
jeylin Halinin Rıfat Minare Çiftliğinin yanına götürülmesine bazı zeytinciler trafiği engelleyerek tepki gösterdiler

Zeytincilerin eylemi
Eski Zeytin Halinin yıkılması sonu
cu ürünlerini satmak isteyen 
üreticiler Rıfat Minare Çiftliği 
yanında bulunan yollara ve 
kooperatifi alanında alım satım 
yaptılar.İki kooperatif üyeleri 
arasında sorun olan Hal konusu-

nun yeni kurulan Küçük Esnaf ve 
Üretici Toplu satış Yeri 
Koopearatifi alanında yapılınca 
ZEYKOOP üyeleri Ahmet Dural 
Meydanında araçlarının kontak
larını kapattılar.

Haberi Sayfa 3’te

DSP İlçe Başkanlığına Belgin Savcı’nın ataması yapıldı.

Geıfflk’te ilk kadın başkan
I Demokratik'Sol Parti Gemlik İlçe 
Başkanı Serdar Hadimli'nin istifasıyla 
boşalan göreve yönetim kurulu üyesi 
Belgin Savcı getirildi.

Hadimli'nin istifasının; ardından 
yönetimde bulunan bazı üyelerinde 
[görevden ayrılması üzerine partili üyel
er aralarında oluşturdu. Geçici yöne
tim listesinin il yönetimince arlanma
yarak bekletilmesi üzerine, genel kuru

la kadar bu göreve geti rilmek istenen 
Eşref Eren de ayrıldı.

İlçe Başkanlığı için aday arayışları^ 
ve ilçe bazında sürdürülürken yönetim 
kurulunun tek bayan üyesi Belgin 
Savcı'nın II başkanlığından, ilçe 
başkanlığına atâması geldi.

DSP Gemlik Yeni İlçe Yönetiminin 
Genel Merkezce de onanması halinde 
çalışmalara başlanacağı bildirildi.

Gemlik Devlet Hastanesindeki fizik tedavaletleri iki yıl önce alınmış.

Hastalar aletlerin kullanılmasını istiyor
Gemlik Devlet Hastanesi 
Fizik Tedavi Bölümühebir 
süre önce dlınan aletlerin 
kullanılmaması bazı

hastaların tepkisine 
neden oluyor.
Gazetemizi.ziyaret eden 
hastalar, Gemlik Devlet

Hastanesinde fizik tedavi 
hastalıklarında kullanıla - 
cak ısı ve diğer aletlerin* 
ikiyıl önce alınmasına

ELEMAN ARANIYOR <
■ İngilizce bilen
■ İthalat servisimizi yönetecek,
■ Kimya Mühendisi
■ Kimya Teknik Lisesi mezunu elemanlar alınacaktır.
■i Müracaat: OZAN KİMYA

Tel. 257 27 98

Yazarımız
Yılmaz
Akkılıç 
kalp krizi 
geçirdi.
Gazetemi z

"Köşemden" köşesi 
yazarı araştırmacı, 
Yılmaz Akkılıç tatil yo 
lunda kalp krizi geçirdi.

Geçtiğimiz hafta Bursa 
2000 Gazetesinden yıllık 
izine ayrılan Akkılıç, 
eşiyle birlikte kendisinin 
kullandığ özel araba İle 
Ege ve Akdeniz kıyıların
da tatil yapmaya çıktı.

Söke - Aydın arasında 
araç kullahah Yilrnaz
Akkılıç, 
Aydın-

fenalaşınca 
Devlet

Hastanesinde bakıma 
alındı, Kalp krizi teşhisi 
konan, Akkılıç, daha 
sonra, Bursa Tıp Fakültesi 
Kardiyoloji Bölümünde 
yoğun bakıma alındı. Bir 
hafta yoğun bakımda 
kalan Akkılıç, aynı 
bölümde dinlenirken, 
gelecek haft anjio oja- 
cağı öğenildi.

Hafta sonunda nöbetçi eczaneler belirlenemiyor.

Nöbetçi eczane
karmaşası

İlçemizde bulunan^ okuyarak
eczanelerin hafta sonları 
nöbet durumlarında kar
maşıklık yaşanıyor. Bu 
durum vatandaşların 
yakınmalarına neden 
oluyor.

Geçtiğimiz hafta 
gazetemizi arayan bazı 
hastalar İlaç almak için 
gittikleri eczanelerln- 
camekanlarındaki
nöbetçi' eczane
tabelalarındaki İsimleri

okuya k
eczanelerin

gittikleri 
kapalı

olduğunu gördüler.
Gün boyunca nöbetçi 

eczane aradıklarını 
söyleyen vatandaşlar, 
cumartesi ve pazar gün
leri nöbetçi olacak 
eczanelerin tüm nöbetçi 
eczane tabelalarında 
doğu yazılmasını istedi 
ler.

Haberi Sayfa 3'te

Gemlik Muhtarlar Derneğinde seçim yapıldı.

İdris Kurt yeniden 
başkan seçildi

HAFTAYA BAKIŞ
O Kadri GÜLER

Hal kavgası
İki hafta önce gazetemizin manşetini 

süsleyen bir haberdi hal sorunu.
L ZEYKOOP Başkanı Halil Bayrak'ın eski halin 
yıkılması sonucu üreticilerin zeytin alım ve satım 
yapacağı yerin kendi kooperatiflerinin bulunduğu 
yerde olmasını istemesi, ardından geçen zaman
da ise geçtiğmiz yıl’kurulan yeni kooperatifçe 
satın alınan Rıfat Minare Çiftliği arkasındaki alan
da dün halin kurulması, ZEYKOOP'çuların tepki
sine yölaçtı. -
L ZEYKOOP üyeleri bir grup zeytinci dün Ahmet 
Dural Meydanında araçlarından İnerek kontak 
kapatma eylemi yaptılar.

Paylaşılmayan olay, bölgenin zeytinlerinin 
alınıp satıdığ merkezin hangi tarafta kurulmasın- 

j dan kaynaklanıyor.
Kısa adıyla Hal dediğmiz.rçnerkezin kurulması, 

alım ve satımların yasaların öngördüğübir mekan
da yapılmasını sağlamak Tlçaret Borsasının görev
leri arasında. Borsanın olmadığı yerlerde ise bu 

j görevi belediyeler üstlenmekte.'
' Bir süredir Gemlik gündeminde bulunan Hal 
I sorununun tatlı çözüme kavuşması etkili ve yetkili 
I kişilerin elinde.

Görülen o ki, bu olaylar kontak kapatmakla 
i bltmlyecek.
h İki kooperatif arasındaki paylaşımın barışçıl bir 
I çözümle bitmesi, ilçenin huzuru açısından önemli 

bir konu.
Burada başta Kaymakam Orhan Işın'a, 

( Belediye Başkanı Nurettin Avcı'ya ve Ticaret 
. Borsası Başkdnj. Osman Sarışen'e büyük görevler 

। düşüyor.
b Tabii ki iki kooperatife ortak olan zeytin 
satıcılarına da...

karşı bugüne kadar kul
lanılmamasının nedenini* 
anlamadıklarını, aletlerin 
kullanılmaması nedeniyle 
birçok hastanın Bursa'ya 
sevk edildiğini söylediler. 
Aletli fizik tedavi İçin 
Bursa'ya gidip gelmenin 
maddi açıdan kendilerine 
büyük yük getirdiğini 
belirten hastalar, kış 
aylarında bu durumun 
daha da zor olacağını 
bildirdiler.
Zeytin üreticisine uyarı: 

Halkalı leke 
hastalığına 
dikkat edin
İlçe Tarım Müdürlüğü yetk- 
ililerLzeytin ağaçlarının 
amansız zararlılarından 
olan halkalı leke hastalığı * 
İçin mücadelenin başla
mak üzere olduğunu, üreti
cilerin bu konuda hazırlıkla 
olmaları istendi

Haberi sayfa 3’te

“Zeki Müren" 
Necati Kartal’ın yazısı 

2.sayfada
“Gün Kavuştu” 

Gonca Yerliyurt’un 
yazısı 3.sayfada 

Erol Gürçay 
5. sayfada “Yarışaka 
Yara Ciddi”de yazdı

Baştanının 
babası kalp

Muhtarlar 'Derneği 
Gemlik Şubesinin yapılan 
olağan genel kurul 
toplantısında eski başkan 
İdris Kurt ve arkadayşları 
yeniden seçildiler.

44 üyesi bulunan 
Muhtarlar Derneği Gemlik 
Şubesinin Belediye Düğün 
Salonunda yapılan 
Genel Kuruluna 29 üye 
katıldı. Tek listeyleseçime 
giden muhtarlar, eski 
yönetim, kurulu üyelerini

yeniden seçtiler.
Muhtarlar Derneği 

Yönetim Kurulunda şu 
üyeler bulunuyor:

Ali Sevinç, İsmail 
Başaran, İbrahim Mert, 
Enver Çelik, Necmettin 
Şanlı, Ramazan
Heparslan, Haşan Ertunç,. 
Hüseyin Çelikler, Haşan 
Gürel, Mehmet Baykal, 
Ahmet Duran, Ali Pars, Ali 
Bozkurt, T. Nihat Kuru ve 
Şükrü Pir.

geçirdi
Belediye Başkanı

Nurettin Avçı'nın babası 
Haşan Avcı., geçtiğimiz 
hafta evinde fenalaşarak 
kalp krizi geçirdi.

Bursa Tıp Fakültesine 
kaldırılan Haşan Avcı 
yoğun bakıma alınarak 
anjio oldu.

Haberi Sayfa 3’te

Sığırlarda şap 
aşılaması 
devam ediyor 
İlçe Tarım Müdürlüğü vete 
riner hekimlerince büyük
baş hayvanlarda görülen 
şap hastalığına karşı aşıla - 

* ma çalışmaları sürdürülü 
yor.
Geçtiğimiz günlerde 
Kurşunlu, Gençali, Yeniköy,. 
Kurtul, Muratoba, Kafirli, 
Hamidiye ve Fevziye 
Köylerinde aşılama çalış
malarının tamamlandığını 
söyleyen yetkililer, yan' 
Şükriye,Fındıcak , 3 Ekim 
günü Adliye, Güvenli, -’ 
Ekim Umurbey, Çiftlikler 
daha sonraki günler ise 
diğer köylerde aşılama 
yapılacağını söylediler.

Cesedi otopsi yapılması İçin 
adli tıpa gönderildi

Emekli 
Öğretmen 
denizde ölü 
bulundu
Küçük Kumla'da
geçtiğimiz hafta pazar 
günü saat 10.15'de 
denizde bir erkek cesedi 
bulundu.Cesedin emekli 
öğretmen Halil Kurt'a alt 
olduğu öğrenildi.

Haberi Sayfa 3'te

luk buğday satıyor.

Tohumluk 
buğday 
geldi > j
Gemlik İlçe Tarım 
Müdürlüğü çiftçilere 
ekilmek üzere yüksek 
verim sağlayan kaliteli 
tohumluk buğday getir
di.

Haberi Sayfa 3'te

UÇUYORLAR

UÇAN UÇANA...

UÇURAN UÇUYOR,

UÇAN UÇURUYOR.

POSTAKİYİ UÇURANLAR 

ŞİMDİ DURMADAN UÇUYORLAR 

MELEKLER GİBİ!..
İnan CEOfOÇ,



10 Eylül 1996 Salı ” ■
1 Ekim 1996 Sah Gemlik KÖRFEZ Sayfa;

j^^^^^^^^^^^^^^SSS888S8SSSSSSf^gg»gg^f^^^^gŞ^gggKgfflSS|»g^^^^ggg-:g^^'".'<'■>./ ,' 4 ,j ' J>''7,' W

«WfWnF¥
Yılmaz AKKILIÇ

ga&ıgorum
Necati Kartal

Yazarımız Yılmaz Akkılıç, geçirdiği rahatsızlık nedeniyledir süre yazılarına ara vermek
zorunda kaldı. Yayınlayamadığız için özür dileriz.

Gemlik KÖRFEZ

T.C.
GEMLİK İCRA DAİRESİ

Dosya No : 996/103 .T

GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Satılmasına karar yerilen gayrimenkulün cins.i, kıymeti, adedi, evsafı:
Gemlik tapu Sicilinin Hamidiyemahallesi Hanarkası mevkiinde kdin 

268.54 metürekare miktarındaki arsa vasıflı 31 pafta, 115 ada ve 3 
parselde kayıtlı Gemlik Fen İşlerine göre 2 nolu parsel ile tevbit edilerek 
geri klan kısmına 5 katlı inşaat izni verileceğnini, ticanri alanda kaldığı, 

. otopark isteğe bağlı olarak kendi içinde faydalanacağının.
Bu durum itibariyle taşınmazın tamamı 10.000.000.0Q0 - (ON M İL YAR) TL. 

civarında bilirkişi tarafından takdir edildiği, taşınmaz açık artır ma suretiyle 
satışa çıkarılmıştır .

Satış Şartları:
1- Satış 08.11.1996 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 alıcı 
çıkmazsa eh çok artıranın taahhüdü baki kalmak sortiyle 18.11.1996 
pazartesi günü aynı yer ve aynı saatlerde ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. 
Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağı ve. satış masraflarını 
geçmesi şartıyla % 40 ihale o1un.'

2- Artırmaya iştirak edecekıG -..ının edilen'kıya,erin %20 âi nis- 
betinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mek
tubunu 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 üzerinde
ki haklarını hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı bel
geler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde 
hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklar dır.

4. Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve 
İflas Kanunu'nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasın

daki 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 hefkesin görebilmesi için dairede 
açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi gör müşve münderecatını kabul 
etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 996/103.T sayılı 
dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

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

icra Müdürü

GEMLİK KÖRFEZ 
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl : 24 SAYI: 1134 
Fiyatı :20.000 TL.

^®hibi ve Sorumlu Müdürü : KADRİ GÜLER 

^BBhetlm Merkezi: Gazhane Cad. No.51/A
Tel: 513 17 97 GEMLİK

Basıldığı yer: KÖRFEZ OFSET 
ifllljgtbaacıhk Yayıncılık - Tanıtım Hizmetleri

Gemlik’! çok 
seuiyoruz. 

çocuklarımıza 
güzel bir 
Gemlik 

bırakmak. 
istiyoruz 

Gemlik
Turizm ye 

Tanıtma Derneği

ZEKÎ MÜREN
“Yıldızlara çek beni Tanrım.
Ölmek istiyorum.
Oralarda, şarkı söylemek
istiyorum” diyordu, Zeki Müren 

“Bıldırcın Yağmüru”nda...
■ Tanrı O'nu kırmadı.
Sanat Güneşi, kainatın en 

görkemli sahnesinde pırıldıyor 
şimdi.

Yıldızlar, gelmiş geçmiş en güzel 
şarkıları dinliyor olmdlı bugünler de.

(Can Dündar)
•Kimilerine göre sadece sanatı I 

ile değil, hayat tarzı ile de toplumu 
etkileyen nadir insanlardan biriydi.

■Son derece nazik ve. ala
bildiğince duygulu./.

Öylesine ki, sadece notalarda 
kalmayan, resim ve mısralardan 
taşan bir duygu.

Zeki Müren, bu duygu selinde 
tam 65 yıl ömür sürmüştü. Tabiri 
caizse “ömür törpülenmişti.”

Zengin yaşamak üzere ne ı 
söylenecekse O'nun için söylen- j 
meliydi.

Ne sanatın, ne de hayatın fakiri 
olmamıştı. .

(Ergun Hiçyılmaz)
46 yıldır gönül tahtımızın sul

tanı... Aykırı kimliğini dosta düş
mana kabul ettiren... Hiçbir gerçek 
“paşa”nın layık olmadığı, hak 
etmediği, göz dikmediği kadar 
“paşa”...

Alaturka musikimizin gelmiş 
geçmiş eh büyük icracılarından | 
Zeki Müren...

Hiç düşmeyen sevgi grafiğiyle, 
hep bizimle kalacağını sandığımız 
“güneş”...

(Orhan Alkaya) |
Kaderin ördüğü acımasız yılların 

ardından, yıllar yıllar sonra ışıltılara | 
boğulmuş sahnede son kez . 
flaşların önüne çıkan ünlü şarkıcı, i 
tüm sevenlerinin gözü önünde son 
nefesini verdi.

Kötülerin tümü mahçup ve piş
man başlarını eğer önlerine.

Sevgi bir sel olup sarar şöhretin 
zirvesindeki mazlum bedeni.

Şarkının en firaklı yerinde titrek 
bir “son”.

Bu bir Zeki Müren filmidir.
Kendi filminin senaryosunu için

den geldiği gibi yazabilen ve I 
yazdığı gibi çekebilen tek insan.

(Gülay Göktürk) |
Hiç birimiz anlayamamıştık...
Hiç birimiz çözememiştik sırrını.
Neden saklandığını, neden kim

selere görünmediğini, neden tuhaf | 
bir mapushanenin görünmez par- | 
maklıkları ardında kendi kendini 
hapsettiğini düşünememiştik.

Sanıyorduk ki; O artık “çirkin”di 
ve saklanıyordu.

O çok “çirkin” olup saklandığı
na göre,' demek ki biz .çok 
“güzel”dik ve apaçık ortadaydık.

Saklanan Zeki Müren için üzülü 
yor, ortalıkta salınan kendimiz için

içten içe gururlanıyor.auK,
(...) -sonra- saklandığı karanlık

tan 35 saniyelik bir ışık manzumesi 
sızdı dışarıya. Belli belirsiz görün» 
saklanan adam.

“Ama o ne? Aynı tanıdık Zeki 
Müren karşımızda duruyordu.” ı

(...) işte o anda roller değişti. 1
Yıllardır “O” saklanırken, ortalık

ta dolaşanlar aynaya baktılar. 1
“O” değişmediğine ve çirkin

leşmediğine göre değişen ve 
çirkinleşen kimdi peki?

Ve kimdi asıl kümbetlere girip 
saklanması gerekenler?

(Ali Kırca)

Gök kubbenin altında söyleri 
meyen kalmadı Zeki Müren içini 
Biz ne diyelim, söylenenleri tekrar 
etmekten, doğru demekten 
gayrı?

Kendi bile şöyle demişti! 
ölümünü istediği an:

Ölmek İstiyorum

“Yücelerden gelen sese 
çek beni tanrım, 

bilinmeyen diyarları istiyorum. 1 
Oralarda türkü söylemek, 

oralarda şarkı...

Tabanlarım alev alev.
Kara dut gölgesinde 

başak olur mu?

Hayallerim saçma, 
saçma diye sana derler, 
sen diye bana, 
kaç serçe vuruldu sorsana. 
Bilinmeyen diyarlarda

bıldırcın yağarmış.

Topsuz, tüfeksiz, 
saçması sensiz.

Sabır koruk helva.
Helva, koruk, sabır kulak 
zarımdaki bu sessiz

musikiden, kurtar tanrım!

Yıldızlara çek beni. 
Bilinmeyen diyarların, 
bilinmeyen kişisi olmak 

istiyorum.
Ölmek istiyorum...”

(Zeki Müren)

Herkes, ama özellikle devletleri 
(toplamları) yönetme iddiasında 
olan (herkes);

politikacılar, bürokratlar, askerler, 
sanatçılar, yöneticiler; kendi 
alanında “senin kadar başarılı, 
senin kadar direngen, senin kadar 
yaratıcı ve senin kadar sevecen" 
olsaydı; eminim “insanlık bu gün
den çok daha iyi” olurdu.

Rahat uyu, “yaratıcı, direngen, 
başarılı ve sevecen adam”. 1
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Zeytin Halinin Rıfat Minare Çiftliğinin yanına götürülmesine bazı zeytinciler trafiği engelleyeek tepki gösterdiler

Zeytincilerin eylemi
□ Eski Zeytin Halinin yıkılması sonucu ürünlerini satmak isteyen üreti

ciler Rıfat Minare Çiftliği yanında bulunan yollara ve kooperatifi 
alanında alım satım yaptılar. İki kooperatif üyeleri arasında sorun 
olan Hal konusunun yeni kurulan Küçük Esnaf ve Üretici Toplu satış 
Yeri Koopearatifi alanında yapılınca ZEYKOOP üyeleri Ahmet Dural 
Meydanında araçlarının kontaklarını kapattılar.
Dün ilçemiz ilginç bir 

eyleme sahne oldu, Eski 
Zeytin Hali'nin Belediye 
tarafından yıktırılarak geçici 
otobüs garajı haline geti 
rilmesi nedeniyle bu hafta 
ürünlerini Gemlik'e getiren 
zeytin üreticilerini yeni kuru
lan Küçük Esnaf ve Üretici 
Toplu Satış yeri Yapı 
Kooperatifi yöneticileri 
tarafından satın aldıkları 
boş alana götürülerek ahm 
satım yaptırması, kısa adı 
ZEYKOOP olan zeytincilerin 
araçlarıyla birlikte ilçe 
merkezinde kontak yapat- 
ma eylemi yapmalarına 
neden oldu.

Dün sabah zeytin üretici
lerinin Rıfat Minare Konserve 
Fabrikası arkasında alana 
ve yollarda toplanarak satış 
yaptıklarını gören ZEYKOOP 
yöneticileri, işyerlerine 
giderek konuyu görüştü ve

İlçe Tarım Müdürlüğü tohumluk buğday satıyor.

Tohumluk j buğday geldi
Gemlik İlçe Tarım 

Müdürlüğü, çiftçilere, 
ekilmek üzere yüksek ve 
rimli ve kaliteli tohumluk 
buğday getirdi.

Kilosunu 36 bin liradan 
çiftçilere satılacağı açık
lanan Cumhuriyet 75, 
Gürpınar 79, çeşidi 
kılçıklı, ekmeklik, verimli 
ve yatmaya uygun buğ
daydan ilçemize 7 ton 
geldiğini söyleyen ilçe 
Tarım Müdürlüğü yet 
külleri, isteklilerin müdür
lüğe başarmalarını istedi.

Öte yandan'. ilce 

hArTAjfüfl Söh^cTf
Tarih içinde Gemlik ve Havalisi

YUNANDAN SONRA
Rahmetli babamın anılarından:
"Yunan gitti. Biz sanıyorduk ki, her 

şey eskisi gibi olacak.. Ama"gelen bir 
başka gündü. Nele'r neler olmadı ki 
bu gelen yeni günde. Önce tekkeler I 
kapandı, sonra da medrese. 3ı.r i 
zaman sonra mahalle mektepleri de 
ortadan kalkıı.

Günler, aylar, hatta yıllar geçiyor, 
her gelen gün yeni birşeyler getiriyor
du, Bu arada biz de büyüyorduk,

Yunan'dan sonra iki defa mektebe 
verdiler beni. İkisinde de dayak 
yedim, ayrıldım. Hiç bir işe yara
madan ortalıkta dolanıyorum artık. 
Ama başıboş dolanmaktan da sıkılıy - 
orum bir zaman sonra.

Arada arkadaşlarla kahveye bile 
gidiyoruz, şekerli kahveler ısmarlıyoruz 
kendimize. Delikanlılar .öyle kolayına 
kahvelere filan giremezlerdi daha 
önceki günlerde olsa;

Dedem tekkelerin kapanmasına 
sevinmişti, mahalle mekteplerinin ve 
medreselerin kapanmasına da pek 
ses etmedi ama başındaki hacı 
sarığını çözüp, kalıpsız fesini sandık 
dibine kaldırırken kızmıştı, öfkelen
mişti. Gün lerce de homurdandı 
durdu. Başı açık gezmeyi yakıştı.ra- 
madı kendine, fötr şapkayı ise hiç 
giymedi. Sonra göre göre alıştı bes
belli ki sonunda bir kasket şapka aldı.

zeytin pazarının seçimindeki 
yanlışlığa kamuya duyurmak 
için araçlarıyla İstiklal 
Caddesi üzerinden Ahmet 
Dural Meydanına gelerek 
burada araçlarından indiler 
ve kontak kapatarak olayı 
protesto ettiler.

Bir anda arap saçına 
dönen trafiği açmak için 
trafik polisleri yoğun çaba 
harcarken Orhangazi 
Caddesi girişinde trafik 
deniz yönüne verildi. Bu 
arada meydanda polis ile 
zeytinciler arasında sert 
tartışmalar yaşandı.

KAYMAKAMA ÇIKTILAR
Kontak kapatma eylemi

nin yapıldığ sırada bir grup 
ZEYKOOP üyesi eski başkan- 
lan Nazım Bayrak 
Başkanlığında Kaymakam 
Orhan Işın'ı ziyaret ederek, 
Zeytin Alım Satım 
Merkezinin kendi koopera

m.zdeki fırıncılarla 
geçtiğimiz hafta Ticaret 
ve Sanayi Odasında ilçe 
Tarım Müdürlüğü ve” il 
Tarım Müdürlüğü yet 
küllerinin katıldığı toplantı 
yapıldı.

Toplantıda yeni 
çıkacak gıda yönet
meliği hakkında 
fırıncılara bilgi verildi.

İl Tarım Müdürlüğü, 
laboratuvar yetkilileri ise 
.toplantıda, ekmek pişimi 
ve fırınların sağlık 
koşulları konusunda 
fı.rıncıları bilgilendirildiler. 

tlfleri alanı İçinde yapıl
masının İstediler.

ZEYKOOP Başkanı Halit 
Bayrak, Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı ile Ticaret 
Borsası Başkanı Osman 
Sarışen'e suçlamalarını 
sürdürerek şunları söyledi;

“Pazar yerini belirleme 
yetkisi Ticaret Borsasınındır. 
Eski Halin ihtiyaca yetmediği
ni görünce yıllar önce 14 birf 
metre kare alanda bir toplu 
işyeri kurarak Gemlik ve 
çevresine örnek bir Zeytin 
Âlım Satım. Merkezi oluştur
duk. Yeni kurulan koperatifin 
arsası hem yol kavşağında 
hem de 3 bin 700 metrekare 
alcında hiçbir altyapısı yok. 
Havanın yağşlı olması duru
munda üreticiler ne 
yapacaklar?"

Bayrak , Belediye 
Başkanının uygunsuz araziye 
malzeme dökerek yardımcı 
olduğunu. Ticaret Borsaşının 
ise konunun üzerine 
gitmediğini iddia etti.Bayrak 
sözlerini şöyle sürdürdü:-

* Pazaryerin.:. bizim koo 
peratifimiz alan, nda kurul
ması gerekil. Bu bizim 
hakkımız. Kavmgkamlık, 
Belediye ve Borsa üzerine 
düşeni yapmalı"

Öte yandan Ticaret 
Borsası Başkanı Osman 
Sarısen ise, Seytin alım satım 
merkezinin -'KÖOP sahanın 
da 1 yarpnması idin 
Kaymakamlığa başvurduk
larını, ancak evrakın kay
makamın eline ulasmadığnı 
öğrendiklerin! söyledi.

Yeni kurulan Kooperatif 
Başkanı Fail; .'umıu.ile maviş 
ayında yapılan toplantıda 
eski halin yıkılması durumun
da alım sarım merkezinin 
kendi kooperatifleri alanında 
kurulmasına karar verildiğini 
iddia etti.

Hal sorunun nasıl çözüme 
kavuşacağı merak, ediliyor. • ■

Babam fötr şapka giyiyordu. 
Annemler, büyükannem .çarşafı 
çıkardılar, manto dikindiler. Kara 
bürümcükten başörtüler kestirdi ier 
kapalı çarşıdaki dükkanlar da.

Tekkeler kapandı, renkli'tekke 
geceleri ortadan kal! ti ama her 
devir yeni güzellikler, yeni alışkanlıklar ' ; 
getiri yor, artık dini bavrcımlarımızın 
yanısıra milli bayramlarımız da 
yapılıyordu. Resmi gecrte geceleri 
fener alayları.. Halk sokaklara 
dökülüyor böyle günlerde, kadın 
erkek bayram yerlerini dolduruyor. 
Sarıklar, kara çarşaflarla beraber

I kafamızın içini saran karanlıklarda' 
yek oluyor, yoklara- kar sıyor günler 
geçtikçe.Bursa şehri de değişiyor, 
cadde üzerlerine yeni aparfmanlar 
yapılıyor, eski evler yıkılıy :.:

Sonra Cumhuriyet-Meydanı, sonra
I Atatürk Heykeli..

O sıralarda ben Bursa'dan ayrılıp 
i Gemlik'e geliyorum Dedemle 
I babam, (bu çocuk bar bir iş sahibi 
| olsun) diye, bana Gemlik'te çarşı 

içinde bir dükkan açıyorlar.
Artık yeni bir şehirdeyim ve aileme 

güvenmeden yeni bir yasam kurmak 
| zorundayım kendime..

Dilediğim gibi.. Özgürüm.
Ben bu yeni şehri ve bu yeni

I yaşamı seviyorum."

Tıp fakültesinde anjlo 
yapıldı 

Belediye 
Başkanının 
babası kalp 
krizi geçirdi 
Belediye Başkanı Nurettin 
AVöi'nın babası Haşan 
Avcı; geçtiğimiz hafta 
geçirdiği kalp krizinden 
sonra dün de anjio oldu. 
Evinde geçirdiği kalp 
krizinden sonra Bursa Tıp 
Eğ'k-ûltesine kaldırılan 
Haşan Avcı'nın sağlık 
dUtUmunun iyi olduğu 
Ö.ijİîitldi.

Zeytin üreticilerine uyarı: 

Halkalı leke 
hastalığına 
dikkat edin

îtçe Tarım Müdürlüğü 
yetkilileri zeytinde halkalı 
■teke hastalığı için dikkatli 
atanmasını istedi. Dün 
teknisyenlerin sahil 
bandında hastalık kon
trolüne çıktıklarını 
söyleyen İlçe Tarım 
-■Müdürü Dursun Özbay, 
;Hasîalığın görüldüğü yer- 
?letde ağaçlara bakırlı 
•bileşiklerin atılması gerek
liğini belirterek, çalış- 
’moların Marmara Birlik 
;-Çğyfin Tarım Satış 
Kooperatifi ile birlite 

.yürütüldüğünü söyledi.

Cesede otopsi yapılması 
için Adli Tıp’a gönderildi. 

Emekli 
öğretmen 
denizde £ 
ölü İ jKM 
bulundu

. Halit Kurt (61) adlı 
emekli öğretmen Küçük 
Kumla'da denizde 
boğulmuş olarak bulun
du.
| 'Pazar günü saat 10.15 

sıralarında Küçük Kumla 
'Siteler Mahallesi Konak 
Emlak önündeki sahilde- 

. bir erkek cesedinin 
görülmesi üzerine durum 
jandarmaya bildirildi.

jandarmanın vatan- 
daşlarla cesedi aışarı 
çıkarmasından sonra 
denizde boğularak ölen 
şahsın Emekli Öğretmen 
Halit-Kurt olduğu öğrenil
dik

’ Emekli Öğretmen Halit 
Kurt’un cesedi üzerinde 
otopsi yapılması için 
Butsa Adli Tıp'ın-gönde 
rildi. t

- Gonca YERLİYURT =

Gün Kavuştu...
Bir sahne, mavi bir fon, yıldızlar, çiçekler ve 

dualarla kucaklaşan içtenlikli alkışlar...
Sahnede doğan ve sahnede onlarca ka 

mera ve fotoğraf makinesi karşısında ayakta 
ölüme giden Zeki Müren'e son-görev Ahmet 
Vefik Paşa Tiyatrosunda yapıldı. Sanatçı dostu 
Müjdat Gezen, AVP Tiyatrosu Müdürü Emin 
Gümüşkaya ve Osmangazi Belediye Başkanı 
Basri Sönmez'in yoğun çabası ile oluşturulan 
görkemli katafalk bütün gün ve gece BursalIların 
akınına uğradı. Son sevinci, mutluluğu ve heye
canı ellerindeyken yaşadığı TRT'deki ilk mikrofo
nunu taşımak, katafalka yerleştirmek ise bana 
nasip oldu. Ölümünü duyduğumda, hele o 
mikrofonu taşırken heyecanla titreyişini 
izlediğimde hiç aklıma gelir miydi iki gün sonra o 
mikrofonun benim ellerimde olacağı? 
Düşündükçe hayatın bizlere ne sürprizler hazır
ladığını ve insanın yaşarken neler görebile
ceğinin sınırı olmadığını anladım.

Ve size cenaze töreni organizasyonunda 
görev alan biri olarak gözlerden kaçan bazı 
küçük ayrıntıları anlatmak istiyorum.

Törenin AVP Tiyatrocunda’yapılmasına karar 
verildiğinde tiyatronun açılış tarihi olan 1 Ekim'e 
yetiştirilmeye çalışılan salonda hummalı bir 
faaliyet yaşandı. Henüz döşemesi tamamlan
mayan halılar rekor denecek sürede döşendi.

Katafalkın arka fonunda yer alacak olan ışık 
dü-zeni için defalarca yapılan denemeden 
sonra' mavi fonun üzerine düşen yıldızlar ve 
güneşte karar kıyındı.

Bütün sahne ve katafalkın üzeri taze çiçekler
le bezendi.Bu düzenleme için bir ikebana 
uzmanından yardım alındı. Ama ne yazık ki bu 
düzenleme basın mensuplarının ayakları altında 
ezilmekten kurtulamadı.

Tiyatronun içine ve dışarıya kurulan ses 
düzeninden cenazenin kaldığı süre boyunca 
Zeki Müren şarkıları çalındı.

Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 
halkın ziyaretine açılan katafalk sabaha kadar 
Bursa'lıların akınına uğradı.

Gencinden yaşlısına; kadınından erkeğine 
binlerce kişi çiçek getirdi, dua okudu, ağladı ve 
sahnede yaratılan muhteşem görüntüden et 
kilenmekten kendini alamadı.

Cuma günü yapılan devlet töreni işet tam bir 
sanatçı ve medya akını şeklinde gerçekleşti. 
Ajda Pekkan en kırılgan haliyle, Bülent Ersoy 
gerçekten acılı ve içtenlikli, Sezen Aksu gösteriş
siz ve arka sıraiarda gözyaşlarıyla başba 
şa, Adnan Şenses yanında doktoru ayakta dur
makta güçlük çekerek, Bodrumlu dostları neden 
Bursa sorusunu sorarak, Muazzez Ersoy adeta 
suçlu, Mustafa Yolaşan TRT'yi temsilen (!)/ 
manevi oğlu Musıafa elinde mendiliyle oraday
dı.

Bursa ise bu müthiş malzemeyi en iyi şekilde 
yansıtmak adına kimi zaman kırıcı, kimi zaman 
tehlikeler yaratarak görevini yapmaya çalıştı.

Pek çok konuşma yapıldı. Ama en akılda 
kalıcı olanı Osmangazi Belediye Başkanı Basri 
Sönmez'in anıt mezar için belediye meclisi güp- 
aemine çıldırttığı karar ile duayı yapan Adem 
Hoca'nın şu sözleri oldu.

“Güneş battı diyemeyiz. Güneş batmadı, 
güne kavuştu."

Evet güneş güne kavuştu. Ve kavuşmayı her 
anıyla, her aşamasıyla zarif ve görkemli oldu.

Tıpkı zirvede olduğu zaman ki gibi...
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Tarım ilaçları ile oluşan zehirlenmeler
Günümüzde tarım ilaçları tarımın 

ayrılmaz parçası haline gelmiştir. Bu 
nedenle kırsal kesimde yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Tarımsal olarak 
kullanımın yanısıra halk sağlığının 
korunması amacıyla ve evlerde sinek, 
sivrisinek gibi haşerelere karşı da 
kullanım sözkonusüdur.

Tarım ilaçları çeşitli .zararlılara karşı 
kullanılmaktadır. Ancak zehirli 
maddeler olduklarından, insanlar için 
de öldürücü olabilirler.

Tarım ilaçları ile zehirlenmelerin en 
sık görülen belirtileri ise şöyle:

Yorgunluk, baş ağrısı, baş dönmesi, 
aşırı terleme, bulanık görme, kusma,

adale ağrısı, mide ve kramplardır.
Bir tarım ilacı zehirlenmesine maruz 

kalınırsa bu belirtilerin en az üçü veya 
daha fazlası görülmektedir. Zehirlenme 
3 yolla olmaktadır. Solunum yolu, deri 
ve ağızdır.

Nefes almada güçlük çekmek, ağız
ve burundan salya, gelmesi,
bebeklerinin 
kendinden 
gidebilecek 
belirtileridir.

çok küçülmesi 
geçme, 'ölünrşe

göz 
ve 

kadar
çok ciddi zehirlenme

Bir şahısta bu tip zehirlenme belirtileri 
görüldüğünde, vak.it geçirilmeden 
hemen bir sağlık1 kuruluşuna başvurul, 
malıdır.

Haftasonu eczane bulmak 
sorun oluyor

Nöbetçi

karmaşası
İlçemizdeki 

eczanelerin 
sonunda 
olduğunu 
vatandaşlar 
ölüyor,

Geçtiğimiz

nöbetçi 
hafta 

hangisinin

İçin
bulmak 

ı sorun

cumartesi 
gazetemizi 
okurlarımız, 
eczaneleri

hafta 
günü 

arayan 
nöbetçi

bulmak için

KAYIP
Ankara Çankaya Askerlik Şubesi'nden 

almış olduğum askerlik ailesi 
hüviyetimi kaybettim.

Yenisini alacağımdan eskisi 
hükümsüzdür.

Adalet Baku

KAYIP
Ankara Çankaya Askerlik Şubesi'nden 

almış olduğum askerlik ailesi 
hüviyetimi kaybettim.

Yenisini alacağımdan eskisi 
hükümsüzdür.
Aliye Baku

ilçe merkezinde' bulunan 
değişik üç eczanede 
nöbetçi eczanenin farklı
farklı adları
karşılaşınca 
kaldılar.

dona

-Eczanelerdeki nöbetçi 
eczane plakalarında 
bulunan yerlere giden

■ m

vatandaşlar, 
eczanelerin 
olmadığını 
şaşır dılar.

Nöbetçi

bu 
de nöbetçi 

görünce

öğrenmek için 
de aradığını

eczaneyi 
emniyeti 
söyleyen

Düğün, nişan ve özel günleriniz 
için rezervasyonlarımız 

devam ediyor

okurumuz, buradan da 
sonuç alamayınca, ilaç 
alabilmek için ilçedeki- 
tüm eczaneleri dolaştığını 
söyledi.

Rilerüziçîf^Üuenliu^^an^Û^BÎ^rT^^^İem^^aİacaî^^^^ Doğayı

Mşöe M^daıı CEMUK Tein SüS'fO 71 Koku

Türkiye’de 
okul öncesi

Dünyada teknolojinin 
ilerlemesine bağlı olarak 
bütün toplumlar değişime 
uğradı. Hızlanan
sanayileşme kentlere 
akını başlattı, Gelenek ve
görenekler, yaşamın
amacı ve biçimi değişti. 
Gelir artışı tüketimi 
körükledi, daha çok 
kazanıp daha çok 
tüketmek, daha gösterişli 
yaşamak tutku ojdu.

Toplumsal değişme aile
yapısını etkilemekte
gecikmedi. Evlilik kurumu 
sessiz bir evrim geçirdi, 
çekirdek aileler oluştu. 
Babalarla birlikte anneler 
de- artan bir hızla çalışma 
hayatına girdiler.

Çekirdek ailelerde 
annenin çalışmasıyla
birlikte, çocukların bakımı 
büyük 'problem olarak 
ortaya çıktı,
dönemlerde bu ihtiyaca 
cevap verebilmek için 
açılan kurumlar çocuğun 
bakımını amaçlamışlar dı. 
Fakat zamanla. ’ kişilik 
gelişiminin yüzde
yetmişinin bu dönemde
tamamlandığı 
dükçe, 0-6 yaş 
döneminin, en’

eğitim

eğitim dönemi 
gerçeği kabul edilmiştir.

olduâu

Okul öncesi eğitimi, 
tojolumun tüm kesimlerine 
eğitimde fırsat eşitliği 
sağlamanın en etkili yolu 
olarak değerlendiril 
mektedir. Çünkü okul 
öncesi çağda zihinse! 
uyarım yetersiz kalırsa.
sonradan 
kapanması 
olmaktadır.

Dünyada

bu
au

ülkede çocukların %80- 
9O'ı çocuk yuvalarından

Sayfa: 4

geçerek ilkokula’
girmektedir. Ülkemizde'ise 
okul öncesi yaştaki 
çocukların ancak %. 
6,2'sinin bu eğitim aldığı 
görülüyor. Günümüzde bu 
hizmeti veren özel 
kurumlann % 95'1 Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme^ Kurumu Genel 
Müdürlüğü'ne bağlıdır ve 
hala bakımevi ihtiyacına

k, 1983
hazırlanan 
yürürlüktedir, 
döneminin

yılında
yönetmelik

^ONüGELI 
J0ABOŞDİ 
^ELVEDA

-ORHAI
0-6 yaş| 

bir eğitim | 
donemi olduğu gerçeğineJ fa[YAKIN 
karsın Milli Eğtim ' 
Bakanlığı'nda Okulöncesi
Eğitimi Genel Müdürlüğü 
1992 yılında ancak 
kurulabilmiştir.

Toplumümuzun büyük’
kesimi 

gerekliliğinin
edildiğini
yaygınlaştırıla madiğim

kabul 
takati

görüyoruz. Kamuoyunun 
oilinçiendirilmemesi
önemli 
birlikte, 
Türk
karakteristik 
bulunmaktadır, 
toplumumuzda

neden olmazla 
sorunun özünde) 
aile yapısının

özelliği 
Bizim 

anne-j
babalar, batıdaki gibi 
cocuğun bağımsız bin 
kişilik . sahibi olmasın! 
önemsemiyorlar.

Eğer ' kamuoyunu) 
bilinclendirebilirsek ve
yetkililerin bu

düşünmelerini • 
sağlayabilirsek, 
çocuklarımızın
ğeiecekte 
kişiliklerden 
topluma 
olmamaları 
sebep yoktur.

alanda 
bilimsel

bizim 
da 

sağlıklı!
oluşan bin 

sahip 
için hiçbir

KORJE2 GJSE^C

tomüstune 

jhosla oda 

ebende

lOCOİp, kuı

oimafakin 
LjişamüstC 

ladese 

»etmiş, k 

amanla ar

ta diye 

(settik, ne 

ötülükten

İnce kil 

ince bi; 

nhretmiş, 

tepsini unı

YALI 
tezler y 

tal korku 

ta nasıl 

tal koşar 

■cana h< 

tezler.

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-Kartvîzit-EI İlanı-
KORFEZ OFSET VE.GEMLİK KÖRFEZGAZETESİ BİR KADRİ GÜLER KURULUŞUDUR
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20 DAKİKADA BİLGİSAYAR SİSTEMLİ KAŞE VE MUHUR İŞLERİ YAPILIR.
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Gazhane Cad. Fikret Oto Elektrik yanı No : 51/A GEMLİK
Tel : 513 17 97 Fax : 513 35 95
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KALBİME KANIMLA YAZDIM İSMİNİ 
DUYDUM Kİ YAKMIŞSIN ESKİRESMİMİ 
ELLERİMLE YOK ET FANİ CİSMİMİ 
TANRIMIN VERDİĞİ BU CAN SANA FEDA 

GÖZE MİGELDİK YOKSA DÜNYAALEMİNDE 

BAK SONU GELMEDİ BİTMEZ ÇİLEMİN 

ELVEDA BOŞ DÜNYA 

ARTIK ELVEDA
ZEKİ MÜREN

-ORHAN VELİ'den SEÇMELER-

ÖLÜME YAKIN

lAkşamüstüne doğru , kış vakti;
Bir hasta odasının penceresinde;
Yalnız bende değil yalnızlık hali; 
[Deniz de karanlık, gökyüzü de; 
ıBiracaip, kuşların hali.

Bakma fakirmişim, kimsesizmişim;
-Akşamüstüne doğru, kış vakti- 
Benim de sevdalar geçti başımdan. 
Şöhretmiş, kadınmış, para hırsıymış; 
Zamanla anlıyor insan dünyayı.

Ölürüz diye mi üzülüyoruz? • 
Ne ettik, ne gördük şu fani dünyada 
Kötülükten gayrı?

Ölünce kirlerimizden temizlenir, 
Ölünce biz de jyi adam oluruz; 
Şöhretmiş, kadınmış, para hırsıymış, 
Hepsini unuturuz.

YALNIZLIK ŞİİRİ

Bilmezler yalnız yaşamayanlar, 
Nasıl korku verir sessizlik insana; 
İnsan nasıl konuşur kendisiyle; 
Nasıl koşar aynalara, 
Bir cana hasret, 
Bilmezler.

SON TÜRKÜ

Kaybolmak üzere suya düşen bilezik;
Bak, bütün kırışıklar silindi sudan.

'Son saatimde mi uyandım uykudan, 
Neden boş geçen yıllardan içim ezik?

Sûrdu beni ölüme götüren kervan. 
Eski bir şarkı söyleniyor rüzgarda. 
Duydum ki sevmeyi bilen dudaklarda 
Benim ilahilerim hala okunan.

Sevdiğim..ellerime dokunaraktan... 
Beni çağıran bir eda var sesinde. 
Bu muydu insanlara son nefesinde 
Görüneceğinden bahsedilen şeytan?

Sular çekilmeye başladı köklerde 
Isınmaz mı acaba ellerimde kan?

I Ahi Ne olur bütün güneşler batmadan 
Bir türkü daha söyleyeyim bu yerde!..

“SOL DÜŞÜNCE” NE 
DURUMDA!

İngiliz Tarih Profesörü Sasson, yeni 
kitabında ilginç görüşlere yer veriyor.

“Bütün partileri, özellikle sol parti
leri, kendi ulusal kabuklarına kapan
maya zorlayan güçlü baskılar var.”

Diyor, Prof. Sasson.
Ve.. Şöyle devam ediyor.
“Ancak kapitalizm (ulus- 

lararasılaş irken) sol'un (ulusal) 
kalması, bedenini kaybetmiş, bir göl 
geye benziyor."

Yani.. Sermaye, uluslararas 
dolaşımını sürdürürken, sol, kendi 
yerinde, erimeye devam ediyor.

-Tüm Dünya'da bir milyara yakın 
insan yoksulluk sınırında yaşamlarını 
sürdürürken,

-İşsizlik, gelişmiş ülkeleri bile, tehdit 
ederken,

-Gelir dağılımındaki eşitsizlik, 
dünyanın her yöresinde artarak sü 
rerken, devlet desteğini, sosyal 
yardımları dilinden düşürmeyen, "sol" 
neden eriyor.

Bir kere, sol düşünce proje 
üretemiyor.

-Aslında özelleştirme, hiç bir sol 
yöneticinin , aklına yatmıyor.

Ama.. Tepki toplamamak için, 
ekonomik modaya uymak için, 
destek veriyorlar.

Çünkü bu modele karşı, alterna 
tifleri yok. Mesela'.. Eğitim ve sağlık 
hizmetlerindeki, özelleştirmeye bile, 
karşı çıkamıyorlar.

Halbuki, Amerikan Başkanı Clinton 
bile, eğitim ve sağlıkta, devlet 
desteğinin önemini anladı.

Yeni başkanlık seçim bildirgesinde, 
bu hususlar yer alıyor.

Artık seçmen uyandı.
Öyle yakışıklı kafalara, fiyakalı 

nutuklara, kolay kolay kanmıyor.
Ve.. Sonuçta, güzel konuşan, ama 

proje üretemeyen sol Liderler, parti
lerini erimekten kurtaramıyorlar.

Şimdi, umut olmak bir yana, baraj
dan kurtulmayı düşünüyorlar.

Geleceğin Otomobili
Daimler - benz araştırma ve 

geliştirme bölümü yönetici Dr. Michael 
Kraemer, geleceğin otomobil yakıtının 
hidrojen ve metanolden oluşacağını 
söyledi.

Bu konuda ilerleme kaydedildiğini! 
söyleyen Kraemer, "1994 yılında 
kamuoyuna tanıttığımız ilk yakıt hücreli

taşıtmız, tekerlekler üstünde bir labo- 
ratuvardı. Motor tavana kadar bütün 
aracı dolduruyordu. Başlangıçtaki 
hacmin beşte birine inen motor 
böylece uygulmaya bir adım daha 
yaklaşmış oldu. Ancak en geç 2000 yılı - 
na kadar bugünkü hacminden dörtte 
bir oranında küçülmüş olacak. Gazla

GEMLİK
Gerekli Telefonlar
İtfaiye no
Polis İmdat ] 55
Jandarma İmdat 156 
Jandarma K. ■_ 5131055
Polis Kar,aKolu .5131879
Gar Kr.'-m 5131206

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

ULAŞIM
Uludağ Turizm 5131212
Aydın turizm 5132077

Hastaneler
Devlet Has. 5139200
SSK’Hastanesi 5132329
Met. Sağ. Ocağı 5131068

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

BERBER
Berber koltuğunda oturan 

adam, içeri giren sarışın kadı
na göz kırpıp;

“Bu akşam, seninle bir yere 
gidelim mi, bebeğim?” diye 
mırıldandı.

Kadın hafifçe gülüp:
“Niçin kocama sormuyor

sunuz?” diye cevap verdi. “Sizi 
traş ediyor...”

Adamın, hızlı çapkın 
olmadığı belli.

Belki de, kırk yılda bir, bu 
işe soyunmuş.

Ama... Yanlış mekan ve 
yanlış insanı seçmiş.

Belki de, diline vurmuş.

[Sözlü - Yorum

Öyl^ki, -■ • ■ - ■
Erde.mler.bile kıskançlık tarafın- 
darı, yok edilir. /

; - NİETZSCHE

Ne güzel bir söz değil mi?
İş hayatında, aşk hayatında ve politi
ka hayatında, bu sözü doğrulayan, 
yüzlerce örnek var.
Bu duyguya kapılan, kıskançlığınınesiri 
olan, nice saygıdeğer insanlar, ne 
kadar zor durumlara düşüyorlar.
Tüm saygınlıklarını, yitiriyorlar.
“O KADAR; cimriydi ki, ayrılmak iste
diği nişanlısı şişmanlayıp, yüzüğü par
mağından, çıkaramayınca, AYRIL
MAKTAN VAZGEÇTİ.”

REHBERİ

Deniz Otobüsü
Yalova -Kabataş (İşgünlerl) 

07.20-09145-12.40-15.00-17.15-19.30 
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

Resmi Daireler
TEK Arıza 5132066
TEK İşletme 5134503
Turizm Det. 5131274
Spor Şah. 5131900
Orm. Böl. Şf. 5131286
Milli Eğt. Md. 5131174
Halk Eğt. Mrk. 5131846
Halk Kütüp. 5131353
As. Şb. ( 5131057
Karayolları 5131308
Uman Bşk. 5131133
Mal Md. 5131095
Nüfus Md. 5133742
Özel İd. Md. 5131507
Tapu Sic. Md. 5131414
Müftülük 5131364
Gümrük Md. 5131411-5130024
Tekel Md. 5131042
Ver. Da. Md. 5132360
İlçe Tar. Md. 5131186
ilçe Seç. Md. 5134994

- Gemi Saatleri
Yalova -Sirkeci (İşgünlerl)

05,50- 13.05-17.00.
Tatil Günleri 06.30-13.00-17.00

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 513 12 95
Özgaz 514 17 00
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 1637
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Ukltgaz 514 28 41
Yeni Ukltgaz 513 65 00
Alevgaz 513 40 95

Gemlik'te 
sinema günleri:

AİLE SİNEMASI
Bu hafta :

“Çıplak Casus”
Tel: 513 13 29

KUZEY GARAJINDAKİ ÇİLE 
DEVAM EDİYOR.

Kuzey Garajı konusunda, yaklaşık 
beş-altı ay evvel, yaptığım bazı 
uyarıları, Değerli okurlarımız hatırlaya
caklardır.

Geçen hafta, değerli Ağabeyimiz 
İnan Tamer'de, bu konuya değinmişti.

Ama.. Bütün buuyarılara rağmen, 
Doğu-Batı-Kuzey Garajı uygulamaları, 
sürüp gidiyor.

"Halk bu kadar eziyet çekerken, bu 
uygulamadan memnun olanlar var 
mıdır." diye düşündüm, kendi 
kendime...

-Bir kere bu uygulamayı ençok 
benimseyenlerin mimbüs esnafı olduğu 
anlaşılıyor.

Uygulama başlarken ve devam 
ederken, bu kesimin hiç şikayetini duy
madık.

Tabii... Akaryakıt sarfiyatları azaldı.
Çıkış ve varışarasındaki, mesafe 

kısaldığ için, daha çok sefer, yapma 
imkanları doğdu.

-Memnun olan bir başka kesim ise, 
Bursa Belediyesi. ■

Bu uygulama, Metro ve Otogar pro
jelerindeki gecikmelerini, kamufle edi 
yon

Çünkü, halkı ezme pahasına da 
olsa, garaj çevresindeki trafik kısman 
de olsa, rahatladı.

Gemlik’ten Bursa’ya okula gidip 
gelenler, üç aktarma yapıp, üç ücret 
ödeyecekler.

Kaybedilecek zaman da ayrıbir 
sorun. İş yerine ve okula gecikmeler 
artacak.

Hele, günlerin kısaldığı, esnafın, 
memurun ve öğrencinin aynı saatlerde 
görevlerini bıraktığ, kış günlerinde, bu 
uygulama tam bir işkenceye dönüşe
cek.

Bizegöre, bu işin esas sorumluları, 
tam bir teslimiyetçi tavır sergileyen 
“Kuzey İlçeleri Belediye Baş kanlarıdır.”

Bu işi ilk başlatanlar, bu işi çözmeye 
mecburdurlar.

çalışan bu araç, az sayı
da “meraklıya" seslenen 
bir oyuncak olma yacak. 
Herkesin kullanılabileceği 
bir araba üretmeyi he 
defliyoruz" dedi.

Kramer, aracın fiyatı 
konusunda da çalış
malarını sürdüklerini söyle
di. Kraemer şöyle devam 
etti. Yakıt hücreli'otomo
bilde, akülü elektrikli oto
mobillerin açmazı olan 
sorun, yani akü fiyatlarının 
hala aşırı yüksek olması 
sorunu olmayacak. 
Bundan sonraki aşama, 
hidrojenli motorun, 
örneğin otobüslerde dev 
reye sokulması olacak. 
Sonra, depoya rahat, 
doldurabilen bir enerji 
kaynağı olan metanole 
geçebilirz. İşte o zaman 
herkese en büyük oto
büsten en küçük otomo
bile kadar emisyonsuz bir 
araç sunabilecek bir 
duruma gelmiş olacağız.
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Başarılar devam ediyor.

Gemlikspor 57- Şükraniyespör 43
■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■ başarıyla kapattı. Geçtiğimiz haftaGemlikspor basketbol takımı 

geçtiğimiz hafta Şükraniye spor 
karşısında 57-43 lük skorla haftayı

Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda 
yapılan karşılaşmaya iyi başlayan

LEmApLAR ALıpAcAkTıî^

-Düz Makinacılar
-Overlokçular
-Konfeksiyonda yetiştirilmek üzere
17-25 yaş arası bayan
Elemanlar alınacaktır. Müracaatların 
aşağıdaki adresimize yapılması rica
olunur.

CBC
Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. 
Gemlik-Bursa 19.Km. Yolu 

Ovaakça / BURSA
TEL : 2671400 (15 Hat)

Gemlikspor, maçın 10. 
dakikasında farkı 10 
sayıya çıkardı. Daha son
raki 'aralarda ise 
Şükraniyespör arayı ka 
pattı.

Gemlikspor, birinci 
yarıyı 25-21 galibiyetle 
kapattı,

Gemlikspor beşlisi ikinci 
yarıda istediği oyunu kura
madı. Ve bir ara yenik 
duruma düştü.

Maçın son beş 
dakikasında toparlanarak 
öne geçen Gemlikspor, 
maçı 57 - 43 galip bitirdi.

Gemlik Turizm ue Tanıtma 
Derneği 

“Eski Gemlik Euleri”
Konulu Fotoğraf Yarışması

KİRALIK İŞYERİ
İstiklal Caddesi Girişi Birlik 

Apartmanı Altı No : 104 nolu 
işyeri kiralıktır.

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

GEMLİK

SATILIJC DAİRE ve DÜKKAN

Atatürk Kordonu Toplu 1 Apartmam’nda 
denize karşı 3 oda 1 salon asansörlü DAİRE 

ve
Orhangazi Caddesi’nde 

80 m2 çekme katlı bahçeli işyeri 
Sahibi eliyle satılıktır.

Müracaat: \
Tel: (0.224) 513 26 37 GEMLİK

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: Akıtlar İş MerkeziOSB 

GEMLİK

İLAN
VERGİ DAİRESİ 

MÜDÜRLÜĞÜNDEN
BİLDİRİLMİŞTİR

Dairemizce kullanıl
makta olan 3 nolu 

resmi mühür 26.09.1996 
tarihinde kaybolmuş

tur.
Sözkonusu mührün 

hükümsüz olduğu ile 
bulanların en yakın 

emniyet birimine haber 
yerilmesi gerektiği 
ilanen duyurulur.

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, Bursa 2000 Gazetesi desteg ile 
bir fotoğraf yarışması düzenlenmiştir.

KONU :
Ana teması Gemlik ve havalisinde bulu

nan eski evlerdir.
KAPSAM :
Gemlik ilçe merkezi. Armutlu ilçesi, 

Umurbey, Cihattı, Şahinyurdu, Büyük ve 
Küçük Kumla, Kapaklı, Narlı, Fıstıklı, Hayriye, 
Haydariye, Selimiye, Mecidiye, Kurşunlu, 
Gençali,'Kurtul, Engürücük, Muratoba, 
Şükriye, Fevsiye, Fındıcak, Hamidiye, Kafirli, 
Güvenli, Yeniköy, Adliye Köyleri.

ORGANİZASYON VE DESTEKLEYİCİSİ:
Organizasyon:
Gemlik Turizm 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 acıktır.

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 
yacaktır. Eserlerin isimleri ve sanatçının adı 
fotoğrafın arka yüzüne yazılacaktır.

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

6. Ödül ve satın

ELSmAn
AnAhıYon

GÜNSA SİGORTA
ARACILIK

HİZMETLERİ
GÜNEŞ HAYAT 

SİGORTA 
Prim usulu 
çalışacak 

BAY ve BAYAN
ELEMANLAR

aranıyor 
İbrahim Akıt Cad. 

Akıt İş Merkezi 
l<: 4 No : 21

GEMLİK 
Tel: 514 44 99 

514 47 07

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 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 ye,sayısı muhakkak belirtile
cektir.

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

9. Bu y'arışm. iya katılmak yukarıda belir-

Sayfa: a

Gemlik Belediye

Gazeteci

Gemlik Turizm ve

Serbest

Avukat 
işadamı

Mimar
Gemlik Turizm ve,

tilen kuralların hepsinin kabul edildiğnl bel
gelemektedir.

SEÇİCİ KURUL ÜYELERİMİZ :
Nurettin Avcı

Başkanı 
Kadri Güler.
Dr. Kemal Mataracı .... Göz doktoru
Haşan Sözünerl............
Hakan Doğu.................

Tanıtma Derneği Başkanı
Müfit Akman ...............

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

Mail Müşavir 
Teoman Ekim.........
Necati Kartal................
ÖDÜLLER :
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

iyon Komar

Yarışmanın ilanı 
Son katılım tarihi 
Değerlendirme 
Sonuç ilanı
Sergileme ve ödül töreni 1 
Fotoğrafların geri gönderini

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

GEMLİK TURİZM VE TANITMA DERNEĞİ 

“ESKİ GEMLİK EVLERİ” KONULU 

FOTOĞRAF YARIŞMASI 

KATILIM FORMU 1996

ADRES

TEL : 
İMZA

FAX :

BURSA 2000 - OLAY VE HABER 
gazetelerine vereceğiniz 

her türlü
İLAN VE REKLAMLAR için bizi

BİR TELEFONUNUZ YETERLİ

arayın

Gazhane Cadde Beceren Apt. Altı
No : 51 /A GEMLİK (Akmanlar Ticaret Ticaret arkası) 

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

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

ödeme - Anlaşmalı oto servislerimize müracatınız yeterli
GEpîŞT 3İLGİ Ye FiYATLAî^ıfilıT îÇİp Bıil “ELEröpUpU’Z

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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■ Kimya Mühendisi
■ Kimya Teknik Lisesi mezunu elemanlar alınacaktır.

Müracaat: OZAN KİMYA
Tel. 257 27 98
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JVan Komando taburunda vatani görevini 
yapmakta olduğu sırada Hakkari’de göreve 
giden Komado Er Rüstem Koç, hain bir 
pusuya düşürülerek şehit edildi. Şehit Er, 
pazar günü Çarşı Camiinde kılınan öğle 
namazından sonra kalabalık bir topluluk 
tarafından şehitlikte toprağa verildi. Törende 
PKK’ya lanet yağdı.

Törende konuşan baba Abdülvahap Koç, 
oğlunun birkaç gün önce telefonla arayıp 17 
Ekim günü terhis olacağını, 18 Ekim günü ise 
aldığı uçak bileti ile evine geleceğini bildiıdi. 
11. şehidini veren ilçemizdeki cenaze töre
nine Milli Savunma Bakanı Turhan Tayan da
katıldı. Haberi sayfa 3'te

ve oaülîâa 
n ge-gaftı

Belediye Başkanı Nurettin Avçı’nın maaşı net 110 milyon lira oldu.
gönderişte Belediye Meclisi toplandı

3864
[ Gemlik Belediye ı toplantısını geçtiğimiz 
«belisi Ekim ayı olağan hafta perşembe günü

Belediye Başkanı Nuretti 
Avcı başkanlığında

Abdullah Balh’nın katili garson cinayeti patronunun işlediğini iddia etti
w DEMEK
KONULU |

U9

19€

Kumla cinayetinde şok iddia

eveden1^

I Bir süre önce Küçük Kumla'da 
arabasının içinde mafya usulü 
öldürülen lunapark işleticisi Abdullah 
Ballı'nın katili olarak tutuklanan A.K. 
çıkarıldığı mahkemede şok iddiada 
bulundu.
I A.K. "Cinayeti patronum işledi. Suçu 
Kabullenmem için bana baskı yaptı" 
dedi.

■ Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 
Başlayan duruşmaya çıkarılan A.K. 
»erdiği ifadesinde patronu Özcan 
Aydın'ın lunapark işletmecisi Abdullah 
Ballı ile aralarının garaj konusunda 
tartışma çıktığı ve bu olaydan sonra 
Özcan Aydın'ın Abdullah Ballı'yı 
öldürdüğünü iddia etti.

A.K. "Patronum Abdullah Ballı'yı 
öldürdükten bsonra, cesedini lunapark 
yanında sahile bıraktı" dedi. 
Patronunun cinayetten sonra yaşının 
küçük olması yüzünden suçu para 
karşılığı üstlenmesini istediğini öne süren 
A.K. , "Ben bunu kabul ett'im. 
Cezaevinde bulunduğum sırada 
Özcan beni ifade değiştirmem için 
tehdit etti.- Bu nedenle eski ifademi 
değiştiriyorum. Cinayeti patronun 
Özcan Aydın işledi" dedi.

Mahkemede konuşan Abdullah 
Ballı'nın eşi Arzu Ballı ise davacı 
olduğunu bildirdi. Mahkeme Özcan 
Aydın hakkında gıyabi tutuklama kararı 
çıkardı.

yaptı.
Meclis toplantısında 

Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı'nın maaşı 60 milyon 
liradan net 110 milyon 
liraya çıkarıldı.

Başkanın maaşının 
yükseltilmesine DYP'li üye 
terden Ali Acar, Emin Bora,
Nurettin Bay,
İbrahim 
Şahin,

Çetin,
RP 'den

Enver
Ali Okuroğlu,

Nurettin Yurtlu ve Mahmut 
Küçük red oyu verdiler. 
Başkanın maaşı, CHP'li 
üye İbrahim Koç ile DYP'li 
üyeler Osman Sal ve 
Mehmet Bayraktar'ın 
destekleriyle yükseltildi.

Haberi Sayfa 3'te

Kumla’da
operasyon

Gemlik ve Kumla 
Jandarmasının Küçük 
Kumla'da düzenlediği 
operasyonda. Bursa ve 
ilçelerinde karşılıksız çek 
verme sahte plaka ve 
araç düzenleme ile 
kalpazanlık suçlarından
aranan şebeke 
landı.

Jandarmanın 
süredir izlediği ve

yaka-

uzun 
durum-

larından şüphelendiği 
dört kişinin adreslerinin 
belirlenmesinden sonra 
geçtiğimiz hafta Küçük 
Kumla Siteler Mahalesi 
Ozan Sokak Kayalar 
Sitesine baskın düzenledi.

Baskında, Necip
Kurubaş (30) Recep Türeli 
(40) ve Mustafa Aksoy 
(37) adlarındaki şahıslar

yakalandılar.
Operasyon düzenle

nen evde yapılan arama
da iki cep telefonu, iki 
yazar kasa, çağı çihazı, 
sahte mühürler, daktilo ile 
sahte plakalar bulundu.

Arananların Bursa'daki 
evlerinde de yapılan ara
malarda 80 adet sahte 
plakanın bulunduğunu
söyleyen ilgililer.
şebekenin elebaşı olduğu
belirlenen 
Kurubaş' ın 
söylediler.

Sanıkların

Hüseyin 
arandığını

sorgula-
malarından sonra sahte 
plaka ve ruhsatlar ile 
karşılıksız çeklerin 'kimlere 
verildiğinin araştırılarak 
sonuçlandırılacağ bildiril
di.

6 milyar liralık asfalt kaplandı

Asfaltlama

(O'

HAFTAYA BAKIŞ
O Kadri GÜLER

Anlamsız Savaş

J*1

Gemlik Güneydoğu'da süren anlamsız savaşta 
11. şehidini de verdi.
I 1984 yılına kadar dış temsilciliklerimizde 
sürdürülen Ermeni terörünün birden bitmesinden 
sonra, PKK denen kürt terör örgütü bu kez kürt 
halkının bağımsızlığı adına anlamsız bir savaş 
başlattı.
[ Burada dikkat edilecek nokta Ermeni 
terörünün bitirmesiyle kürt terörünün başlaması 
bir tesadüf olamaz.

Batılı emperyalist dostlarımız tarih boyunca 
Küçük Asya üzerinde oyunlar sergilediler.

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u almasıyla 
1453'te başlayan gizli savaş çağlar boyu sürdü.

Baharat yolunun köprüsü olan İstanbul'u ve 
boğazları ele geçirmek, Hıristiyanlık aleminin kutsal 
yerlerine varmak için haçlıların geçeceği toprak
ları kontrol altında tutmak hep Türkiye toprak
larının üzerine kurulan sinsi emellerin birer sonu
cudur.
E Tarih boyuâca devlet kuramamış olan kürt 
halkı ile türk halkının kardeşçe yaşamalarını 
bozarak etnik kökenlerinden dolayı bü halkın bir 
azınlığını maşa gibi kullananlar kimlerdir.

Bu sorunun yanıtını başka yerlerde hele Apo 
da aramak gaflettir.

Çünkü onlar birer maşadır.
Kendilerini Marksist sanan ve halkların özgürlük

leri teorisinden yola çıkan bu kişiler batı 
emperyalizminin, bölgedeki Türkiye düşmanlarının

1 birer oyuncağıdır.
Gemlik Rüstem Koç ile 11. evladını kaybetti. 

Güneydeki anlamsız savaşta daha nice Türk ve 
Kürt evladı can verecek. Bunun sayısını bilen yok.

Bu savaşı durdurmak isteyen de yok.
İşte acı olan asıl bu.

Belediye 
odun ve 
kömür 
ihalesini 
yaptı
Gemlik Belediye personeli 
ve resmi dairelerin ihtiyacı 
olan yaklaşık 1000 ton 
kömürün ihalesi geçtiğimiz 
hafta belediye encümeni 
huzunda yapıldı.
İhaleye yalnız İbrahim 
Onsekizler ve Kardeşlerine 
ait firma katılırken, odun 
ihalesi de Yüksel Kaynak'ta 
kaldı.

Haberi Sayfa 3'te

Anadolu 
Liselerine 
kitap 
desteği
Gemlik Rotary Kulübü Dış 
İlişkiler Komitesi hazırladığı 
proje ile Anadolu Liselerinin 
kütüphanelerini zengin; 
[eştirmek için İngiltere'deki 
Rotary Kulüpleri ile temasa 
geçti.
Hazırlanan projeye göre, 
kulüplere gönderilecek 
mektupla bin kitap sağan- 
ması bekleniyor.

Haberi Sayfa 3'te

Y ılmaz

tam gaz
Belediye ilçenin çeşitli 

cadde ve sokaklarına 6 
milyar liralık asfalt kapladı.

Asfalt kaplama çalış
malarının tamamlan
masından sonra basın 
mensuplarını çalışmaların 
bittiği cadde ve sokak
ların gezdiren ve bilgi 
veren Belediyle Başkanı 
Nurettin Avcı, Hamidiye 
Mahallesinin arka sokak
larında alt yapısı biten

İlçenin hızla

tüm asfalt-
lanpcağını , halkın kışı 
çamurda geçinmeyeceğini 
söyledi.

büyüdüğünü , hizmetlere 
yetişmek için çaba har
cadıklarını belirten Avcı 
Yeni Anadolu Lisesi yolu, 
Endüstri Meslek Lisesi Yolu, 
çevre yola bağlanan 
sokakların ve futbol sahası 
çevresinin asfaltlama 
çalışmalarının tamamla
narak halkın hizmetine 
sunulduğunu bildirdi.

Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı yapılan 
asfalt kaplama çalış
malarına 6 milyar lira har
cadıklarını söyledi.

Karapaşaoğlu 
kalp krizi 
geçindi
RP Bursa milletvekili, 
hemşehrimiz Altan 
Karapaşaoğlu, dün gece 
katıldığı bir Tv. programın
da fenalaştı. Gemlik’e 
dönmek için özel otosuyla 
yola çıkan Karapaşaoğlu 
yolda kalp krizi geçirince 
Bursa Devlet 
Hastanesine kaldırıldı.

Akkılıç 
anjio oldu

Gazetemiz yazarların
dan Yılmaz Akkılıç Bursa 
Uludağ Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Kardiyoloji 
Bölümünde anjio oldu.

Yılmaz Akkılıçbir süre 
önce eşi ile birlikte tatile 
giderken kullandığı araçta 
kalp krizi geçirmiş, 
kaldırıldığı Aydın Devlet 
Hastanesinden Bursa Tıp 
Fakültesine sevk edilmişti.

HAVUZ
BAŞBAKAN, DEVLET GELİRLERİNİ 
TOPLAMAK İÇİN HAVUZ KURMUŞ 

AH BE HOCAMI..
DELİ BİRAHİM LER MAZİDE KALDI.
ŞİMDİKİLER CİN ALİ...
BIRAKIN TOPLAMAYI, HAVUZU 
KURUTMASINLAR DA...

İnan
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KÖŞEMDEN
Yılmaz AKKILIÇ

yazı
Necati Kartal

SİYASAL PARTİLER KRİZİ (1)

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yazarımız Yılmaz Akkılıç yazılarına bir 
süre ara vermek zorunda kalmıştır.

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 
GEMLİK HASTANESİ 

SATINALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN
Özel Kalorifer yakıtı satın alınacaktır.
1- Hastanemiz ihtiyacı olan 1996-1997 yılı 25 ton özel kalorifer yakıtı 

depo kapasitemize göre ihtiyaç oldukça peyderpey ikmal yapılmak 
üzere kapalı zarf usulü teklif almak süretiyle satın alınacaktır.

2- İhale üzerinde kalan firma kesin teminat olarak mektubu veya 
39.976.500.- TL. yiîıastane veznesine yatıracaktır.

3- Tekliflerin en geç 22.10.1996 günü saat!2.00'ye kadar 
Baştabipliğimize verilecektir.

4-Teklif mektupları 22,10.1996 günü saat 15.00'de satınalma komsyon 
başkanlığınca açılacaktır.

5- Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi 
yapıp yapmamakta dilediğinde yapmakta serbesttir.

6- Kurum her zaman toplam miktarın % 50 eksik veya fazlasını, talep 
edebilir.

Sosyal Sigortalar Kurumu
Gemlik Hastanesi 

Satınalma Komisyonu Başkanlığı

Fazla et ve alkol tüketimi
kanser riskim artırıyor

Fazla et ve alkol tüketi- lerin bağırsak kanserine . geli kalori ve fiziksel
minin kanser hastalığına 
yakalanma riskini arttırdığı 
bildirildi.

ABD'de faaliyet 
gösteren Amerikan
Kanser Derneği adlı kuru
luşun çeşitli araştırmalara 
dayanan raporuna göre, 
ABD'de her yıl kanserden 
ölen 500 bin kişinin yak
laşık üçte birinin bu 
hastalığa yakalanmasına, 
yedikleri besinler ve 
pişirme şeklinin neden 
olduğu ortaya çıktı.

Et gibi çok yağlı besin-

yakalanma riskini arttırdığı 
kaydedilen raporda, 
alkolün de yemekborusu 
ve gırtlak kanserine yol 
açtığı belirtildi.

Raporda, kansere 
yakalanma riskini azalt
mak için beslenme açısın
dan bir dizi/öneriye yer 
verildi. Özellikle çok mik
tarda bitkisel kaynaklı 
besinlerin tüketilmesi iste
nilen raporda, et, süt 
ürünleri ve diğer yağlı 
ürünlerin sınırlı miktarda 
alınması gerektiği, den-

faaliyetin kanser tehlikesi
ni azalttığı ifade edildi.

Raporda, daha'fazla 
miktarda sebze ve meyve 
tüketiminin tiryakilerde 
bile akciğer kanseri riskini 
azalttığı belirtilen rapor
da, "vitamin, protein ve 
minerallerin kaynağı" 
olarak nitelendirilen bakla 
gülerin kansere karşı 
koruma sağlayacağı ve 
beslenme açısından ete 
alternatif olabileceği belir
tildi.

ÇATAK CIYIM
TAKIM ELBİSELER - HIRKALAR- GÖMLEKLER - ANADOLU LİSESİ

KIZ MESLEK LİSESİ - ORTA OKUL FORMALARI

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

Tel : 513 20 75 GEMLİK

GEMLİK KÖRFEZ.
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl “. 24 SAYI: 1135
Fiyatı :20.000 TL.

z^,/$0hibi ve Sorumlu Müdürü : KADRİ GÜLER
Yönetim Merkezi: Gazhane Cad. No.51/A 

Tel : 513 17 97 GEMLİK
Basıldığı yer: KÖRFEZ OFSET

^jçl^ûtbaacılık Yayıncılık - Tanıtım Hizmetleri

Gemlik’i çok 
seviyoruz.

Çocuklarımıza 
güzel bir Gemlik 

bırakmak 
istiyoruz 
Gemlik

Turizm ve 
Tanıtma Demeği

Fazla uzun tahlillere gerek 
kalmadan görüleceği üzere, 
Türkiye'nin bu günkü sorunlarını 
çözmeye -bunca parti enflas 
yonuna rağmen- aday parti yok 
gibi.

Gelişenf dünyaya entegre olan 
Türkiye yerine, içine kapanan, 
korkan ve geriye giden.Türkiye'yi 
temsil eden mevcut .siyasal parti
lerin kendilerinin bile inanmadığı 
söylem ve iddiaları dışında, somut 
elle tutulur ve toplumu sürükleyecek 
bir siyasal önerme veya proje halen 
bulunabilmiş değil.

Bu kriz, ekonomik, sosyal, şiyasal, 
kültürel ve hatta diplomatik alanda 
bile görülmektedir.

Bu durumu kişilere indirgeyerek 
açıklamanın ya da yeteneklerle 
orantılamanın doğru bir mantık 
olmadığı kanaatindeyim.

Öncelikle, dünyada gelişen çağı 
kavrayabilmek ye buna1 uygun 
organizasyon, örgütlenme biçimleri 
ve mantığı üretmek gerektiğini 
kavrayamayan siyasal odaklar mev
cut bunalımı çözmek yerine, 
gelişmesine ve derinleşmesine katkı 
eder, dürümdalar.

Bugün Türkiye'deki siyasal parti 
ve odakları incelemeden önce 
“parti” denen organizasyonun tarihi 
ve toplumsal pozisyonunu biraz 
açmak istiyorum.

Bugün gerek tek partili, gerekse 
çoğulcu bir sistemde genel seçim
lere katılıp, toplumu veya devleti 
yönçtme iddiasında bulunan 
“siyasal partiler; sanayi toplumuna 
geçiş ile birlikte, kralın yerine ikame 
olmuş organizasyonlardır.”

Toplumun, tarım uygarlığını 
yaşadığı ve bilginin saray ve kilise 
emrinde üretildiği dönemlerde 
toplumu yöneten kral veya padişah, 
“toplumu yönetme meşruiyetini 
Tann’dan aldığını savlıyordu.”

Sanayi devriminin başgöstermesi 
ile toplumda yeni bir sınıf olan “bur
juvazinin, toplumu yönetmede hak 
iddia etmesi ile, yetkisini Tann’dan 
alan (!) kral’ın meşruiyeti tartışılır 
oldu.”

Burjuvazi “kardeşlik,özgürlük, 
eşitlik” sloganlarıyla toplumun diğer 
yönetici olmayan kesimlerini kendi 
yanına almıştı. Madem ki eşitlik ve 
özgürlük deniyordu, o halde “tüm 
toplumun ortak bir konsensüsüne” 
ihtiyaç vardı. Bu da “genel oy”du.

Ancak genel oya soyunacak 
kişiler kimler olacaktı ve nasıl bir 
araya gelip, hangi ortak programda 
anlaşacaktı?

Her keşlimin temsilcileri bugünkü 
partilerin- anaları sayılabilecek 
“klup”leri kurmaya başladı.

Bu klüpler önceleri “sadece sınıfı
na veya toplumsal pozis yonuna 
uygun taleplerini” tesbit ediyor, 
buna uygun tavır ve pozis yon alı 
yordu.

Neden sonra “seçim” denen 
şeyin, yani; “meşruiyetin gökten 
yere inmesiyle” ortaya çıkan yeni 
meşruluk alanı, tüm bu klüpleri 
toplumun diğer kesimlerinin çıkarları
na da yönelik- program ve söylev 
geliştirmeleri gerektiğini kavrattı.

Merkez ve taşralarda açılan klüp 
büroları, o yörenin eşrafından 
insanların katılmasıyla yerel adaylık
lar doğdu.

19. Yüzyıla girişle birlikte mo dem 
partinin İlk örnekleri doğmaya 
başladı.

Bu anlamda “toplumu mobillZe
etme” iddiasında " parti1’
denen organizasyonu La Polombara 
ve Weiner'in görüşleriyle tanımla-] 
mak gerekirse, dört maddede 
özetleyebiliriz.

1 -Sürekli ve istikrarlı bir orgul 
olması,

2- Yerleşmiş ve kalıcı yer el örgütl 
leri olması,

3- İktidarı yalnızca etkileme değili 
iktidarı ele geçirme amacının esas 
olması,

4- Seçim ve başka yollarla halkın, 
desteğini kazanma kaygısı veya 
hedeflerinin bulunması.

Bu dört ana özelliğe sahip "parti” 
denen organizasyonlar, bir program] 
ve ilkelerde dolaşarak yerel ve
merkezi < 
karışısı nq

ile toplumun! 
k . “toplumu

yönetme hakkını” halktan istemeyi 
başladılar.

İşte bu aşamada partiler iki 
önemli şeyi öğrendiler ya da doğur
dular..

Birincisi: Popülizm.
İkincisi: Merkez belirleyiciliği.
Partiler şekil olarak piramidu 

andırır bir metotla örgütlenmeye; 
başladu Ortaya aşırı yetkilendirilmiş 
bir genel merkez ile bunu yöneten; 
genel başkanlar doğdu.

Yetkinin merkezde toplanması 
partinin toplumsal görevi olan! 
“toplumun mobilize edilmesi” yani 
halkın siyasete, yönetime katılması 
ilkesine aykırıydı.

İşte bu aşamada “siyasal yetkiyi; 
merkezde toplamaya başlayan 
partiler halktan kopma sürecini 
yaşamaya başladı.”

Partilerde yaşanan bu halktan, 
kopma süreci; “Halkı temsil etme 
ve halka yakın olma(!) “ iddiasıyla 
çelişince; “Popülizm” en geçerli 
metod haline geldi.

Tabi ülkemizdeki siyasal partilel 
bütün bu aşamaları yaşamadan/ 
yukarıdan aşağıya doğru oluştuğu 
için, karakter olarak "popülizmi" ve 
“merkez belirleyiciliğini” zaten tek
partiden, 
Terakki'den 
almıştı.

Bir yandan

hatta İttihat ve 
beri karakter olarak

parti içerisinde Geneli
Başkan diktatörlüğünün yaratılması! 
diğer yandan sadece kendilerine 
itaat eden yerel adayların merkez) 
atama yoluyla belirlenmesi, partileri 
halktan ve halkın taleplerinden) 
koparmaya başladı.

Halkın taleplerinden ve halktan] 
kopan siyasal partiler; oy kaygılarını 
bir yandan “popülizm", diğer yan
dan “rüşvet” yoluyla sağlama» 
başladılar.

Böylece seçilmiş -olan parlamen
tolar, daha çok “atanmışlar mecli
sine" benzemeye ve tamamen parti 
genel başkanına endekslenmiş polij 
tik manevralar üretmeye başladılar, i

Partiler ya da. Genel Başkanlar 
kendi taleplerini “toplumsal talep" 
zannetmeye başlanmasıyla, "ayağı 
ayakkabıya uydurmaya çalışan” 
politikalar egemen olmuş, । bu da 
partilerde içsel krizler oluşturmaya 
başlamış, amip bölünmesi gibi pan 
ticikler kendi içlerinde yeniden1 
yeniden dogar/üıer olmuştur.

Ülkemizde pratik olarak; 
yaşadığımız bu oluşumlara ve orta-) 
da bulunan parti enflasyonu ile poli
tikasızlığa kısaca bakıp, çözüm öne. 
tilerini önümüzdeki sayıda tartışmak) 
üzere mutlu kalın.
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Terhisine 13 gün kala Hakkari'de PKK tarafından pusuya düşürülerek şehit edilen Rüstem Koç hazin bir 
törenle toprağa verileli.

ir şehit daha verdik
Van Komando taburunda vatani görevini yapmakta olduğu sırada 
Hakkari’de göreve giden Komado Er Rüstem Koç, hain bir pusuya 
düşürülerek şehit edildi. Şehit er, pazar günü Çarşı Camiinde kılı
nan öğle namazından sonra kalabalık bir topluluk tarafından 
şehitlikte toprağa verildi. Törende PKK’ya lanet yağdı.

Belediye 
odun ve 
kömür 
ihalesini

Gonca YERLİYURT =
HAYATINIZI BASİTLEŞTİRİN

1 J
Gemlik Pazar günü 

Hakkari'de vatani 
görevini yaptığı sırada 
PKK tarafından pusuya 
düşürülerek şehit edilen 
komando er Rüstem
Koç'un cenaze
töreninde PKK'ya lanet

Buradan alınan cenaze 
Askeri Hastane morgu
na konduktan sonra, 
pazar günü Gemlik 
Çarşı Camiine getirildi.

CENAZE NAMAZI
H a m i d i y e 

Mahallesinde oturan

bu

lilmesi*
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Komando 
vatani

günü Van 
Taburunda 

görevini

baba Abdülvahit

Tülay Gemlik
Kaymakamı Orhan Işın, 
Garnizon Komutanı Bilgi 
Günkent, şehit erin ailesi, 
siyasi parti yöneticileri ve 
Gemlik halkı katıldı.

Cenaze töreninde 
konuşan Yüzbaşı Recep 
Şanşen "Bu topraklarda

yaptı

sürdürüken, Hakkari'ye 
göreve giden komando 

. taburunda bulunan
Rüstem Koç , PKK 
tarafından hain bir 
pusuya düşürülerek 
şehit edildi.

Şehit erin cenazesi 
^geçtiğimiz cumartesi- 

akşamı özel bir askeri
uçakla Bursa
Havaalanına indirildi.

Koç'un oğlunun cenaze 
töreninde metanetini 
kaybetmediği gözlendi. 
Cenaze töreninde oğlu
nun kaybetmenin üzün
tüsünü yaşayan baba 
Koç. "vatan ve millet 
sağolsun " dedi.

Cenaze törenine Milli 
Savunma Bakanı Turhan 
Tayan, DSP Milletvekili 
Hayati Korkmaz, Refah 
Partisi Milletvekili Alfan 
Karapaşaoğlu, Bursa 
Vali Yardımcısı Haşan

akan şehit 
oldukça 
Cumhuriyeti 
yaşayacak, 
dökülen bu

kanları 
Türkiye 
ilelebet 
hainler 

kanlarla

Belediye Başkanı maaşı 110 milyon lira oldu.

Belediye meclisi
toplandı

Belediye Meclisi 
Ekimayı olağan toplantı 
larının birincisi geçtiğimiz 
hafta perşembe günü 
yapıldı.

Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı başkanlığın - 
da toplanan Belediye 
Meclîsi eski meclis 
tutanağının okunarak 
kabul edilmesinden sonra 
gündemde bulunan 
maddelerin görüşülme
line geçildi.
jS İçişleri Bakanlığından 
Releri genelge doğrul-
tuşunda, Belediye

Başkanı Nurettin Avcı'nın 
maaşı oy çokluğuyla net 
110 milyon liraya çıkarıldı.

Gündemin diğer mad
delerinde bulunan 
belediye 1997 yılı bütçesi 
ve tarifelerle ilgili konu
ların görüşülmesine geçil
di. Gündem mad
delerindeki konular ilgili 
komisyonlara havale edil
di.

Komisyonların hazırla 
yacağı rapor, 1 7 Ekim 
günü toplanacak olan 
Belediye Meclisinde ele 
alınacak.

MArTApın STOhBETı

boğulacaktır” dedi.
11, şehidini veren 

Gemlik daha sonra şehit 
er Rüstem Koç'un Türk 
Bayrağına sarılı tabutunu 
eller üzerinde tekbir-ses
leri ye PKK'ya lanetler 
yağdırarak şehiter ilçe 
mezarlığındaki şehitlikte 
hüzünlü bir törenle 
toprağa verdi.

Çıraklık

Kayıtları 
uzatıldı
Çıraklık Eğitim Merkezi 
kayıtlarının 15 Ekim 
gününe değin uzatıldığı 
açıklandı.
Gemlik Çıraklık Eğitim 
Merkezi Müdürlüğünden 
yapılan açıklamada, 26 
Eylül tarihinde sona 
ereceği açıklanan çırak-

Bakanlıkça 15 Ekim 1996 
gününe değih uzatıldığı 
açıklandı. Ote yandan 
ustalık belgesi almak 
isteyenlerin başvuruların 
30 Kasım günü sona ere- 
ceği de bildirildi..
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Artık her şey yolunda..
Yunan gitmiş, Mudanya 

Mütarekesi, Lozan Antlaşması ve 
Cumhuriyet..

' Gemlik'te de insanlar mutlu.Küçük 
yerlerde herkes tanır birbirini. 
Selamlaşmasalar bile, konuşmuşluk- 
ları olmasa da yolda karşılaşmışlardır, 
kulaktan bilgileri vardır birbirleri hakkın
da. Esnafın memura işi düşer, 
memuresnafın dükkanına girer..

Her şey yolunda işte.. Sokaklar şen - 
likli, akasya ağaçları, dut ağaçları, 
ıhlamurlarla süslü. Bu ağaçlar Yunan 
zamanından kalma.: Ama bizim onları 
korumak gibi,/yenilerini yetiştirmek gibi 
bir düşüncemiz yok.

Muhacirler geliyordâ yeni bir görgü , 
görenek geliyor onlarla beraber.Girit'li 
kadınlar bakmaya doyulmaz dante- 
lalar örüyorlar. Eskiler diyorlar ki, sobayı 
bile bizim köylülerimiz bu yeni gelenler
den öğrenmişler. Bilmiyorum ne kadarı 

। gerçek..
Zaten o zaman Batı denilen bir 

düşünce de var insanların kafasında. 
Manto giyiliyor-, şapka takılıyor..Atatürk 
sevgisi ve zafer kazanmış olmanın 
mutluluğu ile coşkusu ile her bir yenil
iğe kucak açıyor Gemlik halkı.

Bursa öyle değil. Daha tutucu 
Bursahalkı. Gemlik ne deolsa yeni bir 
şehir sayılıyor Rumlar gittikten sonra. 
Bu nedenle daha özgürce

düşünebiliyor bu şehrin ahalisi.
Sayın Salih Erçek eski günleri şöyle 

anlatıyor. I
"Cumhuriyetin ilk yıllarında bolca 

meyhane vardı Gemlik'te. Bursa'da 
böyle şeyler olmaz. Olsa bile evlerin, 
ailelerin arasına giremez böyle yerler. 
Gemlik'in yerli halkı Rumlar zamanın
dan alışık bu gibi şeylere. Rumlar 
yaşamışlar'yıllar yılı, onların görenek
lerine alışmışlar, yadırgamıyorlar. Paris 
modası yaşanmış bu şehrin sokakların - 
da.bir zamanlar. Zengin Rumlar 
arasında her yıl Paris'e gidenler var
mış. Müslümanhalk onları göre göre 
gözü alışmış.

Meyhane de öyle işte.. Halk 
yadırgamıyor. Hatta Cumhuriyetin ilk 
yıllarında Yahudi kızlar hizmet ederler
miş meyhanelerde.

Meyhanecinin biri kız bulundur
mazmış da müşteri çekmek için ud 
çalarmış, şarkı söylermiş. .

Bir akşam sarhoşlardan biri elindeki 
tabanca ile bir meyhanenin lüküs lam
basına ateş etmiş, ortalık kararıvermiş. 
Maksadı Yahudi kızını kaçırmakmış 
sarhoşun.

O zamanlar bir jandarmakuman- 
danıvardı Gemlik'te. Genç bir zabit.. 
Yetişmiş de, tabancasının dipçiği ile 
bir güzel dövmüş sarhoşu.

«.Bir daha da böyle şeyler 
duyulmadıydıGemlik'te.."

^Belediye personeli ile 
resmi dairelerde kullanıla
cak odun ve komutun 
ahm ihalesi geçtiğimiz 
.hafta encümen huzurun
da yapıldı.

• 600 ile 1000 ton arasın
da satın alınacak olan 
Köfubaşı kömür ihalesine 
tek teklif İbrahim 
•Çhşeklzler ve kardeşleri 
tarafından verildi. 0.8 
kükürt oranı bulunan ve 
yanmasıyla 4700 kilo 
.kğlöri • elde edilen 
kömürün tonu KDV'li 
alarak 7.584.250 TL'dan 
ihale edildi.

• • Öte yandan 400 ton 
,4dun ihalesi ise, KDV'li 
alarak kilogramı 9 bin 177 
liradan Yüksel Kaynak'ta 
kaldı.

Rotary Klübünden bir 
etkinlik daha.

Anadolu 
Liselerine 
kitap

''Gemlik Rotary Kulübü 
başlattığı "100 flama, 1000 
kitap” projesiyle, Gemlik 
'Celal Bayar Anadolu 
Lisesine kitap desteği 
kampanyası başlattı.

Rptary Kulübu Dönem 
Bgşkanı Eczacı Ferruh 
Erçek, gazetemize yaptığı 
açıklamada, kulübün yurt-
dışı komitesi
tarafından hazırlanan pro
jenin önümüzdeki gün
lerde yaşama geçi rile- 
C eğin i belirterek şunları 
söyledi:

“Projenin
Gemlik 1 
Anadolu

ı amacı 
Celal Bayar

Kütüphanesine
Lisesi 
kitap

kazandırmak. Bunun için 
İngiltere'deki Rotary 
Kulüplerine göndere- 
ciğlmiz 100 adet flama ve 
mektupla bu ku lüplerden 
10 kitap desteği isteye
ceğiz. Böylece hem 
ülkemizin tanıtımını 
yapacağız, hem de bin 
adet kitap elde ederek
Anadolu Lisesinin
Kitaplığını zenginleştire
ceğiz."

Ferruh Erçek, Gemlik ve 
Türkiye'nin tanıtımını 
yapacak broşürlerin 
sağlanmasına çalışıldığnı, 
kulüp flaması ve mektu- 
pldyn önümüzdeki gün
lerde İngiltere'ye yol
lanacağını bildirdi.

Amerika'da Elanie St. James'in yazdığı 
“Simplify your life" (Hayatınızı Basitleştirin) isimli 
kitap en çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer 
alıyor. Özel hayattan, yaşam tarzına, harca
malardan, ev hayatına kadar per çok konuda 
öneriler sunan kitaptan işte bazı alıntılar:

* Evi baştan aşağı gözden geçirip kullanmay
acağınız eşyaları ihtiyacı olanlara verin.

* Küçük araba kullanın.
* Küçük bir eve taşının. Gereksiz alanların 

yaratacağı temizlik , bakım gibi angarelerle 
uğraşmayın.

* Çok fazla dergi okumayın.
* Okuduğunuz günlük gazeteleri azaltın.
* Araç telefonu kullanmayın.
* Güneşin batışını ve doğuşunu seyr edin.
Müzik dinleyin. Uzun zamandır okumadığnız 

ya da yarım bıraktığınız kitapları okuyun.
* Gece hayatını ve sokak eğlencelerini 

azaltın.
* Yemeğe çağıracağınız insanları iyi seçin.
* Oturduğunuz mahalleyi gezin. Kimler var 

kimler yok tanıyon. Arayıp ta bulamadığınız 
elektrikçinin bir yan sokakta olduğunu göre
bilirsiniz.

* Sağlıklı ve pratik yemekler seçin.
* Haftada bir günü sadece keyveye ayırın.
* içecek tercihiniz sudan yana olsun.
* Pahalı jimnastik kulüplerine gitmeyin. Ya 

küçük yerleri seçin ya daevde jimnastik yapın.
* Bir saat daha erken kalkın gününüz uzasın.
* Haftada bir akşam çok erken yatın.
* Gülmeyi öğrenin. Özellikle yalnızken sizi 

güldüren dergilen okuyun.
* Evde sağlığnız için sürekli almanız gereken 

ilaçlar dışında sadece Aspirin bulundurun.
* Yürüyüş yapın. Walkman size büyük bir keyif 

verecektir.
* Yoga ya da meditasyon yapın, bol bol 

yüzün.
* Televizyonu kapatın; monopol, kızma birad

er gibi masa oyunlarına yönelin.
* Seyahate çıkarken yanınıza az eşya alın. 

Spor, abiye, klasik gibi farklı tarzlarda birer 
kıyaget götürün. Gerçekten ihtiyacınız olan 
şeyler çok azdır, hatta onlarsız bile yapabilirsiniz.

* Arabanızı yavaş kullanın.
Eğer bu önerileri sevdiyseniz haftaya da 

devam edebiliriz...

TUACA fflOSiLYA
Vg AH5AP SâflûVi

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)51209 73
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“Düğün ya da Davul" adlı oyunla yeni sezonun ilk eseri 
sahneye konacak'

AVP kapılarını tiyatroseverlere açtı
Örnekler SAGEM’e 
gönderildi.

Zabıta
Devlet Tiyatroları Ankara, İstanbul ve 

Bursa da kapılarını tiyatro severlere açtı.
Bursa Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosunda 

geçtiğimiz hafta salı günü ve ay boyunca 
"Düğün ya da Davul" adlı eser sahneye 
konacak.

(Ankara Yeni Sahnede ' "Ben 
Feuerbach", Altındağ Tiyatrosunda 
"Geçmiş, Zaman Olur ki" Balgat Mahir 

anova ’ Sahnesinde " Kuğular Şarkı 
söylemez" adlı oyunları Ekim ayı içinde 
sahneleyecekler.

İstanbul AKM Büyük Salonda ise 
"Kuvayı Milliye", oyunu ile kapıların ay 
sonunda İstanbullu izleyicilerine, açarken 
Diyarbakır Büyük Sahne ’de önümüzdeki 
salı gününden itibaren "Kısa Kısa" adlı 
oyun izleyenlerin beğenisine sunulacak.-

Gemlik Belediyesinden geçmiş 
yıllarda öldüğü7 gibi tiyatro severler için 
her oyunda Bursa AVP'ye otobüs 
kaldırarak tiyatro izlemek isteyenlere 
yardıncı olması istendi.

kömür
satıcılarını
denetledi

Gemlik Belediye Zabıta

Körfez Fen Dershanesine süper kayıt
Müdürlüğüne 
görevliler, 
bulunan 16 
deposunda

bağlı 
ilçemizde 

kömür satış 
yaptıkları

denetlemelerde ilçe sağlık

Geçtiğimiz yıl hizmete 
açılan Gemlik Özel Körfez 
Fen Dershanesine bu yıl, 
başarılı geçen bir dönem 
sonucu kayıtlar kapandı.

Körfez Fen Dershanesi
Kurucu Müdürü
Zeybekçi'nin 
açıklamaya 
dershanenin

Zeki 
yaptığı 

göre 
ilkokul

üniversiteye hazırlık 
bölümlerinin kayıtlarının 
dolduğunu bu nedenle 
yapılan başvuruları geri 
çevirmek zorunda 
kaldıklarını söyledi.

ilave etme çalışmalarını 
yürüttüklerini söylerdi.

Geçtiğimiz sezon
Anadolu 'Liseleri ve 
üniversite giriş sınavlarında

kurulunun önerdiği
özelliklerde kördür satıldığın 
kontrol için örnekler aldılar.

Zeki Zeybekçl

beşinci sınıf, orta son ile

açıklamasında, ara sınıf 
kayıtlarının
sürdürüldüğünü belirtirken 
dershaneye bir kat daha

dershanenin 
sonuçlar

başarılı 
vermesi

Örneklerin 
gönderildiğini

SAGEM'e 
söyleyen

Zabıta Müdürü Ömer

dedeniyle velilerin 'bu yıl 
çocuklarını Bursa yerine 
dershanelerine kayıt 
yaptırdıklarını söyledi;

Kahraman, sonuçların
hafta sonunda ellerine 
ulaşacağını, buna göre 
işlem yapılacağını söyledi.

KAYIP

MİLYON AİLE ÇAY BAHÇESİ

Düğün, nişan ve öze! günleriniz 
için rezervasyonlarımız 

devam ediyor

Gemlik Nüfus
Müdürlüğünden 
aldığım nüfus 

cüzdanımı kaybettim.
Hükürpsüzdür.’
Yaman Erbaş

DoğayıHileniz için güuenli ue kaliteli bir ortam. Memnun kalacaksınız.

Koru

Anjin Kalp 
hastalığı
yapıyor

Çocukluk çağlarında geçirilen bademcik iltihabı 
(anjin) yeterince tedavi edilmediği takdirde, kalp 
romatizmasına yakalanma ye ileriki yaşlarda kalp 
kapağı ameliyatı olma gibi büyük sağlık sorunlarına yol 
açıyor.

Yazın bitmesi ve havaların soğuması ile gündeme, 
gelen bademcik iltihapları, sanıldığının aksine, vücutta
telafisi zor hastalıklara yol açıyor, 
algınlıklarına gereken önemin 
vatandaşları uyarıyorlar.

Uzmanlar, sindirim ve solunum 
mikropların vücudun’ bağışıklık

Uzmanlar, soğuk 
verilmesi için

j Seninle uyanı 
W ilaçtım yün 

• ıimııtların en 
jenisevmekl 

' seni beklerm

[y cennet gi 
Cennete eş 
İdim dua yı 
$enl uykular 
Seni düşlere

yolu ile alınan 
sistemiyle ilk

karşılaşmasının bademcikte olduğunu belirterek, 
bademciklerin vücut direncinin oluşmasında büyük 
önemi olduğunu vurgulmuyor. Doktorlar, gerekli 
olmadıkça bademciklere cerrahi müdahaleden 
kaçınmasıyla bademcik ameliyatlarının son 5 yılda 
kısmen de olsa azaldığını ifade ediyorlar.

Bademcik iltihaplanmasına en çök çocuklarda 
rastlanıyor. 3 "yaşın altında az rastlgnap bademcik 
iltihabı, en fazla 5-6 yaşlarında görülüyor."

GEMLİK
Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi 
Okul ve Öğrencilerini Koruma Derneği 

KONGRE İLANI
Teknik Lise' ve Endüstri Meslek Lisesi Okuli 

Öğrencileri Koruma Derneğinin 1996 yılı olağan 
kongresi 27 Ekim 1996 pazar günü okulumuzda! 
saat , Tl.OO'de yapılacaktır. Çoğunluk 
sağlanmadığı takdirde birhgfta sonra aynı yer 
ve saatte yapılacağı ilan olunur.

GÜNDEM :
1- Açılış yoklama ve saygı duruşu
2- Divan heyeti seçimi
3- Yönetim ve denetim kurullarının 

raporlarının okunması
4- yönetim kurulunun aklanması
5- yönetim ve dpnetim kurullarına uye
6- Dilek ve temenniler.

1997 yıh yaklaşıyor!
Türkiye’nin en kaliteli duvar takvimleri 
ve eşantiyonlarını sizler için sunuyoruz

Gelin görüşelim
Telefon edin biz gelelim

Sonsuza de' 
Kırdım zam< 
Dinlesinler i1 
Gökyüzü tü 
0 tannsal ? 
Seni sana 
Senizamar

titredim 
Korkular gi 
laptım 
lirputpere 
Tasvirine b 
Sen ey dut 
Gollerinde 

I Sen ey me 
Gökyüzü 1

I Gel

Özgürlüğü 
Seni bekli' 
Gâl 

| Öldürür y< 

Gel 
Seni anla 
seni umul 
Gel

Seni sevd 
Cennettir 
Seni sevd 
Dur denir 
Ve sen ol 
Acılar dU' 

Iparmaklc 
Zindanlar

Sen bizim 
Gittin gidi 
cümle bu 
Gözlerine 
Ağlayacc

Matbaacılık-Yayıncılık- Reklamcılık ve Tanıtım Hizmetleri
Gazhane Cad. Fikret Oto Elektrik yanı No : 51/A GEMLİK

Tel 513 17 97 Fax : 513 35 95

lu dramı 
lugözyaş 
lenşafağ 
lenimdüı 
Acı gülme

KOKJE2 OJSE^c Hani şu yc 
Hepten tü 
Gûnışığı-I 
İçmezsem 
İçmezsem 

j Yalnızlığın' 
Öleceğim

Ür yarındı 

I yarındı 
Sümûş rer 
Yaprak yq 

İşyarın di 

Gozierimd 
ilerim ak
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ŞİİR BAHÇESİ
YÜKSELNAME

Viyaya içtenlikle
Seninle uyandım bahara
Ve açtım yüreğimi

I Umutların en yeşiline
Seni sevmeklere

t Seni beklemeklere kurdum

Ey cennet gözlü kadınım
Cennete eş olsun diye gecelerin
Adını dua yapıp
Seni uykulara
Seni düşlere kurdum

I
 Sonsuza dek sürsün diye baharın

Kırdım zamanın hızla dönen çarkını
Dinlesinler istedim
Gökyüzü tüm melekler
O tanrısal şarkını 
Seni sana

il Seni zamana kurdum

Titredim
Korkular gibi titredim üstüne senin
Taptım
Bir putperest gibi taptım
Tasvirine büstüne senin
Sen ey dudaklarında bahar yaşayan
Gözlerinde deniz t
Sen ey meryemin sütü kadar pak
Gökyüzü kadar temiz
Gel

Özgürlüğüne susamış tutsaklar gibi
Seni bekliyorum 
Göl
Öldürür yokluğun anlarda beni
Gel
Seni anlara 
seni umutlara kurdum 
Gel

Mehmet Ali SEVİMTAŞ
6 Eylül 1996 Karşıyaka

ÖZGÜRLÜĞE SERANAD
Vivaya

I Seni sevdikçe
Cennettir gözlerimde evren
Seni sevdikçe
Dur derim zamana gözlerinde
Ve sen oldukça benim
Acılar dudaklarımda ıslık 
parmaklarımda zincir 
Zindanlar cennet bana

Mehmet ALİ ŞEVİMTAŞ
18 Eylül 1996 K. Kumla

| Sen bizim ellerden 
Gittin gideli 
cümle bulutların
Gözleri nemli
Ağlayacaklar belli

I Mehmet Ali SEVİMTAŞ
l 21 Eylül 1996 K. Kumla

| BİR YARİN DÜŞÜNÜYORUM
i Vivaya Şiirler
I Bu dram sahnede oynayan dramlardan değil
|| Bu gözyaşlarına alkış tutulmaz Viva
| Ben şafağı olmayan gecelerde yaşarım
| Benim dünyalarıma güneş doğmaz
I Acı gülmez viva

| Hani şu yalnızlığımda olmazsa
| Hepten tükeneceğim
I Gün ışığı-karanlıklar ortasından
I İçmezsem yudum yudum
I İçmezsem sarhoş sarhoş
I Yalnızlığımı yalnızlığın taşından
I Öleceğim

I Bir yarın düşünüyorum
I Bir yarın düşünüyorum viva
I Gümüş renginde sabahlar
I Yaprak yaprak
| Bir yarın düşünüyorum
I Gözlerimde ışıklar mavi
I Ellerim ak

Mehmet Ail SEVİMTAŞ 
28 Eylül 1996 K.Kumla

YAî^ı şrAle A YAî^ı CİDDİ
“SEVGİ SELİ”

Geçen cuma- günü Bursa’da 
muhteşem bir “veda” töreni vardı.

Sanat Güneşimiz Zeki Müren’i son 
yolculuğunda, yüzbinlerce seveni yal
nız bırakmadı.

Şu insanoğlu tuhaf doğrusu.
İçinde, bitmez tükenmez bir “sevgi 

stoku” var.
İstediğine, sevgisini “tonlarca" 

veriyor.
Ama... Sevmediğine, “zırnık” ver

miyor.
Zeki Müren, bu sevgiden’yoğun 

biçimde pay aldı.
Devlet Töreni yapılacağını duymuş

tuk.
Ama... Devletin “en büyüklerinden” 

kimseleri görmedik. Olması gereken, 
bazı vakıf başkanları bile yoktu.

Ama... Halk, o kadar yoğun bir ilgi 
gösterdi ki, hem bu büyüklerin ayıbını 
örttü. Hem de, cenazeye alabildiğine 
sahiplenerek, sanki “vefasız büyükle 
rine” misilleme yaptı.

Güzel Sanatlar konusundaki, 
olağanüstü yeteneklerinin yanısıra, 
sanat güneşimizin devrimci ve yeni
likçi özellikleri vardı.

Bugünkü televizyon ve klip 
teknikleri kırk-elli yıl önce olsaydı, rah
metli sanatçımız, kimbilir daha ne 
olağanüstü eserler yaratırdı.

Burdan otuz-kırk yıl önceyi, bir hatır
layınız. Zeki Müren’in, toplumda büyük 
yankılar uyandıran, kostümleri, sahne 
düzeni ve aksesuarları, bugünkü , 
Batılı sanatçılara bile örnek olmuştur.

Amerikalı Michael Jackson’u tüm 
dünya >tanıyor.

Ama... Sesi güzel olduğu için mi, 
acaba. Bu sanatçının özelliği, değişik 
kıyafet ve dekorlardan ileri geliyor.

İşte.. Zeki Müren, o günün 
tekniğiyle, benzerlerini, tam kırk yıl 
önce, uygulamaya çalışmıştı.

Hem de, toplumun değer 
yargılarıyla, karşı karşıya, gelme 
pahasına.

İşte.. Zeki Müren’in devrimciliği ve 
yenilikçiliği budur.

TEMEL’İN İNEĞİ
Temel'in ineği hastalanır. 

Komşusu Cemal'e gider.
-"Ula ineğun hastalandığında 

ne verdun ona?"
-"Tuz ruhu ” der Cemal.
-Temel bir kaç gün sonra 

yine gelir.
Ve... "Ula ineğum öldü” der 

Cemal’e.
Cemal karşılık verir.
“O zaman, benimki de 

ölmüştü".
Ülkemizdeki tüm poli

tikacılar, hayat pahalılığının 
reçetesini, bildiklerini söylüyor
lar.

Ama.. Enflasyon, her yıl kro
nikleşiyor.

Fıkradaki gibi, biz de ineği 
kaybetmek üzereyiz.

Politikacıların tavsiyelerine, 
dikkat ederseniz, hepsi birbirine 
benziyor.

Demek ki, hangisini deners
eniz. deneyin inek daha da 
ağırlaşıyor.

Şöyle, halkımıza “insanca 
yaşamayı"; sağlayabilecek li 
derler, hic ortalıkta görünmüyor
lar.

Sözlü - Yorum

İnsanlar köprü kuracakları
yarda, JSty- -.<■-'■•.■•.<.•
Duvar ördüklari için, 
Yalnız kalırlar.. ’

> “Nawton"
Şöyle parti liderlerine ve diğer yöneti
cilere, bir bakın.
Hepsi yalnız, hatta yapayalnız...
Çevrelerinde, bir kaç yağdanlık ve 
kalın beton duvarlar var.
Ne içeriye, ne dışarıya, geçit veriyor
lar.
O KADAR; seksi bir hemşireydi ki, 
komadan çıkan hastalar,onu görünce, 
tekrar komaya giriyorlardı.

Erol ÇÜRÇrty

ANAP’TA ALTERNATİF 
HÜKÜMET ARAYIŞLARI

Anavatan Partisinde zaman 
zaman, bir hareketlenme görü 
yoruz.

Geçmişte, Abant toplantıların
da, alınan kararlar ve saptanan 
hedefler, hep raflarda kaldı.

Bir ara, İstanbul'un bir büyük 
otelinde de, tantanalı, multiviz 
yonlu toplantılara şahit olduk.

Yine bir sürü kağıtlar, ve bir 
çok sloganlar hep boşa gitti.

Çünkü hep bilinen şeyleri 
konuşu yorlar.

Artık ülkenin sorunlarını, en 
sade vatandaş bile biliyor.

Öyle tantanalı toplantılara hiç 
gerek yok.

"İkibine -beş kala", “Değişim" 
gibi sloganlarda halka hitap 
etmiyor.

Peki sıkıntı nerede öyleyse. 
Sıkıntı, "uygulamada" yatıyor.
Önünüzde, “bütçe pastası" 

var.
’ Elinizde, büyük bir bıçak 
bulunuyor. Bu pastadan, sanayi 
devlerine, esnaf kesimine ve 
halka pay vereceksiniz. Halkın ve 
esnafın dilimini fazla kesebili yor
muşunuz?

İşte sıkıntı burada.
Yoksa, pastayı bölerken, .bir 

elinizden sanayi lideri de tutarsa, 
o zaman esnafın ve halkın dilimi 
küçülür.

Bu toplantılar, sadece partide
ki sıkıntılarıkısmen giderebilir.

Halkın yarasına çare olamaz.
Önemli olan, uygulamadaki 

cesaret ve1 dar gelirlinin yanında 
olmaktır.

Yoksa... Sanayi Devlerinin et 
kişinde kalarak, halkın yarasına, 
merhem olmak, mümkün 
değildir.

Harçlık verirken dikkat
Çocuklara verilecek harçlığn miktar 

ve biçiminin, çocuğun yaşına göre sap
tanması gerekiyor.

Çocuklara fazla harçlık verilmesinin, 
çaba göstermeksizin para kazanma 
alışkanlığı yaratabiliyor. Anne ve 
babalar bu konuda duyarlı davranmalı, 
harçlığın miktarı, okula, çocuğa ve

ailenin ekonomik durumuna göre belir
lemelidir.

Harçlık miktarının, çdcukla diyalog 
kurulduktan sonra belirlenmesi gerektiği
ni belirten yetkililer, harçlığın miktarı ve 
veriliş biçimi, çocuğun yaşına ters- 
düşmemesini, İlkokul öğrencilerine gün
lük, ortaokul ve lise öğrencilerine ise haf-

GEMLİK REHBERİ
Gerekli Telefonlar
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K 5131055
Polis Karakolu 513187'.-’
Gar. Kom 5] >qa

Kaymakamlık
Kaymakamlık 5131051
Kaymakamlık Ev muırvo
C. Savcılığı 5131053
C Savcı Yrd 51 32954
Emniyet M 5131028

ULAŞIM
Uludağ Turizm 5131212
Aydın Turizm 5132077

Hastaneler
Devlet Has. 5139200
SSK Hastanesi 5132329
Mer Sağ. Ocağı 5131061-

TAKSİLER
Körfez Taksi 513182’
Çınar Taksi 513246
Güven Taksi 513324ı
Gemlik Taksi 513232-'.

Resmi Daireler
TEK Arıza 5132066
TEK İşletme 5134503
Turizm Der. 5131274
Spor Sah. 5131900
Orm. Böl. Şf. 513İ286
Milli Eğt. Md. 5131174
Halk Eğt. Mrk. 5131846
Halk Kutup. 5131353
As. Şb., 5131057
Karayolları 5131308
Liman Bşk. 5131133
Mal Md. 5131095
Nüfus Md. 5133742 .
Özel İd. Md. 5131507'
Tapu Sic. Md. 5131414
Müftülük 5131364
Gümrük Md. 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 51'34520
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

TUR DAĞITICILARI
Aygaz 513 12 95
Özgaz 514 1700
Tekgaz 513 1637
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 5Ü3 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Likit gaz 514 28 41
Yeni Likitgaz 513 65 00
Alevgaz 513 40 95

Deniz Otobüsü
Yalova -Kabataş (İşgünleri) 

.20-09.45-12.40-15.00-17.15-19.30 
II Günleri 10.20-13.30-16.15-19.00

Yalova -Kartal (İş günleri)

Gemlik'te 
sinema günleri:

AİLE SİNEMASI 
Bu hafta : 
“İstanbul

07.30-09.10-10.45 Kanatlarımın
13.00-14.30-16.00-17.30-19.00-20.30 Altında"

talik verilmeli diye ekledil
er.

Gereğinden fazla ve sık 
harçlık alan çocukların 
ileriki dönemde olum 
suzluklar yaşayacağına 
dikkati çeken yetkililer; 
"harçlığı bololan çocuğun 
arkadaşları arasında ayrı - 
çalığa sahip olup, bu 
imkanını kullanarak g 
edinmeye çalışabilect 
ni söyledi. Çaba göste, 
meden anne ve babasın
dan aldığı parayla 
kolayca sivrilmesi kişilik 
oluşumunu olumsuz etk 
er. Bol paraya alışaı 
çocuk ileriki yaşamında 
da başka yoldan para 
ele geçirebileceğini 
zanneder . Zamanından 
önce harçlığını bitiren 
çocuğa yeniden para 
verilmemeli. Ayrıca 
parayı verdikten sonra- 
parayı har vurup harman 
savuruyorsun dememeli" 
diye eklediler.
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Altınsaban 0- Gemlikspor 2

Nihayet bir galibiyet
Gemlik Belediye

Gazeteci
Dr. Kemal Mataracı .... Göz doktoru

Gemlik Turizm veTEŞEKKÜR Serbest

Avukat 
işadamı

Mimar
Gemlik Turizm ve

Nurettin Avcı
Başkanı 

Kadri Güler.....

filen kuralların hepsinin kabul edildiğnl bel
gelemektedir.

SEÇİCİ KURUL ÜYELERİMİZ :
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Gemlik Turizm ue Tanıtma 
Derneği

“Eski Gemlik Euleri”
Konulu Fotoğraf Yarışması

Bursa birinci amatör küme'de ilçemizi 
temsil eden Gemlikspor,lig başından 
h i' ’ .dürdüğübaşarısızlıklarını pazar 

mu Soğanlıköy sahasında karşılaştığı 
,|tın- ban karşısında 2-0 lık galibiyetle 

Gemlikspor karşılaşmanın 39.

dakikasında Mehmet'in penaltıdan, 43. 
dakikada da Gökhanın golleri ile 
deplasmanın alt sıralarındaki yerinden 
biraz olsun uzaklaştı.
Takımımızın galibiyeti sporculara moral 
etkisi yaptı.

Oturmuş olduğum semtte hiç bir 
belediye hizmeti yapılmamasına rağ
men Gemlik'in her tarafında özellikle 

Manastır, Hamidiye Mahallesi, 
Osmaniye Mahallesinde yapılan 

belediyemizin hizmetlerinden dolayı 
başta Belediye Başkanı Nurettin Avcı 

olmak üzere belediyemizin en 
büyüğünden en küçük personeline 

kadar teşekkür eder, hepinize saygılar 
sunarım.

Semt ve Mahalle sakinleri 
adına

İbrahim Karaaslan

ELEITI Apl. Ai\ ALıp AcAkTıR
■7*

-Düz Makinacılar •
-Overlokçular
-Konfeksiyonda yetiştirilmek üzere 
17-25 yaş arası bayan
Elemanlar alınacaktır. Müracaatların 
aşağıdaki adresimize yapılması rica 
olunur.

CBC
Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti 
Gemlik-Bursa 19.Km. Yolu 

Ovaakça / BURSA 
TEL : 2671400 (15 Hat )

SATILIK DAİRE ve DÜKKAN

Atatürk Kordonu Toplu 1 Apartmam’ndg 
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

ALTINSABAN :0 
GEMLİKSPOR : 2 
Saha: Soğanlıköy 
Hakemler: Ahmet Aköz**** 
Cem İyihuylu *** Fuat 
Atalay *** 
Altınsaban : Bülent * 
Erdal*** (Serkan**) Enver'** 
Ahmet * Ali* Şahin *** Fırat 
** (Timur *) Sedat* 
Cemalettin * Gökmen * 
Hüseyin *(Hüse.yin*) 
GEMLİKSPOR:
OKTAY *■* İSMAİL ** ARİF *** 
AHMET**** ERCAN *** 
KUBİLAY **(ZEYNEL**) 
DOĞAN ** (GÖKHAN *** ) 
MEHMET *** ABDULLAH .*** 
UĞUR** FATİH ** 
GOLLER : MEHMET 39. 
PENALTI, 43 GÖKHAN.

Jüri 
üyeliği 
kursu sona

Gemlik ve Havalisinde bulunan, kendine 
özgü mimarileriyle dikkat çeken eylerinden 
birçoğu maalesef bugüne kadar koruna
mamış ve betonlaşmaya ve zamana yenik 
düşmüşler.

Bu yapılardan-hala aydkta olanları 
fotoğraf sanatçısı gözüyle, açığa çıkarmak 
amacıyla Gemlik Turizm ve Tanıtma Derneği 
tarafından, Bursa 2000 Gazetesi desteg ile 
bir fotoğraf yarışması düzenlenmiştir.

KONU :
Ana teması Gemlik ve havalisinde bulu

nan eski evlerdir. '
KAPSAM :
Gemlik ilçe merkezi, Armutlu İlçesi, 

Umürbey, Cihatlı, Şahlnyurdu, Büyük ve 
Küçük Kumla; Kapaklı, Narlı, Fıstıklı, Hayriye, 
Haydariye, Selimiye, Mecidiye', kurşunlu, 
Gençali, Kurtul, Engürücük, Muratoba, 
Şükriye, Fevsiye, Fındıcak, Hamidiye, Kafirli, 
Güvenli, Yeniköy, Adliye Köyleri.

ORGANİZASYON VE DESTEKLEYİCİSİ: (
Organizasyon:
Gemlik Turizm 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. ' 1

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 paspartolu , 18x24'den 
küçük ve 30 x 45 boyutundan büyük olma 
yacaktır. Eserlerin isimlen ve sanatçının adı 
fotoğrafın arka yüzüne yazılacaktır.

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

Haşan Sözüneri ............
Hakan Doğu.................

Tanıtma Derneği Başkanı
Müfit Akman ...............

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

Mali Müşavir 
Teoman Ekim ........
Necati Kartal.............
ÖDÜLLER :
Birincilk ödülü 
ikincilik ödülü

30.000.000.- TL.
20.000.000.- TL.

Üçüncülük ödülü 10.000.000.-TL. 
Gemlik Belediyesi Özel Ödülü 
Bursa 2000 Özel ödülü
Yarışma Takvimi
26.08.1996 
25.10.1996
02.11.1996
04.11.1996 
09.11.1996 
31.12.1996

Yarışmanın ilanı 
Son katılım tarihi 
Değerlendirme 
Sonuç ilanı
Sergileme ve ödül töreni I 
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

erdi
Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından düzenlenen 
"Halkoyunları Jüri üyeliği" 
kursu dun sana erdi. 
Karacaali izcilik ve kamp 
tesislerinde; 3-7 Ekim gün
leri arasındadüzenlenen 
kursta , ilkokul, ortaokul, ’ 
liseve dengi okullar ile 
Halk Eğitim merkezleri 
arası halk oyunları.yarış - , 
malarında jüri üyeliği 
yapacak kişileri 
yetiştirmeyi amaçlayan 
kursa 549 kişi katıldı.
"Jüri üyeliği kursu" Okul 
içi Beden Eğitimi Spor ve 
izcilik Dairesi Başkanlığın
ca açıldı.
Kursa katılan kursiyerler 
dün akşam düzenlenen 
törenle sertifikalarını 
alarak illerine dağıldılar, 
beş gün süren kursta kur
siyerlere "C Halk Oyunları 
Katogorisi Jüri üyeliği" bek 
gesi aldılar

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

6. Ödül 
fotoğrafların

verilen satın alınan
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- 
oekfir.

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

9. Bü yarışmaya Iratılmak yukarıda belin

GEMLİK TURİZM VE TANITMA DERNEĞİ 

“ESKİ GEMLİK EVLERİ” KONULU 

FOTOĞRAF YARIŞMASI 

KATILIM FORMU 1996

FAX :TEL : 
İMZA

Dış çerçeveden kesiniz

BURSA 2000 - OLAY VE HABER 
gazetelerine vereceğiniz 

her türlü
İLAN VE REKLAMLAR için bizi

arayın
BİR TELEFONUNUZ YETERLİ

ICOî^Fez. î^eICLACR
Gazhane Cadde Beceren .Apt. Altı

No ; 51/A GEMLİK (Akmantar Ticare't Ticaret arkası)
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

GEniŞ" BİLGİ /E Fi VA“L Aî^ıfîlı'Z iÇifl BıR TELEFOpllflU'Z T* ETEKLİ

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

Müracaat: OZAN KİMYA
_____________Tel, 257 27 98_____________

mvnmmmmk-s*-«s-.a.:.••o®'*■'■■■■■:«t®immmmm»

[ Milli Savunma Bakanı Turhan Tayan, tarafından hazırlanan yasa önergesi TBMM içişleri Komisyonunda kabul edildi.

Büyükşehir ’e doğru
Yakında TBMM’de görüşülecek olan yasa tasarısıyla Gemlik, Mudanya, Gürsu ve Bursa 
Kestel İlçeleri, Büyükşehir Belediyesi merkez ilçe statüsüne kavuşacak.
Narlı ve Karacaali Köyleri, Küçük Kumla Belediyesine , Gençali Köyü ise Gemlik 
Belediyesine bağlanacak.

Oğelmenevinioresterasyonuiçirılâmilyarlirateecek 

Danış Ekim, 
tapuyu teslim etti

Gemlik, Mudanya, Gürsu, Kestel 
İlçelerinin Bursa Büyükşehir 
Belediy es i' ne bağlı merkez ilçe 
statüsüne kavuşması için Milli Savunma 
Bakanı Turhan Tayan tarafından hazır
lanan yasa teklifi TBMM İçişleri Bakanlığı 
alt komisyonunda görüşülerek 
geçtiğimiz çarşamba günü kabul edildi.

TBMM'da görüşülecek olan yasa 
teklifine göre, Gemlik, Mudanya, 
Kestel ve Gürsu ile birlikte 14 belde

belediyesi alt kademe belediyesi, 14 
köy de mahalle statüsüne kavuşacak.

Yaklaşık iki yıldır gündemde bulunan 
ve DYP milletvekili Turhan Tayan 
tarafından meclise sunulan, daha sonra 
geri çekilen yasa teklifi, Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem 
Saker'in de görüşleri alındıktan sonra 
tekrar meclise sunulmuştu.

Gemlik’in de kapsam içinde bulun- ı 
duğu “Bazı Yerleşim Merkezlerinin Bursa l

Ticaret ve Sanayi Odası üyelerini uyardı.

“Etiket asmayı 
unutmayın”

’ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu tarafın
dan basına yapılan yazılı açıklamada Odaya 
kayıtlı üyelerin etiket, tarife ve fiyat listesi uygula
masına titizlikle uymaları istendi.

Yapılan açıklamada, Tüketiciyi Koruma 
Yasasındaki hükümler uyarınca 1986 yılında etiket, 
tarife veya fiyat listesi asmayanlara en az 30 mil 
yon lira ceza uygulanacağı hatırlatıldı.

Haberi Sayfa 3’te

HAFTAYA BAKIŞ
O Kadri GÜLER

Çocuklara 
Cumhuriyet 
eğlencesi

29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramının 73. yıldönümü 
nedeniyle bu yıl da küçük 
öğrencilerin eğlenmeleri 
için Gemlik Soroptimist 
Kulübü Kreşi tarafından 
gün düzenlendi.

28 Ekim 1996 pazartesi 
günü, Belediye Düğün 
Salonunda vapılacakJolan 
eğlenceye tüm çocuklar 
davet edildi. *• 

Ekmek

Refah’ın yeni yüzü
Refah Partisi, pazar günü yapılan Kurultayında, 

toplum karşısına yeni bir yüzle çıktı.
1965’li yıllarda Milli Nizam Partisi adı altında 

Necmettin Erbakan tarafından kurulan ve- 
toplumun İslamcı kesiminin istemlerine cevap veren; 
siyasi oluşum, darbeler sonucu kapatılmasına; 
karşın, bugün Refah Partisi, aynı kesimin siyasi partisi ■ 
olarak yaşamını iktidarda sürdürüyor.

Refah Partisi, Türkiye mozağinin yadsınmaz bir 
gerçeğini oluşturuyor.

Atatürk'ün kurduğu cumhuriyete ve onun ilkele 
rine ne kadar karşı olurlarsa olsunlar, bizim insan
larımızdan olan bu siyasi oluşum demokratik sınır
lara ve yasalara bağlı kaldığı sürece, yaşayacaktır.

Milli Nizam Partisi, Selamet Partisi veya Refah 
Partisi'nin gerçek yüzü, yıllardır izlediği siyasi çizgi ile 
kamuoyu tarafından bilinmektedir.

Refah Partisi, gerek seçim döneminde, gerekse 
muhalefette bulunduğu üç ay öncesindeki söylem 
lerinde öne sürdüğü ilkelerini bir kurultayda kenara 
atamaz.

Buna ne kendi, ne de tabanı izin verir.
Bence Refah'ın kurultayında izlediklerimiz bir 

değşim fırtınası olamaz. Bunları Refah'ın merkeze 
kayması olarak da da niteleyemeyiz.

Aynı kadrolarla üç ay önce başka söylemlerde 
olanlar birkaç ayda böylesi değişiklik içine giremez 
ler.

Bunca yıl Anıtkabir'i ziyaret etmeyenler, büyük 
kurtarıcıya “deccal" diye niteleyenler, şimdi ne 
oldu da iktidara gelince yeşil bayraklarla donattık
ları salonları Atatürk'ün büyük boy bez afişi altında 
yapabiliyorlar?

Kamuda kurultay konuşuluyorsa, partinin dünü 
ile bugününü bilen toplum, Refah'ın yine taklye 
yaptıklarını sanmasından...

Refah_ Partisi, ya olduğu gibi görünmeli, ya da 
göründüğü gibi olmalı.

17 bin 
500 lira 
oldu

Bursa Fırın İşverenleri 
Sendikası ile Gemlik Un ve 
Unlu Mamülleri Kooperatifi, 
aldığı kararla ekmek fiyat
larını 12 bin 500 liradan 1 7 
bin 500 liraya çıkardılar.

Ekmeğin gramajı aynı 
kaldı.

Haberi sayfa 3'te

Akkılıç 
yazılarına 
başladı
Bir süre önce çıktığı tatil 
gezisinde Söke yakınların
da kalp krizi geçirerek 
Bursa Tıp Fakültesinde 
yoğun bakıma alındıktan 
sonra anjlo olan yazarımız 
Yılmaz Akkılıç, haftalık 
yazılarına yeniden başladı. 
Akkılıç'ın yazısı 
2. sayfamızda.

Büyükşehir Belediye 
Sınırlarına Alınmasına Dair 
Kanun” teklifi yasalaştığı 
takdirde Bursa Büyükşehir 
Belediye sınırları 
Gölyazı’dan Barakfakih’e, 
Küçük Kumla' dan 
Uludağ’a kadar genişliyor.

İçişleri Komisyonunca 
kabul edilen teklif uyarın
ca, 14 köyün tüzel kişilik
leri kaldırılıyor bunlar 
mahalleye dönüştürülüyor. 
18 belediye ise Büyükşehir 
sınırları içine alınarak , 
statüleri değiştiriliyor. 
Böylece Gemlik,
Mudanya, Kestel, Gürsu 
ilçeleri Belediyeleri
Büyükşehir Belediyesine 
bağlı ilçe belediyesi 
statüsüne giriyor.' Ayrıca 3 
köyün tüzel kişiliği 
kaldırılarak, mahalle 
statüsüne sokulurken, 
Gençali Köyü Gemlik 
Belediyesine, Narlı ve 
Karacaali Köyleri de 
Küçük Kumla Belediyesinin 
birer mahallesi durumuna 
getiriliyor.

Yakında TBMM 
görüşülmesi beklenen 
yasa tasarısının geçici 
maddesine göre, ilk genel 
yerel seçimlere kadar, 
büyükşehir sınırlarına alı
nan ilçe belediyeleri ile alt 
kademe belediyelerinin- 
belediye başkanları ve 
belediye meclislerinin 
beşte bir oranındaki tem
silcileri, Büyükşehir 
Belediye Meclisi’nde 
kendi belediyeleriyle ilgili 
konuların görüşüldüğü 
toplantılara katılıp oy kul
lanabilecek.

Yine geçici 3. mad 
deye göre, ilk genel 
seçimlere kadar
Büyükşehir Belediyesi, 
sınırlarına yeni katılan 
belediyelerle ilgili olarak 
yalnızca imar planları ile 
ilgili kararlarda yetkili ola
cak.

ANAP 
yemek 
düzenledi

Anavatan Partisi Gemlik 
İlçe Teşkilatı, partililerle birlik 
ve dayanışmayı geliştirmek 
için 8 Kasım 1996 günü Bursa 
Almira Otel de bir yemek 
düzenledi.

ANAP İlçe Başkanı 
Adnan Tekin, dayanışma 
yemeklerinin, partililerin 
biraraya gelmelerini ve 
siyasal dinamizmi arttirdığnı 
söyledi.

Yemek davetiyelerinin 
satışa çıkarıldığı öğrenildi.

O Atatürk Kordonu'nda bulunan, Fransızlardan kalma 
tarihi evini öğretmenevi olarak Milli Eğitim 
Bakanlığı’na bağışlayan Danış Ekim, dün düzenlenen 
törenle tapuyu devretti.
□ Danış Ekim, tapu devri İçin şart koştuğu evin 
önünde bulunan ve kaldırılmasını istediği elektrik 
trafosunun yer değiştirilmesi üzerine tapuyu teslim 
etti.
□ İlçe Kaymakamı Orhan Işın, eski öğretmenevinin 
kapatılarak, bağış yapılan tarihi binada öğretmenevi 
lokalinin en kısa zamanda işletmeye açılacağını, 
ödenek geldiğinde ise resterasyonun yapılacağını 
söyledi. . _,.7 Haberi sayfa 3 te

Belediye de 
denetim 
sona erdi

Gemlik Belediyesinde 
bir süredir devam eden 
yıllık olağan denetim 
sona erdi.

İçişleri Bakanlığı 
müfettişlerinden Fahri 
Yücel tarafından 
yürütülen 1995 yılı mali 
denetiminin tamamlan
masından sonra hazır
lanan raporlar ilgililere 
sunuldu.

Belediye deki dene
timlerini tamamlayan 
Müfettiş Fahri Yücel, 
daha şonra Jandarma 
ve Emniyet Müdürlü 
günde de denetimlerine 
başladı.

Telefon 
direklerine 
büyük 
zarar

Küçük kumla da 
bazı kendini bilmezlerin 
telefon direklerindeki 
porselen çanaklara 
tabancayla nişan 
alarak parçalamaları, 
zarara yol açarken, 
telefon kesintilerine de 
neden oluyor.

İlgililer, iletişimi 
engelleyen bu tür 
davranışların zarar 
verici olduğunu hatır
lattılar.

Yaşlı kadın erinde ölii bulundu
Kayhan Mahallesi iki nolu caddede yalnız başına 

yaşayan Hadiye Kaman adlı yaşlı kadın ölü bulundu.
Yaşadığı evin alt katındaki Muhasebeci İhsan 

Ünlü'nün ağır kokular duyması üzerine yaşlı kadının 
evine giren polis, günler önce ölmüş yaşlı kadının 
cesediyle karşılaştı.

Yaşlı kadının cenazesi Belediye tarafından toprağa 
verildi.

ERBAKAN AÇIKLIYOR :
BASINA YALAN SÖYLETMEYECEĞİZ” 

SÖYLETMEZLER, SÖYLETMEZLER 

İMTİYAZI ELLERİNDE ...

İnan



10 Evlül 1996 Sah
15 Ekim 1996 Salı Gemlik KÖRFEZ Sayfa: j

KÖŞEMDEN
Yılmaz AKKILIÇ

gazı yorum
Necati Kartal

SİYASAL PARTİLER KRİZİ (2)
0Ü ŞARKIYI

Hamam, tas ve tellaklar
Bir yandan RP Büyük kongresini

Rahatsızlığımın ilk günlerinde bir 
bakıma dünya ile ilgim kesilir gibi 
oldu. Gazete, radyo, televizyon yok. 
Yalnızca başucumdaki monitörden 
kalp atışlarımı izleyebiliyorum. Bir de 
"Koroner Yoğun Bakım" ünitesinde 
görevli gencecik doktor, hemşire 
ve öteki sağlık görevlilerinin hayran
lık uyandıran başdöndürücü çalış - 
ma temposunu...

Bu gencecik insanlar, hasta 
yatağımda, benim için, Türkiye'nin 
geleceğini aydınlatan birer "umut 
ışığı" oldular.

Yoğun bakımdan çıkınca, gelişen 
olaylarla aramızda yeniden bağlan
tı kuruldu. Ve o iflah olmaz karam
sarlık, daha ilk gazete manşetinde 
bağdaş kurup çöktü göğsümün 
üzerine. Daha önce de yazmıştım. 
Türkiye gelişemiyor, şu ya da bu 
yoldan, bilinçli bilinçsiz gelişmesine 
engel olunuyor, "devrim süreci” ni 
tamamlayamamahın, kendi "sen- 
tez"ini bir türlü yaratamamanın sıkın
tılarını yaşıyor belki. O nedenle 
zaman zaman bunalımlara sürük
leniyor. Ama olağanüstü bir gen
leşme katsayısı var.

Hasta yatağımda bunu bir kez 
daha gözlemledim:

Bir yanda, yaşları otuzun altında, 
ülkemin geleceğini aydınlatan ışıl ışıl1 
umut pırıltıları...

Bir yanda temelini oyup durduk
ları sistemin enkazı altında kendi
lerinin de kalacağından habersiz, 
hala "bezirgan kurnazlığı"yla 
siyaset yapma alışkanlıklarını 
sürdürme aymazlığında direnen 
niteliksiz lider takımı...

Refah'ın yayın organı Milli 
Gazete, dünkü Büyük Kongre'yi, 
Erzurum ve Sivas kongreleriyle aynı 
kategoriyle koyma densizliğini 
çıkarmıştı manşetine.

Düpedüz "takıyye" yapıyordu, 
sözüm ona Atatürk'e osmanlı paşası 
üniformasını giydirip "fahri yaver-i 
şehriyari” kordonlarını yeni baştan 
takmak suretiyle, kendi yalancı 
kıblesini simgeleyen içi boş bir 
Mustafa Kemal idolüne indirge 
yerek milleti kandıracaklarını sanı 
yor bunlar.

Sanki O nun "Erzurum Kongresi" 
toplanmazdan önce, 7/8 Temmuz 
1919 gecesi Mazhar Müfit Kansu'ya 
yazdığı "devrim ilkelerinin, kendi 
savundukları “MIHI Görüş"le uzak 
yakın ilgisi varmış gibil

O gece,"Tesettür kalkacak" 
öngörüsünü dikte eden Mustafa 
Kemal'le, RP Büyük Kongresi'nde 
kadınla erkeği ayrı yerlerde oturtan 
zihniyetin yaratmaya çalıştığı 
Mustafa Kemal idolü arasında bir 
bağlantı kurulamayacağı gibi: 
Erzurum ve Sivas Kongre lerinde 
yakılan ateşle, bu "harem-selam- 
hkşura" düzenleyen sihniyet ardsıh-

da en küçük bir ilişkinin varlığından-, 
söz edilemezi

Hele Rafsancani'ye yaltaklanan, 
Hüsnü Mübarek'inistis1<al - ve 
Kaddafi'nin refüze ettiğibir "cemaa- 
timaminı yeniden seçmek üzere 
toplanmış bir "meşveret meclisini; 
"devrim"in ilk kıvılcımlarının çakan, 
"ümmeiten “millet"e ve "kuiluk- 
tan "birey"liğe dönüşümün 
kapılarını aralayan iki şanlı kong 
reyle benzeştirmeye kalkışmak, akıl 
alacak şey değildir!

Gerçi şu sıralar başka bazı 
medya organlarında da, Erbakan'ın 
RP Programı'yla gerçekler arasında 
var olan çelişkileri gördüğüne 
sürülüyor. Hoca'nın "çağdaş 
kavramlar”ı benimsemeye 
başladığı, DPT'de görevli Prof. Dr. 
Kemal Güleç'e yeni bir "ekonomik 
program" hazırlattığı haberi veriliyor.

Gerçekten öyle midir? Hoca, 
pazarlanmak istendiği gibi "düş"le 
“gerçek" arasındaki derin uçuru
mun ayırdına varmış mıdır?

Sanmıyorum, dma olabilir de. 
Türkiye'nin son döneminde tanıdığı 
en oportünist siyasetçiler arasında 
özgün bir yeri olan RP Lideri'nin 
“gerçek”le yüzyüze geldiğinde mil
lete sunduğu "düş-ide"sinden çark 
etmekte beis görmediği tecrübeyle 
sabittir.

Ama .ya parti tabanının militan 
kesimi?..

, Ar ♦

Bu hükümet "kalıcı"mı, "gidici" 
mi?

Göstergeler Refah-Yol'un kalacı 
olmadığı sinyalini veriyor. Ancak 
önümüzdeki günlerde gündeme 
gelecek "gensoru” ile düşürülmesi 
biraz zor. Kaldı ki muhalefetin de - 
özellikle ANAP’ın-,''Hoca'lı-Baçı'lı 
koalisyonu daha bir süre iktidar 
erozyonuna uğramasını beklemek
ten çıkarı var.'

Öte yandan ANAP Lideri Mesut 
Yılmaz'ın iki kez yüzüne gözüne 
bulaştırdığı «hükümet sorumluluğunu 
bir kez dahas üstlenerek 
demokrasimizi esenliğe kavuşturu- 
cağını ve "laik" sisteme gerektiğince 
sahip çıkacağını düşünmek, fazla 
iyimser bir yaklaşım olur.

Hele -pek olacak gibi değil ya- 
partisinde bile örgütlenmeye izin 
vermeyen ve duygusallık çemberini 
kıramamış bir Ecevit'in başbakan
lığında oluşacak kaotik bir koa 
lisyondan medet ummak, iyimserlik
ten de öte bir düşsel serüven..

Özcesi dost okurlarım,.göründüğü 
kadarıyla sîzlerden ayrı kaldığım 
sürede siyaset meydanlarında her 
şey yerli yerinde. Kuşkusuz 
"hamam" aynı hamam, ama bakı 
yorum ne "tas" değişmiş, he "tellak" 
vesselam!

Ancak geleceğimizi ışıtan yıl 
dızlar pırıl pırıl...
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Gemlik’i çok 
seuiyoruz. 

Çocuklarımıza güzel 
bir Gemlik 
bırakmak 
istiyoruz 

Gemlik Turizm ve 
Tanıtma Derneği

TV'den izlerken, diğer yandan 
kaleme almaya çalıştığım yazı dizisi 
ile bir yerel gazete olarak, gündeme 
ne kadar yakın olduğumuzu bir kez 
daha anlamış bulunuyorum. Bu vesi
leyle köşe yazarlarının değindiği 
konular açısından “Körfez Gazetesi” 
nin ulusal ve yerel gündemi yakala
ma bakımıhdan örneğine az rast
lanır bir kasaba gazetesi olduğunu 
belirtmemde bir abartma olmadığı 
kanaatindeyim. Hatta Erol 
Gürçay'ın tabiriyle “bir fikir gazete- 
siyiz”. Neyse, dönelim konumuza.

Türkiye'de partileşme tarihi ve 
partilerin yapısına girmeden önce, 
“parti” denen organizasyonun bazı 
temel niteliklerini açmakta fa-yda 
görüyorum.

Siyasal partilerle ilgili açılması 
gereken bir önemli özellik de parti 
tiplerine ilişkin saptamadır.

Bu'konuda derin incelemesi olan 
Maurice Duvarger partileri “kadro 
ve kitle partileri” olarak iki ayrı 
kategoriye ayırmaktadır.

Kısıtlı oy (henüz herkesin oy kullan
ma hakkının'olmadığ dönemlerde, 
seçmen olarak belirli vasıflara sahip 
kişilerin oy kullandığı) süreçlerinde oy 
potansiyelini arttırma adına parti
lerin eşrafa yönelmesiyle ortaya 
çıkan kitle partileri, batıda “kısıtlı 
oydan genel oy”a geçiş sürecinde 
oluşmuştur.

Muhafazakar ve liberal kesimler
den oluşan bu partiler,- gevşek ve 
zayıf örgüt yapısına sahip olup, 
“belirli sınıflardan” ama, çok sayıda 
üyeye sahiptirler.

Bunun tersi o İdrak kadro partileri 
işe; daha az ve homojen üyeye 
yapısına sahip olup, stratejilerini 
“kendi homojen sınıfına” ilişkin 
organize ederler.

İkinci dünya savaşından sonra, 
kitle partileri (ister sağ ve ister sol eği 
limli olsun) şekil değiştirerek “catch 
ali parties” -herşeyi kapan parti- 
niteliğini almaya başlamışlardır.

Nisbeten kadro ve kitle partileri 
bu süreçten önce “belirli sınıfların 
ya da grupların eğilimlerni temsil 
etme” niteliği taşırken, yeni oluşan 
bu yapı, parti üyelerinden farklı 
olarak, tamamen “seçmen nitelik
lidir.”

Seçmen nitelikli olan bu partiler 
“kitle iletişim araçlarıyla tüm çıkar 
gruplarına seslenerek, çıkarların bir
leştirilmesi” stratejisini uygularlar.

Günümüzde batılı anlamda par
tiler artık birer seçmen partileri olup, 
ülkemizde de kadro partisi 
niteliğinde olan CHP, çok partili sis
temle birlikte(DP'de dahil olmak 
üzere) "seçmen partisi” niteliğine 
dönüşmüştür.

Geçen hafta karikatürize ettiğimiz 
"popülizm" olgusu bu aşamadan 
sonra doğmaya başlamıştır.

Siyasal parti İncelemesinde ele 
alınması gereken diğer önemli bir 
boyutta, parti sistemleridir.

Parti sistemleri, öncelikle iki ayrı 
kategoriye ayrılır.

Bunlar “rekabetçi” sistemler 
ile”rekabetçi olmayan " sistemlerdir.

Tek partili olan sistemlere “reka
betçi olmayan” sistem denir.

Rekabetçi sistemler ise, “çok par
tili sistemler, atomize olmuş sistem
ler, çift partili sistemler ve hakim 
partili sistemler” olarak dört ayrı 
kategoride incelenebilir.

Bu ayrı katagorlleıae, ayı, pu'(J
karakterleri oluşur.

Atomize olmuş sistemlerde çok 
sayıda parti mevcuttur. Toplumura 
büyük çoğunluğunun taleplerini:] 
karşılanamadığı, ekonomik, sosyal1 
ve siyasal krizlerin tek ve belirli bin 
merkeze akmadığı durumlarda,] 
toplumdaki parçalanma “çok sayı-j 
da parti"yı açığa çıkarır.

Türkiye'de mütareke dönemindi 
(özellikle İstanbul'da) va 
günümüzde parti sayısının 50-75 
gibi rakamlara ulaşması, dönemin] 
krizi ye özellikleri açısından da incel 
lendiğinde "atomlaşmış sisteme’! 
örnek olarak verilebileceği 
kanaatindeyim:

Çok partili sistem ise, batıda 
daha çok “iki partili, üç partili ve 
çok partili olarak” birkaç kategoride 
oluşmuştur.

Tarihsel olarak “aristokrasi
(muhafazakarlar) ile burjuvazinin 
(liberaller) çelişkileri iki partiyi, daha 
sonra işçilerin çıkışıyla da üçüncü
parti” doğmuştur.

Bunun dışında ideolojik açılımlar; 
örneğin 1917 Sovyet Devrimi 
Marksist-Leninist partileri açığd 
çıkarırken, bunlara alternatif olarak 
batıda 1930'larda ortaya çıkarılmış 
olan Faşist partiler, çeşitli kiliselerim 
ve dinsel grupların etkisiyle ortaya] 
çıkan Dinsel partiler, hatta feodal 
aristokratlara karşı köylüyü temsl 
eden (İskandinav ülkelerinde) Çiftçi, 
partileri vb. çeşitli kesimlerin partileri] 
doğmuş, boylecede sistemde "çok 
parti” olgusu ister istemez oturmuş 
tur.

Ayrıca “seçim sistemleri” de çok 
partili sistemlerin oluşumunda öne™ 
bir etmendir. Nispi temsil ağırlıklı sil 
temlerde, çok parti veya çeşitli! 
(Radikal-ılımlı) parti prototipler] 
görülürken, iki turlu çoğunluk siste] 
minde ılımlı -sı nı rlı çok partililiğe, tek 
turlu çoğunluk sisteminde ise, «ılımlı! 
merkez çift partililiğe rastlamakta™ 
bir gerçekliktir.

Hakim parti sistemi ise, çok partili 
bir sistem mevcut olduğu halde,- 
Duverger'in tanımıyla, “belirli birj 
partinin belirli bir tarihsel dönemde 
rakiplerini açık bir biçimde geride 
bıraktığı ve toplumla bütünleştiği” 
dönemsel sistemlerdir.

Siyasal parti'araştırma uzmanı 
Blondel, araştırmalarında hakim 
parti sistemine örnek olarak 
“Norveç, Danimarka, İsveç gibi 
ülkelerde ki sosyal Demokrat parti 
ler ile İtalya'da Hıristiyan Demokrat 
parti”yi gösterir.

Türkiye tarihinde 1908- 1913 yılları 
arasında İttihat ve Terakki ile 1950- 
60 arası DP bu tarz bir yapıya örnek 
olarak verilebilir.

Ülkemizdeki partiler ve tarihsel' 
gelişmeye girmeden önce, 
önümüzdeki hatta siyasal partilerin 
oluşum süreçlerini ve niteliklerini 
veren iki adet çizelgeyi aktarmakta 
fayda görüyorum.

Biri, araştırmacı Ergun 
Özbudunun “siyasal partiler"
incelemesinde, Lipset ve 
Rokkan'dan aktararak verdiği 
“Toplumsal bölünmeler Tipololisi" ile 
YDH'nin 1994 Yılı çalışmalarında 
ortaya çıkardığı ve Araştırmacı 
Etyen Mahçupyan tarafından 
kamuoyuna aktarılan “Siyasal yel
pazeler" çizelgesini incelfemek ve 
tartışmak üzere mutlu kalın.
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Oğıetmenevinin resterasyonu için 16 milyar lira istenecek 

r DanısEkim, 
tapuyu teslim etti

Atatürk Kordonu’nda bulunan, Fransızlardan kalma tarihi evini
öğretmenevı olarak Milli Eğitim Bakanlığı na bağışlayan Danış 
Ekim, dün düzenlenen törenle tapuyu devretti.
Danış Ekim, tapu devri için şart koştuğuevin önünde bulunan ve 
kaldırılmasını istediği elektrik trafosunun yer değiştirilmesi üzerine
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tapuyu teslim etti.
Atatürk Kordonunda bulunan 

Gemlik’in en güzel evlerinden biri 
olan Fransız yapımı 12 odalı tarihi evin 
Milli Eğitim Bakanlığına öğretmenevi 
olarak kullanılması için bağışlaya- 
cağnı açıklayan ilçemizin tanınmış 
simalarından Danış Ekim, evin önünde 
bulunan trafonun kaldırılmasından 
sonra düzenlenen sade bir törenle 
tapuyu teslim etti.

Kaymakam Orhan Işın, İlçe Milli

Eğitim Müdürü Erol Ateşli, Tapu 
Müdürü Mehmet Ali Kartal ve basın 
mensuplarının da katıldığı tapu teslim 
töreni , Dahış Ekım'in Tuzla Çiftliğindeki 
evinde yapıldı.

Dün, saat 11.00'de tapu düzen
lemesi ile birlikte Danış Ekim'i evinde 
ziyaret eden Kaymakam ve 
beraberindeki heyet, düzenledikleri 
sade bir törenle tapuyu- imzalatarak, 
devir işlemini bitirdiler.

Ticaret ve Sanayi Odası üyelerini uyardı.

“Etiket asmayı
unutmayın”
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Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası
üyelerinden etiket ta 
rife ve fiyat listesi 
uygulamalarına titizlik
le uyulması istendi.

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’ndan 
yapılan yazılı açıkla
mada, tüketicinin 
korunması hakkındaki 
yasanın hükümleri 
uyarınca odaların 
üyelerini yasa hüküm
lerinden zararlı çık
madıkları için uyarıl
ması istendiği belirti 
lerek, şu görüşlere yer 
verildi.

Üyelerimizin ticaret 
konusu olan ve pera 
kende satışı arz ettikleri

malların üzerine oku 
nabiiir şekilde o malın 
menşei, cinsi, fiyatı 
hakkındaki bilgileri 
içeren etiket koy
maları, bunun 
mümkün olmadığı 
durumlarda, aynı bilgi
lerin yer aldığı, listelerin 
görülebilir şekilde 
uygun yerlere asılması, 
hizmetlerin tarifelerini 
gösteren listelerin de 
bu şekilde asılması 
gerekmektedir.

Üyelerimizin 1996 yılı 
için 30 milyon lira olan 
bu cezalara muatap 
olmaması için etiket 
uygulamasına daha 
fazla özen gösterilmesi 
gerekmektedir.
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Mesai 
saatleri 
değişti

G e m I i k 
Kaymakamlığından 
yapılan açıklamada 
mesai saatlerinde kış 
uygulamasına 28 Ekim 
1996 günü
başlanacağı bildirildi.

Bakanlar Kurulunun 
96/7886 sayılı kararları 
ile 1996-97 yılın ait ileri 
geri misai saatleri 
uygulamasının değişti 
ölmesiyle geri saat 
uygulamasına 27Ekim 
1996 pazar günü saat 
02.00'de. başlanıla
cağından , 28 Ekim 
günü 657 sayılı yasaya 
göre yeni çalışma 
saatleri sabah saat 
08.00-12.00 öğleden 
sonra ise 13.00-17.00 
arasında uygulanacak.

HArTAHın STOHSETı ZE^E^ÇEE COŞ‘JQU^

Tarih içinde Gemlik ve Havalisi
SERBEST CUMHURİYET FIRKASI VE SONRALARI
Serbest Fırka 1923'den sonra 

Cumhuriyet Halk Fırkasına karşı kuru - 
lan siyasal partilerden-İkincisidir. 
(Birincisi Terakki perver Cumhuriyet 
Fırkası idi 1924)

Cumhuriyet Halk Fırkası içinde ve 
dışında gelişen muhalefet hareke
tinin kanalize edilmesi ve resmileşti 
rilmesi amacı ile Cumhurbaşkanı 
Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifi ile 
kurulan parti, eski başbakanlardan 
Fethi Okyar başkanlığında 12 

[Ağustos 1930'da çalışmalarına 
başladı ve kısa zamanda geniş halk 
kitlelerince benimsendi/Ancak çok 
kısa bir süre olaylar değişik bir 
biçimde gelişmeye başladı ve parti 
gericilerin sızması endişesi ile Fethi 
Bey 17 Kasım 1930'da fırkayı fehetti.

Serbest Fırkaya meyleden genç
lik, hükümete karşı çıkmışgibi bir 
eziklik içinde bu kez başka heye
canlara yöneldiler ve ne olduğunu 
anlayamadan başka bir akımın 
içinde buldular kendilerini. Bu durum 
tüm yurtta olduğu gibi Gemlik'te de 
sarmıştı yeniliğe açık gençlerin 
yüreklerini. Recep beyin nutuklarını

gazetelerde okumaya başladılar.
"Bir milletin yetişip, istikbale hazır

lanması için klasik vasıtalar ve mües- 
seler mekteplerdir." diyordu Recep 
Peker. "Fakat muassır milletler, milli 
bir mevcudiyet olarak yetişip teşki
latlanmak için mekteplerin yalnız 
usuller ve nizamlar altında çalış
masını kafi-görmüyorlar.

Bu asırda milletleşmek için, mil
letçe kütleleşmek için, mektep tah
silinin yanında ve ondan sbnra mut
laka halk terbiyesi yapmak ve halkı 
birarada ve birlikte çalıştırmak esası 
konulması lazımdır.

Gençlik istikbalin ışığıdır. Gençlik, 
mütemadiyen yetişen ve yetiştiren 
bir çalışmanın içinde yaşatılmalıdır..

Sadece yaş değildir amaçlanan. 
Ömrünü ideal'- uğruna yıpratmış, 
saçını başını ağartmış gençlerde 
bizim tebcil ettiğimiz heyet içine- 
dahildir.

Cumhuriyet Halk Fırkasının 
HALKEVLERİ ile takip ettiği gaye, mil
leti şuurlu, birbirini anlayan, birbirini 
seven, ideale bağlı bir halk kütlesi 
halinde teşkilatlandırmaktır."

Ekmek 
17 bin 
500 lira 
oldu

Sursa Fırın İşverenler 
sendikası ile Gemlik Un ve 
Unlu Mamüller Kooperatifi 
tarafından alınan kararla 
ekmek 5 bin lira zam- 
landı.

Daha önce 12 bin 500 
liradan satılan 260 gram 
ekmek - gramajında 
değişiklik yapılmayarak, 
17 ' bin 500 liraya 
çcıkarıldı.

Gemlik Un ve Unlu 
Mamuller Kooperatifi 
Başkanlığ ile, Bursa Fırın 
işverenler Sendikası 
tarafından zam kararı 
belediye encümenine 
iletildi.

K o n u y u geçtiğimiz 
hafta görüşen encümen, 
fiyat farkını olumlu buldu.

Zamlı ekmek satışları
na geçtiğimiz hafta baş
landı.

Barış’a 260 milyon 
bağışladılar 

Lions | 
Kulüp’ten 
anlamlı 
bağış

AVM hastalığına 
yakalanan Barış Ağırbaş 
'm İsviçre'deki tedavisi 
için bir yardım da Gemlik 
Lions Kulübü'nden geldi.

• Gemlik Lions Kulübü 
Dönem Başkanı Şahin 
Danış, kulüp olarak 
Batış Ağırbaş için 260 
milyon lira toplandığını, 
bü paranın Barış'ın 
sağlığına kavuşması için 
ailesine teslim ettiğini 
söyledi.

Danış, "Lions
Kulüplerinin amacının 
insana hizmet ve değer 
verimek olduğunu, genç 
bir insanı sağlığına 
kavuşturmada katkıda 
bulunmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz." şeklinde 
konuştu.

BURSA TİCARET 
ODASI'DA YARDIM ETTİ

RENKLER
Gonca YERLİYURT

HAYATINIZI BASİTLEŞTİRMEYİ 
SÜRDÜRÜN

Geçen hafta ilk bölümünü yazdığımız 

“Hayatınızı Basitleştirin" fikrinin formülüne bu 

hafta da devam ediyoruz. Bu haftakiler iş 

yaşamı ile ilgili hazır mısınız?

* Sahip olduğunuz şeylerin hesabını bilin. 
' ■ ' I I

* Borçlarınızın listesini yapın ve ödemeye az 

olandan başlayın.

* Kazandığınızın yarısını biriktirip geri kalanıyla 

hayatınızı sürdürmeyi deneyin.

* "Bono hemen almak istiyorum" sendromun- 

dan kurtulun.

* Çok gerekli bulduğumuz bir şeyi olmadan 

ne kadar idare edebileceğinize bakın.

* Satın almak yerine yaratmayı; kendiniz yap

mayı deneyin.

* Sadece bir kredi kartı kullanın.

Onu da güvence olarak yanınızda taşıyın.

* Çek kullanmayın.

* Alışveriş krizlerinden kurtulmak için arada bir 

parasız, kredi kartsız, çeksiz, senetsin sokağa 

çıkın.

* Tek bir bankada hesabınız olsun.

* Küçük ve her yere sığabilen bir not defteri 

kullanın.

* Çalıştığınız yerde yaşayın ya da yaşadığınız 

yerde çalışın. Sabah 06.00'da çıkıp akşam 

20.00'de eve gelmeyin. '

* Gerçekten istediğiniz iş yapın.

* Ne istediğinizi bilmiyorsanız acele etmede 

iyice araştırarak bulun.

* Hobinizi iş haline getirin. Özellikle de yap

tığınız işi sevmiyorsanız zamanla hobiniz geçim 

kaynağınız olabilir.

* Çalışma saatlerinizi her gün belli bir miktar 

uzattın. Böylece aynı performayı ve işi daha 

kısa sürede gerçekleştirmeye ulaşırsınız.
\

TUnCA fîlOBiLY A 
ve Ahşap sAnAYi

Öte yandan Barış 
Ağırbaş için bir yardım 
da Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odasından geldi. 
^şiİ^rsa Ticaret ve 
Sanayi Odası Barış'ın 
sağlığına' kavuşması için 
300 milyon lirayı banka 
hesabına gönderdi.

Barış'ın sağlığına 
kavuşması için İsviçre 
deki hastane ile 
temaslara başlandı.

Çocuk Odası, Daire 
Dekorasyonları, 

İşyeri, Büro, Dükkan 
Dekorasyonları 

İtinalı ve Kaliteli işçiliği 
ile 

Hizmetinizdeyiz.
Osmaniye Mah. Pazar Cad* Güneş Sok, 

No: 9GEMÜK
Tel: (0.224) 514 31 83 
Fax: (0.224) 512 09 73
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YAî^ı 5“AkA YAî(i CİDDİ Erol gÜKÇ/iy
Dursun D^gÜLT,^

BU ŞARKIYI VÜLGERLER SÖYLEYEMEZ

GÖKKUBBENİN KANDİLLERİ BİR ELİNDE 
ÖTEKİNDE ÇİÇEKLERİ YERYÜZÜNÜN!
BİR SES, BİR GÜLÜMSEME ACININ DERİNLİĞİNDE 
KAPANIR YÜZÜKOYUN TOPRAĞA HÜZÜN
YAG YAĞMUR YAG YAG YAG...

DOĞANIN ÖZSUYU ETİNDE - KEMİĞİNDE 
BEYNİNDE GEOMETRİSİ EVRENİN!
BİR DÜŞ, FANTAZİ Kİ; AKLIN EŞLİĞİNDE 
DÖNER, DÖNÜŞÜR VARLIĞA SEVİNCİN 
SEV YÜREK SEV SEV SEV...

ÜTOPİK DÜNYALARIN İÇKİN LOGOS’UNDA
BİR YANDAN AKAR SU, ALEV YAKAR!
BİR CAN, KARAİBLER, ÖZGÜRLÜĞÜN SUSKUNLUĞUNDA
ENDEKSLENİR MEKANLARA YAZIK Kİ; ZAMANLAR
YAZ YARINLARI YILDIZLARA YAZ, YAZ, YAZ...

DÜŞ GECENİN KALBİNE ALEV!
' YAG YAĞMUR YAG, YAG, YAG...

28 EYLÜL 1996, GEMLİK

t BAŞ AĞRISI

ARILARIN DA TÜRLERİ VARDIR.
MALUMUNUZ BAL ARISI BAL YAPAR, 
EŞEK ARISI SOKAR.
YA DİNDİN ARI!

BAŞ AĞRISI! YÜREK YARASI!
29 EYLÜL GEMLİK

RAFİNE LİNÇ

TANRI AŞKINA ! 
BUNCA GÜNAH 
NASIL İŞLENİR 
ALLAH AŞKINA!

KUZEY GARAJI İÇİN SİHİRLİ 
FORMÜL

Kuzeydeki ilçelerden, Bursa'ya 
gelip gidenlerin, öfkeleri dinmek bilmi 
yor.

K. Garajından Ovaakça'ya, iş için 
veya okul için giden kişiler, dol
muşların tamamen dolmasını bekle
mek zorundalar.

İşine ve okuluna gecikenlerin, 
yakınmaları sürüp gidiyor.

Tüm bu ilçelerde, yaşayan siyasi 
partilere ve vatandaşlara büyük 
görev düşüyor.

Belediye Başkanları, hangi par
tiden olursa, olsun, Bursa Belediyesinin 
"kulu haline gelen" özyönetimi, 
şikayetlerle bunaltmanın zamanı 
gelmiştir. ,•

Çünkü, günlerin kısaldığı ve 
soğukların arttığı kış günlerinde, bu 
uygulama tam bir işkenceye 
dönüşecektir.

Yeni yapılacak seçimlerde, 
"sadece bu uygulamanın” halen ikti
darda olan Belediyeye ait, siyasi par
tileri bitireceğini, her platformda, dile 
getirmek gerekiyor.

Politikacılar, ricadan minnetten 
pek anlamıyorlar.

Onlara, siyasi bir cevap vermek 
gerekiyor.

Kuzey ilçelerindeki, tüm muhalefet 
partileri, tüm seyahat eden kişiler, 
hatta tüm ilçe halkı, bu olayı zamanı 
gelince iyi kullanmalıdır.

İlçe halkı her platformda, bu duru
mu dile getirirse, halen uykuda olan, 
“Teslimiyetçi Belediye Yetkilileri de”, 
uyanırlar. Sadece bu uygulama bile, 
halen iktidarda olan, Belediyeyi o ilçe 
de bitirir.

Bakın, göreceksiniz kiş girmeden 
bu uygulama yeniden gözden geçi 
rilecektir.

Politikada yok olma korkusu, 
yöneticilere herşeyi yaptırır.

KÖR DİLENCİ
Kör dilenci, duvar dibine otur

muş:
-"Gözleri görmeyen, on çocuk 

babası, şu fakire, bir sadaka" 
diye dileniyordu.

Avucuna sadaka bırakan 
kadın, merakla sordu:

-"Hadi, bir iki neyse, ama;
Ne yaptın da on çocuğun 

oldu?"
-"Gözlerim görmüyor kiı..
Ne yaptığımı bilemiyorum", 

diye cevaplar adam.

Şöyle bir çevrenize bakın. 
Politikacılara bakın.

Medya patronlarına bakın.
’ı Medyanın, saygın geçinen, 

yazarlarına bakın.
iş adamlarına, daha iyi bakın.
Ne yaptığını bilen var mı?
Akıllarınca, hepsi ülkeyi kurtar

mak istiyorlar.
Ama... Ülkenin, ne duruma 

geldiği ortada.
Suni kavgalar ve suni bunalım

larla, ülkede tam bir kargaşa, 
yaşanıyor.

Yaşlı liderler, yaşlı yöneticiler, 
ülkenin geleceğini tıkamaya 
devam ediyorlar.

Herkesin gözü görüyor ama, 
hiç kimse ne yaptığını bilmiyor.

Sözlü - Yorum

BAZILARI BÜYÜK OLARAK DOĞAR,, 
BACILARI SONRADAN BÜYÜKLÜK 
KAZANIR, 
BAZILARINI DA ZORLA BÜYÜK 
YAPARLAR.

“SHAKESPEARE”
Bizim yöneticiler hangi guruba girer 
dersiniz.
Son yıllarda, birinci guruba giren 
yönetici tipi yok.
Aslında, biz ikinci guruba, girenlere de 
tavız.
Ama..Ortalık üçüncü guruba giren, 
yönetici tipi ile dolup taşıyor.

İYİ ÖĞÜTLER • KÖTÜ ÖRNEKLER
“İyi öğütten çok, iyi örneğe ihtiyaç 

vardır.” diyor, ünlü düşünür Joubert.
Son zamanlarda, politikada, iş 

dünyasında o kadar çok “kötü 
örneklere” şahit oluyoruz ki, sadece, 
öğütlere bile, razı olur hale geldik.

- Devletin en üst yöneticisi, siyasi 
parti liderleri, iş dünyası liderleri ve 
medya patronları hükümeti yıkmaya 
uğraşırlarken, devlete ve halka zarar 
veriyorlar.

- Promosyona esir olan, dar gelirli 
halkımız, gıdasından ‘keserek, aynı 
gazeteden iki tane alır hale gelince, 
promosyona getirilen ydsaklama, en 
üst makamca onaylanmıyor.

Medya Patronlarının, aylarca 
süren, tempolu yayınları ve telkinleri 
amaca ulaşıyor.

Günaydın gazetesinin “hayali buz
dolapları”, hala hiçbir okuyucuya, 
nasip olmadı.

Promosyon aldatmacasıyla, 
okuyucuya 75.000 hatta 125.000 bin 
liraya satılan ikinci sınıf gazeteler, 
hala göz boyamaya devam ediyor.

Bedelsiz olarak, gelmesi 
düşünülen, oto sayısı 25 bin. 
Türkiye’de üretilen oto, 460 bin 
adet/yıl.

Yani bedelsiz oto, yıllık üretimin, 
yüzde beşi kadar. Bedelsiz oto 
kanalıyla, geleceği planlanan kay
nak, tahminen “bir buçuk milyar 
MARK”. Halkımız, yaklaşık “bir milyar 
liraya”, taş gibi otomobil sahibi de 
olabilecek.

Şimdi, böyle bir kararnameyi, veto 
etmek kimin yarannadır?

“Kaynakları, yok ediyor,” 
“Kanayan yaralar” diye (KİT) leri 
özelleştiriyoruz.

Devlet Tekellerini ortadan kaldın 
yoruz.

işte böyle bir ortamda, teşvik ve 
gümrük duvarları ile, özel tekelleri 
korumaya devam ediyoruz.

Piyasa ekonomisi, “özel ve devlet 
tekeli olmadan”, gümrük duvarlarına- 
dayanmadan, serbest rekabete 
dayanan, bir sistemdir.

Değerli büyüklerimizin, bu türlü 
kararları imzalamadan, veya veto 
etmeden önce, sadece medya ve iş 
dünyasının değil, kamuoyunun eğilim
lerini de, dikkate alması gerekir.
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Mehmet /ili Sevimtaş

TUTSAK SEVİ
VİVA’ YA İÇTENLİKLE

Gözlerin gibi duru.
İlk kar gibi aktı yüreğim
Eridi ateşinde özlemlerin
Yıllar yıllar
Kanlı armaklar gibi sana aktı yüreğim. ,

İKuş olup uçamadı
Gül olup açamadı
Sabahın şafağına
O havva bahçelerinde

1 Sensiz sevilere yasaktı yüreğim
Sana tutsaktı yüreğim
[Sana tutsaktı yüreğim 

1 Ekim 1996 K. Kumla

RÜSTEM NAME
DOST SEZAİ KAYA’YA

| Haykırsam ödünü koparırım
| Sıksam suyunu çıkarırım denizin
i Herhül karşımda olsa
1 Bir yumrukta devririm
■ Lâkin bakamam İçine gözlerinizin
I Eririm

Düşmanlarım ordu ordu olsa
I Umursamam

Azrail canımı almaya gelse
Pişman ederim

I Ama sen
I Sen istersen kadınım

Düşünmeden veririm
Sen yüreğimin payı tahtısın

7 Eylül 1996 K, kumla

Fazla et ve alkol tüketmeyin
Fazla et ve alkol tüketiminin kanser 

hastalığına yakalanma riskini arttırdığ 
bildirildi.

ADB'de faaliyet gösteren Amerikan 
Kanser Derneği adlı kuruluşun çeşitli 
araştırmalara dayanan raporuna göre, 
ABD'de her yıl kanserden ölen 500 bin

kişi birinin bu hastalığa yakalanmasına, 
yedikleri besinler ve pişirme şeklinin 
neden olduğu ortaya çıktı.

Et gibi çok yağı besinlerin bağrsak 
kanserine yakalanma riskini arttığı 
kaydedilen raporda, alkolün de yemek- 
borusu ve gırtlak kanserine yol açtığı

GEMLİK REHBERİ

ULAŞIM
Uludağ Turizm 5131212
Aydın Turizm 5132077

Gerekli Telefonlar
İtfaiye 110
Polis imdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 5131055
Polis Karakolu 5131879
Gqr. Kom 51312Ö6

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

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

Körfez Taksi' 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi

TAKSİLER
5131821
5132467
5133240
5132324

Gemi Saatleri
Yalova -Sirkeci (İşgünlerl) 

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

Resmi Daireler
TEK Arlza. 5132066
TEK İşletme 5134503
Turizm Der.' । 5131'274
Spor Sah. ’ 5131900
Orm. Böl, Şf. 5131286 ,
Milli Eğt. Md. 5131174
Halk Eğt. Mrk. 5131846.
Halk Kütüp. "5131353
As. Şb. 5131057
Karayolları 5131308 -
Liman Bşk. 5131133
Mal Md. 5131095
Nüfus Md. 5133742
Özel id. Md. 5131507.
Tapu SIc. Md. 5131414
Müftülük . 5131364
Gümrük Md. 5131411-5130024
Tekel Md. 5131042
Ver. Da. Md. 5132360
ilçe Tar. Md. 5131186
ilçe Seç. Md. 5134994

Belediye
Santral 5134521-23
Başkanlık 5134520
Zabıta 5132432
Otobüs İşlet. 5.13452b! 22
Su İşletmesi 5134521-115
İtfaiye 5132325
Muhasebe M. 5134521-182
Yazı İş. M d. 5134521-111
Su Arıza Yalnız 185

TUP DAĞITICILARI
Aygaz 513 12 95
Özgaz 514 1700
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 1637
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Likit gaz 514-28 41
Yeni Likitgaz 513 65 00
Alevgaz 513 40 95

Deniz Otobüsü
Yalova -Kabataş (İşgünlerl) 

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

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

13.00-14.30-16.00-17.30-19.00-20.30

Gemlik'te 
sinema günleri:

AİLE SİNEMASI
• Bu hafta : 

"GOFİ İLE OĞLU”
Tel: 513 13 29

belirtildi.
Raporda, kansere 

yakalanma riskini azalt
mak için beslenme açısın
dan bir dizi öneriye yer 
verildi. Özellikle çok mik
tarda bitkisel kaynaklı 
besinlerin tüketilmesi iste
nilen raporda, et, süt 
ürünleri ve diğer yağlı 
ürünlerin sınırlı miktarda 
alınması gerektiği, dengeli 
kalori ve fiziksel faaliyetin 
kanser tehlikesini azalttığı 
ifade edildi.

Daha fazla miktarda 
sebze ve meyve tüketi
minin tiryakilerde bile 
akciğer kanseri riskini 
azalttığı belirtilen raporda, 
vitamin, protein ve mine 
railerin kaynağı olarak 
nitelendirilen baklagillerin 
kansere karşı koruma 
sağlayacağı ve beslenme 
açısından ete alternatif 
olabileceği belirtildi.



oayray

YENİ BİR ATILIM DAHA

^>4 fi/
"Kart yapımında mükemmeli arayın” 

O Fatura Kartı O Üye Kartı O Kulüp. Kartı 
O Garanti Kartı O Personel Kartı Ö Ziyaretçi Kartı 

O İndirim Kartı O Nüfus Cüzdanı Kaplama O Kimlik Kaplama 

"Çağı yakalayan Üretim"
Gazhane Cad. No : 51/A GEMLİK Tel: 5131797

'LcfîlAflLAî^ ALiRAcAICTiR

-Düz Makinacılar
-Overlokçular
-Konfeksiyonda yetiştirilmek üzere 
17-25 yaş arası bayan
Elemanlar alınacaktır. Müracaatların 
aşağıdaki adresimize yapılması rica
olunur.

CBC
Tekstil San. ve Tic.-Lfd. Şti. 
Gemlik-Bursa 19.Km. Yolu 

Ovaakça / BURSA 
TEL : 2671400(15 Hat )

NOT ALINIZ!_ _
YENİ FAKS

NUMARAMIZ 
Tel: 513 35 95 

KÖRFEZ

OFSET 
GEMLİK KÖRFEZ 

GAZETESİ

Teşekkür 1
Söke'de geçirdiğim rdhatsızjığım sırasında ilk müdahaleyi 

yapan insanlık timsali |
Kardiyolog Sayın Dr. Sinan AKPINAR'a 

Söke Devlet Hastanesi hekim ve1 hemşirelerine 
Hızır misali imdadıma yetişen.can oğlum .

Dr. Ateş UZUNDEMİR e,
Uludağ Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı i 

Sayın Prof. Dr. Nedim ÇOBANOGLU'na, 
Kardiyolog Sayın Dr. Dilek YEŞİLBURSA'ya, 

Ayırımsız tüm hastalarını insanüstü çbbalarıyld yaşama ! 
bağlayan Koroner Yoğun Bakım Ünitesi'nin genç hekimle!

Sayın Dr. Melih AKSU, Sayın Dr. Yusuf KARABULUT 
ve Sayın Dr. Metin GÜRBÜZ 'le

Hemşireler Sayın Hülya GÜL, sevgili Munise, sevgili Ergün 
ve adlarını bile öğrenemediğim melek kızlarıma 

Koroner anjiyo operasyonumu gerçekleştiren
Sayın Prof. Dr. Ethem KUM BAY a 

Sayın Dr. Arslan ÖZDEMİR'le 
Sayın Dr. Baybars TÜREL'E 

ilgilerini bir an eksik etmeyen dostlarım 
Tıp Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Mete CENGİZ ' le 

Sayın Prof. Dr. Candan CENGİZ e ve 
Uludağ Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Ayhan KIZIL'a 

Bizzat ziyaretime gelme nezaketini esirgemeyen 
Milli Savunma Bakanı Sayın Turhan TAYAN'a 

Geçmiş olsun dileklerini ileten
Bursa Vglisi Sayın Orhan TAŞANLAR 'a , 

Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Erdem SAKER 'e 1 
Sayın Celal SÖNMEZ'e

Ayrıca
Sayın Semra ve Saruhan AYBER le 

dostlukları kıvancım olan tüm meslektaş, 
okur ve arkadaşlarıma

TEŞEKKÜR'ü zevkli ve kaçınılmaz görev sayarım..

YILMAZ AKKILIÇ

17 Ekim 
konulanı 
islediği c 
Gemlik- 
büs bile'

[ telediyı 
olağan lo| 
Tarife Komi! 
lar görüşüld 
I 1997 yıl 
esas teşkil 
görüşül ürk

Kaza Det

[Dün sab 
dona geler 
verdi.
I Olay, sac 
[den Gemlik' 
İminde 16 / 

dieğiıeçarı 
icukczomey

DUYURU
Gemlik Özel Köseoğlu Etüd Eğitim Merkezi 

1996/1997 öğretim yılı yıllık eğitim-öğretim ücreti 
40.000.000 (Kırkmilyon K.D.V. dahil)

Tel: 513 50 83 Köseoğlu Etüd Eğitim Merkezi
513 50 84 Umurbey Paşabahçeler

Mevkii No: 12 GEMLİK

BURSA 2000 - OLAY VE HABER 
gazetelerine vereceğiniz 

her türlü
İLAN VE REKLAMLAR için bizi 

arayın
BİR TELEFONUNUZ YETERLİ

ICOî^Fea. î^EİCLAm
öazhane Cadde Beceren Apt, Altı

Nd : ’51 /A '.GEMLİK (Akmârilâr’5 Tlfearöt Ticaret arkası)
Tel : (0.224) 513 17 97 Fax : (0.224) 513 35 95

■ Mil %
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

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

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

GEnî? 1İLCİ Ve FİYATLAilırîlıZ İçip lıit TELErOnUflUZ YETERLİ

NUMAN SİGORTALTD.ŞTİ.
Aluman 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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SATIŞ ELEMANLARI ARANIYOR
■ Mühendis/Tekniker/Meslek Yüksek Okulu Sanat Okulu
I Metalürji, Kimya,. M.aklna bölümleri Mezunları
g İNGİLİZCE ve ALMANCA Konuşan ve yazan*

BAY >Bya BAYAN Büro Elemanları Aranıyor

HAFTALIK SİYASİ GAZETI

belediye Meclisi ekim ayı toplantıları sürüyor.

ö

0

İlgilenenlerin 513 30 54 notu telefona müracaat etmeleri 
rica olunur.

M»

17 Ekim 1996 günü toplanan Belediye Meclisinde tarife komisyonu tarafından hazırlanan 
konuların görüşülmesi sırasında ANAP *lı üyelerin azınlığa düşmesi sonucu muhalefetin 
istediği oldu.
Gemlik- Bursa arası tam otobüs bileti komisyonun 75 bin istemesine rağmen meclis, oto
büs biletini 65 bin liraya indirdi. ■ 

Belediye Meclisinin Ekim ayı 
olağan toplantısının İkincisinde 
Tarife Komisyonundan gelen rapor
lar görüşüldü.
L 1997 yılı belediye bütçesine 
esas teşkil edecek olan tarifeler 
görüşülürken ANAP ve SHP'li bir

üyenin toplantıda bulunmaması 
üzerine konisyonUn belirlediği fiyat
lar aşağı çekildi.

Belediye meclisinde su, taşıma, 
düğün salonu, ruhsatlar 
mezarlık,eğlence resmi, mezbaa 
kesim ücretlerine Ticaret Odası

Kayıt tarifelerine zam yapıldı.
Önümüzdeki günlerde 

toplanacak olan meclis bütçe 
görüşmelerini yapacak.

Haberi sayfa 3’te

73. yıldönümü kutlama programı belli oldu.

Cumhuriyet
coşkusu

O Cumhuriyet'Bayramının-73. yıldönümü kutlamd
programı belli oldu.

Bayram kutlama komitesinden yapılan açıkla
mada, Cumhuriyet Bayramı törenlerine 28 Ekim 1996 
pazartesi günü saat 13.00'âe başlanacağı', 29 Ekim 
1996 salı günü sona ereceği belirtildi.

Kutlama Komitesi Cumhuriyet Bayramının-önemi
ni belirterek, en büyük milli bayramda, vatandaşların 
evlerini ve işyerlerini bayraktarla döndtmâlafıni İstedi, 
ler.

28 Ekini günü saat 13.0Ö'da Atatürk Anıtına 
çelenk konacak'bu arada 3 pare top atışı yapılacak. 
Çelenk sunma töreninden''sonra bayram btışldmış 
olacak.

29 Ekim günükutldmp törenleri ilçe stady^nunda 
saat 9,30 başlayacak. Kutlamajardan sonra istiklal

Kaza Devlet hastanesi önünde oldu.

Trafik 2 can 
daha aldı

I Dün sabah Devlet Hastanesi önünde ~mey- 
dana gelen trafik kazasında anne ve kizı can 
yerdi.
| Olay, saat 04.30 sıralarında Orhangazi yönün
den Gemlik'e gelmekte olan İmdat Demir yöneti
minde 16 AT 373 plakalı Özel aracın elektrik 
direğine çarparak, şarampole yuvarlanması'sonu
cu kaza meydana geldi. Haberi sayfa 3'de '

Cumhuriyet CHP

HAFTAYA BAKIŞ
O Kadri GÜLER

Meclis üyeleri
Belediye Meclisi Ekim ayı toplantıları sufüyor. !
Ekim ayı toplantılarının önemi, tarifelerin belir - 

jfenmesi ve bir sonraki yıl belediye bütçesinin 
çatısının oluşturularak, mecliste görüşülüp kabul 
edilmesidir.

izleme olanağı bulamadığımız toplantıların 
tutanaklarından gördüğümüze göre birincil 
toplantı Belediye Başkanı Nuretin Avcı'nın| 
•maaşının görüşülmesi, tarife ve bütçe komisyon - 
larına gündem maddelerini hazırlama görevi 
verilmesiyle dağılmış.
1 Perşembe günü yapılan ikinci toplantıda ise 
tarife komisyonu raporları görüşüldü.

Belediye meclislerinin Ekim ayı toplan,filan ikti
darda bıılunan şiyasi yönetim için önemlidir. 
Çünkü bîr sonraki bütçe, belediyenin bel 

^kemiğidir. Belirlenen hedeflere varılması için ikti
dar partisi toplantılarda çoğunlukla bulunmak 
zorundadır..

1 Geçtiğimiz hafta yapılan toplantıda çoğun- 
[ luğu elinde bulunduran ANAP'lı üyelerin çeşitli 
mazeretlerle meclis toplantısına katılmgmalan 
bütçede hedeflenen., tarife komisyonunca 
kabul edilen bazi tarifelerin değşmeslne neden 
olmuştur.

Yılda olağan alarak Ekim, Şubat ve Haziran 
aylarında toplanan Belediye Meclislerine halkın 
oylarıyla seçilmiş üyelerin katılmaları beklenir.

Çok önemli mazeretler olmadıkça, yılda üç 
beş kez toplanan meclise katılmamak, herşey- 
den önce hemşehrilik bilincinden yoksunluk 
olduğu kadar görevden kaçmaktır.

Hangi siyasi partiden seçilmiş olurlarsa olsun- 
, lar, Belediye meclis üyeleri görevlerini Gemlik 

halkı için yaptıklarını unutmamalar gerekir.

Kupası 
özel unvan 
binicilik 
yarışmaları 
yapıldı

Binicilik Federasyonu 
Bursa. Bölge yarışmaları 
çerçevesinde düzenle
nen : Gemlik; 
Kaymakamlığı, Gemlik 
Garnizon Komutanlığı, 
Gemlik 1 Belediye 
Başkanlığı ve Özel Ünvan 
B i nic i li k . Yarış ma lan 
geçtiğimiz hafta cumarte
si ve pazar günleri yapıldı.

. Ç u m h u r i y e t . K u pası 
Özel Ünvan Binicilik yarış
malarının birincisi 
cumartesi günü saat 
12.00'de Mehmetçik 
Kupası ile başladı.

Saat 13.30'da Yücel 
İnşaat kupası, saat 
15.00'de At Merkez 
Kupası, saat 16.30'da 
Garnizon komutanlığı 
Kupası yapıldı.

Pazar günü ise 
başlangıç sınıfında saat 
12.00 Karagücü Kupası, 
saat 13.30da ilk A sınıfın
da Gemlik Belediye 
Başkanlığı kupası, saat 
15.00'de ilk B sınıfında 
süvari kupası, saat 16.30 
da ise hafif sınıfında 
Gemlik kaymakamlığı 
Kupası'nda yarışmaları 
yapıldı.

Yarışmalar sonunda 
dereceye giren binicilere 

' kupaları Gemlik
Kaymakamı Orhan Işın , 
Garnizon -Komutanı Kıd. 
Alb. Bilgi Günkent, Gemlik 
Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı tarafından verildi.

Milletvekili
Yahya 
Şimşek 
Gemlik’teydi

CHP Bursa Milletvekili 
Yahya Şimşek ve yeni, il 
yönetimi, Gemlik ilçe 
yöneticilerini ziya ret etti, 
f: Geçtiğimiz ' hafta 
cumartesi ■ günü 
Ankara'da toplanan 
kurultay öncesi ilçeleri 
dolaşan Şimşek ve il 
yöneticileri tabanın 
sesinin Ankara'ya ulaş
ması ; için gezilerine 
başladıklarını belirterek, 

f ilçelerin görüşlerini aldık
larını söylediler.
T İlçe Yönetim kurulu 

'üyesi Nuri Acı, görüşme 
ferde yaptıkları, konuş
malarda genel merkezi 
eleştirdi. Partide gündem 
hakkında politika üreten 
değil,’ gündemi izleyen bir 

! havanın egemen 
olduğunu söyledi. Bunun 
ise partiye oy kaybet
tirdiğini .belirtti.

Nuri Acı, CHP'nin proje 
। üreten f toplumsal 

dönüşüm projesini hayata 
geçiren evrensel sol 

. değerlere çözüm üreten 
ekonomik görüş bildiren 
parti olması gerektiğini, 

' CHP'de ise bunların 
görülmediğini söyledi.

Acı, ' Türkiye'de 
ümmetçi toplum' yarat- 

‘ mak için çeşitli siyasi parti 
ve tarikatlarca çalış
maların yürütüldüğünü, 
bunun karşısında sosyal 
demokratların çözüm 
üretemeyerek, çaresiz 
kaldıklarını belirtti.

marşı okunacak ve saygı duruşunda bulunulacak. 
İlçeKaymakamı Orhan Işın günün önemini belirten bir 
.konuşma yapacak. Şiirlerin okunmasından sonra 
Cumhuriyet Kupası Kros yarışması başarı belgeleri 
dağıtılacak. Halk oyunları ve geçit resminden sonra 
stadyumdaki tören sona erecek. Saat 17.00 ile 19.00 
arabasında Kaymakam Orhan Işın tarafından pro
tokole kokteyl verilecek, gece ise fener alayiş düzen
lenecek.

Doğru Yol Partisi’nden 
“Gönül Birliği Gecesi “

’ Doğru Yol Partisi Gemlik' İlçe Teşkilatı ;"Gönüİ 
Birliği Gecesi" düzenledi.

DYP İlçe Başkanı Yüksel Yıldırım, 25 Ekini 1996 
günü saat 20.00'de Milton'Aiîe Gazinosu'nda vere
cekleri yemekte partililerle biraraya gelerek, birlik 
ve beraberliklerini pekiştireceklerini belirterek, "Bu 
yemeğe gönül birliği gecesi adını veıdik. Gelecek' 
yıllarda yemeği geleneksel hale getirerek, 
dayanışmamızı daha da güçlendir eceğiz" dedi. ■*

Atatürkçü Düşünce Derneği 
yeni lokaline taşınıyor

Atatürkçü Düşünce Derneği Gemlik Şubesi, yeni 
lokaline taşınıyor.

Bir süredir düzenleme çalışmalarını yürüten 
Atatürkçü Düşünce Derneği yöneticileri, lokalini 
Atatürk'ün adına yakışır bir şekilde üyelerin hizmetine 
getirdiklerini belirterek, 28 Ekim günü açılış yapacak
larını söylediler. , , , 3

ETEK, PANTALON, DON ...
İŞTE BU SİYASİ FON!..

BİR DE OLSA ...

DAVUL, ZURNA, SAKSAFON

HACI, BACI, UMACI 
SEYREYLE CÜMBÜŞÜ ...

İnan
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SİYASİ PARTİLER KRİZİ (3)
zama ndaSiyasi partiler

KÖŞEMDEN yazı yorum
Necati Kartal

“Bursa’nın Nabzı”ndan bir portre
Mehmet Gedik'i tutarlı bir politikacı 

I olarak tanırdım. O nedenle de ana 
I muhalefet partisinin il başkanlığına 
I seçilmesini memnunlukla karşılamış, 
| hatta yazılarımda bunu biraz da ima 

etmiştim.
Öyle kalmasını, yanılmamış olmayı 

isterdim. Ne var ki geçen cuma gecesi 
AS TV'de yayımlanan Yüksel Baysal'ın 
bunduğu “Bursa’nın Nabzı" programına 

| telefonla katılarak yaptığ konuşma ve 
savunduğu görüşler, -doğrusu- düş 
kırıklığına uğramama yol açtı. Gerçi 
TEDAŞ'taki kıyımlar dolayısıyla kendisini 
ziyaret ederek yakınlarıma ileten 
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 
yöneticilerine verdiği karşılık, gazetelere 
yansıdığı kadarıyla hiç de iç açıcı değil
di. Geçen yazımda bu konuya değin- 

| miş, Gedik'in duyarsızlığı dolayısıyla, 
DYP ve ANAP il başkanları arasındaki 
farkın -ne yazık ki- sadece soyadların- 
dan ibaret olabileceği tanısına 
vardığımı üzülerek belirtmiştim.

Bununla da kalmadı, “Bursa’nın 
Nabzı”na dışarıdan katılarak yaptığı 
açıklamalar ve kavgacı üslubuyla, 
tutarlılığı konusundaki kaygılarımı haklı 
çıkarmakta gecikmedi ANAP il Başkanı.

Ben beklerdim ki, ana muhalefetin 
hayli deneyimli ve siyasal birikimi yete 
rince zengin olması gereken il başkanı, 
REFAHYOL'un ve özellikle de RP 
kanadının orta ve -hatta- alt 
bürokrasiye uygulamaya başladığı “çil 
yavrusu” operasyonuna karşı tavır 
alsın!

Oysa Sayın Gedik, “ülke yöneti
minde söz hakkının ‘seçilmiş 
siyasetçi’de olması gerektiği” gibi 
benim de önemli ölçüde katıldığım 
görüşü gerekçe yaparak, Bursa'da son 
günlerde yaşanan “kıyım” ve 
“sürgünleri adeta haklı buldu ve bir iki 
istisna dışında onayladı. Hele, genel 
başkanı Mesut Yılmaz'ın sık sık düşünce 
ve görüş yerinden yararlandığı -hatta 
feyz aldığı- Ecevit'in il Başkanı Vural 
Doğar'la çatışması anlaşılır gibi değildi.

Programın sonunda kendi kendime 
düşündüm ve şu yargıya vardım:

Bu konuda RP'li milletvekili Ertuğrul 
Yalçınbayır, Gedik'ten çok daha 
duyarlı, demokrat ve tutarlı...

minde yanlış yapmadı, tersine yararlı 
olmak için elinden gelen çabayı har
cadı. Ama bu, Dr. Yalman gibi -atan
ması SHP zamanında olmayan- 1980'li 
yılların başından bu yana Bursa'ya 
kültür adamı olarak gerçekten önemli 
katkılarda bulunmuş, kitaplar yazmış, 
tarihi aydınlatıcı kazılar düzenlemiş bir 
bürokratın apansız görevden alınarak 
Bitlis'e “sürgün” edilmiş olmasını 
ma'zur göstermez!

Sayın Gedik'in -'görmezden geldiği’ 
demeyeceğim, çünkü içim elvermiyor- 
belki de ayırdına varamadığı gerçek 
şu: Refah, bu kör topal REFAHYOL 
döneminde hızla kadrolaşıyor...

Bakın, Dr. Yalman ve. SSK'nın başarılı 
baştabibi Dr. Murat Kaçar'lâ Sosyal 
Hizmetlerdeki yararı tartrşılamayacak 
denli büyük Cemal Yağcı'nın ardından 
iki bürokrat daha görevden alındı:

Güzel Sanatlar Galerisi Müdürü 
ressam Emin İlter'le, İl Halk Kütüphanesi 
Müdürü Nezaket Yalmanoğlu.

Şu Emin İlter üzerinde biraz duralım. 
İlter, 1979'da Bursa Güzel Sanatlar 
Galerisi Müdürlüğü'ne atanmış; yani 
siyasetin hallaç pamuğu gibi atıldığı her 
dönemde yerinde kalmış ve “sanat” 
etkinliklerine katkı sağlamakla yetinmiş. 
1981'de Bursa'da toplanan “İkinci 
Uluslararası Türk Folklor Kongresi”ni 
düzenlemiş, takdir edilmiş. Dış ülke 
lerde “Türk sanatı"nın tanınması için 
etkinliklere katılmış.

Ama dikkat! Bu arada bir suç işlemiş: 
“Bursa Amatör Kadın Ressamlar 
Derneği”ni kurdurmuş, atölyesini onlara 
açmış, yıllarca hocalık yapmış, destek 
olmuş!

Ya Nezaket Yalmanoğlu, il. Halk 
Kütüphanesi'nin bu yetenekli ve saygın 
“bayan” yöneticisinin, hangi çevrelerin 
hışmına uğradığını, yolsuzluklar ve geri-, 
ci saldırılarla nasıl mücadele ettiğini, 
kimlerle mahkemelik olduğunu... yakın 
geçmişin gazete koleksiyonlarında 
kolayca bulabilmek mümkün..

Anlatabildim mi sayın Gedik?
Sizin “normal” bulmak için kendinizi 

zorladığınız bu “kıyım” ve “sürgünlerin 
hangi amaca yönelik olduğu konusun
da bir fikir verebildim mi acaba?

toplumsal (siyasal) bunalımların ortaya 
çıkardığı ürünler olarak da değer
lendirilir.

Genelde "kimlik bunalımı, meşru
luk bunalımı, nüfuz, katılım ve 
bölüşüm bunalımı" şeklinde birkaç 
kategoriye ayırabileceğimiz bu
toplumsal/siyasal bunalımlar,

Örneğin Gedik'e göre, 
zamanında” Bursa'ya küttür 
atanmış Dr. Bedri Yalman'ın 
postalanması “normal” bir şey!

“SHP 
müdür 
Bitlis'e

Yani, Yalman'ın “SHP zamanında” 
atanmış olması, sanki görevden alın
ması için başlı başına “yeterli” neden. 
Ama şunu da ekliyor:

"Görevden alınan yerine akraba ve 
taallukat, ya da yakınlar getirirse bu 
yanlı; olur.”

Peki değerli Başkan, uzman arkeo 
log Dr. Bedri Yalman'ın üç aylık ANA 
YOL döneminde apar topar kıyıma 
uğratılarak yerine Ahmet Gedik'in atan
ması bu kategoriye girmiyor mu?

Ha, şunu da belirtmeliyim: Ahmet 
Gedik, çok kısa süreli hizmet döne-

Dr. Murat Kaçar veda konuşmasın
da demş ki:

“Benim için ‘hırsız’ diyemediler, 
'hizmet üretemiyor’ diyemediler, 
sadece onlarla aynı siyasi görüşü pay- 
laşmadığım için istemediklerini 
söylediler. “

Onur verici bir durum, değil mi sevgili 
Ekinci? Öyle “Siyasetten gelen, 
siyaseten gider” kolaycılığıyla geçişti 
rilecek gibi olmasa gerek.

Cemal Ydğcı'nın ki de öyle!
Bu genç adam meslekten gelme,

geleneksel, toplumdan modern 
topluma geçiş süreçlerinde görülmek
tedir.

Ülkemizde de siyasal partilerin 
oluşumunda bu. bunalımların etkileri 
olmuştur.

Geçen hafta, partilerin toplumsal 
bölünmelere göre açığa çıktıklarını ve 
bunun iki ayrı çizelgede aktara
cağımızı belirtmiştim.

*1 nolu çizelgede Lipset ve 
Rokkan'ın iki eksenli bölünmesi 
"fonksiyonel ve yerel (yani merkez 
kenar) çatışmasını" ifade etmektedir.

Dikey bölünme ile "ideolojik çıkar 
ile özgül çıkar çatışmalarını" bir
birinden ayıran Lipset, .yatay eksenle 
“yerel-bölgesel ile ulusal çatışmayı" 
birbirinden ayırarak siyasal/toplumsal 
yapıları buna göre kategorize etmiştir.

Birinci olarak; ideolojik boyutu dian 
partiler (Sosyalist, dinsel ve faşist parti 
ler ile ayrılıkçı/etnik partilerin) bu kate
goriye girdiğini belirten bu çizelge,

İkinci olarak; ideolojik değilde, 
özgül bazı çıkarları öne çıkaran 
(muhafazakar, liberal, bölgesel ve 
yüzer gezer) partilerin dikey bir eksen
le birbirlerinden ayrıldıklarım belirtmek - 
tedir.

Lipset ve Rokkan, çizelğede: 1- 
yerel/bölgesel, 2-ulusal elit içi, 3-özgül 
çıkar, 4- ideolojik çatışmalar diye 
ifade ettiği bölünmenin en önemli 
nedeninin “merkez-kenar” çatışması 
olduğunu belirtir.

Ülkemizde de merkez-kenar çatış
ması ulusal devleti inşa sürecinde 
ortaya çıkmış Meşrutiyet ve Kurtuluş 
savaşı yıllarında okumuş elitler ile 
cahil halk arasında cereyan eden 
çelişme ile o dönemlerde laik - dinci 
devlet talebi arasındaki çelişmede 
merkez kenar çatışması olarak değer
lendirilmektedir.

*2 nolu çizelgede ise, siyasal ayrış
ma (yelpaze) yine yatay ve dikey 
eksenlerle kesilmiş, yatay eksen 
"meşruiyet", dikey eksen "değerler" 
ayrımı olarak ele alınmıştır.

Etyen Mahçupyan, meşruiyet 
kavramını "devlet veya sivil topluma 
ait olma" olarak ele almış, mevcut 
siyasal partinin bu iki öğeden hangi
sine- ait olduğunu bularak, ya "sivil 
toplum/bireyi" savunuyorsa çizelgenin 
sağına; ya da "devlet veya toplum" 
bazında bir ideolojik tutum alıyorsa 
çizelgenin soluna yazarak, "ait olma

veya öncelikler meselesi olarak 
çözümleme yapmaktadır.”

İkinci olarak; siyasal partileri degej I 
leri acısından dikey bir eksenle iki aw 
kategoriye ayırmaktadır.

“evrensel ve yerel/geleneksel* 
olarak iki ayrı kimlik arayan Etyen 
Mahçupyan,

"demokrasi, insan hakları, g|0 
bolleşme, özgür kimlik, laik" vb 
kavramları evrensel kabul etmiştir.

E. Mahçupyan, yelpazede don 
önemli bolum oluşturmuştur.

1-CHP, SHP, DSP ve ANAP 2 (MesJ 
Yılmaz dönemini) evrensel/devleil 
kategoriye;.

2- DYP, AP, MHP, MSP, RP'nin b! 
bölümünü Gelenekci/devletçi kale] 
goriye:

3- RP'nin bir bölümünü ve DP niıj 
1946-1954 yılları arasını sivil topluıl 
cu/aelenekçi

Kategoriye:
4-ANAP 1 (T. Özal) dönemini, kıs! 

men devlet çizgisine yakın ama siyi 
toplumcu ve geleneksellikle evrense 
ligin kesısme noktasına oturtmuştur. [

Gerçek anlamda evrensel

İtirafından 
1 üyelerin azı 
ı Gemlik- Bı 
sinerağme

I Belediye M 
kılan olağ 
jornisyonunc 
bölüşülmesi sı 
heliste bul 
üyenin dışarı 

I yatlarında mı 
| Geçtiğim 
[toplanan B 
[meclis tute 
edilmesindı 

[tarafından 
[ Belediye t 
I (itelerin gön

Komisya 
ve reklam ü

bölümde ama toplumcu bir siyasal 
odak bulamamış, YDH'nin ilk çıkışını 
bu kategoride mütalaa etmiştir.

Lipset, Rokkan ve MahçupyanTn 
bu önemli ve açıklayıcı Toplumsal v@ 
siyasal bölünmeler çizelgelerinden 
sonra parti denen kavramın işlevlerini 
tekrar dönecek olursak, ülkemiz içil 
gerekli olan bir önemli tesbit daha 
yapabiliriz.

Siyasal partilerin çeşitli toplumsa 
grup ve sınıfların çıkarlarını birleşi 
rerek: siyasal sistem içinde kuralların 
oluşturulması ve uygulanmasında ya 
ve konum alan organlar olması gerek- 
fiğinden bahsetmiştik.

Ancak gelişmekte olan ülkelerdi 
partilerin işlevleri gelişmiş ülkelere 
göre çok daha fazla ve karmaşıktır. 1

Bu durum altüst oluş dönemleri ile 
tek partili iktidarların olduğu ülke ve sis
temlerde daha rahat gözükür.

Ülkemizde de İttihat ve Terakki! 
donemi ile tek parti (CHP) döne-| 
minde bu durum çok belirgindi.

Bu dönemlerde siyasal partiler 
devletin yerine getirmesi gereken 
birçok işlevi üstlenmek zorun® 
kalmaktadırlar.

Ülkemizde siyasal partiler bu günku 
özgül durumuna gelinceye kadar bazı 
deneyler yaşamış durumdadırlar. 
Partilerin bu gelişme seyrini 
incelerken, bu siyasal dönemleri ele 
almak gerektiği kanaatindeyim.

Önümüzdeki sayıda buluşmak! 
üzere mutlu kalın.

KazaDevk

İ. Trafik ca 
sabaha ka. 
işinde Güne 
özlem Kaya 

î ve kızın cam
Olay, dr 

saat O4.oo ı 
Orhangazi1 
Gemlik'e < 

s dan Orman 
■ Şefi İmdat Dr 

timindeki 1 
plakalı özel । 
tuz nedeniy 
yon hal

Bursa ve ülke hatta Avrupa-
ölçeğinde tanınmış bir bürokrat.

Ya yerine atanan?,.
Yineleyeyim: Ben, iki Mehmet'ten 

soyadı Gedik olanının daha farklı bir 
siyasetçi olduğunu düşünmüştüm^

Yanılmışım...

ÇİZELGE I

Ulusal elit içi çatışmalar (2)

ÇIZELGE II

EVRENSEL DEĞERLER

GEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl ! 24 SAYI: 1137 
Fiyatı :20.000 TL.

■
ıhibi ve Sorumlu Müdürü : KADRİ GÜLER
netim Merkezi: Gazhane Cad. No.51/A

Tel: 513 17 97 GEMLİK
Basıldığı yer: KÖRFEZ OFSET 

atbaacılık Yayıncılık - Tanıtım Hizmetleri

Gemlik’i çok 
seuiyoruz. 

Çocuklarımıza güzel 
bir Gemlik 
bırakmak 
istiyoruz 

Gemlik Turizm ve 
Tanıtma Derneği

o 
o 
E

O

a

o

Muhafazakar
Liberal Partiler uj

Sosyalist ve 
dinsel Partiler

FONKSİYONEL

o 
o 
E

Devletçi
Evrensel Partiler

Sivil
Toplumcu 

evrensel par
tiler

Mesleki ve 
Bölgesel 
Partiler

Ayrılıkçı 
Partiler

Yerel Bölgesel Çatışmalar (1)

o

o 
o (D

SİVİL TOPLUM
MEŞÎUIYET

O 
LU 
a

DEVLET

Devletçi Sivil toplum
geleneksel cu gelenek

partiler sel partiler

YEREL / GELENEKSEL

Devlete ka 
suçluluk duy 
Serbest Arka 
gençign ene 
ulaşan yola d 
Gemlik'te tun 
uyanış bu artı 
olduğu yolc 
olmanın sevine 
voryujekterde

Bir Muallin 
cilaya. Atatürk 
bı aydın kişi c 
dolaşıyor çaış 
önemini anlatı' 
Anlıyorlar, ina 
ikişer üçer koşuş 

i Adlan defte 
[okumayana, yı 
'çalışma vat bı 
olmak yetiyor 
mas içinde m 
casusunu yürek

'Bi arkadaşı 
cemiyetleşereı 
biteri onanda a 
on dört m ,. nk,
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KONGRE İLANI
Gemlik Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme İlçe 

Tarım Müdürlüğünü Destekleme Derneği'nin 
Kuruluş Genel Kurulu 4 Kasım 1996 pazartesi günü 
saat 17.30'da ilçe Tarım Müdürlüğünde yapılacak
tır. Çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantı 
11 Kasım 1996 günü aynı yer ve saatte yapılacak
tır.

Tüm üyelerimizin toplantıya katılması duyurulur.
Yönetim Kurulu

GÜNDEM :
1- Açılış ve saygı duruşu
2- Divan teşekkülü
3- Yönetim ve denetim kurulu faaliyet rapor

larının okunması
4- Yönetim ve denetim kurullarının ibrası
5- Yeni yönetim ve denetim kurullarının seçimi
6- Dilek ve temenniler.

YAri 5*AIcA YAîKi CİDD Ero/ ÇÜRÇ/iy

VERGİ İADESİ’NDE
YENİ DÜZENLEME

Maliye Bakanlığı, kamuoyunda, vergi iadesi 
i olarak bilinen özel gider indirim uygulamasında kul
lanılan özel gider indirimine ait bordrolarda yeni 
düzenlemeler yaptı.

Sözkonusu düzenlemeye lişkn muhasebat genel 
müdürlüğü genel tebliği yayımladı.

Tebliğde, ücretlilere getirilen özel gider indirim 
uygulamasının, genel ve katma bütçeli idareler ile 
bu idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar, fonlar 
ve bunlara hizmet veren saymanlıklarda uygulan
masına ilişkin usul ve esasların daha önce duyurul
duğu belirtildi.

Özel gider indirimi uygulamasında, ücretlilere 
carı ayda ödeyecekleri gelir vergisine mahsuben 
yapılan ödemelerin binde 6 oranında damga ver
gisine tabi olduğununu hatırlatıldığı tebliğde, 
sözkonusu ödemelerde kesilmesi gereken damga 
vergisi tutarının, özel gider indirimine ait bordroda 
gösterilmesi gerektiği kaydedildi.

Maliye Bakanlığı tebliğine göre, yapılan değişik
likle, ilgiliye ait, özel gider indirimden doğan mahsup 
edilecek gelir vergisi sutununde gösterilen tutar,

BATI GARAJINDA AYRI BİR 
SIKINTI VAR

Kuzey Garajı ile sıkıntılar, havanın 
erken kararması ve yağışlar 
nedeniyle, doruğa ulaştı.

Batı Garajı ile ilgili uygulama ise, 
halkı da, öğrenciyi de hem şaşırtıyor, 
hem öfkelendiriyor.

Batı Garajı, Dikkaldırım semtine 
yakın bir yere kuruldu.

Uludağ Üniversitesinde okuyan 
öğrenciler ve burada çalışan perso 
nel, tam bir işkence yaşıyor.

Kolaylık olsun diye, ..şehrin 
merkezinden direkt olarak Üniversi 
teye, bir kaç otobüs konulmuş.

Ama.. Bu otobüslere, çift bilet 
atılıyor.

Abonman kartı olan siviller ve 
öğrenciler ise, ayrıca tek bilet 
atmaya, mecbur bırakılmışlar.

Bu uygulama, öğrenciler arasında 
gerginliğe, sebep oluyor.

Şimdilik, bazı öğrenci gruplarının, 
özel televizyon kanallarındaki, 
şikayetlerini dinliyoruz.

Ama.. Bu gerginlik, geçen yıl 
yaş anan , "harç protestosu" olayları
na dönüşebilir.

Çift bilet uygulaması, ayda, yılda 
bir kez üniversiteye giden, kişiye 
dokunmayabilir.

Ama.. Günde bir kaç kez, üniver
siteye gidip gelmek zorunda olan, 
öğrenciler için, bu uygulama tam bir 
yıkım olacak.

Hele aktarmalı yolculuk yapanlar, 
indi, bindi derken, zaman kaybede
cekler.

İleri de; tahrik edilen bazı yoksul 
öğrenciler, eyleme başladılar mı, 
onları kınayacağız.

Ama.. Kabahat sadece öğrenci! 
erde mi, acaba..

Haksız ve yanlış karartan ile, bu 
kitleleri öfkelendiren ve onları 
eyleme davet eden, acemi yöneti
cilere ne demeli.

Aslında, bu tip kararlar da, 
sadece Belediye değil, vilayet de, 
halkın huzuru için iş başındalar.

Ama.. Halkımız hala çile çek 
meye, devam ediyor.

ADET
Delikanlı beş yaşındaydı.

Küçük Hanım da altı.
Karşılıklı geçmiş, konuşuyor

lardı.
Kız boynunu bükerek. 

“Büyüyünce seninle evlenelim.” 
dedi, “olmaz mı?"

-"Hayır imkansız” dedi, 
delikanlı.

“Çünkü bizde adettir, aile için
den evlenilir.”

“Babam annemle, büyük
babam da, büyükannemle 
evlenmiş"...

Fıkramız biraz eski tarihli her
halde.

Çünkü, ikibinli yılların çocuk
larının, bilmediği yok.

Hele televizyon kültürlerine, 
diyecek yok.

Ama yine de, saflık ve temizlik 
kokuyor.

Sözlü - Yorum

Sevgi insanı yaratıcı yapar 
“LA ROCHE FOUCAULD"

Gerçekten de öyle.
Mesleğini seven bir insan, onu 
geliştirmek için, yenilik yaratmak için, 
neler yapmaz.
Büyük mucidlerin, kompozitörlerin, 
dahi müzisyenlerin, en önemli ham
maddesi, “sevgidir”.
Sevgi, onları sevdiği konulara, yoğun
laştırır.
Bir kadını bile, şevseniz.
Onunla, daha iyi İletişim kurmak için, 
onu keşfetmeye çalışırsınız.
İşte bu duygu”yaratıcılığa ilk adımdır.” 
Tanrı sevgisi de, öyle değil mi?
Sevdikçe, daha çok merak ediyor
sunuz.
Merak ettikçe, daha da, çok seviyor
sunuz.
0 KADAR; kılıbıktık!, idamdan önce 
son arzusu sorulduğunda, “Bilmem ki, 
izin verin de, karıma sorayım” diyordu.

“DIŞ POLİTİKADA ZAMANLAMA”
Dış politika, çok bilinmeyenli bir 

denklem.
Hangi ülkeye, ne zaman gidile

ceği, sadece ülkemizi değil, farklı 
gruplar içinde yer alan, bir çok 
ülkeyi de, yakından İlgilendiriyor.

Tüm politikalar, hem İslam 
ülkelerini, hem Avrupa Birliğini, 
Kafkasyayı, Balkanları, Ortadoğu 
Ülkelerini ve tabiatıyla Amerikayı 
ilgilendiriyor.

Eğer ilgi dozunu, bir grup lehine, 
aşırı bir biçimde arttırdığımız 
zaman, dış dengeler bozulduğu 
gibi, iç barış da bozuluyor.

İşte bu yüzden, dış politika oyu - 
nunu, ustalık ile oynamak gereki 
yor.

Bunun içinde, gerçek uzmanlara 
ihtiyaç var.

Amerika'da, dünyanın her dilin
in, bir uzmanı var.

Dışişleri Bakanı, "genel dış poli - 
tika” İle uğraşıyor.

'■ Ve.. Bu uzmanların raporlarına, 
değer veriliyor.

Ülkenin dış politikası, bu uzman
ların görüşleri istikametinde, 
gelişiyor.

Biz de, böyle uzmanlar var mı?
Veya. Uzmanlar olsa bile, bu 

uzmanların görüşlerine, değer ver
iliyor mu?

Sayın Başbakan, Asya 
seferinden sonra, bir Avrupa ve 
Almanya gezisi düzenlese, daha iyi 
olmaz mıydı?

Belki bu seyahat, İslam ülkeleri 
ile Batı arasındaki ilgiyi, den
geleyebilirdi.

Sadece ve ısrarla, İslam ülkeleri
ni gezmek, Batı ile ilişkileri, askıya 
alma olmuyor mu?

İşte, gelişmiş Batı ülkelerinde, 
“dış politika senaryoları”, usta 
uzmanlar tarafından, hazırlanıyor.

Ama... Sîzler, uzmanların senar 
yoları yerine, parti programında yer 
alan, hedeflere yönelirseniz, hem 
dış dengeleri ve hem de iç barışı 
bozarsınız.

damga vergisinin matrahı olarak kabul edilecek.
İSozkonusu bedelin binde 6 sı oranında hesap 
llanacak damga vergisi tutarı, damga vergisi 
Isutunuda, carı ayda mahsubedilecek tutardan 
damga vergisi tutarının düşülmesinden sonra kalan

I tutar ise özel gider indirimi olarak ödenecek tutar 
Isutununa yazılacak. (BYE)

Bebeklerde fıtık 
tehlikesi !

Öğretmenler, öğrencileri asla yargılamamak
Öğretmenler toplumumuzda her konu

da model oluşturuyor. Yetkililer yaptıkları 
açıklamada; öğretmenlerin eiğtimde çok 
önemli bir yere sahip bulunduklarını, 
bunun da topluma ve öğrencilere model 
olmalarından kaynaklandığını belirttiler.

Toplumsal kural ve normlara uygun bir 
model oluşturan öğretmenlerin kültürel 
mirasımızın da teminatı olduklarını vurgu
layan yetkililer, öğretmende bulunması 
gereken diğer bir önemli vasıf da liderliktir. ।

Veliler ve çevre halkını, toplumun faydası
na yönelik işlerde etkilemeli ve onları 
hizmete organize edebilmelidir diye 
konuştular.

Alan, genel kültür vepedagojlk for
masyon bilgisine sahip öğretmenlerin, 
öğrenciler üzerinde etkili olabildiklerini 
ifade etti.

Öğretmenlerin aynı zamanda sevgi, 
saygı ve kendine güven, paylaşma, iş bil - 
gisi ve hoşgörü gibi değerlere de sahip

Yeni doğan bebeklerin yüzde 20 sinde fıtık 
görüldüğü belirtilerek, fıtık teşhis edildiği yaşta 
ameliyat edilmeleri gerektiği bildirildi.

Fıtığın tedavisinin ancak ameliyatta mümkün 
olabileceği öğenildi.

Fıtık teşhis edildiğ her yaşta ameliyat edilerek 
tedavisi yapılmalıdır. Halk arasında bebekler 
ameliyat olmaz şeklinde bir düşünce hakimdir. Bu 

; düşünce yanlıştır.
Bebeklerin yüzde 20'sinde fıtık vakasına rastla

mak mümkündür. Bu nedenle fıtığ olan bebekler 
[vakit geçirilmeden, bir doktora gösterilerek 
[ ameliyat edilmesi sağlanmalıdır. Ameliyatta hiçbir 

sakınca yoktur.
Fıtığın ciddi bir hastalık olmadığını ancak önlem 

I alınmaması halinde ciddi bir tehlikelere yol aça- 
I bileceği bildirildi.

Fıtığın, bağırsak düğümlenmesi, gangen vakası 
i gibi tehlikesinin yanı sıra kısırlığa da neden oluyor.

Fıtık, kanalı içerisinde bulunan bağırsakların 
■ sıkışmasıyla aynı tarafta bulunan yumurtalık zarar 
I görür. Bu nedele zarar gören yumurtalıklar da 
■ ileride kişide kısırlığa sebep olabilir.

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

155
156
5131055
51.31879
5131206

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

Uludağ Turizm
Aydın Turizm

5131051
5131052
5131053
5132954
5131028

ULAŞIM
5131212
5132077

Hastaneler
Devlet Has 
SSK Hastanesi 
Mer. Sağ. Ocağı

Körfez Taksi' 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi

5139200
5132329
5131068

TAKSİLER
5131821
5132467
5133240
5132324

Resmi Daireler
TEK Arıza 
TEK İşletme 
Turizm Der. 
Spor Sah. 
Orm. Bol. Şf.. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Eğt. Mrk. 
Halk Kütüp. 
As. Şb.
Karayolları 
Liman Bşk. 
Mal Md. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Sic. Md. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Da. Md. 
İlçe Tar. Md. 
İlçe 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) 

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

Deniz Otobüsü

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su İşletmesi 
İtfaiye 
Muhasebe M. 
Yazı İş. M d.
Su Arıza

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 
Özgaz 
Tekgaz 
Ocakgaz
Ergaz 
İpragaz 
Habaşgaz 
Likit gaz 
Yeni Llkltgaz 
Alevgaz

Gemlik'te

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 (iş günleri) 
07.30-09.10-10.45 

13.00-14.30-16.00-17.30-19.00-20.30

513 12 95
514 1700
513 16 37
513 16 37
513 88 43
513 22 59
513 45 46
514 28 41
513 65 00
513 40 95

sinema günleri:

AİLE SİNEMASI
Bu hafta :
“CASİNO”

Tel: 513 13 29

olmaları gereğine işaret 
eden yetkililer şöyle devam 
etti:

"Bunlar, öğretmenin 
öğrenciye karşı sergileye
ceği tutumun ana çizgi
lerini oluşturursa öğrenci 
davranışlarında olumlu 
yönde değişmeler sağla 
nabilir. Bununla birlikte iyi 
bir öğretmen, öğrenci 
davranışlarını analiz edip, 
kendi tutumunu ona göre 
sergilemelidir. Bu sayede 
öğrenci ile öğretmen 
arasında etkili bir iletişim 
kurulabilir."

Çocuklarla sağlıklı 
iletişim kurmanın yolunun 
onları dinlemekten, iç 
dünyalarını anlamaktan, 
yargılamayan bir ses 
tonuyla sözlere dökülerek 
açıklanmalı, olumsuz 
davranışta bulunan öğ’en- 
cilere gösterilen tepki 
aşağılayıcı olmamalıdır. 
Öğrencilere farklı öğrenme 
yöntemleri sunulmalıdır. 
Bunların başarılması da 
öğretmenlerin iyi yetişti 
rilmesi ile mümkündür.
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AĞACINDAN SATILIK ZEYTİNLİK
Orhangazi Bursa yolu üzerinde 

(fabrikamız yanında) bulunan 1300 ağaçtaki 
zeytin mahsülü, dalında kapalı zarf usulüile 

satılacaktır.
Teklif verme süresi 5 Kasım 1996 günü saat 

18.00’e kadardır.
Tekliflerin KDV hariç tutularak yapılması 

gerekmektedir.
Şirketimiz satışı yapmakta ve dilediğine verip 

vermemekte serbesttir.
Firma :
KAV Orman Sanayii A.Ş. Orhangazi
Tel: 573 22 00 - 6 Hat

Annelere uyarı

Gemlik Turizm ue Tanıtma Derneği
“Eski Gemlik Enleri” Konulu Fotoğraf Yarışması

Annelerin çocukların beslenme 
çantalarına yağlı yiyecekler 
koymaması istendi.

Toplu yaşanılan yerlerde ve 
özellikle ilkokul öğlencileri arasında 
sorun haline gelen "bit" ile 
mücadelede ilk kuralın, temizlik 
olduğu bildirildi.

Anne ve babaların evde, 
öğretmenlerin okulda çocuklara 
mutlaka temizlik alışkanlığı 
kazandırmaları, her fırsatta, her 
derste el yıkamanın önemini 
anlatmaları gerektiğini belirten 
yetkililer, "çocuk, sokaktan eve 
geldiğinde, tuvaletten çıktıktan 
sonra ve yemek öncesinde ellerini 
bol suyla-sabunlaması gerektiğini 
bilmeli” diye konuştular.

Uzun tırnakların, temizlik 
alışkanlığını yeterince
kazanamayan çocuklarda
enfeksiyon hastalıkları için ortam 
hazırladığnı vurgulayan yetkililer 
şöyle devam ettiler:

"Çocukların beslenme 

çantalarına yağlı gıdalar 
konulmamalı. Yağlı gıda koyup, 
yanına sabunlu bez veya sabun 
bırakmak, temizlik için yeterli değil. 
Çocuk, yağlı gıdayı yedikten sonra, 
ellerini sabunlamadan başını 
kaşıdığında, bit için uygun ortam 
oluşmaya başlar.

Yağlı yiyecekler, bitlenme için 
zemin hazırlar. Beslenme 
çantalarına, yağsız gıdalar, meyve 
veya haşlanmış patates gibi 
yiyecekler konulmalı. Okul 
yöneticileri, beslenme çantalarını 
kontrol ederek, yağlı gıdanın okula 
getirilmesinii yasaklamalı.

Yıkanmayan , az. taranan saçlar, 
kirli giysiler ve ellerin saça 
sürülmesinin, kan emerek beslenen 
bitin, aradığı ortam olduğunu, 
başında veya vücudunun her hangi 
bir yerinde bit olan çocuğun 
gelişmesinin ve başarısının düzenli 
olamayacağını sözlerine ekledi,

Gemlik ve Havalisinde bulunan, kendine 
özgü mimarileriyle dikkat çeken evlerinden 
birçoğu maalesef bugüne kadar 
korunamamış 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 ve havalisinde 

bulunan eski evlerdir.
KAPSAM :
Gemlik ilçe merkezi, Armutlu İlçesi, 

Umurbey, Cihatlı, Şahinyurdu, Büyük ve 
Küçük Kumla, Kapaklı, Narlı, Fıstıklı, Hayriye, 
Haydariye, Selimiye, Mecidiye, Kurşunlu, 
Gençali, Kurtul; Engürücük, Muratoba, 
Şükriye, Fevsiye, Fındıcak, Hamidiye, Katırlı, 
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 Derneği" üyeleri ve onların birinci 
derecede yakınları dışında profesyonel 
sanatçılarına açıktır.

2. Yarışmaya daha evvel başka bir 
yarışmada 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 
yacaktır. Eserlerin isimleri ve sanatçının adı 
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 Derneğ'ne 
aittir.

7. Fotoğraflar muhafazalı bir zarfta elden 
veya posta yolu ile gönderilecek, fotoğraflar 
ile birlikte yarışmacının; adı, adresi, telefonu, 
fotoğraf ebadı ve sayısı muhakkak 
belirtilecektir.

8. Ödül almayan ve satın alınmayan 
fotoğraflar yarışma başvuru formunda 
belirtilen adreslere 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 

belirtilen kuralların hepsinin kabul edildiğini 
belgelemektedir.

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

IG^la,ım 
L-mMûdurlu 
KtfGenelKı 
»'da Uç 
içoğunluk sa 
jlKosml^ög

IHı/n üyelerin

Mali Müşavir 
Teoman Ekim............. Avukat
Necati Kartal.................... İşadamı
ÖDÜLLER : 
Birincilk 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 Yarışmanın ilanı 
25.10.1996 Son katılım tarihi 
02.11.1996 Değerlendirme 
04.11.1996 Sonuç ilanı 
09.11.1996 Sergileme ve ödül töreni ■] 
31.12.1996 Fotoğrafların geri gönderimi

GÜNDEM: 
||. Açılış ve s 
h Divan leş

3- Yönetim
Lnokunmc 
h-Yönetim
5-Yeniyör 

16-Dilek ve

VERİ

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
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I Maliye E 

■e, ilgiliye 
[edilecek ç 
damga ve 
iiozkonusı

GEMLİK TURİZM VE TANıTMA DERNEğl 
“ESKİ GEMLİK EVLERİ” KONULU 

FOTOĞRAF YARIŞMASI 
KATILIM FORMU 1996

FAX :TEL : 

İMZA

Dış çerçeveden banacak ı 
’sutunuda,

1997 yılı yaklaşıyor!
Türkiye’nin en kaliteli duvar takvimleri 
ve eşantiyonlarını sizler için sunuyoruz

damga ve 
tutar ise o 
sütununa y

Bel

Gelin görüşelim 
Telefon edin biz gelelim

KÖKJEZ OJSE^c
Matbaacılık-Yay incilik- Reklamcılık ve Tanıtım Hizmetleri 

Gazhane Cad. Fikret Oto Elektrik yanı No : 51/A GEMLİK
Tel : 513 17 97 Fax : 513 35 95
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10 EVİÜI 1996 Salı

22 Ekim 1996 Salı Gemlik KÖRFEZ Sayfa: '6

Belediye Meclisi ekim ayı toplantıları sürüyor.

YENİ BİR ATILIM DAHA Mecliste zam yağdı-_______.....

“Kart yapımında mükemmeli arayın”
O Fatura Kartı O Üye Kartı O Kulüp Kartı

O Garanti Kartı O Personel Kartı O Ziyaretçi Kartı 
O İndirim Kartı O Nüfus Cüzdanı Kaplama O Kimlik Kaplama 

''Çağı yakalayan Üretim"
Gazhane Cad. No : 51/A GEMLİK Tel: 5131797

L E fil A (İL Aî( A L ı p A C A k T ıR
' • .-i: ’ İS?B

-Düz Makinacılar
-Overlokçular
-Konfeksiyonda yetiştirilmek üzere 
17-25 yaş arası bayan
Elemanlar alınacaktır. Müracaatların 
aşağıdaki adresimize yapılması rica

NOT ALINIZ I.»...
YENİ FAKS

NUMARAMIZ
Tel: 513 35 95

KÖRFEZ

MEZARLIKLAR ZAMLANDI
Geçtiğimiz hafta 

yapı|ân Belediye Meclis 
toplantısında mezarlık fiy
atları da zamdan nasibini 
aidi, '

1996 yılında 2x1 m2;si 4 
mi.lyon lira olan bir 
mezarlık 8 milyon liraya 
ç 1 k d r 111 r k e n; i n ş a a't I â'r a' 
arazöz ile su. verme 2 mil 
yon, yabancı bandıralı 
gemile're su verme 4 mil’ 
yön,' Bor usan'da ki 
yabancı ' " bandıralı 
gem,ilere su verme 5 mil 
yon lira oldu.

! • Asfalt ve beton açma 
metretülü 800 lira, traktör, 
kiralamanın saati 1 milyon. 
500 bin lira, eder ye 
kepçenin saat: 4 milyon 
I İraya çıka r 111 r ke n, i İç e 
merkez cadde ve yolları
na bez afiş asma, süper 
zam gördü. Da.ha önce 
sepetli araçlarla bez 
asımı 400 lira iken, ilçenin 
görüntüsünü ! ' çirkin- 
leştirdiği gerekçesiyle bu 
fiyat 5 milyon . liraya' 
çıkarıldı. .

Belediye itfaiye ekip
lerinin baca temizleme işi 
ise 30 bin liradan 1 00 bin 
liraya, fosseptik boşaltma' 
6 milyon lira, işyeri açma 
bedeli m2 si 20 bin liraya,

çim biçme makinasının I 
saati ise 500 bin lira olarak i 
kabul edildi. •

SU DA ZAMLANDI
I' Meskenlerde ayda 25 i 
m3'e kadar tonu ,10 bin ' 
lira olan su harcamaları i 
15 bin liraya, 25 m3'teh i 
sonrasi 15 bin liradan 25 i 
bin liraya, ticarethaneler î 
de 25 m3'e kadar su har- i 
cama 20'bin lirddan 30 i 
b i n lira ya, .25 m 3' t e n , 
fazla sİ 3 5, bin lirddan- 40 \ 
bin liraya yükseltilirken, i
okullar harcanan 
bedeli, yine 3 bin 
olarak bırakıldı.

OTOBÜS ZAMLARI
Belediye

olunur. CBC
Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. 
Gemiik-Bursa 19.Km. Yolu 

Ovaakça / BURSA
TEL : 2671400 (15 Hat )

OFSET
GEMLİK KÖRFEZ 

GAZETESİ

KAYIP
Trabzon Maçka Nüfus 
Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüz
danımı, Bursa Trafik 
Şube Müdürlüğünden 
aldığım sürücü belge
mi kaybettim. 
Hükümsüzdür. .

RIİ ENGİN

su i 
lira ;

milyon liradan 3 mily® 
liraya yükseltildi. ’

Meclis otobüs kirala- 
ma fiyatlarına zam yaptı, I 

10 km'yb kadar uzak-' 
lıklar 2 milyon liraya, M 
km'yi kadar uzaklıklar 4 
milyon 500 bin liraya vMj 
sel t ildi.

Kantar tartı ücretllrj 
100 bin lirada kalırkeM 
belediye otobüslerinM 
yan tarafına reklam asma , 
metrekaresi 2 milyon 
liradan 3 milyon liraya?' 
çıkarıldı. .

' Otobüslerin için» 
reklam asma ise gündl 
50 bin liraya, ön tarafa

Meclisi i reklam asma ise 110 bil
toplantısında 5 ANAP' i lira oldu.
üyenin bulunmaması i 
muhalefetin mecliste i 
çalışmasını rahatlattı.

Şehir içi sivil bilet 10 bin [ 
liradan 15, bin liraya, i 
öğrenci 5 bin liradan i 
7bin 500' liraya, Gemlik i 
Bursa 48.500 lirdan 63'bin i 
500 liraya, asker ve öğren- i 
ci, 23 bin 500 liradan 33 İ 
bin 500 liraya çıkarıldı, i 
Gemsaz 40 bin liradan 50 i 
bin liraya, Engürücük. 1.5 i 
bin liradan 25 bin liraya, ; 
Kurtul 30 bin liradan 50 = 
bin liraya çıkarılırken i 
Bursa tam abonman 2 ;

DÜĞÜN SALONU
Gemlik

-ırKurtuluş sı 
ı Mustafa K

Belediye
Meclisi düğün, kına 
nişan, sünnet, dernek 
kongre ve toplantılar ile 
eğlence tertiplerinde, 
salon kira ücretlerine de 
yüzde 100 zarr 
yaparken, cuma 
cumartesi ve pazar gün 
leri akşamı salon ücreti? 
milyon 500 bin liradan 20 
milyon liraya yükseltildi. |

Belediye Meclisindi 
alınan tarife kararlar® 
Ocak 1997 tarihinden 
itibaren yürürlüğe giıecekl

SATILIK DAİRE
İstiklal Caddesi Kafoğlu 

Apt. 52/4’deki Daire 
sahibinden satılıktır.

Tel. 513 05 35

I dıslemsic 
I Dun İlçen 
' malanna 

sahip ça

| Türkiye 
İ yönetim
Cumhuriyet 
edilmesinin 
yıldönümü I 
yurtta goıkf 
kilde kuflanı

taıpozisyonj 
fflferf dağlık

Atoturkçu!
W'" -"" 
KKo; rec-
di

Itoe Başka 
irin ve genclil 
Mi halk top 
OT'Cumhuri]

KÖRJEZ OJSE'l
20 DAKİKADA BİLGİSAYAR SİSTEMLİ ACELE 

KAŞE VE MÜHÜR YAPILIR ' < »

Gazhane Cad. Fikret Oto Elektrik Yanı No: 51/A GEMLİK 
Tel: 513 17 97

BURSA 2000 - OLAY VE HABER 
gazetelerine vereceğiniz 

her türlü 
İLAN VE REKLAMLAR için bizi 

arayın
feCirtyfc.

BİR TELEFONUNUZ YETERLİ

İCORFEZ RckLAffl
Gazhane Cadde Beceren Apt. Altı,

No : 51/A'GEMLİK (Akmahlar Ticaret Ticaret arkası)
Tel : (0.224)513 1797 Fax : (0.224) 513 35 95

"«M

/ VE B AMME B ML
AHŞAP DOĞRAMA VE PRES KAPI SANAYİ ANADOLU SİGORTA A.Ş.

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

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

ödeme - Anlaşmalı oto servislerimize müracatınız yeteri)
GEnîy BİLGİ Ve rlYATLARıfilıZ Idn Bili TELEFOnUnbT YETERLİ

NUMAN SİGORTALTD.ŞTİ.
JVuman Dulsun 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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ELEMANLAR ARANIYOR
I - MÜHENDİS /TEKNİKER /MESLEK YÜKSEK OKULU SANAT OKULU

METALÜRJİ, KİMYA, ELEKTRONİK, MAKİNA, BÖLÜMLERİ MEZUNLARI

II - BÜRO :
İNGİLİZCE veyaALMANCA konuşan ve yazan büro elemanları

III - MUHASEBE :
Ön Muhasebe İşlevlerinde çalışabilen Ticaret Lisesi Mezunu 
elemanlar aranmaktadır, ilgilenenlerin 513 30 54 nolu telefona 
müracaat etmeleri rica olunur. 

Devlet şeklimizin cumhuriyet oluşunun 73. yıldönümü bugün tüm yurtta kutlanıyor

Kurtuluş savaşından sonra kurulan Türkiye Devletinin yönetim biçiminin büyük kurtarıcı 
Mustafa Kemal Atatürk tarafından Cumhuriyet ilan edilişinin 73. yıldönümünü tüm yurtta, 
dış temsiciliklerimizde ve Kuzey Kıbrıs’ta büyük törenlerle kutluyoruz.
Dun İlçemizde saat 13,oo de Atatürk Anıtı önünde başlayan Cumhuriyet Bayramı kutla
malarına bu yıl ilk kez çok sayıda kadının katıldığı gözlendi. Kadınlarımız laik cumhuriyete 
sahip çacaklarını dile getirdiler.

Türkiye 
yönetim 
Cumhuriyet 
edilmesinin

Devletinin 
biçiminin

73.
yıldönümü bu yıl tüm 
yurtta görkemli bir şe 
kilde kutlanıyor. Büyük

şehirlerde yapılacak kut-

lerinin kanlı eylemlere, 
girişmemesi için önlemler 
alınırken, ilçemizde de 
73. yıl kutlamalarına dün 
saat 13.oo de Atatürk

Kompozisyon yarışmalarında der eceye girenlere 
ödülleri dağıtıldı.

Atatürkçü Düşünce 
Derneğinin yeni lokali açıldı

Atatürkçü Düşünce Derneği Gemlik Şubesinin 
Kordon Apartmanı altında kiraladığı yeni lokal dün 
İlçe Kaymakamı Orhan Işın tarafından hizmete 
açıldı.

Açılış törenine Kaymakam, Garnizon Komutanı, 
Belediye Başkanı, siyasi partilerin ilçe başkanları, 
kadın ve gençlik komisyonları, öğretmenler ve ka 
labalık halk topluluğu katıldı. Açılış töreninden 
sonra “Cumhuriyet ve Atatürk” konulu kompozis 
yon yarışmasında dereceye giren eserlerin sahip
lerine ödülleri verildi.

HAFTAYA BAKIŞ
O Kadri GÜLER

Bizler Cumhuriyetle gözlerimizi dünyaya açtık.
Doğumumuzdan bu yana tüm yaşamımızda: 

cumhuriyetin erdemleriyle yaşadık, onun Türk 
İnsanına sunduğu onuru tattık.

Birinci dünya savaşından yenik çıkmış bir 
imparatorluğun, Sevr ile parçalanmasına seyirci 
kalmayan Mustafa Kemal ve arkadaşlarının 
başlattıkları Büyük Kurtuluş Savaşından yengi ile 
çıkılması sonucu kurulan devletin Türkiye Büyük 
Millet Meclisince 29 Ekim 1923 günü Türkiye 
Cumhuriyeti adını alması, dünyada şok etkisi 

, yaptı.
600 yıllık koca OsmanlI imparatorluğu'nun 

[sonu olan ve ardından saltanatın, hilafetini 
kaldırılmasıyla devam eden yenilikler, Türk insanı-- 
na insan olma, birey olma erdemini kazandır-; 
manın yollarını açtı Cumhuriyet.
, Devletin bir sülale, bir aile veya bir grup; 
tarafından değil, halk tarafından yönetilmesini, 1 
halka demokrasiyi getiren rejimin adı olan 
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 73. yıldönümünde 
mutluyuz.

Mustafa Kemal'in kişiliğiyle biçimlenen 
Cumhuriyetimizin en büyük özelliği laik, 
demokratik, devrimci, halkçı olmasındandır.

Ne yazık ki Mustafa Kemal'in Cumhuriyet 
r Devleti için hedeflediği Çağdaş 'Medeniyet 
। düzeyine 73, yılda erişemedik.

Onun bıraktığı emaneti kimi yere düşürdük, 
I laik cumhuriyeti zedeledik. Manevi huzurunda 

taklyye yapanları, O'na Deccal diyenleri 
I Cumhuriyet hükümetine taşıdık.

Garnizon Komutanı,

r Belediye Meclisi Ekim toplantısında bütçe kabul edildi.

1997 bütçesi
726 milyar
963 milyon lira

törenle başlandı.
Atatürk Anıtına çelenk- 

lerin konmasından sonra 
saygı duruşunda bulunul
du, daha sonra ise gön
dere Türk bayrağının çe 
kümesiyle İstiklal Marşımız 
birlikte söylendi.

Bu yıl Atatürk Anıtı 
önünde düzenlenen tören
lere ilk kez kadınların 
yoğun1 bir şekilde katıl
maları dikkat çekti.

Bugün Cumhuriyet 
bayramı törenlerine ilçe 
stadında resmi programla 
devam edilecek.

Saat 08.30 da 
Kaymakamlıkta kutla
maların kabul edilmesin
den sonra stada gidilecek. 
Burada Kaymakam, 
Geceye Guvernör Ayhan 
Özdemir de katıldı

Gemlik 
Rotary 
Kulübü 
Asamblesini

Belediye Başkanının halkın, 
okulların, kurum ve kuru
luşlarının bayramlarını kut
lamasının ardından İstiklal
Marşı göndere
bayrağımız çekilecek.

Daha sonra İlçe 
Kaymakamı Orhan Işın, 
günün anlamını belirten bir 
konuşma yapacak.

Kaymakamın konuş
masından sonra, günün 
anlamını içeren şiirler 
öğrenciler tarafından oku-

Belediye Meclisinin 
ikinci Ekim ayı toplantısın
da 1997 yılı gelir-gider 
bütçesi ele alınarak 
görüşüldü.

Bütçe Komisyonunca 
hazırlanan raporun ele 
alındığı toplantıda 1997 yılı 
bütçesi 726 milyar 963 mil 
yon lira olarak kabul edildi.

Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, tahmini 
bütçenin gerçek verilerle

hazırlandığını ve denk 
bütçe olduğunu söyledi.

Yeni gider bütçesinde 
Belediye Avukatının maaşı 
brüt 50 milyon liraya 
çıkarıldı. Personel giderle 
rine 211 milyar 600 milyon 
lira, yapı tesis ve büyük 
onarımlara 129 milyar 270 
milyon lira, transfer harca
malarına da 242 milyar 536 
milyon lira ayrıldı.

Haberi sayfa 3'te

nacak. Cumhuriyet
koşusunda derece alan 
öğrencilere armağanları 
dağıtılacak. Geçit törenin
den sonra ise statdaki 
bayram bitecek.

Gece fener alayı 
düzenlenecek.

Oda
aidatları
31 Ekim’

yaptı kadar

1. Gönül Birliği gecesi eğlenceli geçti.

DYP’lilerin
Gönül Gecesi

Doğru Yol Partisinin 
geçtiğimiz hafta Milton 
Aile Gazinosunda yap
tığı "1. Gönül Birliği 
Gecesi” ile partililer 
biraraya gelirken, 
Adalet Partisi ye Doğru 
Yol Partisine hizmet 
etmiş, eski İlçe 
Başkanları, Belediye 
Başkanlarına şükran

plaketi verildi.
Milli Savunma Bakanı 

Turhan Tayan, İl Başkanı 
Mehmet Gazioğlu ile İl 
Yönetiçilerinin de 
katıldığı gecede, 
plaketlerin dağıtılmasın
dan sonra müzik 
eşliğinde doyasıya eğle
nildi.

Haberi sayfa 3 'te

Gemlik Rotary Kulübü 
1996 yılı Asamblesini, 2440. 
Bölge Guvernörü Prof. Dr. 
Ayhan Özdemir'in katılımı ile 
yaptı.

Geçtiğimiz hafta Tibel 
Otel Rufunda yap,ilan asam
blede, Rotary Kulübü komite 
başkanları 1996-97 yılı 
içinde yapacakları çalış
maları dile getirdiler.

2440. Bölge Guvernörü 
Prof. Dr. Ayhan Özdemir de 
yaptığı konuşmasında, 
rotarynin topluma yaptığı 
hizmetlerin azımsanama 
yacağını, bu yıl bölgesinde 
sakat gaziler için nokta büfe 
projesi, sokak çocukları, 
rehabilitasyon merkezi ve 
bakımevinin İzmir ile Bursa 
da yapılmasını projelerini 
gerçekleştireceklerini söyle
di.

Rotary'nin laik
cumhuriyete-büyük önem 
verdiğini de belirten 
guvernör Özdemir, 50 
cumhuriyet kartpostalı 
bastırılarak, en büyük milli 
bayramın , dini bayramlar 
ve yeni yıl da olduğu gibi 
kutlanmasının başlangıcını 
yaptığını tümrotaryenlerin 20 
şer kişiye cumhuriyet bayra - 
mı kutlama kartı gönderdiği
ni söyledi.

ödenecek
Gemlik Ticaret ve 

Sanayi Odası
Başkanlığından yapılan 
açıklamada 1996 yılı Oda 
munzam aidatı ile yıllık 
aidatlarının 31 Ekim 1996 
günü mesai saatlerinin 
bitimine kadar oda vezne
sine veya banka hesapları
na Yatırmayanların cezalı 
Ödemeye tabi tutulacağı 
bildirildi.

Haberi sayfa 3'te

Mehmet Dinç’ten 
Eğitime katkı
ANAP Belediye Meclis üyesi 
Mehmet Dinç, bu yılda 
eğitime katkılarını sürdürü
yor, 
Ata İlkokuluna soba , 
Küçük Kumla İlköğretim 
Okulu öğrencilerine de diş 
fırçası ve diş macunu 
yardımı yapan Dinç, 
yardımlarını sürdüreceğini 
söyledi

TÜRK’ÜN ATEŞLE SAVAŞI
AKTI KAN, GÖZYAŞI
MEHMET’İM DİKTİ BAŞI
HÜRRİYETTİ OCAĞI, AŞI

KİMSE ALAMAZDI ONU ELİNDEN
KORKARMIYDI O DÜNYANIN YEDİ DÜVELİNDEN
VATANIM! BAYRAĞIM! DİYE ALDI
ŞEHİTLER KERVANINA KATILDI

GAZİLER İÇTİ, KANA KANA HÜRRİYETİ
KORUMAYA AND İÇTİ CUMHURİYETİ
YOK BAŞKASI, O BİR TANE
GÜCÜN YETMEZ, YIKMAYA, ZAMANE...

İnan
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KÖŞEMDEN
Yılmaz AKKILIÇ

C/nzf yorum
Necati Kartal

SİYASAL PARTİLER KRİZİ (4)

73’üncü yılda neredeyiz?
Atatürk, “Cumhuriyet fazilettir" 

demiş,
"Fazilet" sözcüğü, ansiklopedil

erde şöyle tanımlanıyor: “1 -İyi, güzel 
ahlak, erdem. 2- Değer, üstünlük. 3- 
Bilgi, hüner."

Atatürk "Cumhuriyet fazilettir" 
derken, kuşkusuz rejimin bütün bu 
nitelikleri içerdiğini belirtmek istemişti.

Peki "erdem"in var olabilmesi için 
önkoşul nedir?

Onu da Atatük'ün bir başka özde 
yişiyle açıklamak olanaklı, demiş ki:

“Bağımsızlık ve özgürlük benim ka 
raterimdir, ben milletimin ve büyük 
atalarımın en değerli mirası olan 
bağım sizlik aşkı ile yaratılmış bir 
insanım."

Yani öncülüğünü yaptığı 
"cumhuriyet" rejimini, bir bakıma 
“fazilet/erdem”le eşdeğer tuttuğunu 
belirtirken, karakterinin de "bağımsı
zlık" ve "özgürlük" tutkularının 
bileşkesi olduğunu özellikle vurguluy
or. Sonra bu niteliklerin, kendisine 
atalarından miras kaldığını söylüyor.

Evet özgürlük, ama nasıl bir özgür
lük?

Atatürk, bunun da yanıtını veriyor: 
"Tenkit ve münakaşa tamamen 
hürdür. Bu hürriyet, herkes tarafın-

30'lu yıllarda söylediklerinden bir- 
bölümü bunlar...

Denilebilir ki:
"Atatürk bunları söyledi de,uygu

ladı mı?"
Şu sıralar yaşı 30'larda veya 

40'larda, hatta 501erde kimi aydınlar
bu soruyu sı kça

dan, hiç kimsenin tesiri 
kendi kendine kullanılır.”

Bir önemli saptaması
"Özgürlük nedeniyle

olmadan,

daha var, 
doğan

bunalımlar ne denli büyük olursa 
olsun, hiçbir zaman fazla baskının 
‘sahte güvenlik’ten (dinginlikten, 
sükunetten) daha tehlikeli değildir” 
diyor.

Yani, “Baskı ve şiddetle sağlanan 
güvenlik aldatıcıdır, yanıltıcı ve 
tehlikelidir” demek istiyor -ne var ki, 
'12 Eylül’ün gardrop Atatürkçüleri 
O’nun bu özdeyişlerini ya bilmiyor
lardı, ya da bilmemek işlerine geliy
ordu-.

Özgürlük, boyutları çok geniş bir 
kavram. Ama gözden ırak tutulma
ması gereken, olmazsa olmaz bir 
önkoşulu var: “İfade”, ya da 
günümüzdeki yaygın kullanımıyla 
“düşünce" veya “basın" özgürlüğü...

Bakın ne demiş bu konuda 
Cumhuriyetin önderi:

"Basın özgürlüğünden doğacak 
kötülükleri ortadan kaldıracak etkili 
yöntem, asla geçmişte sanıldığı gibi 
basın özgürlüğünü sınırlayan 
engeller değildir. Tam tersine, basın 
özgürlüğünden doğacak sakın
caların giderilme yöntemi, yine biz
zat basın özgürlüğüdür."

Ve de Atatürk, laikliği özgürlüklerin 
güvencesi sayıyor; bu konuda da 
şöyle diyor:

“Bir devletin temeli uluhiyyet (tan
rısallık) fikrine, ilahi iradeye 
dayandıkça, o devlette her hak 
Allah’ın vekilinde ve peygamberin 
halifesindedir. Ferdin (bireyin/kişinin) 
hakkı, mevzu-u bahs (söz konusu) 
değildir.”

Evet "Cumhurlyef’in kurucusunun, 
öngördüğü rejimle ilgili olarak 1920'11,

soruyorlar.Yaşamakta olduğumuz 
ekonomik, toplumsal ve siyasal 
kökeninde “Cümhuriyef’in kuruluşun
daki bir takım aksaklıkların bulun
duğunu öne sürüyorlar

Onun için “İkinci Cumhuriyef’e 
yönelmek gerektiğini savunuyorlar...

Örneğin Mustafa Kemal'in 
1923'ün ocak ayında İzmit'te, 
Kürtlere "yerel özerklik" verilebile
ceğinden, bunun yürürlükteki 
Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'na 
(anayasa) aykırı olmadığından söz 
ettiğini, ama üç yıl, sonra Takrir-i 
Sükun Kanunu'nu çıkartarak özgür
lükleri askıya aldığını söylüyorlar.

Doğrudur! Doğrudur da, o 
dönemde İngilizlerin -Lozan’da 
kararlaştırılmış olmasına karşın- Irak 
sınır anlaşmasını bir türlü imzala
maya yanaşmadıklarını, tersine 
Güneydoğu'da tehlikeli bir "gerici- 
milliyefçi" ayaklanmayı güdüledik- 
lerini ıskalıyorlar.

Gösterilen “hedef”!, var olan 
koşulların “dayatma"sından soyutla
maya yanaşmıyorlar.

Oysa geçen cuma gecesi 
crtv'deki "Siyaset Meydanı"nda 
Yaşar Kemal bu zorunluluğu bir çır
pıda özetleyiverdi:

“Mustafa Kemal, bir ulus yarat
mak zorundaydı” dedi...

Peki biz Atatürk'ten sonra ne yap
tık?

Her konuda O'nun öngördüğü, 
O'nun hedef gösterdiği hedefin 
gerisinde kaldık. Yetmedi; bir 
zamanlar O'nun söylediği ve bizim 
hiç sıkılmadan “sansür" ettiğimiz söz
leri veya benzerlerini yineleyenleri, 
DGM'lerde yargılayıp mahkum ettik.

Bu arada ADD'leri basın duvar
larına “Ya şeriat, ya ölüm" yazanlara 
ortam hazırlamayı da' ihmal 
etmedik. Oysa Atatürk, "Bu gibi 
insanlar, kendi itikad ettikleri gibi 
itikad etmeyen kimseleri istedikleri 
gibi ezemezlerle, kendilerini cen
derede hissederler" diye taaa 
1930'larda uyarmıştı bizi!

Ama biz, “iktidar” hırsımıza 
"demokrasi" kılıfını geçirerek, adım 
adım buralara geldik’. 1980 
öncesinde Cumhuriyet Alanı'nda 
düzenlediği mi tinglerde kıçını 
Heykel'e dönerek nutuk atmayı 
marifet, sayanları gaflet Ve dalalet 
ve hatta hılanet içlinde iktidara 
taşıdık...

Özcesi az gittik, uz gittik.,,
Bir de dönüp geriye baktık ki, 73 

yıl sonunda "Uygar dünyanın ayı
pladığı ve Atatürk'ün DGM’lerde 
yargılandığı ülke" konumuna 
gelmişiz!..

Siyasal Partilerin Evrimi:
Tarihçilerin incelemelerinde dikkate 

alınması gereken bir önemli özellikte, 
siyasal yaşamın genişleme ve daral
ma evrelerinden oluştuğudur.

Bu evrelere bağlı olarak siyasal par
tilerde de bir çoğalma ve azalma 
görülmektedir. Çünkü her genişleme 
sürecinde "yeni toplumsal güçler 
parti sistemine dahil olurken", her 
daralma veya baskıcı süreçlerde 
"yeni toplumsal unsurların bir kısmı 
parti sisteminin dışına itilmektedir."

Türkiye'de bu gelişme' ve daralma 
dönemlerini Tarihçi Dankvvart Rustovv 6 
evreye ayırmaktadır.

1908-13 genişleme, 1913-18 daralma, 
1918-23 genişleme, 1923-46 daralma, 
1946-54 genişleme; 1954-61 daralma, 
1961-71 genişleme, 1971-74 daralma, 
1974-80 genişleme, 1980-83 daralma, 
1983 dönemi, sonrası genişleme 

evresi olarak değerlendirilebilir. -
OsmanlI Devletinden günümüze 

nitelik, politikalar, parti modelleri Ve 
toplumsal güçler açısından 6 ayrı 
siyasal evre tespit edebiliriz.,

1 - Birinci meşrutiyet dönemi:
"Savunmacı modernleşme” olarak 

adlandırabileceğimiz bu dönemde, 
bu gün anladığımız anlamda partiler 
yoktu.

Sürece damgasını vuran düşünce, 
bürokrasiden çıkmış olan bir kısım 
aydının Avrupa tipi kurumlan 
OsmanlI'ya getirme iddiası idi. 
Parlemento , iç siyasal dinamik ve 
buna uygun siyasal örgütlenme 
olmadığ için bu anlamda dış kökenli 
bir olarak adlandırabileceğimiz "Yeni 
OsmanlI Cemiyeti" (1865) bir kadro 
örgütlenmesiydi. 1877'den sonra 2. 
Abdülhamit'in meclisi fesh etmesiyle, 
Genç OsmanlIların yerini Jön Türkler 
alır. Jön Türk hareketi -bahsettiğimiz 
anlamda- Genç OsmanlIlar gibi dış 
kökenli bir hareket değildir. Daha çok 
"OsmanlI içinde elit çatışması” özellik
lerini verir.

Ana tema olarak "savunmacı mo 
dernleşme" çizgisinde ■ortaya çıkan 
Jön Türkler, "Batı’yla baş edebilmek 
için batılılaşma" stratejisini ortaya 
atıp, askeri tıbbiye öğrencilerince ilk 
örgütü olan "İttihat-ı Osmani"yi kurdu
lar.

2. Abdülhamit panistlamist bir 
çerçevede "monarşi ile batı kurum- 
larının getirilmesini" savunurken, Jön 
Türkler "meşruti monarşi yoluyla batı 
reformlarının yapılmasını" savunuyor
lardı.

ve Rumeli Müdafai Hukuk cemiyeti 
en önemli partidir. Sivas kongresi bu 
partiyi açığa çıkarmak yanında "her 
türlü fırkacılığın reddi ile misakı milli 
etrafında birleşme" kararını da çıkarır. , 

Çeşitli toplumsal kesimlerin 
içerisinde yer aldığı bu parti, temel 
olarak iki ayrı görüşün oluşumundan 
ortaya çıkmıştır. Halk fırkası olarak 
adlandırılan ve yönetici elitten gelen 
“inkılapçı" M. Kemal'ler ile “hilafet ve 
saltanafın sürdürülmesinden yana 
olan eşrafın bir kısmı ile ulema elit
lerinden oluşuyordu. (Ancak bu nok
tada tek parti iktidarına ve anti
demokratik uygulamalara karşı çıkan, 
daha çok 1. mecliste 2. grup olarak 
kabul edilen “bir elit muhalefetinden! 
söz eden tarihçiler vardır. Ancak bu 
grup partileşmediği ve karanlıkta 
kaldığı için somut olarak ele alamıyo-
rum, konu içinde ara
değineceğim.)

1923 kongresinde ikinci kesimin 
mecliste tasfiyesiyle, tek parti yöneti
minin oluşmasına doğru önemli biri 
adım atılmış oldu.

Kurtuluş sava'şı sırasında ülkenin 
toplumsal veya siyasal gurupları ile 
çok önemli ittifaklar kurulmuştu! 
Merkez kenar çatışmasının değişik 
versiyonlarını izlediğimiz bu dönem 
oldukça zenginliklerle doludur.

Birinci olarak, işgalci emperyalistleri 
merkez kabul edersek, kenar sayılan 
mazlum milletlerin (yarı sömürge 
Türkiye'nin) bir bağımsızlık savaşıydın 
bu.

İkinci olarak, savaşa önderlik eden 
(yönetici bürokrat elit, eşraf elit ve 
ulema eliti) kadroların elit içi kav
galarıydı bu.

Bir üçüncü boyut ise, Osmanlınıni 
son dönemlerinden bu yana! 
savaşlardan yılmış (Ulusal kenar)! 
Anadolu halkı ile (Ulusal merkez) Turfl
Yönetici eliti arasındaki 
çatışmalar yumağıydı.

Bu anlamada ele

çelişkiler ve'

alacağımız

Pariste yapılan Jön Türk
kongresinde partinin ilk tohumları 
atmaya başlayan Jön Türkler de, iki 
ayrı örgütlenme ve devlet anlayışı 
gelişmeye başlamış, ilk bölünme ken - 
dini göstermiştir. Bu bölünme daha 
sonra Cumhuriyet Türkiyesi'ni şu ya da 
bu oranda etkileyecek bir bölünmey
di. Bir taraf devleti merkeziyetçiler 
(Ahmet Rıza), diğer yanda ademi 
merkeziyetçi ler(Pens Sebahattin) 
grubu oluşuyordu.

2- İkinci Meşrutiyet Dönemi:
Gerçek anlamda parti olabilecek 

örgütlenmelerin türediğidönemdir.
İttihat ve Terakki Fırkasının tama

men kontrolünde olan bu dönemde 
bir çok siyasal/muhalif parti kurulmuş, 
hatta bunların büyük bir bölümü 
Hürriyet ve İtilaf fırkası adında tek bir 
partide birleşmişlerse de "İttihat ve 
Terakkinin hakim parti olmasına ve 
hatta zaman zaman tek parti şeklin -
deki iktidarına" engel
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Gemlik’i çok 
seuiyoruz. 

Çocuklarımıza güzel 
bir Gemlik 
bırakmak 
istiyoruz

Gemlik Turizm ve 
Tanıtma Demeği

mamışlardır.
Mütareke döneminde ise İttihat ve 

Terakki kapatılmış, toplumda çok sayı - 
da parti kurulmuş ancak, iktidar fiilen 
işgalcilerin elinde olduğu için bu parti
lerin herhangi bir fonksiyonu 
olmamıştır.

3- Kurtuluş Savaşı Yılları ve tek parti 
dönemi:

Dönemin temel, sorunu ülkenin 
işgalci güçlerden kurtarılması, 
toplumu iki ayrı kanada bölmüştür, 
Savaşın biçimine de yansıyan bu 
ayrılıklar, esas olarak parti 1919 yılında 
Sivas Kongresinde kurulan Anadolu

merkez-kenar çelişki ve çatışması! 
ülkeyi tek parti dönemine götüren! 
nedenlerin başlangıcında gelir.

Toplumun bu derin çelişki ve çatış
ması, bir toplumsal gurup veya 
siyasal düşüncenin diğer gurup 
üzerinde tahakkümünü tesis etmeye.] 
götürür. Çünkü oluşacak olan devletin 
temel niteliklerine ilişkin farklılıkla 
toplumu iki ayrı kampa bölmektedir.

(Bu konuda ülkenin gerçeği olan 
■gurupların yada toplumsal yapılardan 
birinin tasfiyesinin doğru olup olmadığı 
veya ülkeye zarar verip vermediği 
hususlarına girmenin siyasal partiler 
incelemesi açısından ne kadar! 
anlamlı olabileceğini bilemiyorum.! 
Bence konunun biraz dışında olduğu! 
için tartışma konusuna dahil etmek 
istemiyorum.)

Ancak, batılılaşmaya yönelik 
reformlar, iktidardaki bürokratik 
/merkez lehine sonuçlanan derin 
çatışmaya yol açtığı, islamcı/kenar 
aleyhine tek parti sistemi ikame 
olduğu bir gerçektir.

Tek parti iktidarında (1924) Terakki 
perver Cumhuriyet fırkası ile (1930) 
Serbest Fırka denemeleri olmuşsa da: 
bu partiler, kısa bir süre sonra kendi! 
kurucuları tarafından kapatılmış olup, 
kuruluş nedenleri elit içi çatışma gibi 
gözükmektedir.

Yeni kurulan genç Cumhuriyet'© 
karşı olan tüm kesimlerin iktidardan 
uzaklaştırıldığı bu dönemde CHP,] 
sürecin tıkanmaya başladığı ve 
dünyanın çok partili sistem diye day
attığı bir dönemde, çok partili sisteme 
geçme kararı almış, CHP başkanı 
İnönü "milli şef" statüsüyle iktidar ve 
partileri kontrol edebilecek organizas 
yonları kuruyordu.

Bu dönemde gerek ülkede, 
gerekse dünyada artık büyük stratejik 
ve politik değişimler yaşanmaya 
başlamıştı ki, bu gelişmelerin 
Türkiye'yi etkilememesi düşünülemez^ 
di.

Bir yumuşak inişle geçilen tek partili 
dönemi ve sonrasını işlemek ve 
tartışmak üzere mutlu kalın.

Gemlik Be 
Kjtçesi 726 r 
yarak kabul er 
[ Belediye Me 
perşembe gur 
[gündemde t 
[gider bütçesi e

Belediye E 
(toplantıda yc 
lanan fahrî 

। gerçeklere yc 
' bütçe olduğı

Gider t
Avukatının m<

Fi. Gönüftrfç

Dİ
Gör.
Doğru Yol 
imlik ilçe leşi 
jnülbirhgi G 
»enledi.
hlilton 
mosu'nda 
;w gelen Dİ 
«luüerince eı

Sönül 
tasne
toa Be 
ta tayan, 
te Abdal

Baş 
filffl Avcı, 
sû ilçe Baş 
tel Yıldırım 
fiS vs eski p 
kMor.

lanın

ide bulur

boşlan lor 
iptali veridı

ifcj Ol

da

'•’ve
Ve

1 
S» ,.r’!



29 Ekim 1996 Salı Gemlik KÖRFEZ Sayfa : 3

I Belediye Meclisi Ekim toplantısında bütçe k

U1997 bütçesi
Belediye Meçlisi Ekim toplantısında bütçe kabul edildi Oda

aidatları
ı > tz? t ı-? io* .11^ JiM ı>r- B.' i. *41

Gonca YERLİYURT

ileîÖQV 

v*? 726 milyar 31 Ekim’

* M

Mbuİ
963 milyon lira

kadar
ödenecek
I?,Gemlik Ticaret ve

. 9'upolûJ Gemlik Belediyesinin 1997 yılı 
bütçesi 726 milyar 963 milyon lira 
olarak kabul edildi.
I Belediye Meclisinin geçtiğimiz hafta 
perşembe günü yapılan toplantısında 
gündemde bulunan 1997 yılı gelir 
gider bütçesi ele alındı.

Belediye Başkanı Nurettin Avcı, 
toplantıda yaptığı konuşmada hazır
lanan tahmini bütçe tasarısının 
gerçeklere yakın olduğunu ve denk bir 
bütçe olduğunu belirtti.

Gider bütçesinde Belediye 
Avukatının maaşı brüt 50 milyon liraya

çıkarılırken, zabıta ve itfaiye görev
lerinin mesai ücretlerinin 1997 yılında 
devletçe Ocak ve Temmuz ayı içinde, 
devlet memurlarına verilecek zam 
yuzdesi üzerinden hesaplanması, oy 
çokluğu ile kabul edilirken, Refah 
Partisi ile CHP'Iİ Gül Buçukoğlu karar 
olumsuz oy verdiler. RP'liler ve 
Buçukoğlu, mesai ücretlerinin müdür
lere 15 milyon, amirlere 14, 
memurlara, ise 13 milyon lira olarak 
arttırılmasını istediler.

Bando personelinin maaşları 
yeniden düzenlenirken personel gider-

Sanayi 
yapılan 
üyelerin 
mu (izam

Odası' ndan 
aç.ı klamada, 

yıllık aidat ile 
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t Gönül Krfiği gecesi eğteneeli geçti.

DYP’lilerin
Gönül Gecesi

I Doğru Yol Partisi 
(Gemlik İlçe Teşkilatı "1. 
Gönülbirliği Gecesi" 
düzenledi.

Milton Aile
Gazinosu'nda bir 
araya gelen DYP'liler 
gönüllerince eğlendi 
ler.

■Gönül Birliği 
gecesine Milli 
İSavunma Bakanı 
fîurhan Tayan, mil
letvekili Abdülkadir 
Cenkçiler, Gemlik 
Belediye Başkanı 
Nurettin. Avcı, DYP 
Gemlik İlçe Başkanı 
Yüksel Yıldırım ve
DYP'liler ve eski partili 
ler katıldılar.

Gecede, Adalet 
Partisi zamanından 
günümüze kadar çeşitli 
görevlerde bulunan 
eski partililere, 
belediye başkanlarına 
şükran plaketi verildi.

Burada konuşma 
yapan Turhan Töyan, 
partide geçmişten 
bugüne kadar hizmet 
verenleri hatırlamaktan 
mutluluk duyduklarını 
söyledi.

Turhan Tayan, daha 
sonra DYP Gemlik İlçe 
Başkanı ve AP. dönemi 
Kumla Belediye
Başkanı Yüksel 
Yıldırım'a plaketini 
verdi.

Geceye eski İlçe 
başkanı Abdullah 
Yenice 've Yavuz 
Alemdar katılmadı.

Plaket töreninden 
sonra DYP'liler, gecenin 
geç saatle rine kadar 
doyasıya eğlendiler.

Doğru Yol partisi 
Gemlik İlçe Teşkilatı 1. 
Gönül Birliği gecesinin 
ileriki yıllarda da 
geleneksel hale geti 
rileceği öğenildi.

leri 211 milyar 600 mil 
yon lira, yolluk giderleri 
1 milyar 99 milyon lira, 
hizmet atımlarına 20mil- 
yar 530 milyon lira, tüke
tim malzemeleri için ise 
50 milyar 350 milyon lira, 
demirbaşları 1 milyar 
560 milyon lira, 
malzeme tesisat ve taşıt 
alımlarına 62 milyar 10 
milyon lira, yapı tesisi ve 
büyük onarım giderleri 
için 129 milyar 270 mil 
yon, trafik için 242 mil
yar 536 milyon lira, per
sonel giderlerine 211 
milyar 600 milyon lira 
olarak kabul edildi.

Belediyenin gelir 
bütçesinde ise; vergi 
gelirleri 342 milyar 360 
milyon lira, vergi dışı 
gelirler 240 milyar 655 
milyon lira, yardım fon
ları. 1 43 milyar 947 mil
yon lira olmak üzere
gelir ve gider bütçesi 
726 milyar 963 milyon 
lira olarak kabul edildi.

Belediye Meclisi 1 
Kasım 1996 cuma günü 
imarla ilgili konuları 
ğorüşmek üzere' 
toplanacak.'

Kompozisyon yarışmalarında dereceye girenleje. 
ödülleri dağıtıldı.

Atatürkçü Düşünce Derneği 
yeni lokali açıldı

Belediye
Başkanının 
babası 
ameliyat

Atatürkçü Düşünce Derneği Gemlik-Şubesi,’' lokali 
dün yapılan törenle hizmete açıldı.

Dün saat 13.30'da Kaymakam Orhan Işın,;. 
Garnizon Komutan Kıd. Alb. Bilgi Günkent, Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı ve kalabalık bir davetli toplu
luğu tarafından hizmete açılan Atatürkçü Düşünce 
Derneği'nin yeni lokalinde konuşan Başkan Ali Aksoy, 
kapıların hiç kapanmayacağını ve Atatürk düşüncesi
ni taşıyan tüm yurtseverlere açık tutulacağını söyledi. 
Atatürkü ve onun düşüncelerini yaşatmanın bugün 
daha çok önem taşıdığını belirterek, "Atatürk ve 
Cumhuriyet" konulu kompozisyon yarışmalarında 
ödüllerini alan öğrencileri tanıttı. Birinci Anadolu. Lisesi 
öğencisi Derya Dinç, İkincisi Gemlik Lisesi öğrencisi! 
Fatma Kabasakallı, üçüncü Anadolu Lisesi öğrencisi 
Beyhan Yakan, dördüncü Uğur Kaner , beşinci 
Gökhan Mumcu, altıncı Gülten Bilesin oldu.

olacak
Bir süre önce bir kalp 

rahatsızlığı' geçirerek 
anjio olan /Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı'nın 
babası Haşan Avcı, 
ameliyat olmak için 
Uludağ Üniversitesi 
Kardiyoloji Bölümüne 
yatırıldı.

Perşembe günü 
ameliyat olması bekle
nen Haşan Avcı'nın 
başından Başkan Avcı 
ayrılmıyor.

öi taksitlerinin Ekim ayı 
sonuna kadar ödenmesi 
gerektiği hatırlatıldı.
? Ticaret ve Sanayi 
Odası Genel Sekreteri 
Agah Arda, basına yap- 
fîğpaçıklamada, 5590 
sayılı kanunun 25. mad
desi- gereğince yıllık ve 
munzam aidatlarının 
Mayıs ve Ekim aylarında 
^taksitle ödenmesi 
gerektiğini , ödenmediği, 
takdirde 6183 sayılı yasa 
gereğince gecikme 
zammı tahakkuk ettirile
ceğini söyledi.

Arda, "Üyelerimizin 
cezalı bir ödemeye 
düşmemeleri için aidat 
ve zam aidatlarının ikinci 
taksitlerini 31 Ekim 
akşamına kadar odamız 
meclisine veya banka 
(ardaki hesaplarımıza 
yatırılması gerektiğini 
önemle duyururum" 
dedi.

GENÇ KALMANIN 
PÜF NOKTALARI

Geçenlerde, “gençliğin püf noktalan” başlıklı 
bir yazı oküdum gazetede. 8 ana başlık altında 
toplanan bu püf noktalar hem uygulanabilirlik 
hem de gerçekçilik anlamında mantıklıydı. Bu 
püf noktalara dikkatinizi çekmek istiyorum.

1 - Stresi yenin :
Sürekli spor yapın, yeteri kadar uyuyun ve 

düzenli beslenin,
2- İçinizi boşaltın:
Sorunlarınızı en yakın arkadaşlarınıza anlatın. 

Çok sıkıntılı olduğunuzda or mana gidin ve içiniz
den geldiği gibi bağırıp-çağırın.

3- Güneşi sevin :
Depresyonların yüzde 10'u kış dönemlerinde 

yaşanıyor. Güneşli havalarda gezip dolaşın. 
Güneş., neşe hormonları olan seratonini artırır. 
Mümkünse güneşli yerlere gidip stres atın.

4- Gıdaya dikkat:
Aldığınız gıdaların neşenizle bağı olduğunu 

unutmayın. Örneğin çikolata gibi karbonhidratlı 
yiyecekler neşe verirken, proteinli gıdalar neşe 
hormonlarını düşürür.

5- Alkol almayın:
Alkol geçici bir süre neşe verir.' Ancak buna 

aldanmayın ve aşırı alkol almayın.
6- İşinizi ayarlayın :
İnsanın neşesi zamana göre değişir. Birçok 

insan öğleden sonra daha neşeli olur. Siz de ne 
şenizin arttığı zamana göre işlerinizi ayarlayın-.

7- Sık sık gülün :
Mizahı sevin. Kendinize ve yaptıklarınıza 

gülmekten kaçınmayın. Kahkaha atmaktan 
korkmayın ve kendinizi hiç sıkmadan sık sık 
gülün.

8- Öğle uykusunu önemseyin:
Çoğu az küçük bir öğlen uykusu insana zinde 

lik-ve neşe verir. Mümkünse öğleden sonra 
uyüyun.

Evet hepsi bu kadar. Genç kalmak için hiç de 
ağır bir bedel değil galiba...

hAr~An.fl SOHBET. ' ZT&EKCTVCO^UK

Tarih içinde Gemlik ve Havalisi
“HALKEVİ SAHNESİ “

Babam (İbrahim Turan Bursa) ve bir 
kaç yakın arkadaşı (Haşan Yılmaz Ant 
ile Hüseyin Taran gibi)'Halkevi kollarının 
üç numaralı şubesi olan “Temsil Kolu 
Çalışmaları" içinde alırlar yerlerini.

"Halkevi sahnesi bir milli kültür sah
nesi^ olarak, ortak çalışan, milli 
müdafaa için emek veren mücahitler
den sayılacaktır..."

Muallim Nedim Bey, Recep Peker'in 
ateşli bildirilenlerini tekrarlayarak 
dolaşıyor çarşı içinde, kahvehane 
lerde. . Gençliği birliğe, beraberliğe 
çağırıyor.
" "Bir muallim mektepteki vazifesini 

yaptıktan sonra işinin bittiğini sanıyorsa 
yanılıyordu. Saltanatta cumhuriyetin, 
irtica ile inkılabın, modern mekteplerle 
köhne medresenin, iyi vatandaşla kötü 
vatandaşın, şahsi menfaatlerin, miskin - 
ilk ve cehaletin kaçınılmaz sonucu 
fakirlik, namus dairesinde kazanılmış 
refahın, yeis ve bedbinlikle ümit ve 
nikbinliğin ve bunlar gibi daha sayıla
bilecek birçok konu halkevleri temsil 
mesaisine zemin teşkil edecektir.."

Ülke gazetelerinde talimatnameler 
neşrediliyor, bu talimatnameler 
Halkevlerine de geliyordu. Muallim 
Nedim birer ikişer dağıtıyorlardı 
gençlere bildirileri, Gazetelerde yazılar

çıkıyordu bu konuda, halkevleri dergi
lerinde yazılar çıkıyordu.

İşte Halkevi dergisindeki bir yazıdan 
। küçük örnek.

"Ankara'da beş günde altı bin 
kişinin seyrettiği AKIN Piyesi'nin temsilin
den denilen tecrübeye göre, mem- 
leketemizde en faydalı en tesirli vasıta 
temsildir.

Temsil şubesinde vazife olacak 
kadın ve erkek arkadaşlar belki en 
yorucu sahayı seçmiş olacaklardır. 
Fakat hizmetleri milli kültür ve milli yük
seliş tarihimizde zaman geçtikçe daha 
İyi takdir edilecek şerefli bir hatıra 
bırakmış olacaklardır".

Gemlikli gençler de ülkenin diğer 
yerlerinde olduğu gibi, yeteneklerine 
spor, içtimai yardım, Halk dersaneleri, 
kütüphanecilik ve Neşriyat Köycülük ve 
Sergiler gibi bölümlere kayıtlarını yap
tırdılar.

Can sıkıntısı ile ne yapacaklarını 
bilmeyen gençler artık kahvehanelerin- 
yararsız kalabalıklarından kurtulmuşlar, 
akşam kursları, gece provaları derken, 
kendilerini oyalayack yararlı alanlara 
doğru kaymaya başlamışlardı.

Artık yaşamlara bir renk, bir anlam 
gelmişti.

Haftaya “ Temsil Kolu"
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AĞACINDAN SATILIK ZEYTİNLİK
Orhangazi Bursa yolu üzerinde 

(fabrikamız yanında) bulunan 1300 ağaçtaki 
zeytin mahsülü, dalında kapalı zarf usulüile 

satılacaktır.
Teklif verme süresi 5 Kasım 1996 günü saat 

18.00’e kadardır.
Tekliflerin KDV hariç tutularak yapılması 

gerekmektedir.
Şirketimiz satışı yapmakta ve dilediğine verip 

vermemekte serbesttir.
Firma :
KAV Orman Sanayii A.Ş. Orhangazi
Tel: 573 22 00 - 6 Hat

Gemlik Turizm ue Tanıtma Derneği
“Eski Gemlik Euleri” Konulu Fotoğraf Yarışması

3İİI k0‘

KONGRE İLANI
Gemlik Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme İlçe Tarım Müdürlüğünü 

Destekleme Derneği'nin Kuruluş Genel Kurulu 14 Kasım 1996 pazartesi günü 
saat 17.30'da İlçe Tarım Müdürlüğünde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanmadığ 
takdirde ikinci toplantı 21 Kasım 1996 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Tüm üyelerimizin toplantıya katılması duyurulur.
Yö,netim Kurulu

GÜNDEM :
1- Açılış ve saygı duruşu
2- Divan teşekkülü
3- Yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporlarının okunması .
4- Yönetim ve denetim kurutlarının ibrası
5- Yeni.yönetim ve denetim kurullarının seçimi
6- Dilek ve temenniler.

Pekmezin yararları
Pekmezin enerji kaynağı olduğu 

kansızlığa, halsizliğe, zayıflığa ve ishale 
iyi geldiği, hızla kana geçmesi 
nedeniyle acil enerji ihtiyacının 
karşılanması açısından ideal besin 
olduğu bildirildi.

Pekmezdeki basit şekerlerin sindirimi 
gerektirmeden doğrudan kana enerji 
sağladığını belirten yetkililer pekmezin 
100 gramı yaklaşık 250-300 kalorilik 
enerji verir. 2 yemej< kaşığ pekmez 

bünye için değerli olan 2 miligram 
demir, 80miligram kalsiyum ve 58 kalori 
enerji içerir.

Kansızlığı * önleyen pekmezin,: 
çocuklar, işçiler, gebe ,ye emzikli 
anneler ile sporcular için çok yararlı 
gıda maddesi olduğunu vurğulayan 
yetkililer; kemiklerin gelişmesi ve sağlığı 
açısından gerekli kalsiyum yönünden 
zengin bir besin maddesidir diye 
vurguladılar.

Gemlik ve Havalisinde bulunan, kendine 
özgü mimarileriyle dikkat çeken evlerinden 
birçoğu maalesef bugüne kadar 
korunamamış 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 ve havalisinde 

bulunan 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, Engürucük, Muratoba, 
Şükriye, Fevsiye, Fındıcak, Harhidiye, 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 Derneği üyeleri ve onların birinci 
derecede yakınları dışında profesyonel 
sanatçılarına açıktır.

2. Yarışmaya daha evvel başka bir 
yarışmada ödül almış veya yayımlanmış 
fotoğraflar katılamaz.

3. Yarışmacı slyah-beyaz veya renkli 
fotoğraf ile en çok 4 eser ile katılabilir.

4. Fotoğraflar paspartolu , 18x24'den 
küçük ve 30 x 45 boyutundan büyük olma 
yacaktır. Eserlerin isimleri ve sanatçının adı 
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 Derneğ'ne 
aittir.

7. Fotoğraflar muhafazalı bir zarfta elden 
veya posta yolu ile gönderilecek, fotoğraflar 
ile birlikte yarışmacının; adı, adresi, telefonu, 
fotoğraf ebadı ve sayısı muhakkak 
belirtilecektir.

8. Ödül almayan ve satın alınmayan 
fotoğraflar yarışma başvuru formunda 
belirtilen adreslere 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 

belirtilen kuralların hepsinin kabul edildiğini 
belgelemektedir.

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................. işadamı
ÖDÜLLER : 
Birincilk 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 Yarışmanın ilanı 
25.10.1996 Son katılım tarihi 
02.11.1996 Değerlendirme 
04.11.1996 Sonuç ilanı 
09.11.1996 Sergileme ve ödül töreni i 
31.12.1996 Fotoğrafların geri gönderimi

Fotoğrafların teslim veya gönderi adresi 9
Gemlik Halk Sigorta Acenteliği,
Hüseyin Ekim
Demirsubaşı Mah. Fırın sok. 1/1
16600 Gemlik- Bursa
Tel : 513 86 64 Fax : 513 88 64

GEMLİK TURİZM VE TANıTMA DERNEğl 
“ESKİ GEMLİK EVLERİ” KONULU 

FOTOĞRAF YARIŞMASI 
KATILIM FORMU 1996

ADRES :_______

TEL : FAX :
İMZA

Dış çerçeveden kesiniz.
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Gelin görüşelim
Telefon edin biz gelelim

KÖRJEZ OJSE^C
Matbaacılık-Yay incilik- Rekiamcılikve Tanıtım Hizmetleri

Gazhane Cad. Fikret Oto Elektrik yanı No : 51/A GEMLİK
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ı Edebiyat Öğretmeni 
Gazi İlköğretim Okulu

FİDAN AĞAÇ OLURKEN
İnsanların toplum halinde yaşamaları sonu

cu, ortaya yönetim-olgusu çıkar. İnsan topluluk
ları gelişen süreç içerisinde kendilerine yaraşan 
yönetim biçimlerine de ulaşmışlardır.

Milletler ailesinin bir bireyi olan Türk Milleti de 
bir yönetim biçiminden çağdaş, demokratik, 
laik cumhuriyet yönetimine nice karanlıklar
dan, kargaşadan, tozdan dumandan 
ATATÜRK'ün önderliğinde 29 Ekim 1923 günü 
çıkar; bu ışıklı ve aydınlık yolu kendine rehber 
edinir.

Yeni dikilen fidan, yeni açan çiçek, yeni 
uçan kuş nasıl zaman içinde çevresiyle barışık 
hale gelebiliyorsa; ilerleyen zaman Türk 
Cumhuriyeti'nin de kökünü kalınlaştırmış, dal
larını ve budaklarını her yana yaymasını 
sağlamıştır. Çünkü cumhuriyet yönetimi Türk 
topraklarını ve Türk insanını sevmiştir.

O nedenle eğitim, bilim, sanat, kültür tarım... 
vb alanlarda çağı yakalama mücadelesi 
insanımızın yoğun gayretiyle ürün vermeye 
devam etmektedir. Zamanla oluşan zararlı 
otların temizlenmesiyle de bu ilerleme daha da 
iyiye doğru gidecektir. Çünkü ATATÜRK 
"Cumhuriyet yeni ve sağlam esaslarıyla Türk 
milletini emin ve metin istikbal yoluna doğru 
koyduğu kadar asıl fikirlerde ve ruhlarda yarat- 
tığ güvenlik itibariyle yeni bir hayatın müjdesi 
sidir" der. Ben bu yönetim biçimiyle fikirlerimizin 
ve geleceğimizin güvencede olduğuna bütün 
benliğimle inanıyorum. İnanıyorum ki millet ve 
devlet yaşantısını besleyen kaynaklar; çıkışını 
ATATÜRK'ün kurduğu bu cumhuriyet yönetimin
den alır.
. Ayrıca Dünya gelişen ekonomik ve teknolo

jik olanaklar çerçevesinde gittikçe küçülürken, 
sorunlar yumağı da gittikçe büyümektedir, bu 
çerçevede toplumların uygarlığa getirdikleri 
katkı da gündeme gelir.

Bizler nasıl geçmişi yargılıyorsak, gelecek de 
bizi yarğılayacaktır. bu bağlamda ortaya Türk 
insanının geleceğe damgasını nasıl vuracağı 
çıkar. O nedenle çağın dinamizmini yönetim 
biçimimizin sağlam temelleri ve güzelliğiyle 
yakalama bilincini kazanmak zorundayız.

Olgunluk çağına erişmekte olan 
Cumhuriyetimiz içindeki dinamik oluşumları 
besleyerek dünya gidişini etkileyebileceğimiz 
inancını taşıyorum. Bu nokta da ortaya 
herkesin birbirine tahammül olgunluğu çıkar.

ATATÜRK'ün şu sözü adeta Türk insanını bu 
önemli noktaya çeker : "Türk ulusunun 
idaresinde ve korunmasında ulusal birlik, ulusal 
kültür, ulusal duygu ve yüksekte göz diktiğimiz 
idealdir."

Ulusal birlik ve beraberliğimizi koruma bil 
incine erişerek, ülkemizin dünya konjüktürü 
içinde hak ettiği kimlik ve saygınlığı kazan
masını sağlayabiliriz.

İşte kimliğinin, geçmişinin ve geleceğinin bi 
linçinde olan ulusumuz, dünya barışına 
kendine düşen sorumluluğuyla sahip çıkmayı 
da bilecektir. Çünkü konumu nedeniyle her 
alanda gelişmiş bir Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinde dünyanın yararlanabileceği ve 
çağa damgasını vuracak nice güzellikler giz
lidir.

Dünyanın her türlü problemlerle karşılaştığı 
bu dönemde, her zamankinden daha çok bir
birimize kenetlenelim, vatanın sıcak kucağın
da, bayrağımızın aydınlığında, 
cumhuriyetimizin tatlı özgülük havası içinde bu 
değerli hâzineyi koruyalım. Fikri hür, vicdanı hür, 
irfanı hür nesiller olalım, böyle nesiller yetiştire
lim, Çünkü cumhuriyet bir kere uçtu mu ele 
geçirilmesi zor olan bir kuşa benzer. Elimizden 
kaçırıp da yakalamak için çırpınmayalım.

VAî^ı $rAkA YAî^ı CİDD
BURŞAŞPOR’UN GENEL KURU
LU ÖNCESİ BAZI ÖNERİLER

Bursasporun 2 Kasım 1996 tarihinde, olağanüstü 
kongresi v.ar

Kongre öncesi, eski baş kanların ve futbolcu
ların eleştiri ve önerilerini, yerel televizyonlardan 
izliyoruz.

Herkes, yeni bir oluşum ve proje getirme 
çabasında.

Genellikle herkesin olumlu bulduğu, bir “onur 
kurulu" projesi var.

1 - Bize göre, böyle bir kurulu, hem bürokrasiyi, 
hem de huzursuzluğu beraberinde getirecektir.

Eski baş kanlardan meydana geleceğ söyle
nen. bu onur kurulu, "kısa bir sure sonra, mevcut 
yönetim kurulunu, teknik kadroyu ve belki de fut
bol takımını, etkilemeye çalışabilir.

Bizler, komisyonlarda, kurullarda çalışmaya 
alışkın insanlar değiliz.

Kısa bir süre sonra, küslükler, alınganlılar ve 
kulisler başlayabilir.

- Neticede, onur kurulu ile, yönetim kurulu 
arasında huzursuluk ve ikilik yaşanabilir.

"Bu kurul işi bir fantazidir."
2- Bir ikinci konuda, Yönetim Kurulunun 

teşekkülü meselesi. Üyeler futboldan anlayanlar
dan mı,

Yoksa anlamayanlardan mı, oluşmalı.
Futbolcu başkan ile, futbolcu olmayan bir 

başkan, ayrı iki görüşü paylaşıyorlar.
- Bize göre, tümü eski futbolculardan oluşan, 

bir yönetim kurulundan karar çıkmaz.
Çok tartışma olur. Kişiliklere kadar, sataşmalar 

olur...
Üyeler takımı parçalarlar. Büyük işler konuşu

lacağına, futbolcu bazında tartışmalar yapılır.
Ve.. Bu tartışmalar takıma yansır, oyuncular 

bölünür.
- Hiç futboldan anlamayan bir yönetim kurulu 

da, antrenörün ve futbolcuların esiri olur.
Özellikle yıldız futbolcular iyi at koşturur.
- Bize göre, eski futbolculardan biri, menejer 

olmalı.
Bu eski futbolcunun, çok iyi bir insan olmasın

dan ziyade, çok iyi bir idareci, olması gerekiyor.
Futbol takımının, oyuncağı-olmayan,
İdare heyetinin, esiri olmayan, bir menejer 

şart..
İki eski futbolcunun da; yönetim kuruluna, 

girmesi gerekiyor.
Bunlardan biri, Genel Kaptan olmalı, diğeri de 

teknik heyette, yer almalıdır.
Yani.. Antröner, Menejer, Genel kaptan ve bir 

eski futbolcudan kurulu "teknik Heyet” öneriyoruz.
3- Ayrıca taraftarların da, bütünleşmesi gerek

mektedir.
Öyle taraftarlar Genç Taraftarlar derneği, gibi 

bölünmeler, takıma zarar getirir.
İdare Heyetinin, bazı kötü niyetli üyeleri, bu 

dernekleri, kendi çıkarları için, kullanabilir.
Bazı İstanbul Külüplerindeki, kötü örnekleri 

görüyoruz.
Eğer, Büyük Bursaspor hedefleniyorsa, daha 

şimdiden, alınacak oyuncular takibe alınmalıdır.
Bu takibe, ilçe takımlarındaki oyuncularda, 

dahildir.
Futbolsever kulübün, mal varlığı ile değil, puan 

cetveli ile maç sonuçlarıyla ilgilenmektedir.
Olağanüstü Genel Kurul'un, Bursaspor için, 

hayırlı olmasını diliyorum.

ELLER
Görülen o dur ki, Karadenizli 

saflık numaralarına yatarak 
başkalarını tuzağa düşürmekte
dir;.

İnşaatta çalışanlardan biri, 
Karadenizli işçiye rica etti.

“Şu kalasın ucundan tutuver” 
diye...

O ise, sert çıktı : “Kör müsün? 
tutamam” dedi.

Birinci yine üsteledi : “Niye 
tutamazmışsın?”

Karadenizli cevap verdi.
“Ellerim cebimde de ondan.”
Bu fıkra, ister istemez insanı 

politikaya sürüklüyor.
Rahatını çok seven, en küçük 

bir fırsatı bile, tatil gibi değer
lendiren, politikacılar aklımıza 
geliyor.

Fıkrada da belirtildiği gibi, yeni 
bir şey üreteceğine, başkalarının 
hata yapmasını bekleyen, 
onların tuzağa düşmesini isteyen 
politikacılar ve politakalar, son 
dönemlerini yaşıyorlar.

Muhalefet olmalarına rağmen', 
her seçimde oylarının düşmesi, 
bunun en güzel göstergesi.

Sözlü - Yorum

Bozuk saatler bile, 
Yirmidört saatte, . 
İki defa gerçeği söyler 

“PHITİGRILLI”

Yalan, iş hayatında, aile hayatın
da politik yaşamda, büyük 
hasarlara neden olur.
Güvenin ve sevginin kaybolması
na neden olur.
Güven ve sevgi biterse, her şey 
biter.

Adem niçin Havva’dan önce 
yaratıldı?
- “Bir süre kafayı dinlesin diye.”

Erol gÜRÇAlj

3 KASIM SEÇİMLERİ
VE (MHP) NİN GELECEĞİ

3 Kasım tarihinde toplam 12 
bölgede, 110 bin seçmenin oy kul
lanacağı, bir seçim var.

1994 yılındaki mahalli seçim
lerde, bu bölgelerdeki, en yüksek 
oyları (MHP) almış.

1994 seçim sonuçlarına göre;
- MHP'hin oy yüzdesi % 27.5
- DYP.ve Refah Partisinin oy 

yüzdesi % 19
- SHP'nin oy yüzdesi % 18
- ANAP'nin oy yüzdesi % 16
Bu tablodaki, MHP’nin başarısı 

Adana’nın Osmaniye ilçesinden 
kaynaklanmış.

Bu ilçede, MHP % 35 lik bir oy 
almış.

Osmaniye'deki yüksek oy 
yüzdesi, (MHP)yi bu 12 bölgede, 
birinci sıraya yükseltmiş oluyor.

Ama... 1995 genel seçim
lerinde, Osmaniye'de durum 
değişiyor.

Refah Partisinin % 31.5 oy 
yüzdesi ile, birinci sıraya oturduğu 
görülüyor.

(MHP) ise, % 15.7 ile, üçüncü 
sıraya düşüyor.

Ve. (MHP) yönetimi, DYP ile 
yapılacak seçim ittifakından, cay
dıkları için saçlarını, başlarını 
yoluyorlar.

3 Kasım seçimlerinin 
muhtemel galibi, iktidar imkan
larını da kullanacak olan, Refah 
Partisi olacak.

- Ayrıca, erimekte olan Merkez 
Sağın, iki partisi olan ANAP ve DYP 
arasında, "gürültülü" bir çekişme 
görülecek.

- Ama.. Bize göre en önemli 
konu, (MHP) seçmeninin, yeni ter
cihi olacak.

Mecliste ve iktidarda yer ala
mayan, (MHP) nin oylarına, Refah 
Partisi, Merkez Sağ ve B.B, Partisi 
göz dikmiş durumda.

Bu seçim, iktidardaki partiler
den çok (MHP) için önem taşıyor.

Ya... Titreyip, kendilerine 
dönecekler.

Ya., da kitle halinde başka bir 
partiye kayacaklar.

Olmak veya olmamak, işte 
bütün mesele bu.

Bel ağrılarına dikkat!
Türkiye'de bel ağrısından kay

naklanan şikayetlerin giderek yoğun
laştığı belirtilerek, aşırı kilo ve heraket 
sizliğin sorunup temelini oluştrduğu 
bildirildi.

Bel sağlığ konusunda yeterince bilgi 
sahibi olunmadığını, sağlık sektöründe 
çalışan bazı kişilerin dahi bel ameliyat
larına kuşku ve korkuyla bakmaları 
yüzünden, tedavide çoğu zaman geç 
kalındığını öğrenildi.

GEMLİK REHBERİ

Hastaneler
Devlet Has. 5139200
SSK Hastanesi 513232.9
Mer. Sağ. Ocağı 5131068

Gerekli Telefonlar
İtfaiye 110
Polis imdat 155
Jandarma İmdat -’156
Jandarma K. 5131055
Polis Karakolu 5131879
Gar. Kom 513.1206

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

ULAŞIM
Uludağ Turizm 5131212
Aydın Turizm 5132077

Deniz Otobüsü
Yalova -Kabataş (İşgünlerl) 

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

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

13.00-14.30-16.00-17.30-19.00-20.30

Resmi Daireler
TEK Arıza 5132066
TEK İşletme 5134503
Turizm Der. 5131274
Spor Sah. 5131900
Orm. Böl. Şf. 5131286
Milli Eğt. Md. 5131174
Halk Eğt. Mrk. 5131846
Halk Kütüp. 5131353
As. Şb. 5131057
Karayolları 5131308
Uman Bşk. 5131133
Mal Md. 5131095
Nüfus Md. 5133742
Özel İd. Md. 5131507
Tapu Sic. Md. 5131414
Müftülük 5131364

, Gümrük Md. 5131411-5130024
Tekel Md. 5131042
Ver. Da. Md. 5132360
İlçe Tar. Md.. 5131186
İlçe Seç. Md. 5134994 ’

Gemi Saatleri
Yalova -Sirkeci (İşgünlerl)

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

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

Önemli ölçüde işgücü kayıplarına 
neden olan bel rahatsızlıklarının gide 
rilmesinde, doğru tanı, cerrahi uygula
ma ve azami dikkat sayesinde yüzde 80 
başarı sağlandığı , bu başarı oranına 
rağmen, bel ameliyatıyla ilgili kuşkuları 
gidermek mümkün olmuyor.

Bel ağrılarının kadınlara oranla 30-35 
yaş arası erkeklerde daha sık görülüyor.

Vücudun bel kısmında disk, iki omur
ga kemiği arasında, etrafı kıkırdak doku

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 513 12 95
Özgaz 514'1700
Tekgaz 513 1637
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Likit gaz 514 28 41
Yeni Likltgaz 513 65 00
Alevgaz 513 40 95

Gemlik'te 
sinema günleri:

AİLE SİNEMASI
Bu hafta : 
“HİPPER”

Tel: 513 13 29

ile çevrili, ortasında 
değişik sıvıların bulunduğu 
elips şeklinde bir çekir 
etekten oluşmaktadır. Bu 
merkezde yüzde 88 
oranında su bulunur. Su 
oranı, yaş ilerledikçe aza
lır ve hastalık ağrılarla 
belirgin şekilde ortaya 
çıkar.

Ayrıca, omurga kemik
leri arasındaki kıkırdak 
doku, herhangi bir zorla
ma ile yırtılması sonucu, 
etrafındaki bağları da 
kopartarak dışarıya doğru 
taşar. Bu taşma, bacak 
lar ve kaslara giden sinir 
kökleri üzerinde baskı 
yapar ve ağrıları 
beraberinde getirir, ağrılar 
genelde bel, kalça, 
bacak ve ayaklarda 
hissedilir.

Ağrıların öksürük ve 
hapşırma ile arttığına 
dikkat çekilerek, hasta
ların yüzde 80'inde, 
yürürken ağrı olan tarafa 
doğru eğilme görülür. Bu, 
ağrıyı azaltmak için bilinç
sizce yapılan bir hareket 
olduğu belirtildi. (BYE)
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ANAP lı

LEmAflLAît ALıflACAkTıR

Gençler 
Cumhuriyeti 
kutladı

-Düz Makinacılar
-Overlokçular
-Konfeksiyonda yetiştirilmek üzere 
17-25 yaş arası bayan
Elemanlar alınacaktır. Müracaatların 
aşağıdaki adresimize yapılması rica
olunur. CBC

Tekstil San. ve Tic. Ltd. Ştî. 
Gemlik-Bursa 19.Km. Yolu 

Ovaakça / BURSA 
TEL : 2671400 (15 Hat )

NOT ALINIZ!....... 
YENİ FAKS

NUMARAMIZ 
Tel: 513 35 95 

KÖRFEZ

OFSET 
GEMLİK KÖRFEZ 

GAZETESİ

ANAP’lı • ğen^l.er 
Cumhuriyetimizin 73. 
yıldönümünü kutladı.
'' ANAP Gençlik Komisyonu 
□aşkanlığndan yapılanmağık- 
lamada şu görüşlere yer veril 
di : Öûmhuriyetİmizin ’yör.eıl- 
maz bekçileri olan 2000'jf'yn- 
ların Türkiye'sine gönül vermiş 
ANAP'lı gençler olarak, Türk 
oldıriıhn kıvanç ve rnutltr- 
I u ğu n u y aş ı y oru z. UI u Ö n d er 
Atatürk'ün önderliğinde kuru
lan demokratik ve laik Türkiye 
Cumhuriyeti'nin daha nice 73 
yıllara başarıyla ve gururla 
taşımaya hazini Atdtüfkîlkfe 
vö deVrimlerlne bağlCkdlârâk, 
ulu.önderimizin bize çizdiğ,.bu 
aydınlık yplda Cumhuriyet 
içjpj. laiklik İğin’ demokrasi için 
yürüyoruz.

’Cumhuriyşetimizin nesilden 
neslle ilerleyerek, var olacaktır.
Ytj.ce Milletimizin
Cûırtıhulyet Bayramım-kutlarız.

KORJEZ OJS&l
20 DAKİKADA BİLGİSAYAR SİSTEMLİ ACELE 

KAŞE VE MÜHÜR YAPILIR

Gazhane Cad. Fikret Oto Elektrik Yanı No: 51/A GEMLİK 
Tel: 513 17 97

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

feemlik Turizr

(Geçtiğimiz h

Cumhuriyetimizin 73. 
kuruluş yıldönümünü 

bugün tüm ulusça 
mutlulukla 
kutluyoruz.

Bugünlere gelmemizi i 
sağlayan büyük 

kurucumuz
Mustafa Kemal Atatürk'e 

ve onun dava 
arkadaşlarına 

şükranlarımızı sunar, 
bayramınızı kutlarız

Gemlik ROTARY KULÜBÜ

BURSA 2000 - OLAY VE HABER 
gazetelerine vereceğiniz 

her türlü 
İLAN VE REKLAMLAR için bizi 

arayın
BİR TELEFONUNUZ YETERLİ

KOT^Fea. î^ekLAfT)
Gçızhdne Cadde Beceren 'Apt. Altı ’ 

- No : 51/Â GEMLİK (Akmanlar Ticaret Ticaret arkası)
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 - Anlaşnhalı oto servislerimize müracatınız yeterli ■

Gcflî?' BİLGİ 7c rîVA“LAi^ıfîlıZ Idfl 9ıR TcLerOpÜnÜZ YcTei^
NUMAN SİGORTALTD.ŞTÎ.

Uluman 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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