli 
oldu I
"S Gemlik'in düşman 
İşgalinden kurtuluşunun 
74* yıldönümü kutlama 
programı belli oldu.

M Eylül Çarşamba 
günü Gemlik'in düşman 
fşğdlinden kurtuluşu 
şehrin doğusundaki çam- 
İıktgn top atışı ile birlikte 
:.tğ bekaların ve limandaki 
gemilerin çalacakları 

i düdükle başlayacak. 
Saat 9 'da Atatürk Anıtı 
dnünde saygı duruşunda 
bulunulacak, istiklal 
marşıyla göndere bayrak 
'çekilecek. 
Kaymakamlıkta saat 9.45 
İle 10 arasında 
Kaymakam. Garnizon 
komutanı ve Belediye 
Başkanı tebrikleri kabul* 
edecek. Saat 10'da 
tçjen top atışıyla başla 
yacak. Kaymakam, 
G<sfnizon Komutanı 
JJetediye Başkanı askeri 
bitliklerin kurtuluş ve 
halkın bayramını kutlaya-

Daha sonra Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı 
günün anlam ve önemini 

. belirten bir konuşma 
yapacak. Öğlencilerin şiir 
Okuması ve folklor göste 
itkinden sonra geçit 

•fötpni düzenlenecek.1 
llâgt 18'de şenlik 
yürüyüşüyle şehir stadyu
munda kurtuluş şenlikleri 
devam edecek.

----- Gonca YERLİYURT EEEEE

HALKLA İLİŞKİLER VİTRİN DEĞİLDİR
"Sıradan olmakla, önemli olmak arasındaki fark" evet 

bence bu cümle halkla ilişkilerin(PR) mantığı. Böyle bir 
mantık temeline oturan halkla ilişkiler, insan, kurum, kuru
luş, hükümet, devlet ve ülke gelişmişliğnin de bir göster
gesi. Ancak her yeni meslek grubunda olduğu gibi halkla 
ilişkilerde de bir kavram ve yetki karmaşası yaşanıyor. 
Öyle ki, bir dönem patronun evde oturmaktan sıkılan 
genç ve güzel yakını şirketlerinde “halkla ilişkiler" yap
maya başladı. Ya da aynı yıl yapılan 15. güzellik yarış
masında kraliçe seçilen hanımı yada mankeni bir kurum
da halkla İlişkiler müdürü olarak görüverdik. Bu süreç ne 
yazık ki ülkemizde tamamlanmadı.

Ama ben umutluyum. Üniversite sınavlarında çok yük
sek puanlarla öğrenci kabul eden fakülteler varken, bu 
işin eğitimi master ve doktora düzeyinde verilirken ve en 
önemlisi bunca yaratıcı, işinin ciddiye alınması gerektlğ 
bilincindeki insan hevesliyken bu akımın sona ereceğne 
inanıyorum. Onlar ancak vitrin olabilir, ama unutulma
malıdır ki halkla ilişkilerde vitrinle dükkanın eşgüdümü 
olmazsa olmaz şartlardan biridir. Vitrinin müthiş güzel 
dükkanın içindeki rafların boş olması kadar, rafların dolu 
vitrinin kötü olması da aynı oranda yanlıştır ve bir şey 
ifade etmez.

inandırıcılık ve eşgüdüm PR'ın alfabesidir. Bu, halkla 
ilişkileri yapan birey düzeyinde de, firma düzeyinde de 
geçeriidir. Örneğin alanında iyi bir performans gösterip de 
hak ettikleri ilgiyi göremeyen firmalar İçin “halkla ilişkileri 
iyi yapamıyor” yorumu getirilir ve doğudur. Halkla ilişki 
lerde “ormanda öten kuşu kimse duymadıysa o kuş 
ötmemiş sayılır" ilkesi geçeriidir. Ancak abartmamak 
koşuluyla. Bu hem bizzat PR'ci hem de firmanın faaliyetleri 
açısından geçeriidir. PR'ci hep ön planda olmamalıdır. O 
mutfakta strateji oluşturur, politikalar üretir, olayları kotarır. 
Gerekirse ve asla parlaması kişi ve kuruluşu ezmeden ön 
plana çıkabilir. Yoksa yapılan PR'cının kişisel PR'ından 
başka birşey olmaz.

Biz Türkiye'de hala halkla ilişkileri anlamaya ve anlat
maya çalışırken dünya son yüzyılın bitimine 4 yıl kçıla yeni 
bir kavramla meşgul. “Bütünsel Pazarlama İletişimi."Bu 
kavram aslında halkla ilişkilerin yeni versiyonu. Şirket içini, 
dışını, yönetim merkezini bir bütün ve tamamını müşteri 
olarak algılayan ve direk müşteri mutluluğuna ve yön
lendirilmesine açık bir yönetim tarzı olarak özetlenebile
cek. Bütünsel Pazarlama İletişimi zannediyorum 
önümüzdeki yüzyıla damgasını vuracak.

Müşteri hisleri ve nasıl mutlu olabileceklerini ortaya 
koyan veri tabanlarına göre oluşacak stratejiler müşteriyi 
sürekli olarak memnun etme, onunla kişisel bir İlişki içine 
girmeyi gerekli kılıyor. Bu Bütünsel Pazarlama İletişimi 
içinde PR'in ne kadar önemli bir rol üstlendiğinin en büyük 
göstergesi.

Bence artık PR'cılar İçin zaman halkla ilişkileri tartışmak 
zamanı değil, bu yeni kavrama uyum sağlayabilecek for
masyonu edinme zamanıdır. Çünkü artık veresiye satan, 
peşin satan tüccarın karikatürize edildiğ tarihi resim gibi, 
doğu PR yapan ve yapmayan şirketin arasındaki fark 
biliniyor. O nedenle firmalar ve halkla İlişkiler uzmanlan için 
doğu PR'ın yanında Bütünsel Pazarlama İletişimine de 
hazır olma zamanı gelmiştir.

lUFTAlMl ffOk3ET< |

Tarih içinde Gemlik ve Havalisi

YUNAN’ın Arkasından
Köylerden inen halk boşalan Rum 

evlerini yağmalıyorlar, kiliseler, ma 
nastırlar dinamitleniyor, renk renk 
camlar, kristal avizeler paramparça 
oluyor, çocuklar güneşe tutuyorlar 
renkli cam parçalarını, rengarenk 
düşlere dalıyorlar.

Renkli cam parçaları rengarenk 
düşlere götürse ae çocukları, deniz 
kıyısındaki cesetle' dehşetle titretiyo 
köpekler uluyor sokaklarda denizin 
göklere fışkıran köpükleri bellek
lerinden hiç çıkmıyor.

Sayın Salih Erçek sahile vurmuş o 
şişman kadını, yani cesedini şöyle 
anlatıyordu. "Ayağnda mavi donu 
vardı. Saçları açık, memeler şişmiş, 
kocaman, dalgalarla beraber şap 
şap vuruyordu kıyıya..

Biz Yunan zamanı Bursa'da kaldık. 
Yunan askeri bozguna uğradı. Zito 
Kemal Paşal diye bağırarak teslim 
olcLular. Onları Ulu Caminin orada 
topladılar. Biz bakmaya gidiyoruz 
cami önüne . Askerler çıplak soyun
muşlar, bitleniyorlar.

Sonra o askerlere Bursa sokaklarını 
temizlettiler.

O sırada biz Gemlik'e döndük. 
Yunan gitmişti. Tersanenin orada, taş
tan yapılmış bir iskele vardı. Gavur 
ölülerini o zaman, o iskelenin önünde 
ve üstünde gördüm. Üzerlerine saman 
döküp yaktılar. Deniz ölü kaynıyordu."

Annem ise şöyle anlatır o karanlık 
günleri:

Böyle değldi insanlar muharebe
de' önce.. Hiç değldi. Rum komşu
larımız vardı bizim. Kapı karşı komşu
muz Avram Amca öyle kurt gibi 
bakışlarla gözlemezdi etrafı, sokaklar
da katil bakışlı adamlar dolaşmazdı. 
Kinle bakmazlardı insanlar birbirlerinin 
yüzlerine.

Gemiler geliyordu iki üç günde bir. 
Doldurup doldurup götürüyorlardı 
onları. Rum ahali deniz kıyısında birikti. 
Köşe başlarında toplanan kara örtülü 
Rum kadınları öfke ile baktılar 
Müslüman evlerine, daha önce 
kardeş kardeş geçinen bu İnsanları 
muharebe birbirlerine kanlı düşman 
etti. Gemilere bindiler bindiler, gittiler. 
Gidemeyen denize attı kendini.. Telefi 
oldu."

Haftaya : "Gemlikteki tarihi evler"
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GEMLİK SOROPTİMİST KULÜBÜ
(Meslek Kadınları Derneği )

Madde 1 -a ) Derneğin adı: Gemlik Soroptlmlst Kulübüdür.
b) Derneğin Merkezi: Gemlik
c) Derneğin şubesi : Yoktur. Kulüp, Türkiye Soroptlmlst Kulüpleri Federasyonunun (Birlik) 

üyesidir.
Madde 2 (Amaç)
İş hayatında yüksek ahlak ilkelerine bağlı kalarak meslek kadınları arasında dostluk ve 

dayanışmayı sağlamak.
Kulüp amacını gerçekleştirebilmek İçin toplumun, özellikle kadınların, kültürel ve ekonomik 

kalkınmasına eğitim ve sosyal hizmet yolları ile yardımcı olur. Soroptlmistler veya onların işbirliği 
ile kurulan eğitim ve sosyal yardım müesselerlnin idame ve gelişmesini destekler, bilimsel 
toplantılar, seminerler, konserler, sergiler, müsamereler, geziler vb. tertipler, mesleki alanda 
yabancı soroptimistlerle ilişki kurar. Kulüp; üyelerinin, çalışan kadınların, ev kadınlarının ve 
bakıma muhtaç ailelerin 0-6 yaş grupları arasındaki çocuklarını barındırmak; çocukları sosyal 
ve kültürel yönde eğitmek amacıyla kreş ve gündüz bakımevi açar.

Madda 3 (Kurucular)
Madde 4 (Ama Kaideler)
Dernek, siyasi ve diril meselelerle İlgili her türlü hususta mutlaksurette tarafsız kalacak, bu 

konularda her türlü tartışmadan kaçınacak ve Dernekler Kanununun 5. maddeleriyle

Adı Soyadı
1- Bahar Tangün
2- Ayşe Y. Çakır 
3- Mine Akdeniz
4- N. Nesrin Suluköy 
5- S. Gülsen Akıncı 
6- Mürvet Urunlu
7- Gülümser Tayyar 
8- A. Nermin Özer

9- Ruhan Çakır 
10-Esin Gökçeoğlu

11 -Ş. Pınar Ekim
12-Ayşe Kırmızı
13-Güzide Yılmaz 
14-Nurhan Gencol 
15-Tomris Aydoğar
16-Gülseren Yurtışık 
17-Melek Akçan - 
18-Nursel Minare 
19-Yüksel Öztürk 
20-Nihal Ünal

Mesleği 
Serbest Tic 
Halkla İlişki 
Eczacı 
Ev Hanımı 
Seramikçi 
Eczacı(Serb) 
Memur 
Çocuk Hast. 
Müt.
Dahilye Müt. 
Video Kulüp 
İş.
Ressam 
Veteriner 
Elk. Müh. 
Sekreter 
Çiçekçi 
Avukat 
İdareci 
İşi. Yöneticisi 
Hemşire 
Gümrükçü

İkametgah Adresi Tabiyeti
Balıkpazarı M.l No Cd. 141/5 T.C.
İstiklal Cad. Kılıç Apt. 98/14 T.C.
Cumhuriyet Mah. Kayıkhane sitesi. B/4 T.C.
Gazhane Cad. Taylan Apt. 1 T.C >
Gazhanp Cad. No bila T.C.
Borusan Lojmanları T.C.
Balıkpazarı Mah. 1 No. Cad. 87/10 T.C.
Sümerbank Lojmanları 23 T.C.

Kayhan Mah. 1 No. Cad. 46/5 T.C.
Kayhan Mah. Yeşili Sok. 2/1 T.C.

Ahmet Dallı'Bey c. Umurbey T.C.
Askeri Loj. Onur Apt. 10 T.C.
Borusan Lojmanları T.C.
Kozoğlanbey c. 25 Umurbey T.C.
Balıkpazarı mh. 1 No. Cad. 87/4 T.C.
Askeri Loj. Onur Apt. 8 T.C.
Borusan Lojmanları T.C.
Balıkpazarı Mh. 2 Nolu Cd. Minare Ap. T.C.
Tügsaş Lojmanları T.C.
İstiklal Cad. Kardeştuncerler Ap. 5 T.C.

yasaklanan konularda faaliyet göstermeyecektir.
Soroptimistlik adına toplu olarak yapılacak her türlü faaliyet ve gösteri için Türkiye 

Soroptlmist Kulüpleri Federasyonuna önceden bilgi verilecektir Dernek, Yönetim Kurulunun 
kararı olmadan bildiri, beyanname veya benzeri yayınlar yapamaz ve dağıtamaz. Bu karara 
katılan üyeler, bildiri veya beyannameyi imzalayarak Federasyonunu onayına sunarlar.

Madde 5 (Üyelik Vasıfları)
A) Asli Üyeler:
Derneğe asil üye olmak için bir mesleğe mensup olmak şarttır. Her meslek ihtisas dallarında 

tek bir üye ile temsil tedilir. Üye adayının aşağıdaki şartlara haiz olması şarttır.
a) En az 21 yaşında olmak ve medeni haklara sahip bulunmak,
b) iyi bir şöhrete haiz olmak,
c) Kazanç getiren bir meslek icra etmek veya bir işte çalışmak, buna ev kadınının 

çalışması dahildir,
d) Meslek alanında işinin ehli olmak,
e) T.C. vatandaşı olmak.
Yabancıların üye olabilmesi için Türkiye'de ikamet etmek hakkını sahip olmaları şarttır. 

Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz.
Yabancı üyelerin sayısı Derneğin faal üyeleri toplamının onda birini geçmez.
Sınırlı bir süre İçin ve seçimle eld4 edilmiş bir siyâsi görev soroptimistlik bakımından meslek 

olarak kabul edilemez. Siyasi bir görev alan üye, mesleki faaliyetini tatil etsin veya etmesin, 
üyelik sıfatını muhafaza eder, ancak bu sürede mezun sayılır Her üye mesleğinde emekli 
olduğu veya serbest meslek sahibi ise 70 yaşını doldurmadan emekli olupta başka bir işte 
çalışan üye, bu iş kulüpte temsil edilmiyorsa, faal görevlere seçilebilir Birlik içinde' 
görevlendirilmesi Birliğin iç Tüzüğü hükümlerine tabidir. Kulüpte on yıl faal olarak bulunmuş bir 
üyenin mesleğinden İkinci bir üye alınabilir. Buna siyâsi bir görev alması nedeniyle mezun 
sayılan üyelerde dahildir.

B) Fahri Üyeler:
Karşılığında ücret almadan sosyal işlerde çalışanlar, meslek sahibi olmamakla-beraber 

kişilikleri İle Soroptimlstliğin yayılmasına ve amaçlarına yardım edenler, fahri üye olarak 
ahnabllirler.Fahrl üye sayısı Kulüp üye sayısının onda pirini geçemez. Dost üyeler tekmil üyeler 
pynı aidatı öder. Başkan ve delege dışnda görev alabilir.,

C) Onur Üyeleri: . ,
Uzun seneler Soroptimlstiliğin amaçlarını gerçekleştirmek için hizmet eden, Soroptimist 

üyeler sağlık veya şahsi sebepler nedeniyle, bu hizmetlerine İfa edemeyecek durumda 
bulunurlarsa üyelikleri onur üyesi olarak devam eder. Onur üyelerinden aidat alınmaz.

Madde 6 (Üye Olma)
Her nevi üyealdatının iki asil üye tarafından teklif ve Yönetim Kurulunu oluşturan üyelerin oy 

birliği İle kabul edilmesi gerekir.Üyelik için yapılan teklifleri Yönetim Kurulu en feç 30 gün içinde 
karara bağlar. Sonuç İç Tüzük hükümlerine uygun olarak üyelere duyurulur.

Madde 7 (Üyelik Vasfının kaybedilmesi)
Üyelik sıfatı, istifa veya mesleki faaliyetin durması (emeklilik durumu hariç), syasi görev 

alınması, aldatın ödenmemesi veya devamsızlık sebepleriyle Kulüpten çıkarılma İle kaybedilir.
1) Mesleğini icra etmeyen veya meslek değiştiren yahut ikametgahını Kulübün sınırları 

dışına nakleden her üye faal üyelik sıfatını kaybeder; ancak, mesleğini değiştiren faal üyenin 
yeni mesleği Kulüpte temsil edilmemişse, mesleği temsilen faal üye olarak kalır. Ancak Madde 
5/A son fıkra saklıdır.

2)_Kulübün şöhretine veya düzenine davranışları ile zarar veren her üye iç Tüzük Hükümleri 
gereğince Yönetim Kurulu tarafından kulüpten çıkarılabilirler. Ancak çıkarma karan 
suçlandırılan üyenin vereceği veya verdireceği İzahat dinlenmekslzin alınmaz. Çıkarılması 
bahis konusu olan üyeye durum taahhütlü mektupla bildirilir.

3) Kulüp aidatının ödenmemesi halinde de üye kulüpten çıkarılır. 2. ve 3. bendlerde yazılı 
çıkarma kararlarında İç Tüzük Hükümleri uygulanır.

4) Bir Soroptimist Kulübünden İstifa suretiyle ayrılan üye, Türkiye Soroptlmlst Kulüpleri Birliği 
Yönetim Kurulunun üyenin ayrıldığı kulüpten mütalen aldıktan sonra vereceği İzin üzerine diğer 
bir Soroptimist Kulübe girebilir. Çıkarılma kararı dışında herhangi bir sebeple kulübü terkeden 
üye aynı kulübe girmek İstediği takdirde 6. madde hükümleri dairesinde tekrar üye olabilirler.

Madde 8 (Genel Kurul Toplantıları Derneğin Genel Kurulu asli üyelerin topluluğudur.
A) Yıllık Genel Kurul :
Yıllık Genel Kurul her yıl 5 Nlsan'a kadar ve her halde Birlik Genel Kurulundan en az 40 gün 

evvel yapılır. Üyeler, Yönetim Kurulunca en az 15 gün evvel kongre gündemini, yerini, gününü 
ve saatini bildiren sirküler ve mahalli bir gazetede yayınlanacak ilan İle toplantıya çağrılır. Bu 
çağrıda, çoğunluk sağlanamadığı sebebiyle toplantı yapılamazsa, İkinci.toplantının hangi 
gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı İle İkinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir 
haftadan az olamaz. Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile gündem, toplantı gününden 
en az 15 gün evvel mahallin en büyük mülki amirliğine yazı İle bildirilir ve bu yazıya toplantıya 
katılacak üyelerin listesi eklenir. Toplantı başka bir sebeble geri bırakılırsa, Dernekler 
Kanununun 21, maddesinin 3. fıkrası uygulanır Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri 
bırakılamaz.Genel Kurul toplantısının geçerli olabilmesi İçin oy hakkı olan üyelerin yarıdan 
fazlasının hazır bulunması lazımdır. Kararlar, hazır bulunan üyelerin çoğunluğu İle alınır. Tüzük 
tadili ve fesih kararı İçin 2/3 çoğunluk zorunludur. İlk toplantıda yeter sayıda üye sağlanamazsa 
İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, İkinci toplantıya katılan üye sayısı Kulüp Yönetim 
ve Denetleme Kurulları üye tam sayıları toplamının İki katından az olamaz. Bu toplantıda 
kararlar adil çoğunlukla alınır Yazışma ve temsil yolu İle oy kullanılamaz.Genel kurulda yalnız 

gündemde yer alan maddeler görüşülür; ancak, hazır bulunan üyelerin 1/10 u tarafından 
görüşülmesi İstenen hususların gündeme konulması zorunludur.Genel Kurula katılacak üyeler. 
Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları hizasına imza ederek toplantı yerine girerler. 
Kanununu 23. maddesinde belirtilen yeter sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tesbit edilir. 
Toplantı Kulüp Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. 
Açılışı müteakip toplantıyı İdare etmek için bir Başkan, yeteri kadar Başkan vekili ile katip seçilir. 
Katipler toplantı tutanağı düzenler ve Başkanla birlikte imzalar. Toplantı sonunda bütün tutanak 
ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir. Genel Kurul kararlan üyelere sirkülerle, mahallin en büyük 
mülki Amirliğine Kongre zabıt suretleri İle yeni seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin kimlik, görev ve 
adreslerini gösterir listelerin Konreyi takip.eden 7 gün içnde gönderilmesi İle bildirilir.

B) Olağanüstü Genel Kurul:
Yönetim ve Denetim Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya Kulüp üyelerinden beşte 

birinin yazılı isteği üzerine Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağrılır. Olağaüstü Genel Kurul yıllık 
Genel Kurul hükümlerine tabidir.

Madde 9 (Genel Kurulun Görev ve Yetkileri)
Genel Kurul, Kulüp Başkanını, Yönetim Kurulununu 6 asil üyesi ile 7 yedek üyesini, üç asil ve 

yedek denetçiyi, biri asil biri yedek olmak üzere iki Birlik Delegesini seçer. Seçimler gizli oy ve açık 
tasnifle yapılır. Dernek organlarının seçiminden başka aşağıda yazılı hususlar genel kurulca 
görüşülüp karara bağlanır.

a) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
b) Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporlarının görüşülmesi, Yönetim kurulunun ibrası,
c) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilip kabulü,
d) Derneğe lüzumlu taşınmaz mâlların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması 

hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
e) Derneğin Soroptimist Kulüpleri Federasyonuna katılması veya fesih suretiyle ayrılması,
f) Üye aidat kanun sınırları içinde tespiti,
g) Hakem Kurulu üyelerini seçmek,
h) Program koordinatörlerini seçmek veya Yönetim Kuruluna bu hususta yetki vermek,
i) Derneğin feshi,
j) Mevzuat ve Dernek tüzüğüne göre Genel Kurulca yapılması gerekil olan diğer görevlerin 

İfası.
Madde 10 (Kulüp Dostluk Toplantıları.)
Yönetim Kurulu aksine bir karar almadıkça kulüp her yıl içinde eri âz oh toplam yapar. Bu 

toplantılar Genel Kurul mahiyetinde olmayıp, dostluk ve kültür toplantılarıdır E"j toplantılarda 
karar alınmaz. Dostluk toplantılrında Federasyon trafından verilen .kararlar ile bildirilen çalışma 
gruplarının açıklanmasına zaman ayrılmalıdır. Bir yıl içindeki kulüp d >st.luk toplantılarına 
devamsızlık, Ç yönetmelik gereğince çıkarılma sebebi olabilir

Madde 11 (Yönetim Kurulu, Yetki ve Görevleri)
Dernek Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Bu. karal bir Başkan, ve 6 üyeden ibarettir. 

Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından gizil oyla iki yıl içinde seçilir. İki defa arka arkaya 
Yönetim Kuruluna seçilen üye bir yıl geçmeden-tekrar seçilemez. Yönetim Kurulunda ikiden fazla 
emekli üye bulunamaz. Başkan Yönetim Kurulu üyelik süresi gözetilmeksizin iki defa daha arak 
arakaya seçilebilir.Başkanla birlikte büroyu teşkil eden üyeler, bir ikinci başkan, bir sekreter ve bir 
muhasip-veznedardır. Bunlar Yönetim Kurulunca kendi üyeleri arasından gizli oyla iki yıl için seçilir. 
Genel Kurulca yapılan seçimi takiben 7 gün içinde Kulüp Başkanı tarafından. Yönetim ve 
Denetleme Kurulları ile Derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, 
baba adları, doğum yerleri ye tarihleri, meslekleri ve ikametgah-adresleri Dernek merkezinin 
bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bilidirilir.Yıllık Genel Kurul toplantısından evvel 
Yönetim Kurulundaki herhangi bir görev bir aydan fazla boş kalırsa. Yönetim Kurulu bu göreve 
başka bir üyesini veya yedek bir üyeyi getirir. Bu üye yıllık Genel Kurul toplantısına kadar bu 
görevde kalır ve toplantıda herhangi bir göreve seçilir; Yönetim Kurulu,. Kulüp Tüzüğününü 
Dernekler Kanununun 27. maddesi ile diğer mevzuatın ve Genel Kurulunu kendisine yüklediği işleri 
görür, Ayrıca derneğn amaçlarının gerçekleşmesi için gerekli kararları, alır ve faaliyeti 
gösterir.Derneği Yönetim Kurulu temsil eder veya bu hususta kendi üyelerinde bir veya birkaçına 
yetki verir.Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmaları sebebiyle, yedeklerin de getirilmesinden snra, 
üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse. Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri-veya 
Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır-. Çağrının yapılmaması halinde. 
Dernekler Kanununu 28. maddesi hükmüne uyulur.

Madde 12 (Delegeler)
Kulüp, Birlik nezdinde iki delege ve iki yedek delege İle temsiLedilir. Deleğelereden biri ile bir 

yedek delege Genel Kurul tarafından diğer delege ile yedek delege Yönetim Kurulu tarafından 
seçilir.Delegelik süresi iki yıldır, bir defa yenilebilir. Delege ve yedek delegelerin bu sürenin 
bitiminden sonra yeniden aynı görevlere seçilebilmeleri için aradan bir yıl geçmesi lazımdır.İki yılını 
doldurmuş ve yeniden seçilmemiş olan delegelerin görevi F.G.K. kadar devam eder. Derneğin 
birlik nezdinde vukuflu bir şekilde temsil edilebilmesini sağlamak için iki- delge brer yıl ara. ile 
seçilmelidir. Yedek delegeler için de aynı şekilde hareket edilir. Yedek delegeler sürenin sonunda 
delegeliğe seçilebilirler.Delegeler Kulübün Yönetim Kurulu toplantılarına istişari oy hakkı ile 
katılırlar.Delegelerden biri Birlik Genel Kurulu tarafından Guvefnörlüğe seçilecek olursa, diğer 
Genel Kurula kadar onun süresini yedek delege tamâmlar.Delegeler, her Birlik Geneli Kurulünu 
takip eden 1.5 gün içinde Yönetim Kuruluna bu toplantı hakkında rapor verirler.

Madde 13 (Program Koordinatörleri)
Kulübün aşağıdaki sahalarda çalışan 6 program koordinatörü vardır;
Ekonomik ve sosyal gelişme Eğitim ve Kültür. Çevre İnsan Hakları/Kadının statüsü iyi niyet ve 

Milletlerarası anlayış Sağlık
Gerek görülünse Kulüp başka komisyonlar kurabilir ve üyelerine-görevler verebilir. Bunların 

süreleri ve çalışma sahaları iç Yönetmelik hükümlerine tabidir.
Madde 14 (Denetleme Kurulu )
Denetleme Kurulu, üç asil ve üç yedek olmak üzere Genel Kuruyca seçilir. Bu kurul dehetleme 

görevini Dernek tüzüğünde tesbit edilen esas ve usûllere göre altı ayı geçmeyen aralıklarla ve mali 
yıl sonunda yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandıında 
Genel Kurula sunar.Denetçiler gerekli görürlerse her zaman yazı ile hesapları inceleme talebinde 
bulunabilirler.Derneğin .mali yılı Yönetim Kurulunun görev dönemidir.

Madde 15 (Hakem Kurulu )
Kulübün üç üyeden oluşan bir hakem kurulu vardır. Bu kurul Kulüp Genel Kurulunca gizli oyla 

ve iki yıl.için seçilir.Dernek üyeleri arasında çıkan her türlü anlaşmazlık Yönetim Kurulu veya ilgili üye 
tarafından Hakem Kuruluna getirilir. Kulüp Hakem Kurulunun kararına karşı iki ay içinde Başkan 
veya İlgili üye tartından Birlik Hakem Kuruluna başvurulur.

Madde (Defterler)
Kulüp, Dernekler Kanununda yazılı noterce tasdikli defterleri tutar. Üye, karâr, gelen ve giden 

evrak defterleri sekreter tarafından, gelir ye gider defterleri ile bütçe, kesin hesap, bilanço ve 
demirbaş defterleri muhaslp-veznedar tarafından tutulur.

Madde 18 (Derneğin geliri ve aidatı)
Derneğin gelir, üye aidatıı, bağış ve yardımlar, müsamere, konser balo ve piyango gibi 

mevzüâtın müsaade ettiği sair faaliyetten elde etteği hasılattır. Derneğe giriş ve yıllık üye aidatı 
genel kurulca tesbit edilir. Yıllık üye aidatı en aza 1.000.000 (birmilyon) Giriş aidatı en az 2.500.000 
(Ikibuçukmilyon)

Madde 19 (İlç yönetmelik)
Dernek yönetim kurulu İş bu tüzük ile Birlik tüzüğüne aykırı olmamak şartı İle.bir iç yönetmelik 

kabul edilebilir.
Madde 19(Tüzükte değişiklik)
Gündemde gösterilmesi şartı İle İşbu tüzüğün değiştirilmesi genel kurula teklif edilebilir. 

Yapılması İstenen değişikliğin yönetim kurulu tarafından İncelenmesine imkan vermek üzere 
teklifin geneli kurul toplantıbından 45-gün evvel yazılle demem sekreterliğine bildirilmesi gerekir.. 
Değişikliğin kabulu için genel kurulda hazır bulunan oy sahibi .üyelerin 2/3 çoğunluğu gereklidir. Bı 
suretle onayına sunulur.

Madde 20 (Derneğin feshi)
Derneğlnfeshi, bu husus İçin otuz gün evvelinden toplantıya çağrılan olağanüstü genel kiri 

toplantısında karar altına alınabilir. Bu İşleme başlamadan evvel durumun birliğebildirilmesi 
gerekir. Üye sayısı onbeşln altına düşen damak da. bu durumu birlik yönetim kuruluna bildirmelidir. 
Derneğin feshi, yönetim kurulu tarafından beş gün İçinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı 
İle bildirilir. İnfisah eden veya feshedilen derneğin malları, bütün borçları ödendikten snra 
Federasyona terkedlllr. Açık çıktığı takdirde üyelerden borçlu bulundukları aldat dişınd bir talepte 
bulunulamaz, Açık sorumlu olanlara ödetilir. Tasfiye ve İntikal; tüzüğün İş bu maddesi İle Dernekler 
Kanununun 55. maddesi hükümlerine göre yapılır.
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Doğumundan önce gereken 
I yardımlarını gördüğümüz Gemlik 

Özel Polikliniği doktorlarından
Sayın Fatma ve Ahmet 

Öner Daragenli,
Sayın Ali Rıza Dereli ve 

çalışanlarına
Doğum öncesinde ve doğumda 
büyük yardımlarını esirgemeyen

ve bizlere BERKE'mizi

kazandıran, Bursa Tıp Fakültesi 
Doktoru büyük insan Prof. Dr. Sayın 
Ömer DARAGENLİ’ye 
sonsuz minnet ve şükran duygu

larımız la teşekkür ederiz.

Nilüfer ve Ümit TEKİN

“O”NUN ARABASI VAR
Bundan yaklaşık, onbeş yıl önce.
Avrupa’dan, ülkemize dönen işçiler, 

arabalarını gümrüklerden geçlremıyor- 
lardı.

Ama.. Bir devlet kurumuna veya her
hangi bir Belediyeye bağış yapılınca, 
araba gümrükten kurtulabıliyordu.

Arabayı hibe eden işçide, bağış 
yaptığı kurum da, göreve başlatılıyor
du.

Bunun dışında, gümrüklerden 
Türkiye'ye, araba sokulamıyordu.

Gümrükler zaman içinde, bekleyen 
arabalarla doldu, kaştı.

Belli bir. süre sonra da, araba 
mezarlığı haline döndü.

Gümrüklerde bekleyen arabalara, 
dadanan hırsız şebekeleri, birçok 
arabayı “iskelet haline” getirdi.

Bekleyen arabaların iyileri de çok 
ucuz bir maliyetle, kamu kurumu 
Genel Müdürleri ve yetkilileri tarafından 
kapatılıyordu.

Sonra, otomotiv sanayi liderlerinin 
telkini ve baskısı ile, kamu kurumların- 
daki, yabancı model araçlar, elden 
çıkarıldı.

Ve.. Başta kamu kurumlan olmak 
üzere, tüm yurt, yerli araba ile donatıldı.

Otomotiv sektörü, artık egemendi.
Parayı, altı ay evvel alıyor ve milleti 

sipariş kuyruğuna, sokuyordu.
Böyle bir uygulama ve talep patla

ması, aünyada görülmüş birşey değildi.
Otomotiv sektörü, teşvik edilmeye 

ve gümrük duvarları ile, korunmaya 
devam ediliyordu.

Ama.. Şimdi durum değişiyor.
Yurt dışında oturan Turkler, bir yıl 

vadeli, asgari 50 bir marklık bir hesapla, 
0-5 yaş arası, bir otomobil getirme 
hakkına, sahip oluyor.

Burada, önemli olan arabadan

OTELDE
Temel geç vakit otele girer. 

Yer olup olmadığnı, sorar.
Otel Müdürü “İki kişilik bir 

odada, tek kişilik, yer olduğunu” 
söyler.

Temel, boş olan yerin, kendi
sine verilmesini ister.

Odada yatan kişi, çok titizdir.
Ve otel müdürüne, yanındaki 

boş yatağı, öyle herkese, ver
memesini söylemiştir.

Bunun üzerine, otel müdürü, 
Temel’e:

“Gece yatarken horlarmısın?” 
diye sorunca,

Temel:
"Yok hemşerum, horlamam, 

birden dalarum.” der.

[Sözlü - Yorum |

Yer yüzünde, hakça adğıtılmış, 
Tek-şey! ÖLÜMDÜR.

“BAİLEY”

SAYIN GEMLİK HALKINA DUYURU
Hastanemizde 1 ambulans mevcuttur. 

İlçemizin nüfusunun özellikle yaz aylarında art
ması, buna paralel olarak da hasta yoğun
luğunun fazlalaşması nedeniyle hastane 
Derneği marifetiyle ikinci bir ambulans alınması 
planmakta ve bunun için de sayın halkımızın 
maddi yardımlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 
amaçla Gemlik Vakıfbank Şubesinde 2002169 
nolu hesap açtırılmıştır. Yardım yapmak 
isteyen vatandaşlarımızın bu hesaba para 
yatırmalarını ve dekontlarını da 
Baştabipliğimize göndermelerine rica ederim 

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

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

ziyade, yurt dışında çalışan vatan
daşın, dövizinin ülkeye getirilmesidir.

Hükümet, komş
siyasi ve ticari ilişkilere” girdi.

Bu durum, bazı Batı ülkeleri ile, süper
u

e getirilmesidir.
ülkelerle, "olumlu

güçlerin hoşlarına gitmiyor.
Artık, (IMF) Kredileri ve yabancı 

bankaların tonları, eskisi kadar rahat 
akmayabilir.

Bedelsiz oto ithalatı, bazı sanayi 
devlerinin ve bazı sendikaların, hoşuna 
gitmeyebilir.

Bazı medya grupları da, bunları 
hükümete karşı, kışkırtabilir.

Ama... Türkiye, araba ile birlikte, bu 
dövizi, getirmek zorundadır.

Ne kadar doğru bir söz.
Güzellik herkeste , ayn ayrı.
Zengin ve fakirler bu haksız dağıtımın, 
en güzel örneği. *
Akıllılar ve aptallar kadar bile, değerli 
değil.
Allah, yaşarken herkesi serbest bırak
mış.
Ama.. Ölüm anında yine eşitlemiş.

“Ahmet Emin Fidan’dan” 
“ÖĞRENCİYİ AHİN 

SINIFA KOYMUŞLAR, 
İLLE DE TENEFFÜS!” demiş.

KRAL ÇIPLAK
Demokratik Sol Partili Milletvekili 

Erdal Kesebir, “Ecevlt’lerln gücü 
iktidar olmaya yetmiyor, örgütün 
gücü de gerekli” deyince, hedef 
adam oldu.

DSP’II Milletvekili kendisini, "Ben 
sadece kral çıplak dedim” diye 
savundu.

Hikayeyi bilirsiniz.
Vaktiyle, bir kral, en güzel elbi 

senin, kendisine dikilmesini ister.
Usta terziler bulunur.
Terziler ve kralın etrafı "olmayan 

kumaşla dikilen elbiseyi" krala giy
dirirler.

Netice de, kral bu kıyafetle, 
halkın içine çıkar.

Halkın büyük bölümü korkudan, 
bir bölümü de nezaketten, krala 
çıplak olduğunu söyleyemez.

Ama... Bir çocuk, basar yay
garayı.

A.. "Kral çıplak". Bakın, "kral 
çıplak dolaşıyor".

Sonunda, kral da işin farkına 
varır.

Orasını, burasını öntmeye çalışır.
Evet.. İşte hikayemiz bu kadar.
Şimdi, gelelim Demokratik Sol 

Partiye.
Bize göre, (DSP)li milletvekili, 

doğru söylüyor.
Daha başka, sıkıntılara da 

değiniyor.
Son seçimlerde, “bize güven 

Türkiye” diye yola çıktık.
Ama... “Kendi aramızda, güven 

anlayışını yerleştiremedik.” diyor 
Sayın Erdal Kesebir.

Bu konuları, sayın genel Başkan 
ve eşine anlatmak için, randevü 
istediğini ama hala bir görüşme 
imkanı bulamadığını belirtiyor.

Her halde Sayın Milletvekili 
Genel Baş kanına “Kral Çıplak” 
diyecekti.

Ama... Bu imkanı bulamadı.
Yakın bin zamanda, bu partide 

kral çıplak diyenlerin sayısı arta
cak.

Kralın çıplak mı, giyinik mi 
olduğunu hep birlikte göreceğiz..

TE/EKKUR

Hastanemizin bir hasta

odasını donatan

Gemlik Sürücü Kursu

Sahibi

AHMET UJLU ıja
tefekkür ederiz.

S.S.K Gemlik Hastanesi 
Başhekimi 

Dr. Neşet Ciğeri i

GEMLİK
Gerekli Telefonlar
İtfaiye
Polis imdat
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom

110
155
156 
5131055
5131,879
5131206

Kaymakamlık
Kaymakamlık
Kaymakamlık Ev 
C. Savcılığı 
C. Savcı Yrd.
Emniyet M.

5131051
5131052 
5131053 
'5132954 
5T31028

ULAŞIM
Uludağ Turlum 
Aydın Turizm

5131212
5132077

Hastaneler
Devlet Has.
SSK Hastanesi
Mer. Sağ. Ocağı

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
■Gemlik Taksi

5139200
5132329
5131068

TAKSİLER
5131821
5132467
5133240
5132324

Berlin Duvan’nın inşaasının 35. yıldönümü
Almanya Federal Başbakanı Helmut 

Kohl, Berlin Duvan'nın 13 Ağustos 1961'de 
inşaasının 35. yıldönümü dolayısıyla yaptığı 
konuşmada özetle şöyle konuştu:

SED (Demokratik Alman
Cumhuriyetindeki Sosyalist Birlik Partisi) 35 
yıl önce bugün, tarihte görülmemiş bir 
gayri inbani . sınır oluşturan Berlin 
Duvan'nın inşaasına başladı. Bu nedenle 
özellikle, kaçmak isterken duvarda ve tel

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

5132066
5134503
5131274
5131900
5131286
5131174
5131846
5131353
5131057
5131308
5131133
5131095
5133742
5131507
5131414
5131364
5131411-5130024
5131042
5132360
5131186
5134994

Gemi Saatleri
Yalova -Sirkeci (işgünleri) 

05.50 - 13.05 11 7.00. 
Tatil Günleri 06.30-13.00-17.00

Deniz Otobüsü

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet.

örgülerde yaşamlarını yitirenleri anıyoruz. 9 
Kasım 1989'a kadar komünist yöneticiler 17 
milyon insanı bu şekilde eski Demokratik 
Alman Cumhuriyeti'nde hapis tuttular. 
Ancak, özgürlüğe ve kendi kaderini tayin 
hakkına duyulan özlem onlardan daha 
güçlü çıktı.

1989 yılının sonbaharında başta Leipzig, 
Dresden ve Berlin'in doğusu olmak üzere, 
eski Demokratik Alman Cumhuriyeti'nin

Belediye

Su işletmesi 
İtfaiye 
Muhasebe 
Yazı İş. Md. 
Su Anza

M.

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

diğer kentlerinde de 
köleliğe, eziyete ve vesayet 
altında yaşamaya karşı 
gösteriler yapan cesur 
kadın ve erkekler sonsuz 
saygımızı hak ediyorlar. Bu 
saygı, SED ülkesinde vatan
daşlık ve insan hakları için 
çaba gösteren ve bu yüz
den işkenceye ve takibata 
uğrayan insanlar için özellik
le geçerlidir.

Yapılan bu haksızlığı
sürekli ahmaktan

Yalova -Kabataş (işgünleri) 
07.20-09.45-12.40-15.00-17.15-19.30 
Tatil Günleri 10.20-13.30-16.15-19.00

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

13.00-14.30-16.00-17.30-19.00-20.30

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 513 12 95
Özgaz 514 17 00
Tekgaz 513 1637
Ocakgaz 513 1637
Ergaz 513 88 43
ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Llkltgaz 514 28 41
Yeni Llkltgaz 513 65 00
Alevgaz 513 40 95

Gemlik'te
sinema günleri:

AİLE SİNEMASI
Bu hafta :
Açık Tehlike

Tel: 5.13 13 29

vazgeçmemeliyiz. Bu, 
özgürlükçü demokrasiye 
inanan her vatandaşın 
görevidir. Barış, hayatının 
her alanında bireyin onu
runa gösterilen kayıtsız şart - 
sız saygının olduğu yerde 
başlar.

, KAYIP
Anadolu Üniversitesi 

Eskişehir Açık 
Öğretim Fakültesi 

öğrenci kimlik 
kartımı kaybettim.

Hükümsüzdür:
Nihal ZANA
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DUYURU
11 Eylül 1996 Çarşamba günü 

Saat: 19.00’da Gemlik
Stadyumu’nda yapılacak olan 

GEMLİKİN KURTULUŞ 
ŞENLİKLERİ9 ne

II

tüm halkımız
ŞENLİĞİMİZE KATILAN SANATÇILAR : 
Hakan PEKER

davetlidir

Isefnl- ■; 

Jelaşka 
llrabzc 
teiGemli 
fcetmeni 
frhan ise 
Kdü. 
plçemizd 
leıin Si 
Bıeletınc 
■on, k( 
îefi'inŞubı 
I açar 
fakon'ığr 
jrc koğ 
taaniı öğ

Asuman
Türk Sanat Müziği Korosu 
Gemlik Halk Dansları Topluluğu 
Karagöz Halk Dansları Topluluğu
Sunucu Ateş Böceği ERCAN

Gemlik Belediye Başkanı 
Nurettin AVCI

.BehabiF

■ Gemi 
Ltöinür 
i Mete

Dostane 
sta ü

Ayc 
ç^nıs< 
lenmesi 

I M1A 
Egunc

SATILIK KLİMA
Çok az kullanılmış Beka 
Marka Soğutmalı Satılık 

Klima
21.000 BTÜ/saat 
5300 KCAL/saat 

Kapasiteli
Tel: (0.224)513 52 22 

GEMLİK

KAYIP
Gemlik Nüfus 

Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüz
danımı kaybettim, 

Hükümsüzdür.

ALİ TURHAN

YERLERE
TÜKÜRMEYİNİZ

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

mağazamıza uğrayınız . Çeşitlerimizi görünüz

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

BURSA 2000 - OLAY VE HABER 
gazetelerine vereceğiniz her türlü 

İLAN VE REKLAMLAR için bizi arayın

BİR TELEFONUNUZ YETERLİ

koitFEZ KEkLAm
Gazhane Cadde Beceren Apt. Altı

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

Gemlik’! çok 
seuiyoruz. 

Çocuklarımıza 
güzel.bir

Gemlik
bırakmak
istiyoruz
I Çemllk i H
Turizm ve |

TanıtmaJ>§jneği

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

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

müracatınız yeterli
GEpîŞ' 3ÎLGÎ /c FİYATLAî^ıfîlıZ İÇİP 

3ıR TELEFOnUpÜZ YETERLİ 
NUMAN SİGORTALTD.ŞTİ.

Numan Dursun 
TAM YETKİLİ ACENTA 1

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

Kat: 1 No : 4 GEMLİK

Islar 
sahipli 
padça 
Mithat 
«ûrgûn<

Bizd 
tere hı 
Osmaı 
de...

Sün 
Abdull 
inalda

Sun
Şef 

olanl 
canlar 
' Hûl 
döner 
ve kc 
sürgü 
lüyül 
Eğitin 
cebir 
Sayıı 
Öıha

İn
Ne 

00 an 
onbin 
sim

Bur 
laneti 
lemesi

Ab 
geleni 
tarak 
ranan
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ELEMAN ARANIYOR

pgilim-Sen eski Şube Başkanı Abdullah Çelik Trabzon’a, Gemlik Lisesi Tarih Öğretmeni Hüseyin Özhan KaysUri’yU sürüldü -

■MW', ' 7, v A s®? "1

■ İngilizce bilen
■ İthalat servisimizi yönetecek,
■ Kimya Mühendisi
■ Kimya Teknik Lisesi mezunu elemanlar alınacaktır.

HAFTALIK SİYASİ SAZSTS
Müracaat.: OZAN KİMYA 

Tel. 257 27 98

Derneği Artvinliler

Sanayi-Sen, Birleşik Metal- 
İş Sendikası, Tuncelililer

| Gemlik Eğitim-Sen eski 
Şube Başkanı Abdullah 
Çelik Trabzon'a, Dernek 
üyesi Gemlik Lisesi Tarih 
Öğretmeni H. Hüseyir 
Özhan ise Kayseri'ye 
Jürüldü.

İlçemizde öğretmen- 
[1Merin sendikalaşma
^hareketinde öncülük 
[yapan, kapatılan Eğit- 
|Sen'in Şubesini Gemlik'e 
İlik açarak yıllarca 
Başkanlığını yapan Şükrü 
[Şenol İlköğetim Okulunun 
başarılı öğretmenlerinden

Abdullah Çelik ile Gemlik 
Lisesi Tarih Öğretmeni! 
Hüseyin Özhan, atan
maları için bir istekde 
bulunmadıkları halde , 
okulların açılmasına bir 
hafta kala sjyasi iktidar 
tarafından sürgüne gön
derildiler.

Haklarında hiçbir idari 
soruşturmanın bulun
madığını söyleyen 
Abdullah Çelik, kararın 
memur sendikalaşmasını
durdurmak için
başlatıldığını, kendileri

gibi çeşitli kentlerde 
sendika önderlerinin 
sürüldüğünü söyledi.

Sendikacı iki öğret
menin . ilçemizden 
sürülmesine öğrenci 
velilerinden, öğrenciler
den ve demokratik kitle 
örgütlerinden tepki geldi.

Eğitim-Sen, Atatürkçü 
Düşünce Derneği, CHP, 
Tüm Bel Seri, Tüm Maliye 
Sen, Birleşik Metal İş, 
Sağlık Emekçileri 
Sendikası, DİSK Genel İş, 
Petrol-İş, Tarım Sen,

Derneği, ÖDP temsilci
lerinden oluşan bir komite 
sürgünlerin durdurulması 
için komite oluşturdular.

Komiteden yapılan 
açıklamada, sendikal 
çalışma ve hak arama 
mücadelesinden başka 
suçu olmayan öğretmen
lerin sürgünlerini önlemek 
için çalışacaklarını ve ilk 
olarak imza kampanyası 
başlatacaklarını, daha

Rehabilitasyon ek ünitesi için MTA sondaj önerdi

Ilıca®? olumlu rapor
ı Gemlik Devlet Hastanesi'ne yapılacak olan fizik tedavi ve rehabilitasyon 
bölümünün projesini esas teşkil edecek , Jeojoli - Hidrojeoloji raporları geldi.
t Metajeoloji Mühendisi Zeki Erzenoğlu tarafından hazırlanan rapor, Devlet 
Hastanesi' nin 80 km. lik alanını kapsıyor. Roparda, bu alanın genel jeoloji yapısı 
suların fiziksel ve kimyasal özellikleri araştırıldı.
I Ayrıca sahada bulunan alivyun örtü altında bulunan sıcak suların yüzeye 
çıkışını sağlayan kırık sistemlerin saptanmasına yönelik toprak gazlarının ölçüm - 
lenmesi yapıldı.
B MTA yetkilileri, terme kaplıcalarını fizik tedavi ve rehabilitasyon açısından 
Tıygun olduğunu belirttiler. Haberi Sayfa 3’de

sonra ise geniş kapsamlı 
eylem düzenleyeceklerini 
söylediler.

6 yıl Eğit-Sen ve Eğitim- 
Sen'in başkanlığını yapan 
olan Abdullah Çelik 
başarılı bir öğretmen
.Çelik'in, iki 
ilerlemesi , 
takdir ve

kez kademe 
çok sayıda 

teşekkürü

Tuncelililer Derneğinin düzenlediği 
konserden 424 milyon lira sağlandı

Barış <
2': ’ - Tİiçin umut 

doğdu
Beyin kılcaldamar- 

larındaki bir rahatsızlıktan 
dolayı yurtd.ışında 
ameliyat olması için, 
Kaymakamlıkça, yardım 
toplama kampanyası 
başlatılan Barış Ağırbaş 
için Gemlik- Tunceliler 
Dayanışma Yardımlaşma 
ve Kültür Derneğ tarafın
dan düzenlenen konser 
büyük ilgi gördü.

Geçtiğimiz hafta 
cumartesi gecesi Akyıldız 
Çay Bahçesinde yapılan 
konsere 600 kişi kgtıldı. 
Bilet satışı ve bağışlardan 
424 milyon liranın top- 
landığ gecede ameliyat 
için umut doğdu.

Bugüne kadar 1 milyar 
877 milyon lira bağış top
landığını söyleyen Barış'ın

ve Sanayi Odası'ndan da 
yardım yapıldığını belirten 
Ağırbaş, "ameliyat İçin
gerekli paranın
sağlanacağını umuyo
rum. Yardım kampan
yasının 
büyük 
g ö r d

açılmasında 
desteğini 

ü ğ ü m
Kaymakamımız Orhan
Işın’a, İlçe 
Müdürümüz

Emniyet 
Üzeylr

Ergüven'e, kurum, kuruluş 
ve kişilere teşekkür edl 
yorum.' Kalan paranın 
toplanması durumunda 
önümüzdeki aylarda 
Barış'ın sağlığına kavuş
ması için yurtdışına 
hareket edeceğiz.” dedi.

COŞKULU KONSER
Tuncelililer Derneğinin 

organize ettiği Hacı 
Bektaş Veli Cemevlninde 
desteklediği "Barış'ı 
Yaşatalım" adlı konserde 
Murat Sarıtaş, Meliha 
Bilgili, Tuncelililer Folklor 
Ekibi davetlilere coşkulu 
saatler yaşattı.

babası Kahramanbulunuyor.
Son bir ayda 150 öğret- 

menin sendikal çalış
malarda bulundukları 
gerekçesiyle siyasi iktidar 
tarafından sürgüne gön
derildiğin] açıklayan 
Eğitim- Sen Gemlik Şube 
yöneticileri, bu sayının 
okulların açılmasıyla arta
cağını sandıklarını 
söylediler.

Eğitim-Sen Genel 
Merkezi tarafından Milli 
Eğitim Bakanlığı ile sürgün
ler konusunda
görüşmelerin başlatıldığı 
ve üç günlük süre 
tanındığı öğrenildi. Bu 
sürenin sonunda 13 Eylül 
günü yurt çapında kitlesel 
eylemlerin başlatılacağı , 
20 Ekim günü ise sürgün
lerin yaşandığı illerde mi 
tingler düzenleneceği 
açıklandı.
1996-1997 eğitim öğretim 

başlıyor

Ağırbaş , Almanya'dan, 
da 905 Mark bağış 
yapıldığını, yurtdışındaki 
bağışların devam ede
ceğini söyledi.

Ayrıca Bursa Ticaret

Altın

botlar dolandırıcılarıHAFTAYA BAKIŞ
yakalandı

Kurtuluş
gunumuz

Okullar

Pazartesi günü

74. yıldönümünde büyük 
şenlikler düzenlendi 

Yarın
Kumla ’da

O Kadri GÜLER
Sürgünler

İslamcı kesimin yücelttiği, demokrat düşünceye 
sahiplerin ise zalim olarak adlandırdığı OsmanlI 
padişahı Abdulhamit’in Vatan Şairi Namık Kemal’i , 
Mithat Paşa’yı Magosa zindanlarına, Taif Adasına 
sürgüne gönderdiğini tarihimizden hep biliriz.

Bizde siyasi iktidarlar, kendileri gibi düşünmeyen
lere her dönemde sürgünü reva görmüşlerdir. Bu 
OsmanlIda da beyleydi, Cumhuriyet Döneminde 
de... '

Sürgünü öğretmenlik yaşamında tatmış biri olarak 
Abdullah Çelik ve Hüseyin Özhan kardeşimi kutla
maktan başka birşey gelmiyor elimden.

Sürülmeleri onların onurlarıdır.
Şeffaf iktidar, konuşan Türkiye diyerek hükümet 

olan DYP, AP’den kalan o eski hastalığını yeniden 
canlandırmağa başladı.

Hükümet kanadında SHP veya CHP’nin bulunduğu 
dönemlerde sürgünler yaşanmıyordu. Demokrasiye 
ve konuşma hürriyetine sahip çıkan DYP’ililer, bu 
sürgünlerde bizim hiçbir günahımız yok diyemezler. 
Büyük bir olasılıkla, DYP ilçe örgütü, zammın Milli 
Eğitim Bakanı Turhan Tayan’ın Gemlik'e geldiğinde 
cebine koyduğu mektubunda, bu iki isme yer verdi. 
Sayın Tayan, giderayak 28 Hazlran'da Çelik ve 
Özhan'ın sürgününü gerçekleştirdi.

Bravo doğrusu siyasilerimize.
Ne de olsa o eski hastalıklar unutulur mu? 1970- 

80 arasında AP iktidarları zamanında sırf solcu diye 
onblnlerce öğretmeni karda kışta oradan oraya 
süründürenler bunlar değil miydi?

Bunlar, Abdullah Çelik’in bir sicilen baksınlar, kaç 
tane teşekkür, kaç tane takdir, kat tane kıdem iler
lemesi almış.

Abdullahcığım,'üzülme sen, 1976'da başıma 
gelenler şeninde başına geldi. Ben, dünü anımsa
yarak sendikal mücaledeki katkımdan olayı hiçbir 
zaman yüksünmedim. Sürgünüm onurum oldu. Beni 
sürgüne yollayanlar yıllar sonra seni de yolluyorlar. 
Bir Abdullah gider on tanesi gelir. Abdullanlar bitmez

Gemlik'in düşman 
işgalinden kurtuluşunun 
74. yıldönümünü yarın 
törenlerle kutlayacağız.

Törenler, saat 08.30'da 
şehrin doğusundaki çam
lıktan top atışı ve fab
rikalar ve limandaki gemi
lerin çalacakları bir 
dakikalık siren sesi ile 
başlayacak.

Kaymakamlıkta saat 
09.15-09.45 arası 
Kaymakam , Garnizon 
komitanı ve Belediye 
Başkanı kutlamaları kabül 
edecek.

Daha sonra tören 
sahasında protokol halkın 
askeri birlik ve kuruluşların 
kurtuluş gününü kutlaya
cak. Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, konuşma 
yapacak.

Kurtuluş şenlikleri ise 
saat 18.00'de Karsak 
Köprüsü yanından şenlik 
yürüyüşü ile başlayacak.

Gece ise ilçe stadında 
şenlik gösterileri yapılacak. 
Geceye Hakan Peker, 
Seçil, Asuman katılacak.

Haberi Sayfa 3'de

alabora
Geçtiğimiz hafta sonun
da başta sağanak 
yağışların ardından çıkan 
fırtına sahillerde bulunan 
botların batmasına ve 
bazılannında parçalan
masına yol açtı.
Pazar gecesi aniden pat
layan fırtına denizde 
demirli bulunan onlarca 
fiber botun parçalan
masına yol açtı.

Haberi Sayfa 3 'te

İlçemizde İlginç bir 
dolandırıcılık olayı 
yaşandı.

İbrahim Gezer, Turgut 
Karakaş, Dursun Çöker adlı 
dolandırıcılar Hacı ve 
Serdar Yusuf adlı 
kardeşlere 40 kilo altını 1.5 
milyar liradan satma 
vaadiyle kandırarak pa 
raları alarak kaçtılar.

Polis, suçluları yakaladı.
Haberi sayfa 3'de

açılıyor
1996-97 eğitim öğretim 

yılı ilçemizde ve tüm yurtta 
16 Eylül 1996 pazartesi 
günü öğrenime başlaya
cak.

kapılarının öğrencilerine 
açacak olan okullarda 
kayıtlarda sona erecek.

Bu yıl, Celal Bayar 
Anadolu Lisesi'ni kazanan 
öğrencilerden 105 kişi kayıt 
yaptırdı. 3 öğrencinin ise 39 
ön kayıt içerisinden en yük
sek puanı alan öğrenciler 
tarafından doldurulduğu 
Okul Müdürü İdrls Aka 
tarafından bildirildi.

DEVLET.

-DEVLET ÇÖKMÜŞTÜR!..

ONA NE ŞÜPHE..

ÇÖKTÜ..

VE..

GÖÇ'TÜ

İnan
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DUYURU
19.00’da GemlikSaat

ŞENLİKLERİ’ ne
tüm halkımız davetlidir

Genel mı

Gemlik Belediye Başkanı
Nurettin AVCI

Sunucu Ateş Böceği ERCAN

prüşmek 
pnayiciler

IDemokrar 

Hodri veb 
■o etmı 
Eşkıyan b< 

■m kurulu ı 
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11 Eylül 1996 Çarşamba günü

Stadyumu’nda yapilacak olan
GEMLİKİN KURTULUŞ

ŞENLİĞİMİZE KATILAN SANATÇILAR 
Hakan PEKER

Asuman
Türk Sanat Müziği Korosu 
Gemlik Halk Dansları Topluluğu 
Karagöz Halk Dansları Topluluğu

ELEMAN ARANIYOR
Büromuzda çalıştırılmak üzer e, 

Meslek Yüksek Okulu Muhasebe
Bölümü mezunu stajer 

eleman alınacaktır.
İlgilenenlerin büromuza şahsen 

başvurmaları rica olunur.
Mahir Gencer

Yemjnli- Mali Müşavir
Adres : A kıtlar İş Merkezi K. 2 

GEMLİK

KAYIP
Gemlik Vergi 
Dairesinden 

aldığım Öliveti, 
CRF 3208'T model 
9202SL006550 SİCİL 

ndlu yazar kasama 
ait ödeme 

kaydedici cihazlara 
ait kullanım 

levhasını kaybet
tim. Hükümsüzdür.
Ahmet KENAR

Gemlik Kaymakamlığı 
Sağlık Grub Başkanlığı 

Gemlik Devlet Hastanesi Döner Sermaye Saymanlığı 
Satın Alma Komisyonu Başkanlığından

Hastanemizin yiyecek malzemeleri ihalesi 84/8213 sayılı kanunun 29-A 
maddesi müteakip maddelerine istinaden KAPALI TEKLİF USULÜ'yle eksiltmeye 
konulmuştur. İhale 18.09.1996 ÇARŞAMBA günü Gemlik Devlet Hastanesinde 
yapılacaktır. İhale ile ilgili idari ve teknik şartnameler Gemlik Devlet Hastanesi 
Dönersermaye Saymanlığında ücretsiz görülebileceği gibi istendiği takdirle 

250.000 TL.- bedelle temin edilebilir.
İsteklilerin idari ve teknik şartnamede istenilen belgelerle birlikte hazırlaya

cakları teklif mektupları ihale saatine kadar Dönersermaye Saymanlığımıza 
vermeleri postadaki gecikmelerin kabul edilmeyeceği ilan olunur. j

CİNSİ MİKTARI
Kuru Gıda 46 KALEM

GEÇİCİ BEDEL TUTARI
37.469.400

GEÇİCİ TEMİNATI

1.248.980.000 1
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GEMLİK

Osmaniye, Hisar, B. Pazarı, Orhaniye, Kayhan, Yeni ve Cumhuriyet 
Mahallesi Muhtelif sokakların Granit ve Betonparke kaldırım inşaatı (96/5) 
yapım işi 2886 sayılı yasanın 8.1. maddesinin (a) fıkrası hükümlerine gör e .12, 
09.1996 perşembe günü saat 11.00'de Emanet Komisyonu huzurunda ihale 
edilecektir.

1- İşin keşif bedeli 3.999.500.000.- TL olup geçici teminatı 120.000.000.- 
TL.

2- İhaleye.girmek isteyenlerin yapı tesis ve onarım işleri ihalelerine 
girme yönetmediğindeki hükümler içinde ibraz edecekleri belgeleri ile 
müracaat etmeleri gerekmektedir.

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

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

5- İhaleye katılmak için son müracaat 11.09.1996 günü saat 16.00'ya 
kadardır, ■ <

6- Postaile yapılacak müracatlardaki gecikmeler dlkVâte alınmaz.

CİNSİ ____
Kuru Gıda
Basın 1996/17

İHALE TARİHİ
18.09.1996

SAATİ
10.00'da

TEŞEKKÜR

Batın: 1996/18 İnş. Müh. Nurettin aVci 
Belediye Başkanı

Oğlum Barış' ın yurtdışında yapılacak ameliyat ile sağlığına kavuş
ması İçin gereken maddi yardımın sağlanmasında destek veren ve 
kampanya açılmasını sağlayan Gemlik Kaymakamı Nurettin Avcı ve

Emniyet Müdürü Üzeyir Ergüven'e; konser düzenleyerek destek 
sağlayan Gemlik Tunceliler Derneği ile Gemlik Hacı Bektaş Cemevli
Yöneticileri ve ayrıca geceye katılarak yardım ve destek sağlayan1

Gemllk-.halkına şükran ve saygılarımı sunarım.
& Babası Kahraman Ağırbaş

। Yeniogr 
I Yaklaş ı 
kapılarına k
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Rehabilitasyon ek ünitesi için MTA'sondaj önerdi

Ilıca’ya olumlu rapor
Gemlik Devlet Hastanesine yapılacak olan Rehabilitasyon Ek 
Ünitesi için Terme Kaplıcasının Termal ve Mineralli su bulma 
olanaklarını araştırmak ve sondaj yeri ile derinliğini belirlemek 
amacıyla MTA Jeoloji Mühendislerinden Zeki Erzenoğlu tarafından 
hazırlanan çalışmalar sonuçlandırıldı.
Raporda,. Gemlik Devlet Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
bölümünün ihtiyacı olan sıcak suyu aramaya yönelik 80 km2’lik 
alanın jeoloji hidrojeoloji etüdü yapıldı.
Gemlik Devlet 

Hastanesine yapılacak 
olan Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon 
bölümünün projesine 
esas taşkil edecek, 
Jeoloji-Hidrojeoloji etüd 
raporları geldi.

Gemlik Devlet
Hastanesi Koruma

Derneği adına
Başhekimlik tarafından 
MTA Genel Müdürlüğü 
ile yapılan ücretli 
sözleşme sonucu 
gerçekleştirilen çalış
maların sonuçları 
geçtiğimiz hafta Devlet 
Hastanesi Baştabipliğine
sunuldu.

74. yıldönümünde büyukşenlikjer düzeni ÖML
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Güzel Gemliğ'imizin 
düşman işgalinden kur
tuluşunun 74. yıldönümü 
yarın törenlerle kut
lanacak.

Sabah saat 8.30'da 
kutlama törenlerine 
şehrin doğusundaki 
Çamlık'tan top atışı ile, 
fabrikaların ve limanda
ki gemilerin çalacakları 
1 dakikalık siren ile

Çarşı Deresi üzerinde 
yapılan araç ve yaya 
köprülerinin açılış töreni 
düzenlenecek. Saat 
11.30'da ise; Karsak 
Deresi üzerinde yapıla
cak olan köprünün 
temelleri atılacak.

Gemlik Turizm ve 
Tanıtma Derneği tarafın
dan bu yıl İkincisi düzen
lenen “Bir Zamanlar

Saat 9.15 - 9.45 arası
aymakamlıkta, 
aymakam, Garnizon 
omutanı, Belediye 
aşkanı kutlamaları 
□bul edecek.Heyetin 
jren sahasındaki yerini 
İmasından sonra, pro- 
jkol, halkın, askeri birlik

kuruluşların kurtuluş 
gününü kutlayacak. 
Daha sonra günün 
anlam ve önemini
belirten konuşma
Belediye Başkanı
Nurettin Avcı tarafından
yapılacak.

Geçit töreninden 
sonra bir askeri manga 
Yüzbaşı Şehit Cemal'in 
mezarına çelenk koya
cak ve saygı duruşunda 
bulunacak. Daha sonra 
İse Belediye Başkanı 
meclis üyeleri ve encü
men üyeleri, Garnizon 
Komutanlığna giderek, 
şehir adına şükran 
ziyaretinde bulunacak.

AÇILIŞLAR
Kurtuluş kutlamaların

dan sonra saat 11,00'da

Gemlik” konulu fotoğraf 
sergisi ise saat 13.00'da 
açılacak.

Saat 18.00'da ise 
şenlik yürüyüşü Karsak 
Köprüsünün önünden 
başlayacak.

Bu yıl İlçe Stadında 
yapılacak olan şenlik 
gösterileri, saat 19.00'da 
Karagöz Halk Dansları 
Topluluğu'nun oyunlarıy
la başlayacak. Saat 
19.30'da ise Türk Sanat 
Müziği Korosunun 
şarkıları ile devam ede
cek şenlikte, sırasıyla, 
sctat 20.oo'da Gemlik 
Halk Dansları Topluluğu 
'nun gösterileri, 20.30'da 
Gemlik Belediyesi Sanat 
ve Kültür Derneği Sanat 
Müziği Korosu'nun 
şarkıları, 21.oo'de Pop 
Müzik Sanatçısı Seçil, 
21.45'de Türk Halk 
Müziği Sanatçısı 
Asuman, 22.30'da 
havai fişek gösterileri ve 
saat 23.00'de Pop 
Müziğn ünlü ismi Hakan 
Peker'le sona erecek.

"UnCA mO3iLYA 
ve Ahşap sarayİ

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

İtinalı ve Kaliteli işçiliği ile 
Hizmetinizdeyiz.

P1,”a«ye Mah. Faza» Cad. Günej Sok. No» GEMLİK
M Fax t (0.224) 612 (W 73

142 Milyon liraya yap
tırılan ve 80 km^'lik bk 
alanı kapsayan 
incelemede, bölgenin 
genel feoloji yapısı 
,suların kimyasal ve fizik
sel özellikleri araştırılıdı. 
Ayrıca sahada bulunan 
alivyon örtü altında 
bulunan sıcak suların, 

yüzeye çıkışını sağlayan 
kırık sistemlerin saptan
masına yönelik toprak 
gazları ölçümleri yapıldı.

Mayıs ayının başında 
yapılan çalışmaları MTA 
Jeoloji Mühendisi Zeki 
Erzenoğlu gerçekleştirdi. 
MTA enerji hammade 
Etüd Arama Dairesi 
tarafından- yürütülen 
çalışmalar sonunda hazır
lanan raporda hastaneye 
ait kaplıca mevkiindeki 
sözkonusu arazide, son
dajlı çalışmalarla, sıcak su. 
bulmanın mümkün 
olduğu belirtildi.Raporda, 
sondaj yapılması önerildi.

Devlet Planlama 
Teşkilatı tarafından kabul 
edilen ve 1997 yılına 
kadar programa alınan, 
ancak, proje çalışmaları 
yapılmayan Termal 
Tesislerinin önümüzdeki 
günlerde ele alınabilmesi 
için Bursa
Milletvekillerinden yardım 
beklediklerini belirten 
Devlet Hastanesi 
Başhekimi Vedat ÖJcter 
"Rehabilitasyon Ünite 
mizin DPT'den geçmesi ve 
programa alınabilmesi 
için Bursa Milletvekillerinin 
bugüne kadar büyük 
desteğini gördük. Bu 
dessteğin devam etmesi
ni bekliyoruz. Raporun 
hazırlanmasında maddi 
destek sağlayan kuru
luşlara da teşekkür edi 
yorum" dedi.

Yağışlar 
yararlı 
oldu
Son günlerde tüm 
Türkiye'yi etkisi altına alan 
yağmurlar, İlçemizde 
zeytin üreticisinin yüzünü 
güldürdüı
Temmuz ve Ağustos ayının 
yeterli yağışlı geçmediğini- 
bildiren ilgililer, zeytinde 
kaliteyi yükseltecek olan 
yağışların üç gün süreyle 
toprağa yeterli miktarda 
düştüğünü belirterek, 
"Üreticinin yüzü güldü. Son 
zamanlarda elinde İmkanı 
olan üreticiler, traktörlerine 
aldıkları 3-5 tonluk tanker
ler ile zeytin ağaçlannı 
sulayarak kaliteyi yükselt
meye uğraşıyordu. Buna 
olanağı bulunmayanlar İse 
yağışları bekliyorlardı. Son 
yağışlar üreticiyi sevindir
di" dediler.

Kumla’da 
botlar 
alabora

Uç gündür yağan yağ- 
murlar dan sonra esen sert 
rüzgarlar sonucu denizde 
çıkan fırtına başta Küçük 
Kumla olmak üzere tüm 
Şdhiferdeki sandal ve bot- 
ların batmasına neden 
oldu

•• İ^çızar gecesi Gemlik 
Körfezinde başlayan sert 
t^zğarlar kıyıya yakın yer
lerde demirli olan sandal 
vö. botların batmasına 
pedön oldu.
| Kıyıya vuran onlarca 
.fiber tekne den bazıları 
^parçalandı.

Tekne sahiplerinin gece 
çıkan fırtınadan habersiz 
.çlmaları nedeniyle zararın 
i.Öüyük olduğu öğrenildi.

Aitm

dolandırıcıları 
yakalandı

İlçemizde ilginç bir 
dolandırıcılık ola$ı 

•geçtiğimiz günlerde

■İKhdı.
__ brahim Gezer, Turgut 
Kdrakaş, Dursun Çöker 
adlı dolandırıcılar. Hacı

ve Serdar Yusuf 
:;gd)ı kardeşlere 40 kilo 
::^ltlhı 1.5 milyar liraya 
satmak için anlaştıktan • 
sonra parayı alarak kayı
plara karıştılar.

Polis karakolu önünde 
buluşan satıcılar, Yusuf 
kardeşlerden parayı 
aldıktan sonra “bekleyin 
altını getireceğiz” di 
yerek kaçtılar.

. “2 Dolandırıcıları 
Yalova'da yakalayan 
polis, sorgulamalarından 
sbhra Adliye'ye sevkedil- 
di,...

Gonca YERLİYURT ==
BUNLARI YAPMADAN ÖLMEYİN!

Eylül hüzün zamanıdır. Ama yeni başlangıçları 
da beraberinde getirir kimi zaman. Öyle olması 
umuduyla bu dünyadan çekip gitmeden yap
manız gereken bazı şeylerin hatırlatmak istiyo
rum'.

Bunlar aslında benim önerim değil, Amerikalı 
uzmanların öğütleri . Kulak verip vermemek ise 
tamamen sizin elinizde:

Şimdi bunları sıralıyalım:
1) Atalarınızın memleketini ziyaret edin.
2) Bir çocuğun bulabileceği bir yere 1 dolar 

bırakın.
3) Büyük Kanyon'un üzerinde helikopterle 

uçun.
4) Geri almayı düşünmeden bir arkadaşınıza 

borç verin.
5) Seville Roy'dan kendinize bir kıyafet edinin.
6) Venedik'teki büyük Kanal'da gondolla gez

inti yapın.
7) Bir sınıfa ders verin.
8) Macchu Picchu harabelerinin üzerinde 

güneşin doğuşunu izleyin.
9) Hayatınızda bir kerebile olsa ağaç dikin.
10) Bir Concorde uçağında seyahat edin.
Tl) Çin Şeddi üzerinde durun.
12) Kendi biranızı kendiniz yapın.
13) Milano'daki La Scala'da bir opera izleyin.
14) Fransızca konuşmayı öğrenin.
15) Serengeti üzerinde balonla seyahat edin.
16) Bir avukata bağlı kalrn.
17) İnsanların içinde sevdiğinizi tutkuyla öpün.
18) Saint Andrews'deki Old Course sahaların

da Golf oynayın.
19) İdoha'daki Snake Nehri'nde kano ile akın

tılara meydan okuyun.

hA.=TAflıflffOh3ETt . ZEBERCETCOŞKİ^

Tarih içinde Gemlik ve Havalisi

GEMLİK’TEKİ TARİHİ EVLER
OsmanlI İmparatorluğu Bizans'tan 

aldığı yerlere ilk günlerden itibaren Tükleri 
iskan ettirmeye başlamıştı ama İç 
Anadolu'dan ara ara gelen bu Türk 
Ahalinin Gemlik Şehri içine yerleştirilmeleri 
kolay olmadı. Nüfusun tümü Rumlardan 
ve Ermenilerden oluşuyordu, Türkler bu 
Rumlar ve Ermeniler arasında barına
madılar. Ancak 18. asırdan sonra usul usul 
şehir içine girmeye başladılar.

Türk ahali önce şube altına düşen 
Kulaktaşı adı verilen semtte mekan 
tutabildiler, çünkü deniz kıyıları dolu idi, 
hem de oralarda barınamazlardı. Rumlar 
ile Ermeniler kendi görenekleriyle, öylesine 
bir birlik oluşturmuşlardı ki, OsmanlI 
ülkesinde yaşadıkları halde adeta bir 
Yunan kolonisi halinde özgürce yaşam
larını sürdürüyorlar, kiliselerine gidip geli 
yorlar, en güzel evlerde onlar oturuyor
lardı.

Bu güzel evlerden hala ayakta duran
lar hakkında Gemlik eşrafından Sayın 
Salih Erçek bize şöyle bilgiler verdi:

"Biz Gemlik'e Yunan işgali sırasında 
geldik." diye başladı anlatısına Salih 
Amcamız.

"İşgal sırasında geldik ama konuştuğu - 
muz, görüştüğümüz kişileri anlattıkları 
şeyler hep aklımdadır. Deniz kıyısını 
süsleyen o güzelim evleride hiç unutmam. 
Bir kısmı yıkıldı o evlerin, yerlerine apart
manlar yapıldı. Kalanlardan Çıpa Cemil 
Bey'in evi var (şimdi Sayın Danış Ekim otu - 
ruyor) orası bir doktorun eviymiş.

Atatürk Okulunun oradaki o eski büyük 
ev ise, mübadeleden sonra Dramalı

Hüsnü Bey'e verilmiş. Bu evin hazin bir 
öyküsü var. Çok zengin bir Rum tüccar 
kızına düğün hediyesi olarak yaptırmışmış 
o evi. Ama Paris'e doğru halayına çıkan 
yeni evliler yolda bir deniz kazasında ha 
yatlarını kaybetmişler. Evde öylece 
kalmış.

Böyle işitmiş Salih Amcamız.. Ben bu 
evin içini görmedim ama çocukken 
saçaklarındaki oymaları hayranlıkla 
seyrederdim. Sokak kapısı aralık kaldığı 
zamanlar ise sarayları andıran oymalı tra- 
bazanlara, mermer merdivenlere bakar 
bakar düşlere dalardım. Tavanlarda renkli 
süslemeler vardı, nakışlar vardı.

Dramalı Hüsnü Beyin evi, onu yaptıran 
zengin Rumun zamanında olduğu gibi 
yine yalnız, yine boş ve yihe terkedilmiş. 
Yağnurun karın fırtınanın öylece çöküşü 
bekliyor. ,•

Oradan her geçişte yüreğim sızlar.Hem 
sadece o da değil.. Bilinçsizce yerle bir 
edilmiş onca tarihi yapı, yer altından 
çıkartılırken telef olmuş. (Kimileri müzeye 
verilmiş de olsa) O güzelim sanat eserleri 
dinamitlerle havaya uçurulmuş.

Milletler bir,birleriyle savaşıyor bile 
olsalar, sanat eserlerinin hatta ağaçların 
ne suçu var bunda?..

Eskiden Gemlik sokakları ağaçlarla 
dolu idi. Ben bile anımsıyorum kimilerini. 
Dut ağaçları, akasya ağaçları, ulu ulu 
çınarlar vardı.

Ağaçlar yaşlandılarda kurudular diye
lim yerlerine yenilerini niye oikmedik 
acaba?

Haftaya : "Yunan Kuvvetleri Çekilirken “



u u

11 Eylül 1996 Salı Gemlik KÖRFEZ

;3

Barış, hemen şimdi!”

Yılmaz AKKILIÇ

Geçen cuma akşamı Eğitim Araçları 
Salonu'nda “barış” konulu bir paneli 
yönetmem istenmişti. panel, 
öncülüğünü Özgürlük ve Dayanışma 
Partisi'nin (ÖDP) yaptığı Bursa barış 
Platformu'nun düzenlediği “Barış 
Haftası" etkinliklerinin sonuncusu idi.

Bursa milletvekilleri Ertuğrul 
Yalçınbayır ve Ali Rahmi Beyreli ile ÖDP 
MYK Üyesi Prof. Dr. Gencay Gürsoy, 
TMMOB ve İnsan Hakları Vakfı Başkanı 
Yavuz Önen, HADEP MYK Üyesi Selim 
Okçuoğlu “barış” üzerine görüşlerini 
açıkladılar.

Önceden katılacakları açıklanan 
Bursa Milletvekili Yahya Şimşek'le 
gazeteci Hakkı Gerçek -birincisinin 
önceden haber verdiği, İkincisinin ise 
öğrenemediğim- özel nedenleriyle 
gelemediler.

Beyreli ve Yalçınbayır'ın savunduk
ları görüşler, sanırım genel ka bulün 
biraz veya bir hayli ötsinde kaldı, birin
cisi, bir bakıma izleyen çoğunluk tarafın
dan, Prof. Gürsoy'un tanımlamasıyla 
“MHP çizğisi"ne yakınca bulundu. İkin
cisi, galijöa biraz da kendini zorlayarak 
olaya ‘/RP penceresi”nden bakmaya 
çalışmakta direnmesi nedeniyle en 
yoğun ve eleştirel soruların yöneltildiğ 
kişi oldu. Özellikle Adalet Bakanı Şevket 
Kazan'ın gerek “Sivas katliamı” ertesin
deki, gerekse tutuklu ve hükümlüler 
arasında ayırım gözeten tutumu 
dolayısıyla.

Sayın Yalçınbayır'ı ısrarla -ve iyi ki- 
sürdürdüğü “çevre” ve “hukuka saygı" 
konularındaki kararlılığı 
“komünist” bulan DYP 
Gazioğlu, eğer panelde 
koalisyon ortağnı bu kez 

nedeniyle, 
İl Başkanı 

bulunsaydı, 
korurmuydu

bilemem! - Anımsanacaktır, o da 
dönemin İçişleri Bakanı olarak gaf 
üstüne gaf yapmış, çam üstüne çam 
devirmişti Sivas olayı sırasında..t-

TMMOB ve İHV Başkanı Yavuz Önen, 
konuşmasında son derece ilginç veriler 
sundu. Örneğin dünya ölçeğinde elde 
edilen 23 trilyon dolarlık “gayrisdfi 
hasıla”nın 18 trilyonluk bölümüne, 
dünya nüfusunun yüzde 20'sinin el koy
makta olduğunu aktardı.

Bir başka ilginç veri de şu : 
Dünyadaki 358 adet “dolar 
milyarderi”nin toplam geliri, dünya 
nüfusunun yüzde 48'inkine eşitmiş!.,

Sayın Önen, “Gelir dağılımındaki bu 
adeletsizlik devam ettiği sürece, ‘barış’ 
umudu gerçekleşebilir mi?” diye sor
makta haklı olmalı...

ÖDP MYK Üyesi Prof. Dr.Gürsoy, 
“sosyalizmin geçmiş ve güncel konu
munu eleştirel yaklaşımla değer
lendirirken, insanlığın gelecekte, yine de 
“sınıf temeli”ne dayalı “toplumcu” poli
tikalarla, “barış” içinde “gelişme”ye 
kavuşulacağı inancını savundu, 

çevremizi temiz tutalım
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Kavgacı değil, uzlaşmacıydı sayın 
Gürsoy.

Son konuşmacı HADEP MYK Üyesi 
Selim Okçuoğlu, - belki de toplantıya 
hayli gecikerek gelmiş olmasından- 
panelin barışçıl ve uzlaşmacı akışını 
oldukça değştiren bir biçemde konuş
tu. Türkiye'de “devlet” kavramının 
ardındaki zihniyetin, “iç barış”ı tehdit 
ettiğini ve “şiddet”! yöntem olarak be 
nimsediğini savundu.

Bu görüşe Ancak,
“devlef’in etkisi altında kaldığ baskıcı 
ve hatta faşizan zihniyetin sorumlu
luğunu, son zamanlarda adet olduğu 
Üzere “teke indirgemek” ve bilir bilmez 
Atatürk'e saldırmak, bırakınız “barışçı” 
olmayı bir yana, Prof. Gürsoy'un belirt
tiği üzere pek de “akılcı” değil galiba!

Elbette Türkiye Cumhuriyeti'nin kuru
luşunda “İttihat - terakki geleneğinin 
payi verdir, hatta mustafa kemal'in o 
geleneğin izlyicileri “tasfiye” çabalarına 
karşın vardır, yadsınamaz bu.

Ama yaşadığımız dönemde, sorun
ların çzümü hala “Hürriyet - İtilaf 
geleneğinden yola çıkmakta bulmak, 
eğer özel amaçlı değilse biraz “çağdışı” 
olmuyor mu?

Kaldı ki, Uğur Mumcu'nun deyimiyle 
“bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak” 
belki kolay yoldur, ama biraz da “çık
maz yol” dur. Bugün Türkiye, Türk ve kürt 
kökenlileri karşı karşıya getirmekten 
çıkar umanların giderek etkili oldukları 
bir büyük ülke görünümünde. Bilerek 
veya bilmeyerek, ve de olabildiğnce 
“ma’lümat -füruş”luk taslayarak, var 
olan sorunları yoğunlaştırmaktan 
kaçınılmalıdır.

Eğer bir siyasi görüş “sınıfsal poli
tikalar” uygulayacağı söylemlerine 
karşın, siyasetini salt Mustafa kemal 
karşıtlığına, ve O'na yükleme 
kolaylığını yeğledi “ırkçı/şoven” 
anlayışlarla savaşım düzeyine indirge 
yerek sürdümeyi benimseyecek olursa 
- ki, öyle olmayacağını umarım-, ülke 
içinde “bozulan barışı onarmak”tan 
çok, istemeyerek de olsa, “ayrışma” yı 
güdülermiş olur...

Okçuoğlu'nun, “Barışı cılız 
haykırışlarla seslendirmek yeterli 
değildir, kendi kendimizi tatminle 
zaman geçirmemeliyiz” önerisine 
gönülden katılıyorum.

Evet, salt “Barış, hemen şimdi" slo
ganı ve iyi niyetli toplantılarla bozulan 
iç barışı onarmak olbnağı yok. Birşeyler 
yapmak, en hasta da siyasetçileri ısrarla 
uyarmak ve “Devlet benim” zihniyetinini 
etkisini kırmak gerekl

Ama bu, “barış paneli" düzenledik
ten, sonra, soluğu bir yakınının 
“düğün”ünde alanlarla olacak gibi 
değil...

Gemlik’i çok 
seuiyoruz.

Çocuklarımıza 
güzel bir
Gemlik,, 

bırakmak 
istiyoruz

Gemlik 
Turizm ve 

Tanıtma Derneği

Necati Kartal
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Eski Gemlik Evleri Fotoğraf 
Yarışması:

Turizm ve Tanıtma Derneği “Eski 
Gemlik Evleri” konulu bir fotoğraf 
yarışması düzenledi. Dernek, 
Medya S Grubundan, 2000 
Gazetesi'nin desteklediği bu etkin
liğinin amacı öz olarak şöyle açık
lamaktadır:

“Gemlik ve havalisinde bulu
nan, kendine özgü mimarileri ile 
dikkati çeken evlerden bir çoğu 
maalesef bugüne kadar koruna
mamış, betonlaşmaya başlayarak 
zamana yenik düşmüşlerdir.

Bu yapılardan hala ayakta 
olanları fotoğraf sanatçısı gözüyle, 
açığa çıkarmak amacıyla böyle 
bir yarışma düzenleme kararı 
aldık.”

Amaç, çok uygun, Ancak, bura
da bir saptama yapmak, bir eksik
liği gidermek gerekmektedir. 
Gemlik'in halen ayakta olan 
yapılarından öte, tarihsel boyu
tunu aktarmak için “Halen ayakta 
olmayan eski Gemlik mekanlarını 
da” fotoğraf yarışmasına ilave 
etmek gerekmektedir. Çünkü, 
Gemlik tarihine kısaca bir göz 
attığımızda büyük bir zenginlikle 
karşılaşmaktayız.- Inform Ajans'ın 
çıkardığı INFO/BURSA 96 Turizm 
Tanıtım Katalogundan Gemlik tari
hine ilişkin küçük bir alıntı geçmek 
istiyorum.

“Gemlik M.Ö. 7. YY’da Mysia’da 
bir Miletus Kolonisi olarak kurul
muş ve Kios adıyla anılmıştır. 
Heredot’un 5. kitap 122. sayfasın
da ismi geçmektedir. Bu kent; 
Lidyalılar, Persler, Romalılar, 
BizanslIlar, Selçuklular ve 
OsmanlIlar tarafından yönetilmiştir.

Tarih boyunca Kios, Prusa ad 
Mare (Bthynia Dönemi), Cius 
(Roma Dönemi), Gios (Bizans 
Dönemi), Gemilük (Selçuklu 
Dönemi), Civitot (Gemlik’e demir
lemiş Fransız Haçlıları) Gemlik 
(OsmanlI ve Cumhuriyet Dönemi) 
gibi çeşitli değişik isimlerle 
adlandırılmıştır.

Gemlik tersanelerinde, OsmanlI 
döneminde çok ünlü ve büyük 
gemiler yapılmıştır. 1797’de 
yapılan ve 76 topu olan “Beşaret - 
Nüma” ve 1800’de yapılan 
“Fethiye Kalyonları” 1872'de 
denize açılan ve yolcu/kargo 
gemisi olan “Asır* bunlardan 
sadece birkaçıdır. “

Görüldüğü gibi, Lidya, Pers, 
Bizans, SeıçuKlu ve OsmanlI 
hakimiyetinde kalmış olan bu kent; 
Hıristiyan, Müslüman, Fransız, Rum, 
Türk. vb. bir sürü uygarlık geçirmiş, 
üretim yapısı geregı zanaat ıle-işti- 
gal etmiştir.

Zanaatın ileri olduğu bölge 
lerde, mimari ve diğer sanat dal
larının kendini göstermesi olasıdır. 
Bu anlamda "halen ayakta 
olmayan ev ve diğer mimari 
yapılanda” değerlendiımek gerekr 
mektedir.

İşin diğer bir ilginç yanı, 
Gemlik'in neredeyse tarihiyle 
bağlarının kesilmesiyle başla

ta sonra s
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masıdır. Çok gerilere gitmeden, 
yakın tarih olan 1960-70 arası 
Gemlik ile bugünü karşılaştırmak 
bile yabancılaşmaya yeterli ör nek-- 
tir.

1960-70 arası Gemlik -abartılı bir 
tanımlama denebilir belki ama- 
"zeytinyağı, balık ve rakı” kokardı.

Semerciler yokuşu. Lise caddesi 
ve aralara sıkışmış 3-4 katlı sayıları 
15-20'yi geçmeyen birkaç 
kargır/apartman türü bina dışında, I 
Rum ve OsmanlI mimarisine ait 
ahşap evler Gemlik'in dörtblr I 
yanını kucaklıyordu. Rum mimari
sine uygun evlerin altında ambar 
türü bir yer bulunur, zeytin seçme 
işine yarardı. Hemen hepsi klimalı’ 
bir ev kadar serindi.

OsmanlI mimarisine ait evler ise, 
ağa ve bey evleri idi. Evlerin iç ve 
dış mimarisi, ahşap oymalardan, 
renklendirmeye kadar, boğaz 
yalıları ile rekabet edecek 
düzeydeydi. Şimdilerde bir ikisi 
viran halde ayakta...

Sabahları iskelede kurulan balık 
mezatlarında, Gemlik Körfezine ait 
yerli balıklar üretim fazlasından 
oraya gelen vatandaşlara beda
va verilir, hatta bir kısmı denize 
dökülürdü. Bu mezattan kısa bir 
süre sonra Gemlik'in her tarafında 
seyyar arabaları ve arkasında 20] 
30 kedi konvoyuyla seyyar balık 
satıcıları yayılır, her mahalle burum 
buram balık kokardı.

İstiklal Caddesinde iki adet 
minyatür sabun fabrikası, pirina ve 
sabun kokusu yayardı.

Doğal olarak bu tarz yaşam] 
konutlar ve mekanlarlada kendini 
gösteriyordu.

Heryere olduğu gibi, Gemlik'te 
de sanayi tipi yaşam, konutlarıyla; 
insan ilişkileriyle kendini gösterdi: 1 

Jiimai nostalji yapar, eskiyi özler
uk. ।

Sanayi toplumuna direnme! 
kolay değildi ve gerekmiyordu da. 
Ama, beİKi birkaç tedbir alınamaz 
mıydı?

Neden alınmadığı sorusunu ise, 
önce yerel idare, sonra örgütlü 
mesleki kuruluşlar ve kentin ileri 
gelenlerine galiba biraz sormak 
gerekir. Biraz vurdumduymaz mı 
davranıldı? Bu bir suçlama değl, 
burada yaşayan herkes kendince 
sorumlu.

Ama en önemlisi “Turizm ve 
Tanıtma Derneği” gibi Yurttaş insi 
yatifleri ve bu tarz girişimler yoktu.

Belkide uğraşanlara herhangi 
bir'destek gelmediği için yılmışlar, 
Onlar'da işin ucunu bırakmışlardı. 
Demek kı şimdilerde birşeyler 
başladı. Hepimizin gayretiyle daha 
da gelişeceği umuduyla, Gemlik 
Turizm ve Tanıtma Derneğinin etkin
liklerini tekrar aktarmak üzere 
mutlu kalın diyorum.

*Gemlik Turizm ve Tanıtma Derneği 
"Eski Gemlik Evleri"ne ilişkin 
fotoğraflarınızı bekliyor.

Katılma koşullarını Gemlik Halk 
Sigorta acentalığı Hüseyin Ekim

(Tel : 5138664-Fax : 5138864)den ve 
Gemlik Körfez Gazetesinden 
öğrenebilirsiniz.

Gemlik için elele.
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j BİR KAHKAHA

Çılgına dönenlerin, buharlaşırken 
binlerce yıllık yalanları 
çok azlar (!) farkediyor 
[bir-şeylerin sallandığını!

Umut bağlayadursun yıldızlar ötesine 
Granit Kule'nin dalları, budakları!
Sözümüz FİLO-SOFİ!.. Ve çoktaaan 
çözümlendi sırların sırrı!

Dilinin ucuna geleni, 
aklından geçenleri... 
Pöh! Bid kahkaha!.. 
Bir ses ki; bekler mevsimi!

21 Ağustos 1996, Gemlik

MASAL GİBİ
Delhi'den bir zamanlar 
dört mevsim-yedi bahar
Baharat yollarında! ’ 
★ ★ ★

Pekin'den ebemkuşağı halılar 
sanki, ipek böcekleriydi
İpek Yollarında kervanlar!

Düş müydü, buhurdanlar, ıtırlar 
gümüş tepsilerde, Ganj'ın 
melodisine serpilen tozlar!..

★ ★ ★

Ne ki, zamanı savuran rüzgar 
kısık gözlü Hare Krischna!
Hindu kızların kütür kütür memelerinde 
Ganj ağlıyor! Aykırı akıyor sular!
Yanıyor dünya!

25 Ağustos 1996, Gemlik

AY-YILDIZIM
Ne güzelsin
yıldızlara, gökyüzüne 
dalarken gözlerim!

* * *
Onurumsun, kişiliğimsin!

30 Ağustos 1996, Gemlik

ANAP KONGRESİ NE 
SONUÇLAR GETİRECEK

24-25 Ağustos tarihlerinde yapılan, 
ANAP Kongresi, tüm ülkede, ilgi ile izlen
di.

Kongrede dile getirilen, "Yeni Türkiye 
Projesi" inandırıcı bulunmadı.

Çünkü, dört yıl önce, "tantanalı 
Abanat" toplantılarında, kitapçık haline 
getirilen, "ikibine beşkala” ve 
“Değişim” projeleri, raflarda kaldığı için, 
bu yeni projede, İnandırıcı bulunamı 
yor.

Kongre kulislerindeki, bazı yakıştır
malar, çok ilgi çekiciydi.

İstanbul Basınında yer alan, bazı 
sözcüklere, bir göz atalım.

-Bir takım delegeler, ANAP'ın 
“Yaşar-Taşar” partisi olma yoluna 
girdiğini ifade ederlerken,

-Bazı delegelerde, partinin 
“Karadenizlileştiği1’ hususunda 
endişelerini anlatıyorlar.

-ANAP’ın bir bölge partisi haline 
geldiği, ve siyasetin bölgeleştiği 
söyleniyor.

-Bir başka konuda, bu kongrenin 
muhafazakar grup için, “kopma” 
anlamına geldiğidir.

Kulislerde, konuşulan bir başka konu - 
da, ANAP'ın Demokratik Sol Parti oyları 
ile, görüşleri oldu. Yani, ANAP’ın gözü, 
(DSP) oylarında.

ANAP'lılar, (DSP) seçmenini, kendi 
paralelinde görüyorlar.

Bize göre, ANAP’ın oy yüzdesin!, 
MHP ve (BBP) nin başarılı olup, olama
ması, etkileyecek, gibi görünüyor.

Eğer, MHP veya BBP güçlenirse, “en 
çok oy kayması” ANAP’tan ve DYP’den 
olabilir.

(DSP)’nin, koalisyon görüşmelerinde, 
sorumluluktan kaçar bir görüntü verme
si, bu partinin oy kaybına sebeb ola
caktır.

Genellikle, fakir ve fukara vatan
daşlardan alınan bu oyların, büyük bir 
bölümü, ANAP yerine, Refah Partisine 
kayabilir.

Muhafazakar grup ile ipleri kopar
mak üzere olan ANAP, bundan sonra, 
Liberal-Milliyetçi bir çizgi yakalamaya 
çalışacağı kesindir.

Bekleyelim, neler olacak, hep birlikte 
göreceğiz.

MANALI BAKIŞLAR
Temel İstanbul'a yeni gelmiş, 

şehirli arkadaşına dert yanıyordu.
“Uşağım dün otobüste arkada 

oturuyurken, piletçl bir ara, “sanki 
bilet almamışım gibi”, manalı 
manalı bana baktı.

Arkadaşı helen sordu:
"Peki sen ne yaptın?”
"Ben de, sanki “bilet almuşum 

gibi”, manalı manalı ona baktım.
Temel manalı bakışlarla, soru

nunu anlatıyor.
Sevdalı çiftler, birbirlerine hep 

manalı bakıyorlar.
Politikacılar zaten manalı 

bakışmaktan, güzel ve çözüm 
bulucu, konuşmalar yapamıyor
lar.

Ne diyelim!
Allah'tan, bir dileğimiz var.
İnşallah, herkesin dili çözülür.

İPsözlü - Yorum ]

İnsanların en tatsızı, y - ı K >
Hiç değişmeyenidir.

BENJAMİN FRANKLİN

ANAP Lideri, yeni başkanlık döne
minde değişeceğini söylüyor.
Demek ki, bundan sonra, “tatlı” bir 
Genel Başkan göreceğiz.

“BİR DUVAR YAZISI” 
OKULDAN VAZGEÇTİM, 
KAYIT PARASIYLA, 
ÇOCUĞA , İŞYERİ 
AÇACAĞIM.
Adam haklı, kıyafet, ulaşım ve harçlığı 
düşünürseniz, aşağı yukarı küçük bir 
sermayeye kadar gidiyor.

BURSASPOR YÖNETİMİNDE 
(DEĞİŞİM) GEREKİYOR

Bursa, Sanayi de ve Turizm de 
Türkiye'nin en önemli, merkezlerden 
biri durumunda.

Türkiye’ye gelen turist kafilelerinin, 
seyahat programlarında, mutlaka 
Bursa’yı görmek de, yer alıyor.

Ama... Acaba Bursa, sporda aynı 
başarıyı gösterebiliyor mu?

Bize göre hayır!..
Başarıyı yakalamak için, Büyük 

düşünmek ve risk almayı bilmek 
gerekiyor.

Şimdiki Bursaspor yönetimi, 196O’lı 
yılların, "müessese takımlarının yöne
tim kurullarına” benziyor.

Bursaspor’un finansman ihtiyacını, 
otopark ücretleri, yeni yapılacak 
dükkan kiraları ve aidatlar ile, hallet
meye çalışıyorlar.

Tam bir, “tekstil yönetim” kurulu 
havasındalar.

Ellerini, ceplerine atmayı pek 
sevmiyorlar.

Borç bile olsa, paranın nasıl temin 
edileceğini ve bunun nasıl bir yön
temle, geri ödeneceğini “düşünme 
ve uygulama riskini”, almayı sevmiy
orlar.

Şu Kocaelispora bir bakın!
Fenerbahçenin peşinde olduğu, 

Moshe’yi aldı.
Mustafa Denizli'yi, televizsyon 

sunuculuğundan, kopardı.
Ve... Takımın, başına getirdi.
Allem etti., kallem etti. Saffet’! geri 

almayı, başardı.
Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın kaliteli 

yedeklerini, kadrosuna dahil etti.
Faruk gibi, Dabrovski gibi, yıl 

dızldrını asla bırakmıyor.
Antalya’da öyle değil mi?
Kona’yı, Kushe’yi Gençler birliğin

den, kopardı, aldı. Biz neler yaptık.
Bir Madida'yı aldık. O da, son 

derece güçsüz.
Kışın ağır sahada, nasıl oynaya

cak, merak ediyoruz.
Artık büyük düşünmek ve yönetim 

kurullarına, eski Bursasporlu kaliteli 
ve efendi kişileri de, dahil etmek 
lazımdır.

Bu sene, Fenerbahçe Bütçesi, 1.8 
trilyon lira.

Ama.. Risk almayı seven, bir 
yönetim neler yapıyor, görüyoruz.

TEŞHİS
İNSANINI SEVMEZ. KORUMAZ. KOLLAMAZ: 

DA KOVARSAN UZAK ELLERE /, - 
ELOĞLU DA EĞER BÜKER. KULLANIR 
SİLAHLANDIRIR SÂLÂR ÜSTÜNElMSf

C Vitamini hayat veriyor
C vitamini, hücrelerarası harç görevi

ni üstleniyor ve yaraların iyileşmesini 
sağlıyor.

C vitamini bağrsak yoluyla kolayca 
emiliyor, organizmada en çok böbrek 
üstü bezi kabuğunda, beyin, pankreas, 
dalak, böbrek, karaciğer ve kalpte 
bulunuyor, kaslar ve gözler bu vitamin 
yönünden zengindir.

C vitamini fazlası idrarla dışarı atılıyor

ayrıca; C vitamini eksikliğinde, destek 
dokusu ve hücreler arası harç işlevi 
gören maddenin yapımında bozukluk
lar ortaya çıkıyor.

Cvitamini eksikliğinde yaralar geç 
iyileşiyor, kemik, kıkırdak ve dişte bozul
malar oluşuyor ve “İskorbut" hastalığ 
gelişiyor.

C vitamini mümkün olduğunca doğa 
kaynaklardan elde edilmeli. Vitamin kul-

ASOSYAL DEMOKRASİ

Belki'ler, sanki'ler, ola ki'ler 
karalar, griler, yeşiller 
eskiler-yeniler, kirliler-tilkiler... 
Dıgıdık, dıgıdık, dıgıdık!

Dıgıdık, dıgıdık, dıgıdık!
Dıgıdık, dıgıdık, dıgıdık! 
Dıgıdık, dıgıdık, dıgıdık!
Dıgıdık, dıgıdık, dıgıdık!

Dıgıdık, dıgıdık, dıgıdık!
Dıgıdık, dıgıdık, dıgıdık! 
Dıgıdık, dıgıdık, dıgıdık! 
Dıgıdık, dıgıdık, dıgıdık!

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

Kaymakamlık
Kaymakamlık 5131051
Kaymakamlık Ev gj q$2
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
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Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi

5131821
5132467
5133240
5132324

TAKSİLER

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 
513İ 286 ' 
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. Md. 5134521-111
Karayolları 5131308 Su Arıza Yalnız 185
Liman Bşk. 5131133 TÜP DAĞITICILARI
Mal Md. 5131095 Aygaz 513 12 95
Nüfus Md. 5133742 Özgaz 514 1700
Özel İd. Md. 5131507 Tekgaz ■ 513 1637
Tapu Sic. Md. 5131414 Ocakgaz 513 16 37
Müftülük 5131364 Ergaz 513 88 43
Gümrük Md. 5131411-5130024 İpragaz 513 22 59
Tekel Md. 5131042 Habaşgaz 513 45 46
Ver. Da. Md. 5132360 Llkitgaz 514 28 41
İlçe Tar. Md. 5131186 Yeni Llkitgaz ■ 513 65 00
İlçe Seç. Md. 5134994 Alevgaz 513 40 95

Gemi Saatleri
Yalova -Sirkeci (İşgünleri) Gemlik'te

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

* Deniz Otobüsü
Yalova -Kabataş (İşgünleri) AİLE SİNEMASI

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

Yalova -Kartal (İş günleri) Heat
07.30-09.10-10.45 Tel: 513 13 29

13.00-14.30-16.00-17.30-19.00-20.30

lanımı, ne yazık ki son yıl
ların en yaygın modasıdır. 
Ancak, eksikliği duyul
madan, doktorun önerisi 
olmadan, ilaç düzeyinde 
vitamin alınmasının yararı 
yoktur.

Yüksek dozda C vitami
ni alınması, ekonomik 
savurganlığın yanısıra 
böbrek taşı oluşumu, 
ishal, serum osjrojen ve 
ürik asit düzeyinin yük
selmesine neden olabilir.

Sigara içenlerde, 
metabolizma daha fazla 
C vitamini tüketir. Günlük 
bir paketi aşanların kanın - 
da C vitamini, içmeyen
lere göre yüzde 40 daha 
azdır.

KAYIP
Anadolu Üniversitesi

Eskişehir Açık 
Öğretim Fakültesi 

öğlenci kimlik 
kartımı kaybettim.

Hükümsüzdür.
Nihal ZANA
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1996 - 1997 Öğretim Yılı yurdumuzun 
her yerinde lâEylül 1996 pazartesi günü 
açılacak. Yaz tatili boyunca sessiz 
kalan okullar, tekrar öğrencilerin neşeli 
cıvıltıları ile dolacak. Sokaklar, 
kelebekler kadar güzel, şen ve şakrak 
Öğrencilerle yemden canlanacak, 
öğretmenler, tatil boyunca ayrı kalarak 
özlediği sevgili öğrencilerine 
kavuşmanın mutluluğunu duyacaklar.

Bir nhemleketin bağımsızlığı ve 
refahı, o milletin Milli Eğitime verdiği 
önemle ölçülür. Bu itibarlardır ki yemek, 
içmek kadar eğitim ve öğretim de 
hayati bir ihtiyaçtır.

Eğitim ve öğretimin mimarı olan 
öğretmen, sağlıklı, hoşgörülü, 
guleryüzlü, temiz ve intizamlı, dikkatli ve 
takip edici olmalı, güzel konuşmalı, 
çevresinde sevip sayılmalı, mesleğini ve 
öğlencilerini . çok sevmeli, milli 
duygularla mücehhez olmalıdır. Çünkü 
öğretmenlik, bir memurluk değil, aşk ve 
fedakarlık isteyen bir tana mesleğidir.

TAŞIMALI EĞİTİM
Bu öğretim yılında Gemlik köylerinde 

TAŞIMALI EĞİM uygulanacak. Milli 
Eğitim Müdürlüğünce ihale ile tutulan 
rnınibüşlerle öğrenciler köylerinden 

/alınıp İlköğretim okuluna getirilecek, 
/akşam da evlerine götürülecek, 

öğrenci velisi hiçbir ücret ödemeyecek. 
Okula yeni başlayan bir öğrenci 8 yıl 
(Ortaokulu bitirene kadar) bu yöntemle 
okutulacak. Ben, köy ilkokulunu 
bitirdikten sonra ortaokulu Gemlik'te 
okudum. Ev tuttuk, aile ikiye bölündü. 
Maddi imkanımız da yoktu, çok 
zahmet çektik. TAŞIMALI EĞİTİM, fırsat 
eşititliği sağlıyor, fakir, zengin herkese 
aynı şartlarla okuma imkanı veriyor. 
Maddi durumu müsait olmayan köylü, 
çocuğumu okutamadım diye 
üzülmeyecek. TAŞIMALI ESİM KOY 
ÇOCUKLARI için bir nimettir, kıymetini 
bilelim.

Tek öğretmenli, 5 sınıflı bir köy 
okulunda ne derece bir başarı 
sağlanabilir. Bir ders 40 dakikadır. 5

IDRIŞ YAVUZ 
Emekli İlköğretim 

Müdürü

OKULLAR AÇILIRKEN

sınıfa bölününce sınıf başına 8 dakika 
düşer, b.u zaman zarfında ne 
yapılabilir? Çaresizlik yüzünden 
bugüne kadar katlandık.

Çocuklarımız İlköğretim Okullarında 
iyi bir öğretim görecek, sosyal durumları 
gelişecek, . konuşma ifadeleri 
düzelecek, toplum içinde yaşamayı 
öğrenecek, ilerisi için gereken bilgileri 
ranatlıkla sağlayacak.

KİTAP SEÇİMİ
Bu yıl, Milli Eğitim Bakanlığı kitap 

seçimini serbest bırakmış. Öğrenciler 
.değişik yazarların kitaplarını akabilecek. 
Bu da öğretmeni dana çok çalışmaya 
sevk edecek. Bakalım uygulama nasıl 
bir netice veröcek.

EV ÖDEVLERİ
Sevgili meslektaşlarım, ev ödevi 

yermeyiniz, herşeyi sınıfta hallediniz. 
Ödevler, öğrencileri okuldan soğutuyor, 
okuma zevklerini kırıyor. Çünkü ödevler 
başkalar tarafından yapıldığı için 
öğrenci bir şey öğrenemiyor, bu 
sebeplerde strese giriyor. Ödevler, 
çocuğun • kendisi tarafindan 
yapılabilicek şekilde ve araştırmacı 
olmalıdır. Her gün ödev olur mu? Şayet 
ödev verecekseniz, kısa, özlü, 
kendilerinin yapabilecekleri, dersin 
tekrarını gerektir mini ödevler olmalıdır. 
Ben, meslek hayatımda araştırmanın 
dışında hiçbir" ödev vermedim. Ancak, 
her gün 5-10 dakika bir önceki dersin 
tekrarı mahiyetinde uygulama yaptım. 
İyice anlaşılamayan konuları tekrar 
ettim.

Öğretimde en önemli unsur, aralıklı 
tekrardır. Öğretimin beş duyguya hitap 
etmesi gerekir. Ders araçları, haritalar, 
şekiller, şemalar, hikayeler ve fıkralarla 
konunun canlı ve kalıcı olmasını 
olmasını, sağlayanız. Unutmayınız, 
öğretmen aynı zamanda bir artisttir.

Yarım asırlık tecrübesi olan bir 
ağabeyin nasihatleri sizi kırmasın.

Yeni ders yılının tüm milletimiz için 
hayırlı, sağlıklı, ve başarılı olmasını 
dilerim.

T.C.
GEMLİK İCRA DAİRESİ

Dosya No : 996/203.T

GAYRİMENKULUN AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı:
Gemlik tapu sicilinin pafta :33, parsel :227 de kayıtlı Hamidiye mahallesi Ilıca yolu 

mevkiinde kain 933.06 M2 miktarındaki taşınmaz üzerine inşaa edilen ve tapu 
sicilinde katJr'tifakı halindeki kargir apartmanın (B) blok 2/90 arsa paylı 3. normal 
kattaki (5) nolu meskenin bir giriş antresi, ve holü, yarım balkonlu bir salon. Üç oda 
bir mutfak banyo wc bir arada ve ayrıca bir alaturka Wc elektirik ve suyu mevcut 
devamlı sürette mesken olarak kullanılan taşınmaz bilirkişi tarafından 
1.900.000.000.- TL. kıymet taktir edilmiştir. Taşınmaz açık artırma suretiyle satışa 
çıkarılmıştır.

Satış Şartları:
1- Satış 18.10.1996 cuma günü saat 14.00 - 14.20 arası Gemlik İcra 

Müdürlüğü’nde 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 phcı çıkmazsa en çok 
artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle28.10.1996 pazartesi günü aynı yer ve aynı 
saatlerde ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların 
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 mektub.unu 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 İcra ve İflas 
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 1996/996/203.T sayılı dosya 
numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

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

. İcra Müdürü

KÖK^E* OJSE^C
Matbaacılık-Yay incilik- Reklamcılık ve Tanıtım Hizmetleri

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

"Zengin çeşitlerimizi ve farkımızı görün"

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

Serbest Meslek Makbuzu-Kartvizit-EI İlanı-
KÖRFEZ OFSET VE GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ BİR KADRİ GÜLER KURULUŞUDUR

Gazhane Cad. Fikret Oto Elektrik yanı No : 51/A GEMLİK
Tel : 513 17 97 Fax : 513 35 95
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■ İngilizce bilen
■ İthalat servisimizi yönetecek,
■ Kimya Mühendisi
■ I Kimya Teknik Lisesi mezunu elemanlar alınacaktır.

jMüracaat: OZAN KİMYA 
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Iliiçemizdeki sanayiciler, dün Kaymakamlıkta biraraya geldiler

ikonomı itin toplandılar
Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün emirleri üzerine il ve ilçelerde ülke 
ekonomisinin hızlı bir şekilde ileri düzeye taşımak ve kalkınma hızını yükseltmek, üretimi ve 
bhracaatı arttırmak için “Ekonomi Toplantrsı yapıldı

I

IfBaşbakanlık Personel 
ve Prensipler Daire Genel 
Müdürlüğünden 
Kaymakamlığa gelen bir 
yazı üzerine ülke 
ekonomisini süratle ileri bir 
düzeye taşımak ve ülke 
[kalkınma hızını arttırmak 
için üretim, ihracat sefer
berliği konularını 
görüşmek üzere ilçe 
sanayicileri ve ticari 

Genel merkez onaylarsa, Gemlik’te ilk kadın ilçe başkanı olacak. 

’ DSP’de yeni Başkan Belgin Savcı
I Demokratik Sol Parti İlçe Başkanı Serdar 

i Hadimli ve bazı arkadaşlarının yönetimden 
I istifa etmesi nedeniyle yönetimde 
başlayan boşluk devam ederken, yöne

ttim kurulu üyesi Belgin Saycı'nın ilçe 
i başkanı olması için ile başvuru yapıldı.
B Başvuru DSP il başkanlığı ve genel 
merkezce onaylandığ takdirde Gemlik'te 
bir siyasi partinin ilçe başkanı ilk kez kadın 

i olacak.
L____________________________________________

i Uç aydır boş bulunan Gemlik DSP yöne- 
| tim kurulu için bir süre önce parti üyeleri 

arasında yapılan seçimlerde Eşref Eren 
başkanhğnda yeni yönetim oluşturulmuş, 

| ancak il başkanlığının akıl almaz tutumu ile 
i onay gecikince, Eşref Eren görevi bırak

mıştı. Gemlik ilçe yönetim sorununu 
çözmek için bir haftadır, il bazında 
sürdürülen çalışmalar sonucu yeni yöne
timin Belgin Savcı başkanlığında oluşturul - 
masına karar-verildi.

HAFTAYA BAKIŞ
O Kadri GÜLER

Okullar Açılırken
Yeni öğretim yılı dün tüm yurtta başladı.
Yaklaşık 15 milyon çocuk ve genç okul 

kapılarına koştu.
Her yıl değişen eğitim sistemleri ile şamar 

, oğlanlarına dönüşen öğrenciler, bu yıl nasıl bir 
değişiklikle karşılaşacaklarının farkında değiller.

Her değişen eğitim sistemi öğrencileri de 
velileri de şaşkına çeviriyor.

Eğitimde fırsat eşitliğinin yerine ekonomik 
gücün aldığı günümüzde, paralı eğitim güncelliği
ni koruyor.

Eğitimin böylesine akçalı hale geldiği ortam
da velilerin okul derneklerine, eğitim masrafları
na bütçelerinden ayıracakları pay daralıyor.

Okullarda Koruma Dernekleri ve Aile 
Birliklerine, velilerden daha büyük görevler 
düşüyor.

Geçtiğimiz günlerde Gemlik Lisesinde yeni 
Koruma Derneğinin bir usulsüzlük karşısında 
takındığı tavın duyunca mutlu oldum.

Okulun onarımı için İl Milli Eğitim 
Müdürlüğünün açtığı ihale sonucu iş yapılmadan 
1 milyar lira hakedişlerin verilmemesi için verilen 
mücadele zaferle sonuçlanmış.

Eski Müdür Nevzat Gür'ün yapılmayan işler 
için ödeneklerin ödetilmesi için harcadığı çaba, 

f buna karşın Müdür Başyardımcısının verdiği 
mücadele, durumun Kaymakamlığa Koruma 
Derneği yöneticileri tarafından duyurulması, İlçe 
Milli Eğitim Müdürünün işleri yerinde görmesi ve 
ödeneğin verdirilmemesl önemli bir gelişme.

Yeni öğretim yılında ilçenin İhtiyacı olan yeni 
okul gereksinimlerinin karşılanması için siyasile 
rlmlzin üzerine düşeni yapmasını istiyoruz.

Kapalı Spor Salonun tamamlanması ise bek
lentimiz.

Eğitim ve öğretim yılının başladığı bu ilk gün
lerimizde tüm öğretmenlerimize ve sevgili öğren
cilere başarılı bir öğrenim yılı diliyorum.

kurumların yöneticileri ile 
bir "ekonomi" toplantısı 
yapıldı.

Dün saat 11 ,oo de 
Kaymakamlı k makamın
da yapılan toplantıya, 
Kaymakam Orhan Işın 
Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı, toplantıya Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı 
Kemal Akıt, TÜGSAŞ, 
Sunğipek, Borusan,

Kafoğlu, Bak-Tat, BP gibi 
kuruluşların yöneticileri 
katıldılar.

Başbakanlık genel
gesinde ilçemizdeki kısa 
ve uzun vadeli yapılması 
planlanan, veya yarım 
kalmış yatırımların biti 
rilmesi öngörülüyor.

Gemlik çevre yolunun 
bitirilmesi için gerekli olan 
40milyar liranın sağlan

Yağlık 
zeytin 
alımlaiı 
başladı

Zeytinlerin olgunlaş
maya 1 başlaması 
nedeniyle ilçemizde bulu
nan yağ fabrikalar da 
kapılarını üreticilere açtı.

Modern makinalar ile 
donatılan yağ fabrikaları, 
ilk alımlarda yüksek asit 
çıkaran zeytinlerin kilo
sunu 25- 30 bin lira arasın
da alıyorlar.

Eski- teknoloji ile yağ 
çıkarma yerine modern 
makinaları tercih eden 
işletmeler, bu yıl birbirleri 
ile amansız bir mücadele 
içine girecekler

Yeni teknoloji ile 
daha kaliteli ve yüksek 
randımanda yağ elde 
edeceklerini söyleyen 
yağhane sahipleri süratli, 
ekonomik yağ için artık 
günlerce beklemeye 
gerek kalmayacak, 
Gemlik ve çevresi yeni 
teknoloji ile daha sağlıklı 
yağ elde etmiş olacaklar. 

ması, ayrıca temeli atılan 
kapalı spor salonu inşaat 
işinin hızlandırılması 
istenirken, sanayiciler 
askeri haranın ekonomiye 
kazandrılmasını , Gemlik 
belediye iskelesinin balıkçı 
barınağına alınmasını, 
Ilıcak suyun Gemlik'e 
akıtılmasını, Kapaklı ve 
Fıstıklı köylerine yeni İman
lar yapılmasını önerdiler.

Haberi sayfa 3'de

Gemlik 
Lisesi 
Müdürü 
Umurbey’e 
sürüldü
Gemlik Lisesi Müdürü 
Nevzat Gür'ün hakkında 
bir süre önce 
müfettişlerce başlatılan 
soruşturma sonucu, görev 
yeri değiştirildi.
Okul Koruma Derneğinin 
paralarını usulsüz har
cadığı için Okul Aile Birliği 
ve Koruma Derneği 
toplantısında veliler 
tarafından suçlanmış, 
daha sonra hakkında 
Kaymakamlıkça soruştur
ma başlatılmıştı.
İdari soruşturma 
sonucu kınama cezası 
alan Nevzat Gür, 
Umurbey Abdullah 
Fehmi İlköğretim Okulu 
Müdürlüğüne verildi.

O kullara merhaba w ilk ve orta dereceli okullar öğrenime başladı
İlk ve orta dereceli 

okullarda yeni eğitim ve 
öğretim yılı dün başladı.

Yeni öğretim yılının 
başlaması.ve İlköğretim 
Haftası nedeniyle, dün, 11 
Eylül İlkokulunda
Kaymakam Orhan Işın'ın 
da katıldığı bir tören düzen
lendi. Törende eğitim ve 
öğretimin önemi üzerine 
konuşmalar yapıldı.

Haberi sayfa 3’te

Kurtuluş şenlikleri coşkuyla kutlandı

Gemlik'in düşman i Gece ise Gemlik
işgalinden kurtuluşunun 
74. yıldönümü şenlikler le 
büyük coşku içinde kut
landı.

11 Eylül 1996 çarşam
ba günü kurtuluş törenleri 
sâat 09.30'da başladı.

Atatürk Anıtı önünde
saygı duruşunda bulunul
masından sonra İstiklal 
Marşımız söylendi.-

Daha sonra halkın, 
askeri birliklerin bayra
mının kutlamasının ardın - 

-dan Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı günün 
anlam ve önemini 
belirten konuşma yaptı.

Kurtuluş günü prog 
ramı kapsamında Çarşf 
Deresi üzerine yapılan 
köprülerin açılısı da yer 
aldı.

köprülerin açılışı ise 
saat 11,30'da gerçek
leştirildi.

Kamyon 
can 
aldı

Önceki akşam
Mudanya'dan Bursa'ya alış 
v,erişe giden ilçemizin eski 
ayakabı tamircilerinden 
İbrahim Yüksel(80) Gemlik'e 
gelmek için yolun karşısından 
Kuzey Garajına geçerken bir 
kamyonun çarpması sonucu 
beyin kanamasından 
yaşamını yitirdi.

Plakası belirlenemeyen ve' 
olaydan sonra kaçan kam 
yon sürücüsü aranıyor 

İNSANA ŞARAP
ATA ŞARAP
MOTORA ŞARAP ...
DÖVMEK İÇİN, ARAP ..
ŞARAPLA, ARAP
DÜNYANIN HALİ HARAP...
HARAP Kİ; NE HARAP...

İnan

stadında kurtuluş şenlik
leri düzenlendi.

Ateş böceği Ercan'ın 
sunuculuğunu yaptığı 
gecede binlerce Gemlik'li 
stadyumu doldurarak, 
programı büyük bir ilgi ile 
izledi.

Genç popçu Hakan 
Peker'in yıldızlaştığı 
gecede, Gemlikliler, 
Peker'in şarkıları ile 
coşarak, yerlerinde dura
madılar.

Seçil'in playback 
olarak sunduğu şarkılar 
geceye ayrı bir renk 
katarken, Halk Müziği 
Sanatçısı Asuman da 
dinleyenleri . eğlendirdi.

Havaifişek gösteri
lerinin de yer aldığı şenlik
lerde, pop sanatçısı 
Hakan Peker, Kaymakam 
Orhan Işın tarafından 
teşekkür plaketi verildi.

Haberi Sayfa 3’de

72 Nolu Marmarabirlik
Zeytin Kooperatifinde seçim 
heyecanı yaşanacak

Kongre
gunu

72 Nolu Marmarabirlik 
Zeytin Tarım Satış Kooperatifi 
genel kurulu bugün Belediye 
Düğün Salonu'nda toplanı 
yor.

Tek listenin katılacağı 
sanılan genel kurulda, yöne
tim, denetim kurulları ile Birlik 
delegeleri seçilecek. 
Seçilenler 3 yıl süre ile görev 
yapacaklar.z

Haberi sayfa 3 ’te
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KÖŞEMDEN 
Bf | Yılmaz AKKILIÇ

yazı yorum
Necati Kartal

KADIN KADINA KARŞI

Ben yine Saddam’dan yanayım!
“Körfez Krizi"nin patlak verdiği gün

lerdi. O sıralar çalıştığım Olay gazetesin - 
deki köşemde “Ben Saddam’dan 
yanayım" başlığıyla yazmış, ABD'nin ve 
ABD güdümündeki BM Güvenlik 
Konseyi'nin tutumunu eleştirmiştim.

Bana göre, ABD ve ABD güdümün
deki BM Güvenlik Konseyi, modern ve 
ahlak dışı bir “yeni emperyalizm” in 
uygulayıcısı konumundaydılar. Çünkü 
emperyalist emellerini, hiç utanıp sıkıl
madan, “dünya barışı” sloganıyla 
maskelemekteydiler.

Saddam hırlı mıydı? O ayrı konu. 
Ama Birinci Genel Savaş sonunda 
OsmanlI Devleti'ni paylaşanlar, her 
bakımdan birbirinin aynı veya çok 
yakını olan arap alemini, adeta 
cetvelle çizilmiş geometrik sınırlarla 
parçalara ayırırken, aslında bizzat 
kehdilerinin gelecekteki çıkarlarını 
gözetmekteydiler: “petrol”ün kokusunu 
almışlardı çünkü.

1990'larda Saddam adlı bir arap 
lider, güneyinde gerçekten hiçbir doğal 
veya demografik veriye dayanmaksızın 
iletki konulup çizilmiş bir sınırın ötesinde - 
ki Kuveyt Emirliği'ni ilhak etmekte pek 
de haksız sayılmazdı. Eğer Kuveyt 
hanedanı ve o gülünç Körfez emirlik
lerinin maskaralığı olmasaydı, 
Ortadoğu'nun arap coğrafyasında 
bugünkü kaos yaşanır mıydı?

Sanmıyorum...

Bugün değişen ne?
Saddam -yani Irak-, ülkesinin BM 

kararıyla ayrılmaz parçaları olduğu 
kabul edilmiş kuzey ve güney kesim
lerinde egemenlik hakkını kullanamıyor. 
33. paralelin güneyinde ve 36. paralelin 
-şimdi de ABD'nin işine öyle geldiği 
için 35. paralelin- kuzeyinde uçaklarını 
uçuramıyor, ordusunu kullanamıyor.

Ülkesi parçalanmak isteniyor, ama 
Saddam’dan -yani Irak'tan- buna seyir
ci kalması bekleniyor. Olayın Kürtler 
açısından eleştirisi bu yazının kapsamı 
dışında. Kürt halkı, Saddam’ın -yani 
Irak’ın- insafına terkedilmeli ve arap 
egemenliğine rıza göstermeye zorlan
malı mı, yoksa evrensel düzeyde buna 
karşı mı çıkılmalı?

Altını çizerek belirtmeliyim: Bu ayrı 
konu...

Ne var ki ABD'nin ve -son günlerde 
bazı ‘daimi üyeler’in hafiften direnme
sine karşın- ABD güdümündeki BM 
Güvenlik Konseyi'nin Kürt halkının 
güvenliğini korumaktan öte amaçlar 
beslemekte olduğu artık daha belirgin 
biçimde ortaya çıkmaktadır.

Son Saddam-Barzani bağlaşmasın; 
ABD'nin Kuzey Irak'ta çok özel ve ahlak 
dışı bazı politikalarını açık düşündüğü 
ve hatta bozduğu anlaşılıyor. ABD'nin, 
o bölgede tam anlamıyla kendi çıkar

larına bağımlı bir “kürt cuntası” 
aracılığıyla petrolü tam denetimi altına 
almayı tasarladığı gün yüzüne çıkmış 
durumda -şimdi Irak kuzeyi, ya sonra?- 
İnsan ister istemez, kumar makinesine 
“bir koyup üç alma” umuduyla -hatta o 
deyimle- Türkiye'nin balıklama bir kao
sunu içine atıldığı. yakın geçmişi 
düşünüyor. Dönemin cumhurbaşkanı 
merhum Özal, Musul ve Kerkük'ün 
- veya bunlardan birinin, ya da 
münasip bir bölümünün- denetimini; bir 
bakıma OsmanlI'yı yeniden ihya etme 
düşleriyle açık açık “paylaşım 
masası”nda yer kapma hevesine 
kapılmıştı, anımsayacaksınız.

Yani Türkiye, emperyalizme karşı ilk 
“ulusal.bağımsızlık savaşımı' nı vermek
le övünen Türkiye Cumhuriyeti; ABD'nin 
veABD güdümündeki BM-Güvenlik- 
Konseyi ile İngiltere,1 Fransa ve 
Almanya'nın -yani mütekait emperyal
istlerin- safında yer tutmayı yeğlemişti.

Ve bu gayya kuyusuna yuvarlan
mıştı...

Şimdi ne yapıyor Saddam; yani Irak?
Ülkesinin kuzey kesiminde 

yabancıların egemenliğinin, özellikle de 
İran egemenliğinin oluşabileceği 
kaygısıyla “ehven-i şerr"i (yani 
“kötünün i.yisi”ni ) tercih ediyor ve 
Barzani'yle anlaşarak İran'la işbirliği için
deki Talabani'yi kocuyor...

Türkiye şaşkın. Tam atdsözündeki' 
gibi: Aşağı tükürse sakal, yukarı tükürse 
bıyık!

Bizzat kendi torak bütünlüğü de 
tehdit altında bulunan Türkiye, ilginç bir- 
ikilemin 'sarkacında ileri geri sallanmak
ta: Kendisi gibi toprak bütünlüğü tehdit 
altında bulunan Irak'tan yana mı tutum 
takınsın, yoksa ümüğünden bağlı hale 
getirildiği ve çıkarları gereği Irak'ıh 
toprak bütünlüğüne kastetme kar
alığında olan ABD'den yana mı?..

Bu konuda ne.demiş atalarımız: 
Çalma elin kapısını, çalarlar kapını!

Wilson'Un bağımsız Kürdistgn özlemi, 
sadece kişisel bir yaklaşımın ürünü 
değildir. Güçlü müttefikimiz ABD, daha 
Abdullah Öcalan ve PKK olayı başla
mazdan çok önce Irak'ın kuzeyiyle 
Türkiye'nin güneydoğusu için; ince 
hesaplar içindeydi. Yani tapn İsmet 
İnönü'nün dediği gibi, “Amerika’yla 
dostluk, vahşi bir hayvanla yatmaya 
benziyor" du.

Türkiye'yi yönettiğinisananlar, bunu 
anlamak, algılamak zorundadırlar...

Bir kez daha yineleyeyim, ben 
Güneydoğu sorununun -yani Kürt 
sorunu’nun-, günümüzde sürdürülen 
“şiddet” odaklı politikalarla çözüm
leneceğine inananlardan değilim.

Ama açık seçik söylüyorum' ki Ben 
Saddam’dan yanayım!..

1 980'11 yılların ikinci yarısında 
sinemalarımızda “Kramer 
Kramer’e karşı” adlı film, gişe rekor 
lan kırıyordu. Dustin Hoffman'ın en 
iyi erkek oyuncu ödülünü aldığı bu 
film' “ayrılmış bir çiftin, çocuk
larının velayetini almak için 
verdikleri aile içi mücadeleyi” 
aktarıyordu.

Oldukça duygusal olan, bu 
filmin, en çok ismi tutmuştu, 
arabesk çevrelerde.

Ardından “Şaban Şaban’a 
karşı, Van Damme Van Damme’ye 
Karşı, Karşı Karşı” gibi birçok 
“karşı" film ismi doğdu.

Bunlar.; birbirine karşı, mıydı, 
değil miydi bilemiyorum ama, bu 
hafta “kadın kadına karşı” olan bir 
senaryoyu veya bir tavrı hep birlik
te yaşadık.

Yer, Gürle Otel Restorant. 
Kalabalık bir masa. Siyasal olarak 
DYP'li konuk ağırlıklı. Sohbet siyasi 
değil. Dostlar arasında mutlu ve 
tatlı bir akşam yemeği.

Gürle Otel Reştorant'm “çin
gene palamuf’u ağırlıklı, lezzetli 
yemekleri yenirken, Gemlik üzerine 
olağan bir sohbet var

Sosyal erezyon, etnik bölünme 
ler, kültürel faaliyet azlığı vb..konu
larda yoğun tartışma.ve öneri var.

Buyurun bakalım!.. Ne'dersınız 
bu çelişkiye ?

“Gümrük Birliğine, oradan 
Avrupa Topluluğu’na gireceğiz" 
diye fetva vedeceksin, "Türkiye’nin 
kurtuluşu Batı’ya entegre olmak-l 
tır.” diyeceksin; tabi bunun bedel-l 
leri olacak.

Avrupa, kendine göre “siyasi, 
sosyal, ekonomik normlar” isteye
cektir. Bu amaçla gelip ülkende 
inceleme yapacak,, bir kısmı 
Türkiye aleyhine bir’kısmı isej 
Türkiye'nin lehine açıklamalarda
bulunup, ’ kamuoyunu bi

Televizyonda haberler
başladığında sessizlik oluyor.

Türkiye'nin paradoksları ve 
açmazları haber olarak sunuluyor 
TV'de. “Kim neye, neden karşı, 
neye neden karşı değil” bunu 
anlayabilmek mümkün değil!..

Kuzey Irak, RP Ankara Kongresi, 
DSP'deki Çile Çiçekleri, ANAP'ın 
tek tip elbisesi, CHP'nin kuruluş yıl 
dönümü kutlamalarının iflası vs. bir 
bir sıralandıktan sonra, DYP'nin 
“siyasette kadının yeri”1 adlı pa 
nelin haberi geçiyordu.

Sıcak ve kapalı yerin bunaltıcı 
atmosferinden ayılanlar, bayılan
lar, geç gelen önemli, konuklar, 
Yıldırım Aktûna.'nın konuşması vs. 
derken haberin içeriği herkesin 
hoşuna gitti.

Genel başkanı kadın olan bir 
partinin “siyaset ve sosyalitede 
kadına daha önem vermesi, kadın 
hakları konusunda daha duyarlı 
olması, çok normal ve desteklen
mesi gereken bir gelişmedir.”

Ancak, aynı anda bir mahkeme 
haberiyle, durum ve denge 
değişti. Başlar öne eğildi, duygular 
bozuldu.

Haber; DYP Milletvekili Ayvaz

linçlendirmek isteyeceklerdir.
Hatta, bunların içinde çok has: 

mane tavırları olanları olacaktır, | 
Hatta, hiçbir önemi olmayan bir| 
olayı veya gelişmeyi, çok önemli 
olarak ve çarpıtarak rapör tufan
ları, kendi kamuoylarına yanlı ve] 
yanlış bilgileri sunanlar olacaktır. 
Bunların hepsi mümkün, olabilecek 
ve olmuş,, hatta, oluyor olan 
şeylerdir..

Bizler, bütün bu olanlara karşı, 
lehimize olan şeyleri'(evrensel 
değerleri, evrensel kuralları boz
madan) destekleyip; aleyhimize 
olan şeyleri bertaraf etmeyi (yine 
aynı kurallar içerisinde kalarak) 
başarmak zorundayız.

Diplomatik, siyasal, sosyal 
üslubumuz, “Uygar” devlet norm-' 
larına yakışır düzeyi korumak] 
zorundadır.

Sayın Ayvaz Gökdemir'in, 
AvrupalI kadın parlementerlere 
“fahişe” deyip, demediğini beni 
bilemiyorum. Umarım dememiştir, j

Bü olay, zaten yargıya intikal 
etmiş ve ilk mahkeme belirli bir 
karara varmıştır.

Burada birinci öncelikli sorun] 
kadın olmaktan kaynaklanan 
sosyal yeralış ve kadın olmaktan 
kaynaklanan hakarethamiz bi( 
davranış biçiminin’ “ezilen cins 
ofan kadına, erkek dünyasında 
yerinin hatırlatılmasıdır.”

Nedense, siyasal hayatımızın 
içinde bulunduğu ufuksuzluk, 
dünya normlarından korku anti- 
demokratizm; Kuzey Irak, enflas 
yon, kamu açıkları vb. gibi birinci 
öncelikmiş gibi duran sorunlardan 
daha önceliklidir, asıinda.

Türkiye, bu sorunlara rağmen, 
ileri gitmektedir. Ama parlamento 
bu ileri giden değişimci- dünya

Gökdemir'in üç Avrupa

normlarına oturmuş bir Türkiye'yi 
değil, değişimden, uygarlaşmadan 
korkan bir Türkiye'yi ‘

Parlamentosu Milletvekiline, kadın
cinsine ait olma nedeniyle
hakarethamiz bir konuşmasından 
dolayı, açılan davada, mahke
menin, Ayvaz Gökdemir'e beşyüz 
milyon, lira tazminat cezası verilme
si karşısında, DYP merkezinin, 
dolayısıyla Genel Başkan Tansu 
Çiller' in bir açıklamaşına ilişkindi.

Açıklama, ilgili cezanın üst

tedir.
Şu .bir gerçek ki, 

olduğundan dolayı, 
na ait “ezilen cins

temsil etmek-j

sadece kadın 
erkek dünyası- 
h akaretlerine” 
dünyada, enkarşı çıkan, uygar

önemli savaşçılar yine kadınlardık

Mghkemede onaylanması
halinde “bu paranın DYP Genel 
Merkezince karşılanacağına" 
ilişkindi, ' .

Ne yazık ki , uygar olmayan, 
dünyada, bu ezilen cinsi en çok 
ezdiren yine kadınlardır.

Masada oturan Doğru Yol Partili 
bir ağabey'in dediği gibi,

"bu talihsiz açıklamayı yapan 
partimin, ne yazık ki Genel]
Başkanı bir kadındır!..

Gemlik bizimdir,
çevremizi temiz tutalım

____

Gemlik’i çok 
seuiyo'mz..'

Çocuklarımıza 
güzel bir
Gemlik 

bırakmak 
istiyoruz

Gemlik
z Turizm ve 
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İlçemizdeki sanayiciler, dun Kaymakamlıkta blraraya geldiler

taoını itin toplandılar
• Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün emirleri 

üzerine il ve ilçelerde ülke ekonomisinin hızlı bir şekilde ileri dü 
zeye taşımak ve kalkınma hızını yükseltmek, üretimi ve ihracaatı 
arttırmak için “Ekonomi Toplantı”sı yapıldı

Kurtuluş coşkuyla ■

■eker ve

coşfjîrctıı
Gemlik'in düşman 

işgalinden kurtuluşunun 74. 
yıldönümü coşkulu tören
lerle kutlandı.

11 Eylül 1996 Çarşamba 
günü kurtuluş törenleri 
sabah saat 09.30'da 
başladı.

Atatürk Anıtı önünde 
saygı duruşunda bulunul
masından sonra İstiklal 
Marşı söylendi, daha 
sonra Kaymakam,
Garnizon Komutanı ve 
Belediye Başkanı 
Kaymakamlıkta kutla
maları kabul ettiler.

Daha sonra halkın, 
askeri birliklerin bayramının 
kutlanmasından sonra 
Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı, günün anlamını 
belirten konuşma yaptı.

Kurtuluşu temsilen 
yapılan gösteriden sonra 
geçit töreni düzenlendi. 
Protokol daha sonra Şehit 
Cemal'in mezarını ziyaret 
ederek saygı duruşunda 
bulundu.

KÖPRÜ AÇILIŞLARI
Kurtuluş günü programı 

kapsamında olan Çarşı 
Deresi üzerine yapılan 
köprülerin açılışı saat 11.30 
da gerçekleşti. Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı 
derenin iki yakasını bir
leştiren araç ve yaya 
köprülerinin açılışında yap - 
tığı konuşmada, istiklal 
Caddesine alternatif yolun 
açıldığını, eski pazar cad
desinin sonunda bulunan 
Ahmet Süren Caddesini 
dereye birleştiren yolun 
Hamldlye Mahallesiyle 
bağantısının araç trafiğne 
açıldığnı söyledi, ilçemizin 
arka sokaklarında yol 
açma ve parke taşı

döşeme çalışmalarının 
sürdürüldüğünü hatırlatan 
Belediye Başkanı Avcı, " 
Derenin iki yakasını 40 
metrelik Kumla yoluna 
bağlantısı tamamlandı, 
parke taşı döşeme işi biti 
rildi. Bugün bu yolları da 
halkımızın hizmetine açı 
yoruz” dedi.

Köprünün kurdelesi 
Kaykamam Orhan Işın, 
Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı ve Garnizon 
Komutanı Kıd. Alb. Bilgi 
Günkent tarafıdan kesildi. 
Daha sonra 5 yaya 
köprüsü gezildi. Oradan 
Karsak Deresi üzerine 
Devlet Hastanesini bağla 
yacak olan köprünün 
temeli atıldı.

KURTULUŞ ŞENLİĞİ
Gemlik'in düşman 

işgalinden kurtuluşun 74. yıl 
şenlikleri için yapılan 
yürüyüşe bu yıl vatan
daşlar ilgi göstermediler. 
Gemlik stadında saat 19.30 
başlayan şenlik
eğlencelerinde, Gemlik 
Halk Dansları Folklörçüleri 
gösterilerde bulundular. 
Daha sonra Gemlik 
Belediyesi Sanat ve Kültür 
Derneğ Türk Müziğ Korosu 
könser verdi.

Gemliklilerin büyük ilgi 
gösterdiği ve yer yer- 
havaifişek gösterileri ile 
süslenen şenliklerde, büyük 
ilgiyi genç pop sanatçıları 
Seçil ye Hakan Peker 
topladı.

Seçil'in playbek yaptığ 
şarkılarından sonra sah 
neye gelen Hakan Peker 
Gemliklileri şarkılarıyla coş
turdu. Gemlikliler Kurtuluş 
eğlencesinde unutulmaz 
bir gece yasadı.

Başbakanlık Personel ve Prensipler Daire Genel Müdürlüğünden Kaymakamlığa gelen bir 
yazı üzerine ülke ekonomisini süratle ileri bir düzeye taşımak ve ülke kalkınma hızını arttırmak 
için üretim, ihracat seferberliği konularını görüşmek üzere ilçe sanayicileri ve ticari kurumların 
yöneticileri ile bir "ekonoml’toplantısı yapıldı.
Dün saat 11 .oo de Kaymakamlı k makamında yapılan toplantıya, Kaymakam Orhan Işın 
Başkanlık etti. Toplantıya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt, TÜGSAŞ, Sunğipek, 
Borusan, Kafoğu, Bak-Ta't, BP gibi kuruluşların yöneticileri katıldılar. Toplantıda konuşan 
Kaymakam Orhan Işın, genelge hakkında sanayicileri bilgi verdi. İlçe ekonomisinin geliştir - 
ilmesi için isteklerde bulunan sanayici ve yöneticiler. Ilıcak Suyun Gemlik'e kazandırılmasını, 
belediye iskelesinin barınağa alınmasını, devlete ait makiliklerin arsa olarak göçle gelenlere 
verilmesini, askeri haranın sanayiye kazandırılmasını, Fıstıklı ve Kapaklı köylerine yeni büyük 
limanlarının yapılmasını istediler.

72 nolu Marmarabirlik 
Zeytin Kooperatifinde 
seçim heyecanı 
yaşanacak 

Kongre 
• • • • gunu

72 nolu Marmarabirlik 
Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi'nin yıllık olağan 
gelen kurul toplantısı 
bugün Belediye Düğün 
Salonunda toplanacak.

iki yıllık bir süre için 
yönetimde görev alacak 4 
kişinin seçileceği genel 
kurul kongresinde tek liste 
ile gidilmesi bekleniyor.

Kongrede, yönetim, 
denetim ve birlik delegeleri 
için seçim yapılacak.

Okullara merhaba 
İlk ve orta 
dereceli 
okullar 
öğrenime 
başladı
İlk ve orta dereceli 
okullarda 1996-Î997 
eğitim ve öğretim yılı dün 
başladı.
Yeni öğretim yılı nedeniyle 
tüm ülkede törenler 
düzenlendi.
İlköğretim haftasınında 
dün başlamasıyla başta 
Kaymakam Orhan Işın, 
İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Erol Ateşli kutlamalara 
katılmak üzere dün saat 
,08.15 'te öğrenci ve öğr- 
retmenlerin de katıldığı 
tören için Atatürk Anıtına 
çelenk koyarak saygı 
duruşunda bulundular. 
İstiklal Marşımızın söylen
mesinden sonra Andımız 
bir öğrenci tarafından 
söyletildi.
Protokol buradan 11 Eylül 
İlkokuluna giderek İlköğre
tim Haftasını başlattı. 
Kutlama komitesi daha 
sonra İlçemizdeki tüm 
okulları ziyaret etti, 
ilköğretim haftası hafta 
boyunca İlkokullarda 
çeşitli etkinliklerle kut
lanacak. Öğrencilere 
okulun ve ilköğrenimin 
önemi benimsetilecek.

runCA filOBiLYA 
ve Ah&ap saaayİ

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

İtinalı ve Kaliteli işçiliği ile 
Hizmetinizdeyiz.

Osmaniye Mah. Pazar Cad. <3ün»ş Sok. No:9 GEMLİK
|||(0.224) 514 31 M Fax ! (0,224) 612 09 73

Fazla 
hız 
can aldı 
| Geçtiğimiz hafta mey

dana gelen trafik kazasın- 
ab Şükran Tuncel(59) adlı 
Av^dını fazla hız yapan 
özel bir aracın kurbanı 
oldu.
H 1İ Eylül 1996 Çarşamba 
günü saat 12.30'da İstiklal 
Caddesinde meydana 
gelen olayda Timuçin 
Günebakan'ın kullandığı 
31 LR 943 plakalı özel araç 
dyihjden çöp atmak için 
Ödddeyi geçen Şükran 
Ttrhcel adlı ev kadınına 
dşffl^ıız nedeniyle çarptı.

.- Atacın camından yola 
fırlayan Şükran Tuncel , 
çevreden geçenlerce 
gemlik Devlet
Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kurtarılamayan Şükran 
tünce I, yaşamını yitirdi.

Araç sürücüsü Timuçin 
Gunebakan ise gözaltına 
alindi.

Yazlıklar 
boşaldı

1996 yaz sezonunu 
pazar günü tüm sahille 
fimizde sona erdi.

|| Okullarda yaz tatilinin 
başlamasıyla Küçük 
Kumla, Büyük Kumla, 

tKdrdıcalli, Narlı, Kurşunlu, 
Oapaklı, Fıstıklı sahillerine 
..doluşan yazlıkçılar, hazi
ran, temmuz, ağustos, 

j^şylül ayının ilk yarısında 
Ayazın tadını doyasıya 
Şikârdılar.

Sahillerde büyük 
yoğunluk bu yaz küçük 

>Jttimla ve Kurşunlu'da 
yaşandı.

Küçük Kumla, Körfez'in 
eğlence merkezi haline 
gelirken, trafiğin sahil 
Bandına kapanması 
yazlıkçılar tarafından 
h^içmnunlukla karşılandı.

--------------Gonca YERLİYURT =

ANNEMDEN
Yeni bir öğretim yıl daha başladı. Minicik, heyecanlı 

yürekler biraz özlemle biraz tereddütle haftanın 5 günü 
aynı yerde buluşacaklar.

Okulda, sınavlar, koşuşturmalar, döğüş, kitaplar derken 
yine tatil. Yine okul... Hayat zaten bir sınav.

Okulların başladığı bu hafta annemin yıllar önce 
Bursa'da bir gazetede yayınlanan yazısını sizinle paylaş
mak istiyorum. Annem zamandan, çocukların büyümesin
den yani yaşamdan sözediyor.

"Zamanın dostluğunu kazanabilmek için, ona yeterince 
zaman ayırarak tıpkı bir dosta nasıl davranmıyorsa öyle 
hareket etmek gerekir.” Yazımıza zamanın kıymetini anla - 
manın tarifiyle başladık. Dünya o kadar hızla dönüyor ki 
yaşımızın, günlerimizin, yıllarımızın nasıl geçtiğnin farkında 
değllz. Bir bakıyoruz pazartesi, bir bakıyoruz hafta sonu 
gelmiş. Olaylar dün gibi; yetişemiyoruz.

Dünya durmadan dönüyor ama gözle görülmüyor, 
üstünde yürüdüğümüz toprak hiç. hareket etmiyor, evler, 
eşyalar herşey yerli yerinde. Hareket eden, koşan, çırpınan 
zamanla yarışan bizlz. Yaz, kış, sonbahar elerken ömür 
geçip gidiyor. Keşke istediğimiz yaşta zamanı durdura- 
bilsek. Durmaz, mümkün değil. Hızla geçer, bir de kötü huyu 
var derin çizgiler, ak saçlar bırakır.

Dünyaya gözümüzü açtığımız andan itibaren saatlerle, 
dakikalarla yarışımız başlıyor. Hayatımızın belli dönüm nok - 
faları var, bunlarda hep zaman sorulur. Okul biter "evlilik ne 
zaman?", söz kesilir "nişan ne zaman?", nişan olur "nikah 
ne zaman?”. Hepsi sorulur nihayet "doğum ne zaman?". 
Çocuk büyür bu defa sınavı kazandı mı? kazanamadı mı?, 
nereye girdi? puanı kaç? hangi kursa gitti? Bunları cevap
landırmak zorundasınız. Çünkü zamana ayak uydurmak 
şart.

Bu dünya telaşı içinde koşarken çağ yakalamak için 
çırpınan, saatle yarışan o minicik çocuklara üzülüyorum. 
Sanki dünyanın yükünü o küçük omuzlarına yüklenmiş 
yavrular, gözleri saatte. Hemen erken yatmak zorunda, 
sabah servise yetişecek. Yatakta, eşikte, beşikte içirilen 
sütler, yarı uykulu gözler "Anne geç mi kaldım” Hayir 
yavrum geç kalmadın, hayat yoluna erken adım attın. 
Yolun açık olsun.

Geçen zamanı, eskileri çok iyi hatırlamıyoruz. 
Okuduğumuz, dinlediğmiz kadarıyla bu kadar hızlı değldi. 
Dinlenen müzik bile ağrdı, taşıtlar ağrdı. Hayat sakin ve 
rahattı. Şimdi müzik hızlı ve gürültülü, ya trafik, araçlar öyle 
hızlı ki. Şehirden şehire kahve, ülkeden ülkeye kahvaltı, 
yemek programlan düzenleniyor. Adeta zamanla yarışılı 
yor. Çünkü zaman paradan kıymetli, ama aynı zamanda 
hırsız. Duraklarda beklemek, otobüse yetişmek, işe 
yetişmek, randevuya yetişmek. Bütün bunlara koşarken ani 
misafir, gereksiz uzayan konuşmalar hepsi zaman hırsızı ve 
en kıymetli saatlerimizi çalıyor. Zaman ondan yararla 
nabileceğmiz kadar uzun, eğer yerinde kullanabilirsek . 
Yoksa Sabancı'nın dediği gibi zaman fukarası oluruz.

Ünlü bir deyim vardır “bana arkadaşını söyle sana kim 
olduğunu söyleyeyim” diye. Ben bunu şöyle değiştiriyorum 
"şu anda ne yaptıını söyle, sana kim öldüğünü söyleyeyim" 
Ölüm garantisi ile geldiğmiz dünyada sınırlı zamanı n£ 
kadar iyi kullanabilirsek o kadar doya doya yaşamış oluruz. 
Kader çizgisi, alın yazısı ne gösterirse onu göreceğz bu 
gerçek. Ama önemli olan yaşadığn süreyi kendine ve 
çevrendekilere yararlı olacak şekilde değerlendirmek. 
Günlük koşuşturma içinde çevrendekilere ve kendine 
zaman ayırmak, dert ve tasaları zamana bırakmak.

Çünkü zamanın iyi edemediği, ilaç olmadığı yara yok.
Gönlünüzce, istediğiniz gibi yaşayacak zaman bulmanız 

dileğiyle, iyi haftalar...

Tarih içinde Gemlik ve Havalisi

Yunan Kuvvetleri Çekilirken
Bursa'nın kurtuluşu Gemlik'deki gibi 

acı olmadı. Çünkü Bursa'nın ahalisi 
Rum değildi. O günleri yine babamın 
sözleri ile nakletmeye çalışacağım.

"Ben o zamanlar on-oniki yaşların
da kadardım. Ve biliyordum , anlıyor
dum her şeyi. İnsanlar birbirleri ile eskisi 
kadar dost değildi artık. Demek iste
diğim, Yunan Bursa'yı işgal ettikten 
sonra kimileri dışlanmıştı diğerleri 
tarafından.

Bizim mahallede bir Kudret Cemal 
vardı, işte o böyle kötü gözle bakılan - 
lar arasına giriyordu. Çünkü bu Kudret. 
Cemal çok sıkı fıkı olmuşmuş Yunan 
zabitleri ile. Diyorlardı ki mahallede -Bu 
Kudret Cemal bir Yunan casusudurl

Biz mahallede bu adamın çocuk
larını oyunlarımıza bile almaz olmuş
tuk.

Hiç unutmam o günleri.. Yunan 
askeri Işıklar Mektebini kendilerine 
karargah yapmıştı ya, işte oradan 
aşağı hiç durma top atışları yapılıyor - 
du. Ovada ise sürekli makineli tüfek 
atışı var dı.

O gün, ikindiye doğru, Kestel 
tarafından bir top atıldı. Bizimkiler atı 
yor bu topu. Bir tek atış.. Işıklar 
tepesinde patladı top. Ateşi gördük, 
çatırtıyı, gümbürtüyü İşittik. Sonra kap - 
kara bir duman kapladı tepeyi ve

büyük bir çığrış koptu orada. Sanki 
hep bir ağızdan çığrıştılar Yunan asker
leri. Dev bir haykırıştı bu. Ve Işıklar 
tepesindeki topların atışı dur du.

Sonradan öğrendik, Kestel tarafın
dan atılan o bir tek top Işıklar tepesini 
allak bullak etmiş, oradaki topların biri
ni parçalamış, bir kaçını da çalışamaz 
duruma sokmuş. O arada da bir çok 
Yunan askeri telef olmuş ve o bir tek 
top atışı ile Işıklar tepesindeki Yunan 
askerleri büyük bir paniğe kapılmışlar.

Aradan yarım saat geçti geçmedi, 
bir top daha geldi aşağıda Işıklar 
Tepesi gümledi , alevlendi. Bu İkinci 
top kalan Yunan toplarının tümünü 
zarara uğratmış. Hemen o dakika 
çözülmüş Işıklar T epesi. Ellerinde kalan 
sağlam bir tek top var, onu da 
beraberlerinde götürmeye kalkmışlar. 
Gazlı paçavralar ise zaten önceden 
hazırmış. O paçavralar ile Bursa şehrini 
tutuşturacaklar.

Ellerinde kalan o bir tek top ve 
yığınla gazlı paçavra olduğu halde 
aşağ doğru inmeye başladılar Yunan 
askerleri. Biz sokaklarda kaçışıyoruz da 
nereye kaçtığımızı bilmiyoruz.

Setbaşının oralara kadar geldik.
Yunan askeri kaçıyor.
Ateş ede ede kaçıyor..

Haftaya : "Bursa Yunan’dan sonra "
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SIRASI GELDİKÇE İnan ‘TAMER,

VALİM; ULAŞIM ÇİLESİNE SON 
VERİNİZ ...■

Sayın Valimi
Son birkaç aydır ilçelerden Bursa'ya 

ulaşmak bir mesele..
Bursa Trafik Komisyonunun kararı ile. 

şehir trafiğini rahatlatmak gerekçe 
gösterilerek Doğu-Batıı-Kuzey diye üç 
açık garaj oluşturuldu Bursa'da.

Araçlar ancak bu garajlara yolcu 
taşıyabiliyor. Gemlik araçları Kuzey 
garajında yolcuları bırakıyor. Hergün 
binlerce Gemlik yolcusu şehire, şehir 
merkezindeki işyerlerine, sağlık 
kuruluşlarına ulaşmak için o araçtan 
bu araca koştur Allah koştur.

Soruyorum, toplu taşımacılığa kim 
rağbet ediyor! Bu zaruretten çileyi- 
kimler çekiyor? Memur-işçi, öğrenci, 
köylü, emekli vel hasılı dargelirli bütün 
halk çoğunluğu. Zenginlerin özel 
araçları var. Güzel mi güzel.. Yetkilinin 
makam arabası var, oh! Gel keyfim 
gel. Yollar onların. Halkın çektiği 
çileden bihaberler. Bakm Gemlik'ten 
vatandaş Bursa'ya ne çile çekerek 
gidebiliyor. Belediye otobüsü veya 
minibüs ile önce Kuzey Garajına, 
garajdan koş santral garajına gidecek 
halk otobüsü veya, minibüse.-..Santral 
Garajından geçecek vasıtayı bekle. 
İtiş-kakJş bin dolmuşa Heykele..Bu; 
şehirde işi olanların başına gelenler. • 
Hasta isen, öğrenci isen santral 
garajından, Batı Garajına, Batı 
Garajından Görükle'deki Fakülteye.

Sağlam insan yorgunluktan bitap 
düşüyor. Ya hasta plânlar, sakatlar, 
yaşlılar? Günahtır, günah....

Hadi yazın fer mer. Önümüz kış. 
Yağmur-kar, çamur. Kuzey garajı 
rüzgarın taksim olduğu yer. Yüksek 
öğrenimde bu ayın sonunda başlıyor.. 
Ne yapacak binlerce inşân?- Ayrıca 
Gemlik'ten Bursa'ya,, Bursa'dan 
Gemlik'e bu şekilde gidip gelmek 
asgari ücretlinin bir yevmiyesi, yitirilen 
zaman da cabası. Eskiden Gemlik'ten 
Bursa'ya 30 dakikada ulaşılıyordu. 
Şimdi 1-2 saatini alıyor insanın. Yazıktır, 
yazık.

Ne imiş bu uygulama sonucu şehir 
trafiği yoğunluğu azalacakmış... Nasıl 
azalacak? Gemlik'ten yolcu taşıyan bir 
otobüs 40 kişilik. Bu kırk yolcu Kuzey 
garajından dört minibüs ile veya aynı 
kapasitedeki bir halk otobüsü ile şehire

taşınıyor. Dört vasıta mı, yoğunluğu 
artırır, aynı kapasitedeki bir belediye 
otobüsünün şehire girmesi ile Halk 
Otobüsünün şehire girişi neyi fark ettirir? 
Panayır Köyünden garaj için dönme 
ile, Gençosman'dan dönüş neyi fark 
ettirir? Trafik yönünden hiçbir- şey 
değişmez. Yalnız halkın çekisi biraz 
hafifler. Bazıları para kazanamaz o 
kadar. Sayın Valim.. Bütün bu 
olumsuzluklar evvelce kestirilip 
bilinmesine rağmen niyemi yapıldı bu 
uygulama. Seçim öncesi- şoför 
esnafına yapılan vaatlerin yerine 
getirilmesi için. Malumunuz, en büyük 
propoganda unsuru' şoför esnafıdır. 
Hergün yüzlerce değişik, tip Ve 
düşüncede insanla temas halindedir. 
Hangi siyasi düşünce bu-kesimin çıkarı 
doğrultusunda uygulama yaparsa,, 
vaatte, bulunursa o siyasi düşünce 
seçimi kazanır. Vadedenler koltuklara 
kurulur, o' koltuklar, uzun müddet 
doldurulur; Onlarında, çıkarları, 
katmerleşenlerinde yüzleri güler.. Halk 
mı? Sömürü kaynağı. Hemde bitmez, 
tükenmez.

Sayın Valim. Birkaç gün bırakın 
makam arabanızı, tebdili kıyafet edin. 
Görün halkın çilesini.. İnanıyorum, 
olmaz böyle şey! Yazıktır bu halka! 
diyeceksiniz. Çözüm için, olayı 
bilmekten ' ziyade bizzat yaşamak 
önemli Sayın Valim.

Zenğin anabasını daha rahat aşırsın 
diye, güçsüz kesimleri çileli yollarda 
daha çok şaşırtmayalım.

Sayin Taşanlar.. Sizi; bundan evvelki 
•görevlerinizden biliyoruz. Yiğitsiniz, 
mertsiniz. Vatanını, milletini seven, 
inancından, kişiliğinden ödün 
vermeyen bir yapıya sahipsiniz. 
Partizanlığın makam ve koltuğun 
zebunu asla değilsiniz. Partizanlığı kendi 
makam ve mevkilerinin yegane 
dayanağı sayan zihniyete karşı olan 
davranışınızda Örnek alınması gereken 
bir durum. Partizanlıkla mücadeledeki 
inançlı direnişinizi takdirle karşılıyoruz; 
Gelin, arz ettiğim durumu bir kez daha 
gözden geçiirin. Halkın ızdırabına ve 
çilesine'son verin. .Gemlik halkının 
hislerine ve arzularına tercüman 
olduğum inancıyla saygılar sunarım.

Kemal YAR
Almanya

Almanya Mektubu

KÖKJE

Matbaacılık-Yayıncılık- Reklamcılık ve 
Tanıtım Hizmetleri

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

Müstahsil Makbuzu- 
Serbest Meslek Makbuzu-Kartvizit- 

El İlanı-
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Toplumlar tarihi, egemen sınıfların 
egemenliklerini sürdürmek için 
başvurdukları çeşitli entrikaya, amacı 
değişmeyen sömürü ve zora tanık 
olmuştur.

Günümüzde bu entrikanın adı; 
yıllardan bu yana adım adım 
hazırlanan ve dünyanın bir çok 
ülkesinde uygulamaya konmak istenen, 
dünya halklarının ürettiği değerleri 
yağmalama ve sömürünün aracı olan 
"özelleştirme” mengenesidir.

Burjuva- Feodal sistemi ülkenin 
değerlerini böylesine elden çıkarmanın 
telaşına düşüren ve “özelleştirme 
yasası"nı bir an önce onaylatan 
gelişmeleri ülkenin iç çelişkileri ile 
açıklamak yeterli değildir. Burada 
emperyalizmin ve komprador 
burjuvazinin işbirliği söz konusudur.

Zaten bu gelişmelerde şundan 
bellidir; genelde Türkiye'de özel sektöre 
yasak olan bir alan söz konusu değildir. 
Öyleyse kendileri yapmak yerine neden 
gerçekte halkın olan değerleri, devletin 
elindekileri özelleştirmek istiyorlar, çünki 
kendileri yaparsa belli bir alt yapı 
ortaya koymaları, büyük masraflara 
girmeleri gerekmektedir. Türkiye'deki 
burjuvazinin öncü rolü pek 
olmadığından, bedavacılık, sebepsiz 
zam yapmak alışkanlıkları olduğundan, 
batılı anlamda yapıları olmadığından, 
kolaycılığı seçiyorlar.

Gerçekte rekabeti I
istemediklerinden, diledikleri gibi zam I 
yapabilmek içinde devletin elindekileri | 
ele geçirme politikalarını sistemli bir | 
biçimde yürütüyorlar. Her davranışın 
mutlaka bir sınıfsal' yanı ve ekonomik 
teımelde ideolojik taraflılık vardır.

Öyleyse ilk görev, demokrat Ve 
devrimcilerin iyi bir' kamuoyu 
oluşturmaları ve medyada olsun, halk 
arasında olsun bunu iyi işlemeleridir.

Vergi veren herkes görevini yapıyor 
demektir. Vergi ..hizmet vermek için 
toplanmıyor mu? Öyleyse devlet, sağlık, 
eğitim konusunda görevini yapmak 
zorundadır. Bu hizmetler dünyanın her 
yerinde bedavadır, herhalde Türkiye 
burjuvazisi dünyada bu konuda ilk 
örnek olmak istemekte ve bencillik 
ödülü almak istemektedir.

Emperyalist tekellerin kendi 
ülkelerindeki üretim durgunluğu, kar 
kayıpları, nedeni ile dış pazarlara 
açılmaları sonucu, özellikle tüketme 
yönelik ürünlerin montajına, üretimine 
hız verildi. Bununda kolaycı yanı 
özelleştirme politikaları ile desteklendi, 
zaten serbest bölgeler kurulması da bu 
planın bir alt basamağıdır.

Böylece batılı ülkeler, hem ucuz, iş 
gücünden yararlanacaklar, hem de 
kendi ülkelerindeki çevre tahribatını, 
kısmen de olsa önleyecekler, üstüne 
üstlük aşrı kar edeceklerdir.

Bugün zengin ülkeler bile 
özlleştirmede “pek istekli” değilken, 
özellikle geri kalmış ya da orta ölçekli 
ülkelerde özelleştirmeye hız verilmesinin 
nedenleri açıktır.

Bir de olayın ahlaki boyutu var, 
erdemden yoksun bazı yalancılar' 
yanlış kamuoyu yaparak halkı 
uyutacaklarını sanıyorlar. Çıkıp 
diyorlarki işte dünya'da özelleşmeyen 
tek ülke “Türkiye” kaldı. Halbuki 
Dünya'da Amerika'da dahil özelleşen 
bir tek ülke bile yok. Bu konuyu bütün 
dünya ülkeleri dahil araştırmış birisi 
olarak yazıyor ve yalancı pehlivanlara 
biraz bilginiz, ahlakınız, cesaretiniz varsa; 
hodri meydan diyorum.

Dilekçe yazmasını bilmeyen 
üniverseli mezunlarının dikiş atmasını 
bilmeden mezun olan doktorların 
olduğu bir yerde böylesine önemli, 
araştırma gerektiren konularda 
tartışacak ve kanıtlayacak dirilerini 
bulmakta zordur.

Bakınız Türkiye'de sistem öyle 
tıkanmıştır kİ, doktor hatasından, 
çocuklar ölüyor, insanlarımız ölüyor, 
doktor serbest geziyor. Böyle rezalet olur 
mu? Almanya'da doktorluğu elinden 
alınıyor, adamı hapse, yolluyorlar, 
Türkiye'de serbest'geziyor.

10 milyon insanimiz işsiz gezerken, 
bunlarg-;» yg-tırım yapılması gerekirken,

zengin batılı ülkelerin yapmadığı 
yardımları başka ülkelere yapıyoruz. 
Önce kendi ihsanımız sonra (Bosna, 
Azerbaycan v.s.) başka ülkeler.

Almanya önce kendi insanın 
düşünüyor, fakirlerin ev kirasını' ödüyor, 
yakacak alıyor, aylık veriyor, tüm bu 
yardımlardan yabancılarda
yararlanıyor. Almanya'da (Türkiye 
gazetesi haberi) 15 bine yakın devlet 
işletmesi var yine Fransa'da, 
İngiltere'de durum aynı.

. Almanya halkına her türlü kolaylığı 
sağlıyor, bu örnek Ansbach- Nürnberg 
arası trenle 44 km. normal bir büyük için 
bilet 14 mark tek gidiş, ama eğer dile 
giderseniz gidiş geliş sadece 19 mark (2 
büyük, 4 çocuk) yani 6 kişi 19 marka 
gidip gelebiliyorsunuz. Öğrenciler ve 60 
yaşın üstündekilerde % 50 indirimli.

Almanya'da insanları düşünen 
devlet ve belediye hayvanları da 
düşünmüş. Onlar içinde her belediye 
kanunen mecburi bakım evleri 
(Tierheim) kurmuştur.

Öyle. Gemlik'te olduğu gibi ya da 
diğer belediyelerde olduğu gibi 
hayvanlar öldürülmezler.. İlkel dürtüler 
Avrupa'da işe yaramaz. İşin gülünç ve 
trajedik yani merhametten, insanlıktan, 
müslümanlıktan söz eden bu gibilerin 
belediye başkanlığında hangi yüzle ve 
hakla oturduklarıdır.

Bir örnek vereyim, eski SHP'li yeni 
DYP'li Sağlık Bakanı benim cok sevdiğim 
Sayın Yıldırım Âktund Bakırköy Belediye 
Başkanlığı döneminde tam inşân 
onuruna yaraşır bir şekilde kimsesiz 
hayvanlar için hayvan barınakları 
yapıyor. Sonra bakan olunca yerine 
ANAP'lı birisi. (Çevre Bakanlığı da 
yapmış, bu nasıl Çevre Bakanı ise) bu 
hayvan barınaklarını, yıktırıyor ve 
hayvanları sokağa atıyor ve öldürtüyor.

Bu kişi, Ali Talip Özdemir, bununla İlgili 
haber Hürriyet Gazetesinde 
yayınlandığında Almanya'da büyük 
tepki çekmişti. Bizde eşimle berber, bir 
Alman kadar güzel (perfekt) Almancası 
olan eşimle berber Hürriyetin haber 
kupürünü de ek yaparak, Ali Talip 
Özdemir Bavyera Eyaleti başbakanlığı 
ve Çevre bakanlığna derhal şikayet 
ettik. Bu bir insanlık görevi idi, Allaha 
şükür biz.de başkaları gibi insanlık 
duygularımızı daha kaybetmemiştik. 
Bavyera Eyleti çevre bakanlığı cevabı 
yazısında, olay, protesto ettiklerini ve 
olaydan büyük üzüntü duyduklarını 
ifade eden yazılarını ve ilgimizden 
dolayıda teşekkürlerini ilettiler. Acaba 
Ali Talip Özdemir, Bavyera'ya hangi 
yüzle gelecek geldiğinde Hürriyetin 
hayvan katliamı haberi ona uzatınca 
ne yapacak Çin'de devleti 
dolandıranlar, cinayet işleyenler 
tecavüz suçluları ve yasak av yapanlar- 
idam ediliyor, yani çin, gayet normal bir 
davranış sergiliyor.

Türkiye'de ise küçük bir çocuğa 
tecavüz edip, başını taşla . ezip 
öldürenler, birkaç yılda kurtuluyor, 
sonrada sahte solcularda dahil bu 
pislikleri, burjuvazinin yozlaşmış 
duyguları, ile savunuyorlar, hemde 
utanmadan.

Yaşam hukuk kutsaldır, idam olmasın 
diyorlar, ben soruyorum bu pislikleri 
savunanlara, bu adi suçlardaki pisliklerin 
idamı alkışlanacak bir hareket 
değilmidir?

Sosyalizmde bu gibilere acınır mı? 
tabi ki acınmaz, bunların toplumdan 
soyutlanması şarttır.

İşte güçlü devlet ve devletçilikte bu 
gibi sorunlarda az olur.

İlk şart ■ gerçek demokratların 
özelleştirme konusunda üzerlerine 
düşen görevleri yapmalarıdır.

Ikinciside ent.el düdüklerin ve onların 
yanından ayrılmayan halka kötü örnek 
olan ve kendilerini solcu tanıtan, bili 
şekilde öne çıkmış' sanatçı denilen 
yozlaşmış burjuva pisliklerin solculukla 
ilgilerinin olmadığı iyi anlatılmalıdır.

Örneğin, Şahk tehand, Nur Sürer, 
Hale Soygazi ve benzerlerinin değil 
sosyalist normal bir demokrat bile 
olmayacağı iyi anlatılmalı, gerçek 
sosyalizmde çıplaklık yozlaşmışlık 
olamayacağıda ilave edilmelidir.
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DUN SAHİLDE YÜRÜRKEN
-Green Pierces'e- 

Körfez sahile tükürmüş!
Kükreye-çalkalana 
ne kadar artık varsa 
-Petler-çöpler-orkidler- 
Ne kadar çamur varsa 
gözler önüne dökmüşl

Gören kim! Anlayan kim!
14 Eylül 1996, Gemlik

BUGÜNDEN YARININ TARİHİ
Yüzeysel küreselin 
uzansa da okları 
derinliğine uzayan, dibine yerin 
- çok uzak değil- 
doğanın özünden damıtılmış 
rafine ilkesini sevginin 
-olağan, aşina bir şey gibi- 
doruklarında gökkubbenin 
dalgalandığım birlikte göreceğiz!

Ve bugün
orta direği sallanan Granit kulenin
beklenen gün
çöktüğünü temellerinin
tuzlu- köpüklü sularına Akdeniz'in
gömüldüğünü de birlikte göreceğiz!

Ve sevgi mutlaka kazanacak!
15 Eylül 1996 Gemlik

1 EYLÜL
Zemheride sunulan 
zeytin dalı 
unut da olabilir 
umutda!

1 Eylül 1996 Gemlik

S$ncıyl|t'nhı,“Güz tatilimi", .'.'ü-ıi^ û 
Didim’deki kampifı-; geçir1

Eski üst yöneticiler 
Topsakal, Bülent 
Mustafa Arkun, Ertuğr 
"eşleri" ile tatilimizi ve gii: 
paylaştık.

'-Zeki

I sohbetleri

Tatil boyunca, hep kamu kamp 
larının satışı konuşuldu.

Herkes, bu güzel yerlerin, satış adı 
altında, bazı .çevrelere “peşkeş" çj 
kümesinden, endişeli.,

Buralar satılsa bile, "biz size, iyi'tatil 
yapabilecek seviyede ücret vereceğiz" 
diyen yetkililere, maalesef, hiç kimse 
inanamıyor.

Tesis Müdürü, İsmet Busun ile yap
tığımız görüşmede, bu tür kampların, 
artık “zarar üniteleri” olmaktan, çıktığını 
anladık.

Kampın geçen yılki karı, 4 milyarı 
bulmuş.

Evet.... Bir yandan sosyal hizmet 
verirken, "az da olsa", kar bile sağla
mak, güzel bir şey.

Gübre, kampı ile, Demiryol-iş kam
pını, bir tel örgü ayırıyor.

Misafirler; her iki kampın, sosyal 
tesislerini ve spor sahalarını paylaşa
biliyorlar.

Hal böyle iken, DemirYol-iş yöneti
cilerinin, hem kendi misafirlerine, hem 
de diğer misafirlere, (CİNE-5) yayın
larını, ücretle seyrettirmesi, tepki 
topladı.

Bu olay, “CİNE-5” virüsünün, 
nerelere kadar ulaştığnı gösteriyor.

Bir sendika kampında yapılan, bu 
uygulamayı kınıyoruz. ,

Kamu kamplarında, Turizm Yüksek 
Okulu öğrencileri hizmet veriyor.

Güzel bir uygulama. İş başında 
eğ'., ii.

Protokol bölümüne hizmet veren, 
Funda ve Meltem isimli iki genç turizm 
elçisi, zarif hareketleriyle, herkesi- 
büyülediler.

Herkese, sağlık içinde, güzel tatiller 
iliyorum. • ı

DOLU DOLU SAT
Temel çiçek pasajında birasını 

içtikten sonra, lokanta sahibine 
sorar:

-”Bir günde, kaç fıçı bira 
sataysun?”

-"Aşağı y ukarı üç., fıçı bira..”
-"Dört fıçı bira satmak istemez 

misun?”
-"Elbette isterim”...
-"Öyleyse, bardakları tam 

doldurmaksın”
Temel, otomotiv sanayii yetk

ililerine rastlasaydı, ne söylerdi 
acaba.

Bedelsiz oto ithalatından, niye 
korkuyorsunuz.

Kalitenizi düzeltin ve fiyatınızı 
indirin.

İşte bütün yapacağınız iş, bu 
kadar.

Vatandaş, dünya kadar 
bedelsiz oto da girse, senin 
kaliten iyi ve fiyatın ucuz ise, yerli 
arabayı niye tercih etmesin.

Bu vatandaş, “yerli mallar haf
tasından” gelen vatandaş.

Ama... Sîzler, vatandaşı 
sömürmeye o kadar alıştınız ki, 
bir türlü bırakamıyorsunuz.

Yarın, fakir fukara, sîzlerin bu 
anlayışınız yüzünden, çocuklarını 
evlendiremeyecek.

İki-üç parça beyaz eşya, 
önümüzdeki yıl, milyarları bula
cak.

Keşke, Temel kadar, ANAP 
yönetimi de duyarlı olabilse..

Sözlü - Yorum

YARALAR DEŞİLMEDEN

Biz de yaralan deşiyoruz.
Ama., dozunu, fazla kc . .. jırriız 
için, kangrene sebep oluyoruz.

KAÖAHAT KİMDE?
Refahyol Hükümeti, muhalefet 

ve sanayici destekli bir grup 
medya tarafından yoğun biçimde 
eleştiriliyor.

Kaynak paketi, bedelsiz oto 
kararı, Irak-İran ilk kileri ve K.lrak 
politikası hep eleştiri alan konular 
arasında.

Eleştiriler, (hele bazı medya 
grubu tarafından yapılan eleştiril
er,) o kadar düzeysiz ki, hükümet
ten çok, devlet zarar görüyor.

Bir de, önüne altın tepsi içinde, 
Başbakanlık sunulanlar da var.

Eleştirenler arasında.
Bunların içinde, Sayın Ecevit’i, 

affetmek mümkün değil.
Şu dönemde, en önemli konu 

dış politika..
Ortadoğu ilişkileri, K.lrak'taki 

gelişmeler, Türk Cumhuriyetleri ile 
ilgili münasebetler ve süper güçler 
ile menfaat dengeleri.

Sayın Ecevit'in, en çok konuş
tuğu ve ilgi duyduğu konular bun
lar.

Peki.. O zaman niçin Anayol'a 
katılıp, Başbakanlığı istemediniz.

Bu ülke insanına, ne zaman 
hizmet vereceksiniz.

Sadece konuşarak olmaz,, 
katılarak ve sorumluluk alarak ülke 
ve hizmet etmelisiniz.

ANAP Lideri de, öyle değil mi?
Üç ay içinde, ülke gündemini 

allak bullak edip, niçin 
Başbakanlıksan ayrıldınız.

Asgari ücreti ve memur maaş 
zammını bile tesbit etmekten 
korkup, kaçtınız.

Şimdi, işçiyi işvereni kışkırtıp 
ülkeyi daha da çıkmaza götüre-

I çeksiniz.
Kabahat RefahYol'damı, yoksa 

“Başbakanlık altın tepside sunulu, 
ta”, beceremeyenlerde mi?

Bu kararı siz verin, değerli okurlar.

VEM BÂSTEMMER
YA DA
HOMO HOMİNİ LUPUS

-Çirkinliğin mayasındaki güç, 
kötülüğün elindeki silahtır!-

Aslanlar... Tosuncuklar...
Kızanlar... Kızancıklar...
Ne güzel de kurmuşsunuz tezgahı I

Ali de senin adamın Veli de 
"Şaban, Cafer, Hidayet de... 
Ali'yi Veli'ye , Veli'yi Ali'ye 
Şaban'ı,, Cafer'i, Hidayet',!... 
Büyük-büyük, böy-yük adamlarsınız 
hakkınızı da yememek gerek 
kıyak iş hani!

BU BÖYLE GİTMEZ TAVUZ KUŞLARI! 
BÖYLE GİTMEZ BU BABAHİNDİLER!

•29 Ağustos 1996 Gemlik
* Homo homini lupus : İnsan insanıns kur

dudur.
* Vem bastemmer? Kim karar veriyor!

18 yaşından küçüklere 
içki sigara satışı yasağı

Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna tarafından, valilere 
gönderilen genelgeyle, özellikle 18 yaşından küçük 
gençlerin sağlıklı, dengeli.ve bilinçli yetişmelerine 
özen gösterilmeli ve gençliğin zararlı alışkanlıklara 
bağlanmalarına yol açan etkenlerin kaldırılmasına 
yönelik önlemler alınması istendi.

Genelgede, sigara ve alkol kullanımının birçok 
hastalığa yol açtığı, ailede ve toplumda yıkıcı etkiler 
Yarattığı belirtildi. Sigara ve alkol kullanımının 
yaşının düştüğü bildirilen genelgede, bunların zarar
larından birey ve toplumu korumak için yasal 
düzenleme çalışmalarının sür düğü kaydedildi.

Çocukların okul çalışmalarındaki başarılarını, 
yıldız verme, kurdela takma, gibi maddi şeylere 
ödüllendirmekten kaçınılmalıdır. Bunlar, çocukları 
değersiz, üstelik zararlı bir rekabete sevk edecek 
yapmacık yollardır. İleri çocuklara ödül verilmesi, 
bunu elde edemeyen sınıfın büyük bir çoğun
luğunda eksiklik duygusu, yılgınlık, kıskançlık gibi 
olumsuz duyguların gelişmesine yol açar. Bu çeşit 
ödüller, bunları elde eden çocuklara' bile gerçek 
ve sağlıklı bir doygunluk vermez. Aslında ç'ocuk-

II

Öğrencilerde başarısız!* tenleri
ların ödül kazanmak ıvi 
zevk aldıkları için çalışmaları, .

II
,ootıkları işten 

jjıklarına ve
güçlü bir kişilik geliştirmelerine çok daha elverişli 
bir zemin hazırlar. Kendilerine göre özellikleri 
bulunan çocukları oldukları gibi kabul etmek 
önemli bir noktadır. Bu da onların özgörüşlerine, 
değer yargılarına, zevklerine, endişelerine, korku
larına, emelle rlne, hoşgörü ve anlayış göster
mekle olur.

Değerlendirme, her ne kadar ölçmeyi takip

GEMLİK REHBERİ
Gerekli Telefonlar
İtfaiye
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K.
Polis karakolu 
Gar. Kom

110
155
156
5131055
5131879
5131206

Kaymakamlık
Kaymakamlık 
Kaymakamlık Ev 
C. Savcılığı 
C. Savcı Yrd. 
Emniyet M.

Uludağ Turizm 
Aydın Turizm

5131051
5131052
5131053
5132954
5131028

ULAŞIM
5131212
5132077

Hastaneler

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

Gemi

5132066
5134503
5131274
5131900
5131286
5131174
5131846
5131353
5131057
5131308
5131133
5131095
5133742
5131507
5131414
5131364
5131411-5130024
5131042
5132360
5131186
5134994
Saatleri

Belediye
Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs işlet, 
Su İşletmesi 
İtfaiye 
Muhasebe M. 
Yazı İş. Md. 
Su Arıza

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

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

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi

TAKSİLER
5131821
5132467
5133240
5132324

Yalova -Sirkeci (Işgünlerl) 
05.50-13.05-17.00.

Tatil Günleri 06.30-13.00-17.00
Deniz Otobüsü

Yalova -Kabataş (Işgünlerl) 
07.20-09.45-12.40-15.00-17.15-19.30 
Tatil Günleri 10.20-13.30-16.15-19.00

Yalova -Kartal (iş günleri) 
07.30-09.10-10.4£ 

13.00-14.30-16.00-17.30-İ %00-20.30

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 513.12 95
Özgaz 514 17 00-
Tekgaz 513 1637
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İprağaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Likltgaz 514 28 41
Yeni Likltgaz 513 65 00
Alevgaz 513 40 95

Gemlik'te
sinema günleri:
w»
AİLE SİNEMASI
Bu hafiu :

“Ölüm Yolunda1
Tel: 513 13 29

eden bir eşlemse de, ölçme 
sonucunu kendi başına değer
lendirme olanağı yoktur. Ölçme 
sonucunun değer kazan
abilmesi için, mutlaka onu 
■karşılaştırabileceğimlz bazı 
dayanakların olması gerekir. 
Sonuç olarak bir tanım 
yaparsak değerlendirme; ölçme 
ya da gözlem sonuçlarını uygun 
ölçütlerle karşılaştırmak suretiyle 
bazı hükümlere ulaşmaktır.

Amaçlar, eğitim, ortam, 
değerlendirenle;, ölçme ya da 
gözlem sonuçlarını uygun 
ölçütlerle karşılaştırmak suretiyle 
bazı hük.ümlere ulaşmaktır. 
Amaçlar, eğtim, ortam, değer
lendirme' birbirine bağantılıdır. 
Eğitim ortamını gözden 
geçirmek ve gerekirse yenile
mek gerekir.

Ölçme ve değerlendirme 
ilişkilerini belirledikten sonra şu 
anlamı çıkarıyoruz.. Bu iki 
kavram anlam bakımından bir
birinden farklı olduğu halde, 
aralarıda çok yakın bir ilişki 
vardır. Değerlendirmede öğret
menlere önemli sorumluluklar 
düşmektedir, bu sorumluluk o 
kadar büyüktür ki, bunun sor 
cu ögetmen nota, gereğnden 
fazla önem vermeye yönelir.

Devamı Haftaya.



10 Eylül 1996 Salı

। 17 Eylül 1996 Sah Gemlik KÖRFEZ Sayfa: â

Beyindeki baloncuklar,
bıçaksız tedavi edilebilecek

Doğuştan damar zayıflığı ile ortaya çıkan beyin ba,lopçuklarının (Anevrizma) cer
rahi müdaheleye gerek kalmadan, kansız ve bıçaksız olarak tedavi edilmesi uygula - 
masının, Türkiye de de giderek yaygınlaşmaya bşladığı bildirildi.

Gemlik Turizm ue Tanıtma 
Derneği 

“Eski Gemlik Euleri”
Konulu Fotoğraf Yarışması

DÜZELTME
10 Eylül 1996 Salı 

günü gazetemizin 6. 
sayfasında 
yayınlanan

TEŞEKKÜR ilanında 
Kaymakam Orhan 

Işın ın adı ve soyadı 
yanlış yazılmıştır.

Düzeltir özür dileriz.

; Gemlik KÖRFEZL_____

DÜZELTME
10 Eylül 1996 Salı günü 
gazetemizde yayın
lanan Gemlik Devlet 
Hastanesi'ne ait Kuru 
Gıda Atımına ait ilan - 

da sehven yanlış 
yazılan Geçici Bedel 

tutarını 1.245.980.000..-
TL, geçici Teminatı, 

37.469.400TL olarak 
düzeltiriz.

Gemlik KÖRFEZ

Tüm, dünyada anjiyo 
ünitelerinde uygulanan 
endovasküler -damar için
den tedavi yönteminin 
Türkiye'de bazı üniversite 
hastanelerinde uygulan
makta olduğu öğrenildi,

1990 yılından beti hay
vanlar ve insanlar üzerinde 
uygulanmaya başlanan bu 
yöntem ile beyin damat
larında bulunan balon
cuğun içi bir tel ile dolduru
larak,. ç o k ,a z mi k t a r d a 
elektrik enerjisi veriliyor.- 
Böylece; kesenin and 
damarla bağlantılı kısım
larının kapatılması sağla
narak,- baloncuğu kar 
gitmesi önleniyor. (BYE)

BAŞSAĞLIĞI
Matbaamız çalışanlarından 

Haşan Yükselin saygıdeğer dedesi
IbrahimBüksel’in

ölümünü üzüntü ile öğrendik. 
Arkadaşımıza ve kederli ailesine 

başsağlığı dileriz.

KÖRFEZ OFSET ÇALIŞANLARI

KİRALIK İŞYERİ
İstiklal Caddesi girişi Birlik 

Apartmanı altı No : 104 nolu 
işyeri kiralıktır.

(Eski Döküm Makina)
Tel: (0.224)513 11 75

GEMLİK

SATILIK DAİRE ve DÜKKAN
Atatürk Kordonu Toplu 1 Apartmanı’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

ELEMAN ARANIYOR
Büromuzda çalıştırılmak üzere, Meslek 

Yüksek Okulu Muhasebe Bölümü 
mezunu stajer 

eleman alınacaktır.
İlgilenenlerin büromuza şahsen 

başvurmaları rica olunur.
Mahir Gencer

Yeminli- Mali Müşavir
Adres : A kıtlar İş Merkezi K. 2 

( ' GEMLİK

EL Eli) Afi 
ArAHiYor 

GÜNSA SİGORTA 
ARACILIK 

HİZMETLERİ
GÜNEŞ HAYAT 

SİGORTA 
Prim usulu 
çalışacak 

BAY ve BAYAN
ELEMANLAR 

aranıyor 
İbrahim Akıt Cad. 

Akıt İş Merkezi 
K: 4 No : 21 

GEMLİK 
Tel: 514 44 99 

514 47 07

KAYIP

Beko Casio 
91201451 nolu 

yazar kasa 
ruhsatım 

kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür.

Ahmet Uluay

Gemlik ve Havalisinde bulunan, kendine 
özgü mimarileriyle dikkat çeken 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. Butsa 2000 Gazetesi desteg ile 
bir fotoğraf yarışması düzenlenmiştir1.

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, Engürüçük, Muratoba, 
Şükriye, Fevsiye, Fındıcak, Hamidiye, Kafirli, 
Güvenli, Yeniköy, Adliye Köyleri.

ORGANİZASYON VE DESTEKLEYİCİSİ :
Organizasyon:
Gemlik Turizm ye 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 çök 4 eser ile katılabilir.

4. Fotoğraflar pasparfolu , 18x24'den 
küçük ve 30 x 45 boyutundan, büyük olma 
yacaktır. Eserlerin isimleri ve sanatçının adi 
fotoğrafın arka yüzüne yazılacaktır.

5. Ödül dağıtımı dışında seçici kurul 
tarafından saptanan fotoğraflar 500.000 TL. 
karşılığında satın alınabilir.

6. Ödül verilen ve satın alınan 
fotoğrafların her türlü yayın ve kullanım 
hakkı, sanatçının adının belirtilmesi koşuluy 
la, Gemlik Turizm ve Tanıtma Derneği'ne ait
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 
çektir.

8. Ödül almayan ve satın alınmayan 
fotoğraflar yarışma başvuru formunda belir
tilen adreslere posta yoluyla gönderilerek 
İade edilecektir. Fotoğraflar özenle 
korunacak ancak elde olmayan nedenler 
ile fotoğrafa gelecek zararlardan ve 
postadaki kayıp/zararlardan Gemlik Turizm 
ve Tanıtma Derneği mesul değildir.

9. Bu yarışmaya katılmak yukarıda belir

tilen kuralların hepsinin kabul edildiğni bel
gelemektedir.

SEÇİCİ KURUL ÜYELERİMİZ :
Nurettin. Avcı.......... Gemlik Belediye

Başkanı
Kadri Güler.................... Gazeteci
Dr. Kemal Mataracı .... Göz doktoru
Haşan Sözüneri............ Mimar
Hakan Doğu....................Gemlik Turizm ve

Tanıtma Derneği Başkanı
Müfit Akman .................. Gemlik Turizm ve

Tanıtma Derneği Saymanı
Mahir Gencer............... Serbest

Mali Müşavir
Teoman Ekim .................. Avukat
Necati Kartal.................... İşadamı
ÖDÜLLER :
Birindik ödülü 30.000.000.- TL.
İkincilik ödülü 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 1 
Fotoğrafların geri gönderimi

Fotoğrafların teslim veya gönderi adresi: 
Gemlik Halk Sigorta Acenteliği, 
Hüseyin Ekim
Demirsubası 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

4 l
ADI SOYADI :_________________
ADRES :_________________

TEL :_____ FAX : _____ 

İMZA

Dış çerçeveden kesiniz

BURSA 2000 - OLAY VE HABER 
gazetelerine vereceğiniz 

her türlü
İLAN VE REKLAMLAR için bizi 

arayın

kOilFEZ î^EİCLAm
Gazhane Cadde Beceren Apt. Attı

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

^®NÂDQLU SİGORTA A.Ş.
ANAHTAR TESLİMİ KASKO’DAN FAYDALANIN

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

GcfliS* BİLGİ </c FiYATLAî^ıTîlı"Z Içîfl BıR TcLerOpUflÜT YcTeî^Lİ
NUMAN SİGORTALTD.ŞTİ.

kurnan Dursun TAM YETKİLİ ACENTA

Tel: (0.224) 5130234 Fax : (0.224)5141148
Çarşı Meydanı Akıt İş Merkezi Kat: 1 No ; 4 GEMLİK



İELEMAN ARANIYOR
■ İngilizce bilen
■ İthalat servisimizi yönetecek,
■ Kimya Mühendisi
■ Kimya Teknik Lisesi mezunu elemanlar alınacaktır.

8BB9Müracaat: OZAN KİMYA a•/ ■ ■ ıi? ' ■

* Tel. 257 27 98

ISAP Uygulamasından doğan çirkin yapılaşmanın kınanması istendi. Seçimlere tek liste ile girildi. 4 Yönetim Kurulu üyesi yeniden belirlendi

ticaret Odasından çirkin 
yapılaşmaya tepki

Marmarabirlik’te
ANAP listesi kazandı

1 Gemlik Ticaret ve 
ISanayi Odası Yönetim 
Kurulu dün yaptığı toplan
tıda, ilçedeki çirkin imar 
uygulamalarına tepki 
göstererek, sivil toplum 
lörgütlerinin, resmi kuru
luşların ve halkın olaya 
tepki göstermesini istedi. 
Gazetemize yazılı bir açık

Kasada ^20^ birh

Işbankası’nda yolsuzluk
[ Gemlik İş Bankası Veznedarı 
Mehmet Suluköy, zimmetine 2 milyar 
400 milyon lira ve 20 bin mark 
geçirmekten dolayı tutuklandı.
F Bankanın ana kasasında veznedar
lık yapan 19 yıllık memur Mehmet 
Suluköy'ün bir süredir açık verdiği

banka yetkilileri tarafından saptandı. 
Durum banka müfettişlerine bildirilerek, 
yapılan denetimlerde yolsuzluk ortaya 
çıkarildı.

Suluköy, çıkarıldığı mahkemece 
tutuklandı. Haberi Sayfa 3'te

O

HAFTAYA BAKIŞ

Ticaret Odasının Tepkisi
Gemlik Ticaret ve Sanayi‘Odası Başkanı Kemal 

Akıt, dün yapılah Oda Yönetim Kurulu toplantısın
dan sonra basına gönderdiği yazılı açıklamasında, 
ilk kez ilçenin sorunlarına tüm sivil toplum örgütlerinin, 
resmi kürumların ve Gemlik Halkının sahip çıkma
masına ve duyarsızlığa hayret ettiğini söyledi.
I Akıt ın yakınması ve destek istediği konu imar 
planlarında MAP uygulaması.
k MAP, yani alana göre yüksek yapılaşma uygula
ması, SHP'li Belediye Başkanı Nezih Dimili döne
minde Belediye Meclisince kabul edildi ve uygula
maya kondu.

Uygulamaya Manastır bölgesinden başlandı. 
Görüldüğü gibi 12-14 katlı bloklar çığ gibi büyüyor 
ilçemizde.

Manastır yapılaşmaya yeni açılan bir bölge 
olduğu için bir bütünlük gösteriyor.

Ancak, bu uygulama ilçe merkezinde yapılırsa 
ne olur bilemiyoruz. Karsak Deresi yanında bulunan 
boş alanda yapılan inşaat, çevresinde başka 
yapıların bulunmaması nedeniyle çirkin bir görüntü 
vermiyor. Ticaret Odası karşısında başlayan inşaat, 
aynı adada bulunan 5 ve 4 katlı yapılar arasında 
Çok çirkin bir ikilem yaratacak.

İşte Ticaret ve Sanayi Odasının tepkisi buna.
Açıklamada,” MAP uygulaması adı altında 

yürütülen çalışmalar sonucunda, 14-15 katlı 
binaların yapımına da ruhsat verilmektedir. Gemlik 
ve yöresinin fiziksel yapısı, toprak yapısı ve doğal 
güzellikleri dikkate alındığında ortaya hoş olmayan 
görüntüler çıkmaktadır." denilmekte.

Açıklamanın son bölümünde yer alan şu cümle 
ler işe gerçeği yansıtıyor!

“Böyle bir yapılaşmanın imara açılacak yeni 
alanlar üzerinde olması, çok daha güzel ve sıhhatli 

ı olacaktır.”
Ben de bu görüşü katmanlardanım. Mimarlar 

Odası, Mühendisler Odası ve öbür demokratik kitle 
। örgütlerinin bu konuda sesi bugüne değin hiç çıkma

Neden acaba?

lama da bulunan Gemlik 
Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, şun
ları söyledi:

“ Gemlik'te yıllardır 
süre gelen farklı imar 
uygulamaları, 
beraberinde değişik ve 
çirkin görüntüleri ortaya 
çıkarmaktadır. MAP 

uygulaması adı altında 
yürütülen çalışmalar 
sonucunda, 14-15 katlı 
binaların yapımına da 
ruhsat verilmektedir. 
Gemlik ve yöresinin fizik
sel yapısı, toprak yapısı 
ve doğal güzelliği dikkate 
alındığında ortaya hoş 
olmayan görüntüler çık-

ANAP’lı 
gençler, 
eğitime 
katkıda 
bulundu

Anavatan Partisi 
Gençlik Komisyonu Şehit 
Ethem İlköğretim Okulunda 
60 öğrenciye kırtasiye ve 
bir sınıfı donatacak sıra 
yardımında bulundular.

ANAP'lı gençlerden 
yapılan açıklamada 
eğitime katkıların devam 
edeceği açıklandı.

Haberi Sayfa 3’te

Belediye 
Meclisi
3 Ekim günü 
toplanacak 
Belediye Meclisinin Ekim 
ayı olağan toplantısı 3 Ekim 
günü Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı'nın çağrısı 
üzerine toplanacak.
Toplantıda Başkan 
Avcı'nın maaşı da ele alı - 
nacak. Haberi sayfa 3'te 

maktadır. Özellikle 
Manastır Bölgesinde 
yapılan bu uygulamalar 
Gemlik içinde de oluş
makta, bunun en son 
örneği hükümet konağı 
karşısında yapılmakta 
olan bina ile kendini 
göstermektedir. Bu ve 
benzeri olaylarda gerek 

sivil toplum örgütlerinin, 
rşsmi kuruluşların, gerekse 
Gemlik halkının tepki 
göstermemesini hayretle 
karşılıyoruz. Böyle bir 
yapılaşmanın imara açıla
cak yeni alanlar üzerinde 
olması, çok daha güzel ve 
sıhhatli olacaktır. Şehir 
içinde böyle çok katlı 
binaların olması ise, her 
yönden çirkinlik ve tehlike 
arz eden bir ahit gibi 
karşımızda duracaktır. 
Yetkili kurumların Gemlik’i 
düşünerdek bu olaya has
sasiyetle yaklaşmasını 
bekliyoruz.”

Halk
Eğitim 
Merkezi 
Kurslarına 
kayıtlar 
başladı

İlçe Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğünden yapılan 
açıklamada bu yıl 29 
branşta açılacak olan 
kurslara kayıtların başladığı 
bildirildi. Kayıtların 30 Eylül 
günü sona ereceğini 
belirten ilgililer, başvujuların 
şahsen Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğüne yapılmasını 
istediler.

Haberi Sayfa 3'te 

Gemlikspor 
basket takımı 
İznikspor’u 
79ı40 yendi 
İlçemizi Bursa birinci 
amatör kümede temsil 
eden Gemlikspor 
Basketbol takımı, 
İzniksporla yaptığı başarılı 
karşılaşmayı 79-40 yengi ile 
bitirdi. Haberi sayfa 6'da 

72 nolu Marmara Birlik 
Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifinin olağan 
genel kurul toplantısında 
ANAP'lı ortakların hazır
ladıkları, liste yönetim 
kurulu, denetleme kurulu 
ve birlik delegeliklerini 

■ kazandı..
Geçtiğimiz hafta Belediye 
Düğün Salonunda 
yapılan genel kurul 
toplantısında okunan 
çalışma raporunda 1995-

Soma Kömürleri Ocak 
fiyatları açıklandı
Kaymakamlık'tan 
yapılan açıklamada 
Türkiye Kömür İşletmeleri 
Soma Kömürlerinin satış 
fiyatlarının belirlendiğini, 
para yatıran isteklilerin yil 
içinde fiyatları sipariş 
alındığı günkü fiyattan 
olacağı, KDV'sinin fiyat
lara ekleneceği belirtildi. 
Buna göre :

19 Fırın kontrolden geçti.

ilçe Tarım Müdürlüğü, 
gıda denetimlerini başlattı
Önceleri Belediyeler 
tarafından yapılan gıda 
kontrolleri Tarım 
Müdürlüklerine verilince, 
geçtiğimiz hafta il ve 
İlçe / Tarım 
Müdürlüğünden oluştu
rulan bir kontrol ekibi 
Gemlik'te bulunan 19 
fırında incelemelerde 

DYP GENEL BAŞKANI VE DIŞ İŞLERİ 

BAKANI SAYIN TANSU ÇİLLER: “-KONUŞMAM

YANLIŞ ANLAŞILMIŞ.”.,

HEP Mİ BE BACIMI...

ŞAŞIRIP, DOĞRU SÖYLEYİN DE

ARTIK YANLIŞ ANLAŞILMASIN...

İnan

■ 1996 alım kampanyasın- 
i da ortaklardan 3.480.393 
; kilo zeytin alınarak 
i 319.11 6.88.9.690 lira 
: ödendiği açıklandı.
i Yapılan seçimlerde 
i Yönetim Kuruluna 
i Necdet Küçük, Yahya 
; Başaran, Coşkun Sevinç, 
i Cemal Çağlayan seçildi..
i Denetleme Kuruluna ise 
î Coşkun Düzensever ile Ali 
i Sevinç getirildi.

Haberi Sayfa 3’te

Soma Lavar ceviz 6 milyon 
Soma Kısrakdere parça 6 “ 
Soma Elmalı Sarıkaya ” 4.500 
Soma Enez " 5.500
Soma Deniş “ 4.500
Açıklamada satışların 
ocak fiyatı- olduğu buna 
ilaveten nakliye vagon 
fiyatı, yükleme bedeli 
olarak 150 lira ve KDV 
ekleneceği belirtildi.

bulundu.
Ekmek ve un örnekleri 
alan kontrol grubu bun
ları il kontrol 
Ldboratuvarıha gön
derdiler. Buradan gele
cek sonuçlara göre 
işlem yapılacağı açık
landı.

Haberi Sayfa 3'te
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KÖŞEMDEN
Yılmaz AKKILIÇ

Necati Kartal

DCP ORTADAN KAYBOLDU

Milli Eğitim’den kesitler
Gemlik Körfez'in 10 Eylül tarihli ı 

sayısının birinci sayfasında "Sürgünler 
başladı" manşetiyle verilen haberde 
şöyle deniliyordu:

“Gemlik Eğitim-Sen eski şube 
başkanı Abdullah Çelik Trabzon'a, 
dernek üyesi Gemlik Lisesi tarih öğret
meni H. Hüseyin Özhan ise Kayseri'ye i 
sürüldü."

Gazete "sürgün” sözcüğünü kullan
masına gerekçe olarak, bu iki eğitim 
emekçisinin “başka yere nakil 
istemi”nde bulunmamalarına karşın, 
okulların açılmasına bir hafta kala ve 
tepeden inme bir kararnameyle atan
malarını gösteriyor.

Ansızın atananlardan Abdullah 
Çelik, haklarında hiçbir idari veya adli 
soruşturma bulunmadığını, “kararın 
‘memur sendikalaşması’™ durdurmak 
için alındığını, kendileri gibi çeşitli 
kentlerde de sendika önderlerinin 

: sürüldüğünü" söylemiş.
Tanıdığım Abdullah Çelik, altı yıl 

süreyle ilkin Eğit-Sen'in, iki sendikanın 
birleşmesinden sonra da Eğitim-Sen'in 
şube başkanlığını yapmış, yeterli, 
saygın veyurtsever bir öğretmen.

Hüseyin Özhan da öyle...
Peki neden ortada fol yok yumurta 

yokken, ansızın birer “atama emri” alı 
yorlar?

Geçtiğimiz yıl Anayasa'da güya 
değişiklik yapılarak “memura 
sendikalaşma hakkı”nın verilmiş 
olmasına karşın, neden bir grup, öğret
men ve memur korunuyor da, bir grup 
sürgünlere gönderiliyor?

Örneğin Türk Eğitim-Sen’in yönetici
leri için de bu tür sürpriz kararlar alınıyor 
mu?

Kıstas nedir?
1996-1997 Öğretim Yılı'nın 

açıhşında”Anitkabir”de saygı duruşun
da bulunduktan sonra özel deftere 
“ebed-müddet Ata’ya bağlı kala
cağını” yazan Milli Eğitim Bakanı 
Sağlam yanıtını verebilir mi bu soruların?

Sonra neden türkçe “sonsuza değin” 
değil de, “ebed-müddet” yazıyor 
deftere?

Yoksa bu “ebed-müddet”in mi dahli 
var Çelik'lerin, Özhan'ların tepeden 
inme “sürgün” e gönderilmelerinde?..

* dr *

Sonradan öğrendim. Bir başka grup 
eğitim emekçisi de 21 Haziran 1996 
günü ' Kültürpark'taki “Dörtler 
Restauranf’ta toplanmışlar. Hepsi de 
Yıldırım İlçesi okullarındanmış ve 
sayıları 60-65 dolaylarında imiş.

■ Aralarında iki önemli konuk varmış: 
DYP Yıldırım ilçe Başkanı Mustafa 
Bayrak ve Erken Dağıtım'ın sahibi Nazım 
Erken...

Anımsıyorum, geçen yıl da 
Mudanya'daki “Hotel MontanicTda 
böyle bir toplantı yapılmış ve yine 
Erken Dağıtım organize mi etmişti, 
yoksa konuk mu olmuştu, ne?..

Yani bu son toplantı dada, okullarda 
okutulacak “kitapların seçimi” konusu

var mıydı, yok muydu, bilememi Hem 
zaten Milli Eğitim Bakanı Mehmet 
Sağlam, daha yakınlarda “Veliler, 
çocuklarına istedikleri ders ve yardım
cı ders kitabini alabilirler, tek kitap oku
tulmayacak” buyurmadı mı?

Ve de bu buyruk üzerine, veliler 
okula başlayan yavrularına, “öğret
menlerin önerdiği” kitaplar yerine, kendi 
seçtiklerini Olmadılar mı?!..

Her neyse, 21 Haziran gecesi 
“Dörtler”de‘ki yemekli-içkili toplantının 
asıl amacı başkaymış. O gece, Yıldırım 
İlçesinde Milli Eğitim'e son derece 
“Uyumlu” katkılarda bulunan bir siyaset 
adamına “şükran plaketi” verilmiş.

Katliamların tümü de kendi cebinden 
ödeyerek -Erken Dağıtım ikram edecek 
değildi ya-, ilçelerinde Milli Eğitim'e 
olağanüstü “Uyumlu” katkılar sağlayan 
DYP Yıldırım İlçe Başkanı Mustafa 
Bayrak'a “şükran plaketi’sunulma 
töreninde hazır bulunmuşlar...

Sordum, soruşturdum. Neydi Mustafâ 
Bayrak'ın Milli Eğitim'e yaptığı “Uyumlu” 
katkılar?

Herhalde Türk dilin, konuşmadaki 
üstün becerisi değildi...

Peki neydi?
Doğru veya yanlış, herkeş diyörkun:
“Bu sorunun yanıtını ancak, Mustafa 

Bayrak’la ortak omlduklarına ilişkin 
yoğun dedikodular bulanan DYP 
Yıldırım İlçe İkinci Başkanı ve ‘Uyumlu’ 
adlı firmanın sahibi Turgut Topçu ile 
doğalgaz dönüşümü ,yapılan okul 
müdürleri ve koruma derneği başkan
lar! verebilir?”

Zira tuhaf teşadüf, .Yildırım'da 
“doğalgaz”a geçşn okulların hemen 
tamamında - ya da yüzde 80’inde- bu 
işlem “Uyumlu” firması tarafından 
gerçekleştirilmiş!

Ve, Mustafa Bayrak'a “şükran 
plaketi” verilmesinin nedenleri arasında 
bu olağanüstü “Uyumlu”, katkılarının 
önemli payı bulunmakta imiş!

İyi de, acaba “Uyumlu” firması 
doğalgaza dönüşümde oküla.ra kıyak 
mı yapmış?

Yooo, her okulun koruma derneği 
“peşit peşit” ödemiş önüne sürülen fa 
turayı...

Yani ben söyleyenlerin yalancısıyım, 
bu konuda görüştüğüm “herkeş” öyle 
diyor!..

•. * * *
Bir yanda “sürgün”e gönderilen 

eğitim emekçileri...
Bir yanda bir ilçenin milli eğitim 

örgütünün tamamının ağırlandığı ve bir 
“dağıtım firması” sahibinjnde -her nasıl
sa- aralarında bulunduğu yemekli 
toplantılar...

Bir yana “şükran plaketi” verilen 
siyasi parti ilçe başkanldrı...

Bir yanda velilerden gönüllü-gönül- 
süz alınan “bağış”lar...

Ata'ya “sonsuza değin” değil, 
“ebed-müddet” bağlılık yeminleri...

Allah encamımızı hayreyler inşal
lah!..

Türkiye; OsmanlI'nın Tanzimat i 
döneminden beri, yeni sivil çıkışlar 
için bir cennet, ama iktidar ola
bilmeleri için bir cehennem olma 
özelliğini hala koruyor.

Bu yazımda sivil çıkışlardan biri 
olan DCP'yi kısaca açmak istiyorum.

Partileşmek, amacıyla 7 Haziran 
1995 tarihinde bir basın toplantısı 
düzenleyerek “Şikayeti Bırak Politika i 
Yap.” sloganıyla ortaya.çıkmışlar dı.

Slogan güzeldi. İsim de iyi 
seçilmişti.DEMOKRATİK CUMHURİYET 
PROGRAMI..

Ancak gelişmeler bu güzellikte 
gitmedi.

Daha önceleri (1992'den beri) 
Pera Palas Grubu (kendi tanımla
malarıyla “Yeni Yaklaşımlar Grubu”) 
olarak anılan ve Türkiye'nin önemli 
sorunlarını tartışıp, projeler üreten 
bu grubun sözcülüğünü eski 
Milletvekillerinden Tarhan Erdem ve 
Dr. Mehmet Kabasakal yapmaktay
dı. Açıklamalarında'“Gelin, Artık 
şikayetle zaman harcamayalım. 
Sistemin çöküşünden, kokuş-' 
muşluğundan bizim kadar 
ş ikayetçiyseniz eğer, birşeyler 
yapalım.” diyerek, bir kadro 
hareketi olduklarını, diğer siyasal 
hareketlerden ayrılan temel farklılık
ların “Yurttaşa güven ve katılımcı 
demokrasi anlayışında” olduklarını 
belirtmişlerdir.

Grubun ilk çıkışı Deniz Baykal'ın 
SHP’den ayrılıp, CHP’yi kurması ile 
“yeni bir parti, yeni bir yaklaşım” 
sloganının gerçek zannedilmesi 
aşamasına denk geliyor.

Ancak, CHP'de umulan, gelişmel
er olmayınca grup, projelerini ve 
araştırmalarını geliştirme kararı aldı. 
CHP içerisine girmiş olan ,kadro
larının bir kısmı geri çekilerek tekrar 
harekete katıldılar.

1994 yılında, bir kısım önemli fikir 
adamları ve bürokratlarla toplan
tılara başlayarak, “Türkiye İçin 
Değişmeve Yenileşme Politikaları” 
adlı bir broşürle tekrar sahneye 
çıkan grup, aynı dönemde YDH ile 
kısmi bir dirsek teması yürüttü.

1995'Haziran'ında açıkladıkları 
“HEDEFLENEN TÜRKİYE” adlı broşür
lerinde ideallerini ve hedeflerini 
şöyle çiziyorlardı:

AMAÇ:
Tıkanan Türkiye'nin akılcı, çağdaş 

ideallere uygun, sosyal adaletin, 
hükukun egemen olduğu, rekabetçi 
ve dinamik bir ekonomik yapı ile 
düşünce inanç ve kimliğe saygı 
gösterildiği bir Türkiye'ye ulaşmak. 
(Kurmak.)

İNSANA GÜVEN:
Bülkede yaşayanların, kendi, 

çözümlerini üretebilecek nitelikte 
olduğunu kabul etmek ve. sorunları 
uzlaşarak çözmek.

DEMOKRASİ:
Sonuna kadar demokrasi. Sivil 

Toplum ile devletin, eşitliğini sağla
yarak , özgürlükleri genişletmek. 
DCP bu anlamda devleti, bu geliş
menin kdrşısında en büyük direnç 
kayndğı olarak görmektedir.

DÜZENDE REFORM:
Devlet eskimiş hantal ve yönetim 

mekanizmeleri çalışmaz durum-

dâdir.Düzenin değişme 
organizasyonlara ihtiyaç vardır.

SOSYAL GÜVENLİK:
Herkes için bir sağlık, sosyal 

güvenlik ve işsizler için işsizlik sigor
tası sağlanmalıdır.

SİVİL
GÜÇLENDİRİLMESİ:

TOPLUMUN

Siyasal hayatın sadeleştirilmeli 
yerinden demokratik yönetim 
ilkelerinin geliştirilmesi sağlanmalıdır'.

TOPLUMSAL GERİLİM:
Her sorunu kendi bölgesinde 

çözüm bulunabileceğ, farklı kültür
lerin serbestçe tanıtıldığı, farklı 
dillerde eğitimin sağlandığı ortamla^ 
toplumsal gerilimin azaltılması ve 
yok edilmesi anlamına gelir.

EKONOMİK YENİLENME:
Verimlilik artışı ile adil geliri 

dağılımının birlikte yürütüldüğü bira 
yeniden yapılanmaya ihtiyaç duyul-J 
maktadır.

Bu amaçla;
-Gerekli fiziki alt yapı ve toplumsal! 

ortamın hazırlanması,
- Özel girişimlerin teşviki,
-Uluslararası ekonomik ilişkilerin 

koordinasyonu ve desteklenmesi, ’
-Rekabetin korunması, ekonomik 

kararlarda yerinden yönetim 
ilkelerinin benimsenmesi ve sivil 
toplum kuruluşlarıyla işbirliğine 
gidilmesi,

-Devletin denetleme, proje vs.ı 
alanlarına yönelip; üretimden çek] 
ilmesi olarak sıralanmaktaydı.

Bunların dışında gelir dağılımınım
dengelenmesi. öğrenim
olanaklarının arttırılıp, dengelen! 
mesi, konut politikaları, iş ve meslek 
organizasyonları vb. birçok öneri, 
görüş ve hedefin sıraldndığı bu 
broşürde DCP; “Partileşme için 
gelecek desteğe bakıp? siyasal 
faliyete başladıklarını” açık! 
la mıstardı.

Ancak, 24 Aralık 1995 baskın seçil 
mi; 1994 yılında siyasal parti (erdeki 
çöküşün vahameti ile ortaya çıkan 
siyasal boşluğu doldurma iddiasın] 
da olan DCP, YDH gibi daha sivil 
hareket ve partilerin neredeyse 
sonunu hazırladı.

Partileşmesini tamamlayan YDH, 
24 Aralık seçiminde bozguna 
uğrayıp, kuyuya düşünce, DCP gibi 
çıkışların umutları zedelendi. Beli 
de korkuttu.

Yelpazenin orta ve soluna yo, 
nelecek olan DCP'nin kısa vadede 
(Dem. Barış Hareketi) DBH'ye, 
CHP'ye ve hatta bir anlamda YDH 
ve bir başka açıdan ÖDP'ye rağ
men partileşip, başarı sağlanması 
pek mümkün görünmüyor.

DBH, kısmen Alevi kimliğinden 
kurtulmak için DCP ve YDH'yi kendi: 
bünyesine almalıydı. Ahcalç bütün- 
bunlara rağmen DCP gibi yıllardır 
araştırma yapıp, bir çok olumlu; 
proje üreten bu değerli insanların] 
bu laflar ve çalışmalardan sonra bir 
kenarda oturup, kendilerince en 
olumlu ortamı(l) beklemesi komid 
kaçıyor, yazık oluyor.

Evet, DCP'liler "Şimdi şikayet 
etme zamanı değil, siyasete gitme 
zamanı." Hadi!..

.............. ............................. ’ .............. .....

Gemlik bizimdir, 
çevremizi temiz tutalım

GEMLİK KÖRFEZ
Yıl : 24 SAYI: 1133 

Fiyatı :20.000 TL.
r ^ıhibi ve Sorumlu Müdürü : KADRİ GÜLER

Yönetim Merkezi: Gazhane Cad. No.51/A
Tel: 513 17 97 GEMLİK
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Geçtiğimiz hafta Salı günü yapılan 72 Nolu Marmarabirlik Tarım 
Satış Kooperatifi Genel Kurul Toplantısına sunulan çalışma 
raporunda 1995-96 sezonunda ortaklardan 3.480.393 kilo zeytin 
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I 72 Nolu Marmarabirlik 
Satış Koöperatifinin olağan 
Genel Kurul Toplantısı 
geçtiğimiz hafta salı günü

(yapıldı.
Belediye D ü.ğü n

Salonunda yapılan toplantı
da divan .oluşumundan 
sonra 1995-1996 Yılı çalışma 
[raporu okundu.
( Çalışma Raporunda 
1996 yılında kooperatife 176

yeni ortağn kabul edildiği, 
81 ortağn ise vefat ettiğ ve 
iş yılı sonunda 7584 ortağn* 
bulunduğu belirtildi.

Raporda, 1995-1996 ürün 
kampanyasında ortaklardan 
3.480.393 kilo zeytin alındığ 
ve bunun karşılığında
319.116.889.690.- 
ödendiği bildirildi.
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119 fırın kontrolden

İlçe Tarım Müdürlüğü

Daha önce belediye 
zabıtası tarafından 
yapılan gıda kontrolleri 
bir süredir, Tarım 
Müdürlükleri tarafından 
yapılmaya başladı.

II ve İlçe Tarım 
Müdürlüğünden ekipler 
ilçemizde bulunan 19 
fırında kullanılan unlar 
üzerinde denetlemede 
bulundular.

Fırınlardan alınan un 
örnekleri incelenmek

üzere il kortrol laboratu- 
varına gönderildi.

Labaratuvardan 
gelecek sonuçlara 
göre, bozük ve kalitesiz 
malzeme kullanan fırın 
sahipleri hakkında yasal 
işlem yapacaklar.

Öte yandan 25 Eylül 
Pazartesi günü Ticaret 
Borsasında fırın ustaları
na bir günlük, gıda 
sağlığı konusunda eğitim 
verileceği açıklandı.

zeytini alındığı buna karşılık 8 
milyar 124 milyon lira 
ödendiği belirtildi.

Kooperatifin 9 deposu 
bulunduğu ve 10 milyon 520 
kilo zeytin depolama kapa
sitesi bulunduğunun belir
tildiği raporda, 329 milyar 
731 milyon lira alacağı 
bulunduğu açıklandı.

Yönetim Kurulunun çalış-, 
malarından dolayı aklan
masından spnra, kontrol 
kurulunun raporuda aklandı 
ve ek bütçe yapma yetkisi 
Yönetim Kuruluna verildi. 
, 1996-97 çalışma raporu
nun okunarak kabul 
edilmesinden sonra, koope 
rafite kooperatif yönetimi 
taşıtsrz mal alınması , yap
tırılması ve satılması konu
larında yetki verildi.

Daha sonra ise seçimlere 
geçildi; ANAP'lı delegelerin 
hazırladığı tek liste ile gidilen 
seçimlerde yönetim kurulu 
üyeliklerin Necdet Küçük, 
Yahya Başaran, Coşkun 
Sevinç ve Cemal. Çağayap

gunu 
toplanacak
•>• ••€) Ekim ayı olağan 

*£ -toplantısında 
Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı’nın 
maaşı ele alı
nacak, gündemde
ki diğer maddeler 
görüşülecek.
Gemlik Belediye 

ifMeçlisi ekim ayı olağan 
toplantılarının ilkini 3 
Ekim 1996 perşembe
günü yapacak, 
^••.^lediye 
Nujettin

Başkanı 
Avcı'nın

Ne yazık ki ülke gündeminde kendine yer bul
maya başlayan bir sorun haline geldi uyuşturu-
cu.

seçilirken, 
kurullarına 
Düzensever 
seçildiler.

denetleme 
ise Coşkun 
ile Ali Sevinç

başkanlığında saat 
14L00'de toplanacak 
.Olein Gemlik Belediye 
Meclisi'nde eski meclis 
toplantı tutanağının 
görüşülerek onaylan
masından sonra İç. İşleri 
Bakanlığı Mahalli İdare 
ÜH^enel Müdürlüğü'nün 
gönderdiği yazı doğrul-
tuşunda Belediye

I Veznede 20 bin mark ve 2 milyar 400 milyon eksikçiktı

yolsuzluk
Gemlik İŞ

Birlik Delegeliklerine ise, 
Adnan Tekin., Eşref Güre, 
Haşan Başaran, Erol Koksal, 
YılnriaZ Karakaş, Ali Altıntaş, 
İbrahim Okay ve Recep 
Bayyiğit seçildiler.

Birlik Delegesi yedek üye
liklerine ise;'Mehmet İyi- 
doğan, Emir Timur, Hüseyin 
Meme ve Talat Şahin 
seçildiler.

Genel Kurul toplantısına 
1996-97 iş yılında rekolte 
beyannamesi veren tâah
hüt ettiği ürünün yüzde ellisi
ni teslim eden ortaklar 
katıldılar.

Balkanının maaşı ele 
..aîı'harak, yeniden belir- 
lenecek.
' ,'^aha sonra Belediye 
bütçesi görüşülecek, 
belediye ve su, kanalizas 
yon bütçelerinin 1997 
yılı belediye vergi ve 
tarifeleri ele alınarak,
görüşülecek.

Gündemin 
maddesinde 
•belediye gelir 
bütçesi bütçe

diğer 
ise 

gider 
karar-

Halk
nameleri ele alınacak.

Gündemin son mad
desinde ise imarla ilgili 
konular görüşülecek.

Yapılan araştır malar Türkiye'de gençliğin hızla 
uyuşturucu batağına saplandığını, uyuşturucu 
kullanımının ortaokul sıralarına kadar indiğini 
ortaya koyuyor.

Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna'nın uyuşturucu 
ile ilgili değerlendirmelerini dikkatinize sunmak 
istiyorum. •

İkinci dünya savaşından sonra toplumsal 
değiş,im sürecini hızlandıran teknolojik 
gelişmelerin iki boyutu var. Birincisi dünya 
sayesinde de insanlar bunun her derde deva bir 
ürün olduğunu düşünmeye başladı.

Liberal ekonominin toplumda rekabeti ön 
plana çıkarmasıyla da maddesel bir kültür oluş
tu. Çok çalışan, kazanan ‘ve tüketen insanların 
artmasıyla maddesel değerler manevi değerlerin 
önüne geçti. Bu da yabancılaşmayı doğurdu. 
Yabancılaşmayla insanlar içine kapanarak yal
nızlığa itildi. Yalnızlığa itilenler arasında dirençsiz 
olanlar sorunlarını aşmak yerine, kısa süreli keyif 
alma yolunu seçti. Bütün bunlara cinselliğin ön 
plana' çıkarılması eklenince de insanlar genç 
yaştd uyuşturucu kullanmaya başlıyor.

Türkiye, batılıların hatasına düşmemeli. Liberal 
ekonomi işlerken, aşırı maddecileşme, r ekabet, 
yabancılaşma etkenlerine karşı toplumufn 
manevi alışkanlıkları korunmalı. Ailede, okulda 
eğitimle Türk insanının manevi kültürü korunursa, 
insanlar yalnızlığa itilmez, uyuşturucu ve alkole 
engel olunur.

Bankası'nda veznedar 
olarak görev yapan 
Mehmet Suluköy(44), 
zimmetine 2 milyar 400 
milyon ile 20 bin mark 
geçirdiği iddiasıyla 
çıkarıldığı mahkemece 
tutuklandı.

Banka Müdürü 
Haşan Şeker'in şüphe
lenmesi üzerine müfet
tişlerin çağırıldığı olay-
da, Mehmet

di şikayet 
»ete giıme

Suluköy'ün zimmetine 
para geçirdiği ispat
landı.

Müfettişlerin banka 
kayıtlarında yaptıkları 
inceleme ve araştır
malarda, veznedar 
Mehmet Suluköy'ün bir 
süredir kasadaki pa 
raları zimmetine tak
sitler halinde geçirdiği 
ortaya çıkarıldı.

Emekliliğine 2 yıl 
kaldığı öğrenilen 
Mehmet Suluköy'ün 
zimmetine geçirdiği 
paraları ne şekilde har
cadığı yolunda banka 
yönetimi açıklama 
yapmaktan kaçındılar.

Eğitim 
Merkezine
kayıtlar 
başladı

Gemlik Halk Eğiitim
Merkezi 
1996-97 
yılında 
kurslar

Müdürlüğü'nün 
eğitim öğretim 
açılacak olan 
için kayıtların

kAFTAflıfl STOhScTı Z'E'B'EfRÇ'E‘1COŞKUM

Tarih içinde Gemlik ve Havalisi

BURSA Yunan’dan sonra

FUHCA filOBİLYA 
ve Ahşap sûnûfi

U LİSESİ

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

İtinalı ve Kaliteli işçiliği ile 
Hizmetinizdeyiz.

Osmaniye Mah, Pazar Cad, Güneş Sok.
No: 9 GEMLİK

Tel: (0.224) 514 31 88
Fax : (0.224) 512 09 73

başladığı bildirildi.
Halk Eğitim Merkezi 

Müdürlüğü'nden yapılan 
açıklamada ilgililer, 1996- 
1997 öğretim yılında 
Gemlik merkezi ve köy
lerinde 29 değişik branşta 
kursun açılacağı belirti 
lerek, “kurslardan mezun 
olan kursiyerler hem aile 
bütçelerine katkıda 
bulunmakta, hem de bir 
meslek sahibi olmaktadır
lar" dedi.

Halk Eğitim Merkezine 
kayıtların 30 Ekim 1996 
gününe değin devam 
edeceği katılmak isteyen
lerin Halk Eğitim Merkezine 
başvurmaları istendi.

Yunanlılar ellerinde kalan o bir tek 
top ve bir yığın gazlı paçavra ile şehri 
yakarak terketmek amacı içinde sağa 
sola durmadan ateş ederlerken 
yukarıdan Gökdere'nin oradan inen 
çeteler tarafından sarılırlar. 
Abdürrezzak Püsküllü İsmail Çeteleri 
bunlar.

10 Eylül sabahı da Bursa'nın 
doğusundan üç kol halinde ilerleyen 
kolordu, 11’ Eylül sabahı Bursa 
Belediyesi önüne gelir ve yanmadan 
yıkılmadan şehri teslim almayı başarır. 
Işıklar tepesinden indirilen o bir tek top 
Belediye önünde tutulur. Hazırlanan 
gazlı paçavralarla bir başka top da 
itfaiyenin oradar ele geçirilir. Ovadaki 
Yunan askeri de kaçmaktadır. Bunlar 
kaçarlarken hapishaneyi tutuştururlar. 
Yanar kül olur hapishane.

O günü rahmetli babam şöyle 
anlatırdı.

"Gece olunöa bizim çeteler Kudret 
Cemal'ln evini bastılar. Ev boştu. 
Kudret Cemal, Yunanlılarla beraber 
terketmişti Bursa'yı. Onun evini yakıp 
yıkmadılar çeteler. Geldikleri gibi kendi 
gürültüleri ile başka mahallelerde, 
başka Kudret Cçmal'ler aramaya git-
tiler.

Bu gümbürtülerden ancak bir kaç 
gün sonra biz çarşıya inebildik. 
Babam, dedem ve ben.

Setbaşı'ndan öte darağaçları kurul
muştu. Adım başı bir darağacı ve bir 
adam sallanıyor ipin ucunda. Yunan'la 
birlik olanı sıcağı sıcağına ceza2- 
landırıyor bizimkiler. Babamla, dedem 
asılmış olanlardan bir çoğunu tanıdılar. 
Ve o adamlardan bazıları Yunanlılar 
içinde değilde, gerçekte Milli 
Kuvvetler için çalışıyorlarmış. Ortalık 
karmakarışık, kimsenin kimseyi din
lediği yok.. Bir kısım kendini bilmezler 
terkedilmiş dükkanlara giriyorlar, kimi
leri Rum mahallesindeki evleri yağ
malıyor.

Gerçekte bir iki mahalle hariç, Rum 
mahallesi diye bir şey de kalmamış. 
Yunan askeri kaçarken Bursa'yı yaka- 
mamış, ona vakit bulmamış ama 
Çatalfırın'ın oradaki Rum mahallesini, 
İtfaiye'nin karşısındaki büyük kiliseyi 
Rumlar kendi elleriyle yakmışlar. 
Taşıyamayacakları değerli eşyayı bu 
büyük kiliseyi doldurmuşlarmış çünkü.

Yunan kaçarken Ziraat Mektebini 
ve hapishaneyi yakarken, Setbaşı ve 
Irgandı köprülerini de bombalamıştı.."

Haftaya : “Bursa Yunan'dan sonra “
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Çocuklarınıza masal anlatın
Çocuğun iyi konuşabilmesi için öncelikle iyi dinlemesi gerektiği belirtilerek, 

ilgiyle dinlenilmesi ilgi çekici olması bakımından masllar, yararlı konuşma 
tekniklerinden biri olduğu öğenildi.

Doğal yolla sözel dil öğetme tekniği olduğu ve masal dinleyen çocukların 
iletişim becerilerinin daha hızlı gelişeceği bildirildi.

Çocuğun, masal kahramını ile özdeşleşme yoluyla kişilik gelişiminin etkilendiği, 
soyut kavramları iyi öğrendiğine dikkat çekiliyor

İletişim becerileri, dinlemeyi, anlamayı, konuşmayıı içerir. Masal anlatılan, 
önce dinlemeyi, daha sonra anlamayı ve konuşmayı iyi öğr enir.

Sözlü iletişimin vazgeçilmez unsurları, sözcüklşrsöz dizimi kuralları, vıgu, 
konuşma hızıdır. Masal anlatımında, korku ve şiddet unsurlarından kaçınılmalıdır .

Masal anlatılırken, sözcüklerin doğru telaffuzuna, vurgulara, söz. dizimi 
kurallarına, çocuğun-yaşına, dil gelişimi öze İlikleme, uygun jest ye mimik 
kullanmaya, uygun konuşma hızıyla anlatmaya dikkat edildiği veiözen gösterildiği 
takdirde, çocukların konuşma gelişiminide sağlıyor.

Bunlardan iyi-kötü, güzel-çirkin, doğru-yanlış, suç-ceza, başarı, ödül, dürüstlük, 
hakkaniyet ve benzeri ahlakı yargıların öğretiminden öncelikle söz etmek 
mümkündür.

Bu gelişim katkılarınadn başka, masal anlatmakla çocukla kurulan sözel 
iletişim sörıucu, sevgi-güven gibi çocuğun temel gereksinimlerinin de 
karşılanmasına olanak sağlanmaktadır.

'Ayrıca gecikmiş konuşhna, telaf tuz ve ritm bozukluğu (kekemelik) gibi konuşma 
bozukluklarının düzeltilmesi amacıyla da masal ve öykü anlatma 
çalışmalarından yararlanılabilinir.

ANAP’lı 
gençler, 
eğitime 
Batkıda
bulundu

İMİLTON AİLE ÇAY BAHÇESİ
Düğün, nişan ve özel günleriniz 

için rezervasyonlarımız 
devam ediyor

Hileniz için güuenli ue kaliteli bir ortam; Memnun kalacaksınız.

. : ■ Işkele Meydanı GEMLİK Tel s 513 10 71
Z  A,  * .Jüt'.......           

Anavatan Partisi 
Gençlik Komisyonu, Şehit 
Ethem İlköğretim Okuluna 
kırtasiye ve sıra 
yardımında bulundu.

Anavatan Gençlik Kolu 
Başkanlığından yapılan 
açıklamada eğitime olan 
katkılarının devam ettiği 
belirtilerek , Şehit Ethem 
İlköğretim Okulunda bir 
sınıfı donatacak sıra ile 60 
kişiye kırtasiye yardımı 
yapıldığı belirtildi.

ANAP'lı gençlerin 
eğitime katkılarının 
bundan sonra da 
süreceği açıklandı.

Rüzgar 
enerjisi

Önümüzdeki yıl Baltık 
Dehizi'nde Almanya'nın 
denizdeki ilk rüzgar parkı 
hizmete.girecek.

Baltık Denizi'nin 
derinlikleri üzerinde 
yükselen , ' 65 , vel
değirmeninden oluşan Sky 
20Ö0 adlı rüzgar parkı 
yapılıyor.

Almanya'nın bu büyük 
rüzgar enerjisi projesine 40 
milyon . Mark yatırım 
yapılıyor.

Bu yatırıma değecek 
de, çünkü AB'nin yaptırdığı 
bir araştırmaya göre, 
Danimarka, Hollanda ve 
Almanya'nın elektirik 
ihtiyacını büyük ölçüde 
karşılayacak.

EVLENENLER
Geçtiğimiz hafta ilçemizde bir yoğun evlenme 
trafiği daha yasandı. Çiftler, Belediye Düğün 
Salonu, Milton Aile Gazinosu, Bayraktar 2 Düğüm I 
Salonu ve Atamer Turistik Tesislerinde 
mutluluklarının ilk adımını attılar. I
Raziye İstek ile Erdal İnik 9 Eylül 1996 Pazartesi 
günü Belediye Evlendirme Dairesinde

Reyhan Kaya ile Kemal Uğurlu 11 Eylül 1996 
Çarşamba günü Belediye Evlendirme Dairesinde

Saniye Çiçek ile Bahri Erkmenoğlu 12 Eylül 1996 
Perşembe günü Belediye Evlendirme Dairesinde

Beyhan Topal ile Bilgin Korkman 12 Eylül 1996 
Perşembe günü Belediye Düğün Salonunda

Canan Denk ile Mehmet Öztürk 13 Eylül. 1996 
Cumagünü Milton Aile Gazinosunda

Şerife Karaman ile Mehmet Atilla Yücel 1.3 Eylül 
1996 Cuma günü Manastırda

Derya. Uçar ile Tanju Gadir 14 Eylül 1996 Cumartesi 
günü İstiklal Cad. (Evinde)

Ebru Keskin ile Gazanfer Bilge 15 Eylül 1996 Pazar 
günü Milton Aile Gazinosunda

Semra Kırcalı ile Mehmet Arkın 16 Eylül 1996 ‘ 
Pazartesi günü Kayhan Mah. Şerefiye Sokakta

Aşete Ergün ile Abdullah Atalar 19 Eylül 1996 
Perşembe günü Belediye Evlendirme Dairesinde

Kıymet Doğan ile Zeki Onaydın 19 Eylül 1996 
Perşembe günü Hamidiye Mah. Yağcı Sokakta

Süreyya Seker iie Sedrettin Şeker 20 Eylül 1996 
Cuma gunu Belediye Evlendirme Dairesinde

Lale Demirel ile Fuat Kula 20 Eylül 1996 Cuma 
günü Milton Aile Gazinosunda

Filiz Gültekin ile Murat Ateş 21 Eylül 1996 Cumartesi 
günü Akyıldız Aile Gazinosunda

Fatma Kızmaz ile İsmail Bulut 21 Eylül 1996 
Cumartesi günü Milton Aile Gazinosunda

Emine Ebru Ücelehan ile Ahmet Filiz 22 Eylül 1996
Pazar günü Beledive Düğün Salonunda

Gülşen Yaman ile İbrahim Akyıldırım 22 Eylül 1996 
Pazar günü Atamer Turistik Tesislerinde 

hayatlarını birleştirdiler.

KÖK? EZ
Matbaaçılık-Yayıncılık- Reklamcılık ve Tanıtım Hizmetleri

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

"Zengin çeşitlerimizi ve farkımızı görün"

Fatura-Irsaliye-Gider Makbuzu- Perakende Satış Fişi- Bilet - Kitap- 
Müstahsil Makbuzu- ; •

Serbest Meslek Makbuzu-Kartvizit-EI İlanı-
‘ . KÖRFEZ OFSET VE GEMLİK KÖRFEZ GAZETECİ BİR KADRİ GÜLER KURULUŞUDUR

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

Tel : 515 17 97 Eax : 513 35 95
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ishal hastalığında 
antibiyotik 
kullanımının
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| Eskişehir II Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıkla
mada, her ishal vakasında antibiyotik kullanılma
ması gerektiği bildirildi.
| Dünya Sağlık Teşkilatının ishal ile ilgili son tarif ve 

‘ tedavi yöntemlerinin ele alındığı, hekimlere yönelik 
hizmet içi eğitim seminerinde yaptığı konuşmada 

hekimlerin her ishal vakasında antibiyotikleri şarıl
daması gerektiği vurgulandı.
I İshal, virüs , bakteri ve parazitler yoluyla ortaya 
çıkan bir hastalık bu nedenle çeşitlilik arzediyor.

Herbirinin tanısı ve tedavisi farklı. Her ishal 
(vakasında antibiyotik kullanılması hem hastalığın 
inlenmesinde hiçbir işe yaramıyor, hem de o 
küçücük bedenlerde değişik tahribatlar yapıyor.
I İshali önlemede en klasik ve en etkili yol olan tuz- 
şeker karışımının da doğru kullanılması ger ektiğine 

İşaret eden yetkililer; bu karışım çoğu kez evde 
yapılmaya kalkışılıyor. Bu yanlış. Halbuki oranlar 

■hastalığın ilerleme oranına göre hekim tarafından 
^belirlenmelidir. ( A.A)

Basınımızın
Anadolu Cephesi 
kitap halinde 
yayınlandı
| Dünya'da ve Türkiye'de gazetecilik basınımızın 
.Anadolu cephesi adlı değişik ve ilginç fotoğrafların 
ryer aldığı 544 büyük sayfalı kitabı yayınlandı.

Kitap içerisinde. Dünya ve Türkiye gazeteciliğin
den örnekler, Türk basınını temel taşları, ilkler, 
.gazetenin hikayesi, milli mücadele basını 
Atatürk'ün gazeteciliği, anadolu basınca deyince 
ine anlaşıldığı, ne anlaşılması gerektiği, anadolu 
gazetecileriyle yapılan röportajlar, haber, haberci
lik, anadolu basınında bayan gazeteciler, 
muhabirler, ilginçler demeç, bilgi, haber toplama, 
bölge gazeteleri, Türkiye İletişim Fakülteleri, alıntı 
yanlışlıkları, Türkiye iletişim fakülteleri, alıntı yan
lışlıkları, İotarya-lotaryaclık-promosyon, kavga, 
sürtüşme, gazete, gazeteci ve anadolu basınıyla 
ilgili görüşler, anadoluda gazetecilik anıları, iller 
basını, anadoluda gazeteciler cemiyetleri, basın 
kuruluşları ve yayınları var.

KALİTENİ YÜKSELT

FİYATINI İNDİR !
Ülkemizde, bedelsiz otoya karşı, 

bir kampanya yürütülüyor.
Kampanyanın en ateşli savunucu

ları, “Basında Güven” ve “Büyük 
Gazete” isimli iki basın organı.

Bunları bazı iş adamları ve fanatik 
muhalefet partililerde, destekliyorlar.

Türk-İş'in iri yarı, ama fazla “ince 
düşünemeyen Üreri de” destekleyen
ler arasında.

Yani... Bunlar bir bakıma, ülkem
izde üretilen, otomobillerin, “dünya 
ortalamasına göre", anormal fiyatlar
la satılmasının devamını, istiyorlar.

Kısa süre önce, peşin para alarak, 
türk halkını teslimat sırasına sokan, 
uygulamanın devamını savunmuş 
oluyorlar.

Şöyle bir mahallede, kahvelerde 
ve sokaklardaki şöyle bir mahalle de, 
kahvelerde ve sokaklardaki vatan
daşlarla, hiç konuşmadıkları belli 
oluyor.

Bu vatandaş, “yerli mallar 
Haftasını”, yaşa mıştır.

Sümerbank mamüllerini, (yıllar 
önce); övenerek ve sevinerek kul
lanmıştır.

Yani, ülke halkı (genelde), ithalat 
sevdalısı, bedelsiz oto heveslisi 
değildir.

Ama... Hem otomobilde, hem de 
beyaz eşya da, yediği kazıktan bık
mıştır, usanmıştır.

Hele, Hele, kampanya tezgahı ile 
yapılan sömürüye, son derece öfke
lidir.

Beyaz Eşya’da ve otomobilde 
“Kampanya var” sözünü duyunca, 
tüyleri diken diken olmaktadır.

Çünkü, basına neler geleceğini 
bilir.

Şimdi, “yerli üretime saygı” minitg- 
leri” düzenlenmektedir.

Niye hiç kimse, bu üreticilere ve 
sanayicilere "kaliteni düzelt”, “fiyatını 
indir" demiyor, diyemiyor.

Tüketiciyi Koruma Dernekleri uyu 
yor mu?

Türk halkı, her zaman kaliteli ve 
uygun fiyatı tercih edecektir.

UTANGAÇ
Oldukça güngörmüş genç 

kız, erkek arkadaşına şöyle 
dedi:

- “Öğrendiğime göre, bir 
erkeğin iki kolu, bir kızın göğüs 
çevresine eşitmiş, doğru mu?

Utangaç genç :
- “Dur” dedi. “Şimdi bir ip 

getireyim de, ölçelim.”
Mahcup genç, hiç de iyi bir 

sınav verememiş.
Eğer ip aramaya gittiyse, 

dönüş de kız arkadaşını, 
yerinde bulamamıştır.

E.... İpin nerede lazım olup 
nerede lazım olmayacağını 
alacağı tecrübelerle, ileri de 
daha iyi anlayacak.

Sözlü - Yorum

İnsanların, birbirlerini öldürdüğü 
çiğnediği bu dönem de, böyle sözleri 
okumak, insana rahatlık veriyor.
İster bir kadını sev, ister doğayı sev, 
ister mesleğini veya çiçeği sev.
Ama.. Yeter ki, bir şeyi sev,
Yani. Bir “sev”, iki al.
“Bu da uçuk bir söz"
İNEKLER NİÇİN ÇINGIRAK TAKARLAR? “ 
“Kornaları olmadığı için”

EN BÜYÜK TARAFTAR
Bursaspor'un, yönetim anlayışında, 

“değişim" konulu yazımız, taraftarlar
dan farklı tepkiler, aldı.

Kimileri, durumdan memnun.
Bazdan, tarnsferlerln yetersizliğnden 

yakınıyor.
Bir kesim ise, Bursa'h ünlü sanayici 

ve iş adamlannın, “Külüple” yeterince 
ilgilenmediğinden, yakınıyor.

Bu görüşmeler., ister İstemez 
aklımıza, bazı eski anıları getiriyor.

Hani. Trabzonspor’un eski bir 
başkanı vardı.

Devlet Bakanlığı da, yapan Sayın M. 
Ali yılmaz.

Trabzorspor’a spor tesisleri yapan, 
Kaptan Ünal ve Abdullah'ın trans
ferinde her türlü imkanı kullanan bir 
spor sevdalısı.

Politikacılığı belki tartışılır, ama 
Trabzonspor'a yaptıkları asla tartışıl
maz.

Peki... BursalI zengin İş adamları, 
niçin bu takıma “bir yıldız” hediye 
etmiyorlar.

Belki böyle bir armağan, okul yap
mak gibi BursalI vatandaşları, mutlu 
edebilir.

BursalI taraftarlar, bu ünlü iş 
adamlarının Bursaspor'a bu türlü 
hizmet yerine, “BursalI Fenerbahçeliler 
ve GalatasaraylIlar” Derneği baş kan
lığına sempati ile bakmalarına üzülü 
yorlar.

Bize göre, BursalI taraftar gibi, takı
ma bağlı, deplasman maçlarının azimli 
takipçisi olan, bir başka "Anadolu 
Takımı Seyircisi" yoktur.

Karda, yağmurda, “sıkış - tepiş ara
balarda" takımını ölesiye seven, 
taraftara layık olmak gerekiyor.

Unutmayalım, Futbol uzun bir mara
tondur.

Futbol takımı “onbir kişi” değil, “on 
altı” kişidir.

Bursaspor’da “on ikinci” veya “on 
üçüncü" adam yoktur.

Her hangi bir sakatlık, veya kart 
cezası , takımın derecesini, hemen 
düşürür.

BursalI iş adamlarını, taraftarlar göre 
çağırıyor.

iğinden 
yi kendi 
i, bütün’ 
yıllardır 
olumlu

Ayrıca, Matbaalar Kanunu, Basın Kanunun.212 
sayılı kanun, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel 
Müdürlüğünün geçmişinden bugüne anlatılışı, 
basın kartları yönetmeliği, basın trafik protokolü, 
basın ilan kurum yönetmeliğinin anadolu basınıyla

Öğrencilerde başarısızlık nedenleri!
Geçen haftanın devamı
Böylece öğrencinin gelişimine ilişkin 

gerçek yargıda bulunma aracı ki, bu 
öğrenciye yardım bakımından karnedeki 
üç-dört-beşlerden daha önemlidir. Bir 
amaç haline dönüşür. Halbuki öğret
menin değerlendirme işini, öğrencinin gel- I 
lişimi için yer verilen bir araç ya da teknik 
olarak görmesi gerekir.

sanların, 
onra biri 
nce eni 
■i komik

ilgili maddeleri, özel radyo ve televizyonlar, rtük 
kuruluş ve yönetmelikler gibi pek çok bölümler 
altında verilenlerle anadolu basını mensuplarının 
hizmetine sunuldu. (A.A.)

»ikayel 
e girme

GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
İBRAHİM AKIT CAD. AKITLAR IŞHANI K: 4 

BÜRO: 21 GEMLİK/BURSA adresinde icrai 
faaliyet eden ......................... CÜNSA SİGORTA 
ARACILIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ’nin halen meşgul 
olduğumuz ve ilerde meşgul olacağmız sigorta 
hizmetlerinin yürütülmesinde Beyoğlu 5. 
Noterliğinin 11.09.1996 tarih ve 47338 sayılı 
vekaletnamesiyle Yangın, Nakliyat (Tekne ve 
Navlun- Emtea ve Kıymet), bilumum kaza, 
Makina Montaj ve Zirai Sigorta poliçelerini tan 
zim ve tahsile yetkili olarak şirketimizin BURSA 
acenteliğine atanmıştır. Keyfiyet Sigorta Şirket- 
lerinin Murakabesi hakkındaki 7397 sayılı kanun 
hükümleri gereğince ilan olunur.

GEMLİK
Gerekli Telefonlar
İtfaiye | ] o
Polis İmdat 155
Jandarma imdar ;c.*,
Janjiaıma K, 5131Ü55
Polis Karakolu 5131879
Gar. Kom 5131206

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

ULAŞIM
Uludağ Turizm 5131212
Aydın Turizm 5132077

REHBERİ

Hastaneler
Devlet Has.
SSK Hastanesi 
Mer. Sağ

Körfez'Taksi 
Çınar. Taksi
Güven Taksi 
Gemlik Taksi

5139200
5132329
5131068

TAKSİLER
5131821
5132467
5133240
5132324

. 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

Resmi Daireler
TEK Arıza 5132066
TEK İşletme 5134503
Turizm Der. 5131274
Spor Şah. 5131900
Orm. Böl. Şf. 5131286
Milli Eğt. Md. 5131174
Halk Eğt. Mrk. 5131846
Halk Kütüp. 5131353
As. Şb. 5131057
Karayolları 5131308
Liman Bşk. 5131133
Mal Md. 5131095
Nüfus Md. 5133742
Özel İd. Md. 5131507
Tapu Sic. Md. 5131414
Müftülük 5131364
Gümrük Md. 5131411-5130024
Tekel Md. 5131042
Ver. Da. Md. 5132360
ilçe Tar. Md. 5131186
İlçe Seç. Md. 5134994

Gemi Saatleri
Yalova -Sirkeci (İşgünleri)

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

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

TUP DAĞITICILARI
Aygaz 513 1295
Ozgaz 5141700
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Likit gaz 514 28 41
Yeni Likitgaz 513 65 00
Alevgaz 513 49 95

Eğitimden verim bekliyorsak, yapılan 
çalışmaların ve düzenlenen programların 
yeterlilik derecesini saptamak, gerek
tiğinde bazı değişiklere başvurmak zorun
dayız. Değerlendirme, eğitimde değişme 
ve gelişmeleri sağlar. Değerlendirme yap
madan eğitim ortamı içinde, kabul ettiğim 
öğretim programlarının durumunu anlaya
mayız, yeterli, yetersiz olduğunu anlaya

madığımız programı da 
değiştirmeye gerek duy
mayız. Bunun sonucunda 
da aynı programı uygula
maya devam ederiz. 
Böylece eğitim de, tama
men rastlantılara bırakılmış
olur. Bu da harcanan emek 
ve yapılan masrafların 
boşa gitmesine, iş güven
liği ve işçi sağlığına değiner 
özdeyişlerin yer aldığı 
afişler bastırılacak.

EĞİTİM YİNE YARIŞMA 
KONUSU

Gemlik'te 
sinema günleri:

AİLE SİNEMASI
Bu hafta :

“Ölüm Yolunda”
Tel: 513 13 29

İnsan Kaynaklarının ve 
rimli kullanımı'nın en önemli 
unsuuru olan eğitim 
konusunda bir yarışma 
düzenlenecek. Yöneticiler 
ve çalışanlar olmak üzere 
iki ayrı kategoride düzen
lenecek olan yarışma, “İş 
yerinde İşgücü Veriminin 
Artırılmasında Eğitimin Rolü 
başlığını taşıyor.
Yarışmada birincilere 25 er 
milyon, İkincilere 20 şer 
milyon ve üçüncülere de 
15 er milyon lira tutarında 
para ödülü verilecek.
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Basketbole ularım izin başarısı sevindiriyor.

Gemlikspor 79 - Iznîkspor 40
İlçemizi Bursa Baskebol 1. Amatör 

kümede temsil eden Gemlikspor bas
ketbol takımımız pazar günü Iznikspor 
ile karşılaştı.

Karşılaşmaya çok iyi başlayan 
takımımız maçın onuncu dakikasında 
farkı 15 sayıya» kadar çıkardı. İlerleyen 
dakikalarda İznikspor'un farkı kapatma 
çabaları pek sonuç vermeyince ilk 
yarıyı takımımız 40-16 önde kapattı.

İkinci yarıda da aynı oyununu 
sürdüren takımımız sahadan rahat bir 
galibiyet alarak moral buldu.

Takımımız, çarşamba günü Atatürk 
Spor Salonu'nda Şükraniyespor ile 
karşılaşacak.

Gemlikspor Iznikspor karşılaşmasına 
takımlar şu .kadro ile çıktılar.

Gemlikspor : İbrahim (****)27, 
Cüneyt (****)21„ Ceyhan (**013, Barış 
(***)! 0, Yalçın (***)6, Ali (**) .2, Umut(-), 
Gökçen (.-), Ahmet (-).

Iznikspor : Ömer (***)!!, Serkan 
(***)8, Mustafa (**)7, Murat (**) 6, İsmail 
(**)4, Ersin (**)4, Levent (-).

Gemlik Turizm ue Tanıtma 
Derneği 

“Eski Gemlik Euleri”
Konulu Fotoğraf Yarışması

NOT ALINIZ !.......
YENİ FAKS NUMARAMIZ
X;Tel : 513 35 95

KÖRFEZ OFSET 
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ

KAYIP
Ankara Altındağ Nüfus 

Müdürlüğünden aldığım 
nüfus cüzdanımı

. kaybettim. 
Hükümsüzdür.

Özgür BİLGİ

KİRALIK İŞYERİ
İstiklâl Caddesi girişi Birlik 

Apartmanı altı No : 104 nolu 
işyeri kiralıktır.

(Eski Döküm Makina) 
Tel: (0.224)513 11 75 

GEMLİK

Aî^Apr/oî^
GÜNSA SİGORTA

ARACILIK
HİZMETLERİ

SATILIK DAİRE ve DÜKKAN

GÜNEŞ HAYAT 
SİGORTA 
Prim usulu 
çalışacak 

BAY ve BAYAN

Gemlik ve Havalisinde bulunan, kendine 
özgü mimarileriyle dikkat çeken evlerinden 
birçoğu maalesef bugüne kadar koruna1 
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 desteği ile 
bir fotoğraf yarışması düzenlenmiştir.

KONU :
Ana teması Gemlik ye havalisinde bulu

nan eski evlerdir.
KAPSAM :
Gemlik ilçe merkezi1, Armutlu ilçesi, 

Umurbey, Clhatlı, Şahinyurdu, Büyük ve 
Küçük Kumla, Kapaklı, Harlı, 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 ve 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 
yacdktır. Eserlerin isimleri ve sanatçının adı 
fotoğrafın arka yüzüne yazılacaktır.

5. Ödül dağıtımı dışında seçici kurul 
tarafından saptanan fotoğraflar 500.000 TL. 
karşılığında satın alınabilir.

tilen kuralların hepsinin kabul edlldiğni 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.......

Mâ’li Müşavir 
Teoman Ekim.........
Necati Kartal .................
ÖDÜLLER :

Mimar
Gemlik Turfzmve

Gemlik Turizm ve

Serbest

Avukat 
işadamı

6. Ödül verilen satın

Birindik ödülü 
İkincilik 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 
Fotoğrafların geri gönderimi

Fotoğrafların 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

taki Zeytin I 
di ürünle 
üreticiler

kooperatifi

orasında s

Atatürk Kordonu Toplu 1 Apartmanı’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

ELEMANLAR
aranıyor 

İbrahim Akit Cad. 
Akıt İş Merkezi 

K: 4 No : 21 
GEMLİK 

Tel: 514 44 99

ELEMAN AR
Büromuzda çalıştırılmak üzere, Meslek 

Yüksek Okulu Muhasebe Bölümü 
mezunu stajer 

eleman alınacaktır.
İlgilenenlerin büromuza şahsen 

başvurmaları rica olunur.
Mahir Gencer

Yeminli Mali Müşavir
Adres : Akıtlar İş Merkez 

GEMLİK W

KAYIP

Beko Casio 
3908 ER MFAB 
61200059 nolu 

yazar kasa 
ruhsatımız 

kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür.

YILDIRIM TUZ A Ş.

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

fotoğrafların her türlü yayın ve kullanım 
hakkı, sanatçının adının belirtilmesi koşuluy 
la, Gemlik Turizmi ve Tanıtma Derneği'ne ait
tir.

7. Fotoğraflar muhafazalı pir 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 güreşlere posta yoluyla .gönderilerek 
iade edilecektir. Fotoğraflar özenle 
korunacak ancak elde olmayan nedenler 
ile fotoğrafa gelecek zararlardan ve 
postadaki kayıp/zararlardan Gemlik Turizm 
ve Tanıtma Derneği mesul değildir.

9. Bu yarışmaya katılmak yukarıda belir-

GEMLİK TURİZM VE TANITMA DERNEĞİ 

“ESKİ GEMLİK EVLERİ” KONULU 

FOTOĞRAF YARIŞMASI 

KATILIM FORMU 1996

NO YAPIT İSMİ

Demokı 
Başkanı Se 
boşalan g 
Belgin Savc

Hadimi 
yönetimdi 
görevden 
eraratarın 
tim listesin 
yarak beki

Gemlik î

ADİ SOYADI :

ADRES

TEL :

İMZA

FAX :

Gemlik I 
Fizik Ted 
süreönr 
kullanıla

Dış çerçeveden kesiniz.

BURSA 2000 - OLAY VE HABER 
gazetelerine vereceğiniz 

her türlü
İLAN VE REKLAMLAR için bizi 

arayın
ftm^EKO^IUMUZîYETERLI^ r

Gazhdne Cadde Beceren Apt; Altı
No : 51/A GEMLİK (Akmanlar Ticaret Ticaret arkaşı)

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

GbPİŞ* BİLGİ Vb FiVATL Aî^ıfilı*Z İÇİP BıR TELErOpUpÜT YETERLİ

NUMAN SİGORTALTD.ŞTİ.
JVuman 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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