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Eski Gemlik Evleri" konulu fotoğraf yarışması sonuçlandı

‘Kapaklı’da bir ev” adlı
| fotoğraf birinci seçildi

Devletin vatandaşa yaptığına bakın

Narlı Köyünde 
tapular delindi

^Gemlik Turizm ve Tanıtma Derneği tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen fotoğraf yarışmasına
23 sanatçı 78 fotoğraf ile katıldı.
»Geçtiğimiz hafta cumartesi günü toplanan seçici kurul, titiz bir çahşmgdan sonra puanlama 

=—usulü ile 6 yapıtı ödüle layık gördü.
•Birinci, ikinci ve üçüncü olan yapıtlara Dernek ödülü, 4. yapıta Gemlik Belediyesi Ödülü, 5.
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yapıta BURSA 2000 Gazetesi ödülü, 6. yapıta da Gemlik KÖRFEZ Gazetesi ödülü verilecek. 
Mimarlar Odası detay fotoğraflara özel ödül yeriyor.
• Birinci Nejdet Sezer (Kapaklı’da bir ev), İkinci Yılmaz Kalpalp ( Küçük Kumla’da Eski Ev), 
lüçüncü Abdullah Şendemir (Evde Yaşam ) fotoğrafı olurken, Gemlik Belediyesi Özel Ödülünü 
Mehmet Özceçelik, Bursa 2000 Özel Ödülünü Avni Çinçin, Gemlik KÖRFEZ Özel ödülünü 
İbrahim Temkin (Gemlik Evleri 2 ) aldı. Mimarlar Odası Özel ödüllerini ise, Hülya Yalçın, İbrahim 
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-Narlı Köyüne ''ait 
13.000 dönümlük zeytin 
arazisinin Gemlik Tapu ve 
Kadastro Müdürlüğünden 
gelen bir yazı ile orman 
alanı kapsamına alındığı 
öğrenildi.

. Karara öfkelenen 
Narlı halkı, mahkemeye 
başvurd u.

Narlı Köyü Muhtarı 
İsmail Başaran, 197 parsel 
-zeytinliğin hazine adına 
orman arazisi kapsamına 
alınmasını şiddetle kınadı.

. Zeytinliklerde 5 ayrı 
tapu olduğunu iddia eden 
Muhtar Başaran uygula
manın kaldırılmasını istedi.

Narlı Köyü halkı karar
la şok yaşarken siyasilerin 
konuya eğilerek çözüm 
getirmelerini istediler.

Köylüler,' "Devlet 
dedelerimizden kalma 
.arazilerimizi elimizden alı 
yör, tapumuzu deliyor. 
Böyle devlet olmaz" dedi 
ler. -'.i

Haberi Sayfa 3'te
tekin, Nazan Ekmekçiler’e verildi.

JİZİ
• Susurluk yolunda üç kişinin Ölümüyle 
sonuçlanan trafik kazası yeniden, gözleri 
'mafya, devlet ve aşiret ilişkisi üzerine çekti.
l Son aylarda emniyet örgütünde bazı 
görevlilerin adam kaçırma, mafyayla bağlantı 
vurmaları, toplumda büyük sarsıntılara nedeni
i Oluyor.

Halk bu tür olayları duydukça, okudukça 
kime güveneceğini şaşırıyor.

I Devlet, mafya ve aşiret üçgeninin içindeki 
pırların çözümü gibi, devleti kpmiren rüşvet ve 
yolsuzluklarla uğraşacak kiril çamaşırları ortaya 
Çökecek, cesur savcılara, yargıçlara çok 
büyük ihtiyacı var Türkiyenin...

İtalya da yaşanan “Temiz eller” operas 
yonuna Türkiye'de de ihtiyaç var.
IkBunun için yasalarda gerekli değişiklik yapık 
malı önce..

Ülke büyük bir yozlaşmanın, kokuşmanın 
(İçine itiilmiş durumda.

En büyük görevi üslenmesi gereken kurum 
parlemento, üzerine düşeni yapamıyor.
BGemi içten ve dıştan sürekli parçalanıyor ve 
su alıyor. Ancak, şer güçler asırlık gemiyi

I batıramıyorlar.
E Yıllardır yüksek enflasyondan bunalan kesim
ler, devletin nasıl soyulduğunu gördükçe, bu 
gemiyi kurtaracak namuslu kaptanın kendileri1 
nl kurtarmasını bekliyor,

Ata’yı 58. 
ölüm 
yıldönümünde 
anacağız

Büyük kurtarıcı . Mustafa 
Kemal Atatürkçü ölümünün 
58. yıl dönümünde ulusça 
bir kez daha anacağız.. .

10 Kasım Pazar günü 
Atatürk ‘ Anıtı önünde 

■yapılacak birinci tören saat 
* 9.05 'te say g ı dur uş^u fi da 
bulunulması, ardından İstik- ‘ 
lak Marşı ile bayrağımızın 
göndere çekilmesiyle, 
başlayacak.

Daha sonra Belediye 
. Düğün Salonunda Celal 
. B a y a r An a d ol u , t L is es i 
tarafından . hazırlanan. 

, anma programı gerçek
leştirilecek. '

At a t ü r k' ün ■'. ö I ü m I 
saatinde ilçedeki fab- 

■ rikalar, limandaki gemiler 
■r sirenleriyle, araç la rd a kor

na la rı y la saygı duruşuna 
katılacaklar. >

Haberi Sayfa 3'te

Emin Dalkıran
Kordonu 
temizlenmeyi 
beklIyöŞS

İlçemizin, en gözde 
köşelerinden biri olan 
Emin. Dallkıran Kordonu • 
bakımsızlıktan gezilmeye- . 
cek bir durumda.

Belediye tarafından 
kordonun yeşil alanları bir 
süre, önce ihale ile bakı
ma verilmesine karşın, 
belediyenin yapması 
gereken temizlik işlerinin 
yapılmaması nedeniyle 
yeşil alanları düzenlenen 
kordonun gezi alanları 
mezbelelik oldu. .

Vatandaş I a r , (. 
Belediyeden kordonun ■ 
temizlenmesini istiyorlar.

Atatürkçü 
Düşünce 
Derneği 
Anıtkabir 
yolunda

-Gemlik Atatürkçü 
:P;ÜŞ;ûnce Derneği 10 
Kdsıfn Pazar günü anıla
cak olan büyük kurtarıcı 
Mustafa Kemal Atatürk'ün 
Knit-kabirde yapılacak 
olan ' törenlerinde 
bulunup, aynı gün 
Ankara'da yapılacak 
öldni Atatürk'e Bağlılık 
/.LaJ..... yürüyüşe katıla? 
cak.
/■'Dernekten yapılan 

d'ç.ikla mada._Anıtkabir'de 
yapılacak törenlere ve 
yürüyüşe katılacak olan
ların 7 Kasım akşamına 
kadar Derneğe başvur- 
maiörını istediler.

Haberi Sayfa 3 'te 

Belediye 
Meclisi Ekim 
ayı 
toplantıları 
sona erdi
• 'Belediye Meclisi 
geçtiğimiz hafta cuma 
günü toplandı.

Belediye Başkanı 
Ncirettin " Avcı 
Başkanlığında toplanan 
belediye meclisinde imar-» 

,1a.İlgili konular görüşüldü.
Haberi Sayfa 3 'te

Ömer Yorulmaz adlı sabıkalı ayaklarından vuruldu

Gemlik’te silahlar
susmak bilmiyor
Geçtiğimiz hafta 

cumartesi günü akşamı 
meydana gelen olayda 
Polat Akcan adlı genç 
k e n d isin i ra h a tsı z e d en 
sabıkalı Ömer Yorulmaz'ı 
ayaklarından vurdu. ,.

, Öğrenildiğine göre 
geçtiğimiz yaz ‘ Küçük 
Kumla'da ' diskotek 
çalıştıran Polat Akcan'ın 
yanında fedai olarak 
çalıştırdığı ■ Ömer 
Yorulmaz') işten çıkart
ması nedeniyle sürekli 
rahatsız ediliyordu. Buna 
s i n i r I e nen Polat Akcan 
Kordon ' da karş ı laştığı 
Ömer Y o r u I rn a z i I e.

yeniden tartışınca yanın - 
da taşıdığı tabancasıyla 
Yorûlmaz'ı ayaklarından 
vurarak olay yerinden 
kaçtı.
. Ay ak la r ı n dan 
yaralanan , Yorulmaz 
Gemlik Devlet
Hastanesinde tedavi altı
na alındı. Olaydan bir 
süre sonra Akcah'lara ait 
Lada Marka araç vd 
oturdukları apartmanın 
camları otomatik silahlar
la kimliği belirsiz kişilerce 
tarandı. Polis olaydan 
sonra kaçan Polat Akcan 
ve Akcanldra ait evi 
tarayanları arıyor.

Belediye Başkanı’nm babası ameliyat oldu
Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı'nın babası 
H a s q n ■ A v c ı geçi rd i ği 
kalp rahat sizliğinin 
ardından geçtiğimiz 
hafta perşembe günü'

ameli yat oldu.
Yoğun bakımdan çıkan 
Haşan Avcı'nın sağlık 
durumunun iyi olduğu 
bildirildi.

EKMEKLE OYNANMAZMIŞ.

HEMEN, HEMEN HERGÜN OYNANIYOR.

HALKIN EKMEĞİYLE OYNAYANLAR 

HALKIN EKMEĞİNİ KEMİRENLER 

KEMİRDİKÇE, SEMİRENLER...

İnan
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KÖŞEMDEN
Yılmaz AKKILIÇ

yazı yorum
Necati Kartal

GÖZÜMÜZÜ YAŞARTAN (!) 
“GEMLİKLİLER”

Bu kış komünizm gelmez!
işler İyiye mi gidiyor, kötüye mi?
Muhalefete sorarsanız, 

Türkiye'de işler kötüye gitmekte. 
İktidara göre öyle değil, Türkiye'de 
iyiye giden çok şey var. ,

Refahyol, bazı konularda 
"kötüye gidiş”in anımsatılmasın- 
dan bile rahatsız oluyor. Örneğin 
geçenlerde Milli Savunma Bakanı 
Turhan Tayan'ın Büyükorhan gezisi 
sırasında gazeteci arkadaşımız 
Salih Zeki Çiftçi sormuş:

“Orhaneli Termik Santrali’nin 
çalıştırıldığı söyleniyor, ne dersiniz 
Sayın Bakan?”

Iayam önce hafiften kaşlarını 
çatarak bakmış genç 
arkadaşımıza, sonra temiz dağ 
havasını deriiin derin soluyarak, 
“Yahu Salih, bu güzel havada ne 
diye böyle münasebetsiz sorular 
sorarsınız” diye yanıtlamış soruyu.

Doğru! Ne gereği var ortalığı 
bulandırmanın, karamsarlığa çağrı 
çıkarmanın. Şunun şurasında laik 
DYP ile anti-laik RP can ciğer kuzu 
sarması, geçinip gidiyorlar. Tansu 
Çiller, çağdaş ve laik cumhuriyetin 
güvencesi olarak Avrasya İslam 
Konferansı'nda başını örtüyor, 
konuş marsına ”besmele”yle başlıy
or, sonra da “Siyaset dinin 
hizmetindedir” diye cevher 
yumurtluyor!

Olsun, ortaklık, pekala yürıjyor...
Turhan Tayan'a soracak olur

sanız Türkiye neredeyse “güllük 
gülistanlık”, ülkeye yönelik tek 
tehlike “Marksist-Leninist” cenah
tan geliyor. Yani birtakım “köktend- 
inci” kalkışma provalarının falan 
pek bir “kıymet-i harbiye”si yok!

Nasıl olsa Tayan da Atatürkçü, 
kabine arkadaşı İsmail Kahraman 
da, iktidarın büyük ortağı RP'nin 
Şevki Yılmaz'ı da...

29 Ekim'de “Anıtkabirde buluş
madılar mı?..

Sayın Tayan son Bursa gezisinde 
şöyle konuşmuş:

“Cumhuriyet’in 73’üncü yılını 
kutladık. Bu faziletli yönetime baş 
koyan Ata’nın Cumhuriyet’i ilanı 
olmasaydı, bugün minarelerde 
ezan duyamayacaktık.”

Doğru! Gerçekten de Ö'nun 
öncülüğünde “Kurtuluş Savaşı” 
başarıya ulaştırılamasaydı, bugün 
minarelerden ezan sesleri yükseliyor 
olmazdı. Ya da olurdu ama, 
bağırmışız ve özgür bir Türkiye yerine, 
yaklaşık 250-300 bin kilometrekare
lik Anadolu bozkırlarına sıkıştırılmış 
yarı sömürge bir OsmanlI ülkesinde 
yaşıyor olurduk!..

Bakan daha sonra şöyle devam 
ediyor: “Bu güzel vatanımızı 
Marksist-Lenininst duygularla 
bölmek ve parçalamak isteyenler 
ve birtakım zavallıları aldatarak
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canına ve malına kastedenler 
mutlaka kahrolacaklardır.”

Kuşkusuz,, “maceracı sol” 
örgütlerle PKK'yi keşfediyor. Bunda 
da haklı. Türkiye, eninde sonunda 
birlik ve bütünlüğe yönelik tehdit
lerin üstesinden gelecek. Ama 
nedense Sayın Bakan'ın son 
zamanlarda siyasal gündemin ön 
sıralarını işgal eden “köktendinci” 
gelişmelere değinmek yerine, 
kendilerini güya “Marksist- 
Lenininst” sanan serüvencilere 
değinmekle yetiniyor

Bana neyi anımsattı bu sözler, 
bilir misiniz? Hani bir zamanlar, rah
metli Bayar her sonbaharda “Bu kış 
komünizm gelebilir” derdi ya, işte 
onu. Sayln Bakan da, -■ sanki 
Refah'la koalisyonun yükü altında 
ezilmişliğinin verdiği çaresizlikle bir 
“Marksist- Leninist öcü”ye sığınıyor.

Boyuna dememişler, “Tarih tek- 
errüden ibarettir” diye...

Oysa Tayan'ın üzerinde durması 
gereken ciddi gelişmeler var. 
Erbakan ve RP, Türkiye'yi bazı 
“müslüman/ş eriatçı terör 
örgütleri”ni destekler konuma 
sürüklemekte.

Mısır'ın başbelası “Müslüman 
Kardeşlerin yöneticileri, 
Başbakan'ın gezisinden*kisa süre 
önce huzura kabul edilmediler mi?

TBMM heyeti Pakistan'da sorun
larla karşılaştı. Adında “İslam 
cumhuriyeti” tamlaması‘yer aldn 
Pakistan'ın başbakanı Benazir 
Butto, TBMM heyetini kabul etme
di.

Neden?
Refah'ın, Pakistan'daki “aşırı 

dincilerle dirsek teması içinde 
olması yüzünden...

DSP'li Bursa Milletvekili Ali Rahmi 
Beyreli, Pencap Eyaleti Başbakanı 
Serdar Muhammad Arif Nokai'nin, 
RP'li TBMM Baş.kanvekili 
Hatiboğlu'nun gözlerinin içine 
bakarak "Mollalardan uzak durun, 
onlara yüz vermeyin” dediğini 
anlatıyor.

Sind Eyaleti Valisi Kemal Afşar 
da, “Biz Mustafa Kemal Atatürk’ü 
çok seviyoruz, benim adım da 
onun için Kemal” diyor.

Her nedenli 1991 yerel seçiminin 
ardından DYP'Iİ Büyükşehir ve ilçe 
belediye başkanlarını önce 
“cuma namazı”nda safa sokup, 
sonra koltuklarına oturtan DYP ii'; 
Başkanı ise de, Turhan Tayan'ın 
laik demokratik çağdaş hukuk 
düzeninden yana olduğuna tanıklık 
edebilirim.

Ne var ki, siyaset gereği 
“cuma”yı da devreye sokuyor, 
RP'yi ye Çiller'i ısrarla savunmakta 
da direniyor.

Bu bir tarz sorunu her halde...

KAYIP
Emekli Sandığından 

almış olduğum 
emekli kimliğimi 

kaybettim. ■ 
Hükümsüzdür.

Gürhan Sektöre

Bir kent varmış dağların arkasında.
Bir yanı da denizlerle çevriliymiş.
Onbeş bin yıllık tarihi var diye 

yazıyormuş kitaplar.
Ne ustalar, ne zanaatkarlar, ne 

gemiciler görmüş bu kent.
Bizanslı'sından Selçuklu'suna, 
Ermeni'sinden Rum'una, 
Arnavut'undan Gürcüsü’ne, binbir 

milleti barındırmış topraklarında.
Bir kültür mozayiği oluşturmuş tarih 

içinde.
Şehitleri, gazileri, kahramanları;
silahları, bıçakları, 
bileği bükülmeyen yiğitleri varmış. 
Sanayisi, ticareti, tarım arazileri, 

köyleri, sayfiye yerleri, deniz aşırı 
ticari limanları, büyük balıkçı filoları 
ve de dünya çapında zeytiniyle 
herkes tanırmış bu kenti.

Hatta şiirler yazılmış adına.
Amerikalı'lar gelip buradan 

dinlemiş, Sovyet Rusya'yı.
Pek böbürlenirmiş bu kentliler!..

Bir kent varmış dağların arkasında.
Bir yanı da denizlerle çevriliymiş.
Sonra...
Sonra; günler,aylar, yıllar geçmiş.
Atı alan Üsküdar'ı geçmiş.
Onlar hala kış uykusunda imiş!..

Evet, Dedekorkut hikayelerinde 
rastladığımız “bu kent insanları 
kimdir?" diye soracak olursak; tek 
yanıtla "10 üzerinden 10 puan alırız" 
hepimiz.

Çünkü biz kırk kişiyiz ve birbirimizi 
biliriz!

Edilgenliğin, vurdumduymazlığın, 
banane-canımsendeciliğin kitabını • 
yazan bizler "bu kentin özgül sorunları, 
tarihi, mimari yapısı, folklorik özellik
leri, yaşantısı ve geleceği" gibi sorun
larıyla ilgili olmadığımız için, bu alanda 
girişim yapan bizim çocuklarımızı, 
bizim insanlarımızı da desteklemeyiz.

Onlar'ın ne yaptığından bize ne!
Bir.yarışma düzenlemiş Kentimi2'in 

Çocukları. Hani "kentin mimarisine, 
tarihi dokusuna ve kültürel 
geçmişine" bakarak, geleceğimize 
"bir miras, bir bilgi" bırakabilir miyiz 
diye.

Bu alanda faaliyet yürütmek, 
arşivini sunmak, katkıda bulunmak 
isteyen insanlara "bir kapı mı açarız" 
diye.

Ancak gelin görün ki, bu amaçla 
.yürütülen çalışmada Gemlikli'ler 
açısından sonuç ne oldu?

Gemlik Turizm ve Tanıtma Derneği 
"Eski Gemlik Evleri" konulu bir 
"Fotoğraf Yarış ması" düzenleme 
kararı aldı.

Yarışmanın amacını "Gemlik ve 
havalisinde bulunan, kendine özgü 
mimarisiyle dikkati çeken evlerden 
maalesef pek çoğu korunanmdmış ve 
zamana yenik düşmüştür.

Bu yapılardan hala ayakta olanları 
fotoğraf sanatçısı gözüyle açığa 
çıkarmak..." olarak tespit edip, yarış
manın duyurusu için medya ile 
temasa geçmeye karar verdiler.

Bu amaçla, Medya S grubundan 
2000 Gazetesinin destekleyiciliğinde 
kamuoyuna yönelik açıklamalara 
geçildi.' İki kez Yaşayan Bursa ekinde 
logo üstü fotoğraflı manşet haber' 
olarak verilen bu yarışmayı, Gemlik 
Körfez Gazetesi de 8 hafta üst üste 
çeyrek sayfa olarak yayınladı.

İlk vurdumduymazlık burada 
başladı. Gerek Gemlik'e ait diğer 
yayın organları ve köşe yazarları, 
gerekse diğer idari; kültürel kurum ve 
kuruluşlardan bu yarışma ve derneğe 
bir (olumlü/olumsuz) tepki gelmedi.

Nihayet yarışma 25.10.1996 günü 
son buldu.

Dernek Başkanı Hakan Doğu'nun 
çağrısıyla seÇlci kurul, Mimar Haşan 
Sözüneri'nln bürosunda toplandı.

Toplantıda Dr. Kemal Mataracı'nın 

az bir gecikmesiyle. Kadri Güler, I 
Haşan Sözüneri, Mahir Gencer, Müfit I 
Akman, Teoman Ekim, Hakan Doğu, I 
Necati Kartal ve fotoğrafları topla- I 
makla görevli Hüseyin Ekim hazırdı.

Yarışmaya 25 fotoğrafçı, 78 eserle 
katılmıştı.

Eserler Küçük Kumla ağırlıklı olup, 
Umurbey, Narh, Kapaklı, Armutlu ve | 
Gemlik merkez olarak sıralanmaktay
dı.

Çizelgeler halinde hazırlanan ve 
seçici kurula sunulan- evraklara, 
bakıldığında bu yazının konusunu 
içeren "vurdumduymazlık" he pimizin 
dikkatini çekti.,

İsim, adres, telefon ve eser isimleri, 
olarak ayrılmış bulunan çizelgede;- 
Bursa'dan, İnegöl'den isimler vardı; 
Ama, Gemlik merkezli isim ve adres5 
yoktu.

Allah'tan iki adet, biri Umurbey] 
diğeri Kurşunlu adresi vardı.

Dolaylı da olsa bu hemşehrilerimi 
acaba Gemlikli mi, yoksa sonradan 
buraya gelmiş .emekli birileri mi diye 
telefonla aramak ihtiyacını hissettim.

Umurbey adresi yazılı olan “Hüseyin 
Temel ve 12 yaşındaki oğlu Osman 
Temel" ile görüşüp kendilerinin 
Umurbey doğumlu olduğunu 
öğrendim. Bu bile bir mutluluk vesilesi' 
bizim için. Nitekim katıldıkları eserler 
ödül alsa da almasa da kendilerine' 
“Duyarlı Hemşehricilik" adına bir ödül 
yada yazı vermek gerektiği' 
kanaatindeyim.

'Unutmamak gerekir ki, tele 
komünikasyonda görülen gelişme, dış' 
ticaret ve dış- turizm dünyayı küçült
müş ama aynı zamanda hızla ndır-ı 
mıştır.

Bütün bu gelişmeler, toplumlar 
arasındaki ulaşılmaz duvarları., 
yıkarken, diğer yanda yaşanılan kent-1 
lerin tarihsel dokusunu ve kültürel 
mozayiğini tekrar fartışma günde 
mine çıkartmıştır.

Acaba bizi bugüne ‘iren kültürel 
folklorik özellikler nelere.

Artık eskilerde olduğu gibi “homo
jen toplum” modelleri çizmenin, tarihi 
“tek bir kültürle" açıklamanın geçerli 
olmadığını hayat bize öğretmeye 
başladı.

Nitekim, Kumla, Umurbey, Naiffl 
Kapaklı, Armutlu ve Gemlik kent 
merkezi ağırlıklı olarak yarışmaya 
katılan evler ve Haşan Sözüneri'nln bir 
kitaptan Gemlik tarihi üzerine okuduğu 
pasajdan da "Rum, Ermeni, OsmanlI 
ve Cumhuriyet Türkiyesi” kültürlerinin 
özellikleri görülmekteydi tarihsel doku- 
da.'.. ı •

Bırakın kentin tarihsel dokusunu 
falan, sırf “Gemlik’e ait bir yarışma” 
olmasından dolayı gösterilecek 
duyarlılığın gözükmemesi de bizleri 
düşündürmesi gerektiği kanaatinde 
yim.

Tabi kendimi(zi) tenzil ederek 
söylemiyorum bunları.

Belki biraz bölgesel bir milliyetçilik 
olarak değerlendirenlerde olacaktır 
bu yazıyı.

Çoğu zaman kendimizden geri 
gördüğümüz M.Kemal Paşa, Orhaneli, 
İnegöl, Orhangazi ve Yenişehir gibi 
ilçelerin İl Başkanı,. Milletvekili, Bakan 
çıkarmasını; üniversite, organize 
sanayi, havaalanı gibi projeleri kap
masını gözleyip, neden bizde hamle 
yok diye gerekçeleri tartışırız ya,, 
nedeni; güncel yaşamda böyle bir 
tarihsel anda açığa çıkıyor işte.
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kolaydır." Moliere
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Devletin vatandaşa yaptığına bakın

J Narlı Köyünde
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I. Aralarında 197 parsel zeytinliğin 
bulunduğu 13 bin dönümlük arazinin 
ferman kapsamına alınması Narlı Köyü 
malkını öfkelendirdi.
I Gemlik Tapu ve Kadastro 
Müdürlüğünden gönderilen bir yazıda 
.197 parsel zeytinliğin hazine adına 
işlendiğinin belirtilmesi üzerine, 
[babalarından ve dedelerinden kalan 
farazilerin ellerinden çıkmasıyla karşı
Karşıya kalan köylüler, soluğu 
mahkemede aldılar.
I Karara büyük tepki gösteren Narlı 
[köyü Muhtarı İsmail Başaran, 
['Köylülerin elinde padişah tapusu 
dahil 5ayn tapuvar. 1983 yılında Tapu 
[Kadastro Müdürlüğünce tapularımız 

'yenilendi. Buna karşın 2924 sayılı 
'Orman Köylülerinin Desteklenmesi 
fYasasına ve 6831 sayılı Yasanın ilgili

maddelerine göre topraklarımız elimiz
den alınmak isteniyor.

Devletin dedelerimize, babalarımıza 
verdiği tapular bu yasalarla elimizden 
alınıyor. Biz buna izin vermeyeceğiz. 
Yasal yollardan hakkımızı sonuna 
kadar arayacağız. Ayrıca bu uygula
mayı protesto ediyor, ilgililerden 
sorunumuza çözüm getirmesini bekliy
oruz" dedi.

Öte yandan Narlı köyü halkı da 
karara büyük tepki gösteriyor. Narlılılar, 
karayolları geçerken ve devlet vergi 
alırken arazilerin kendilerine ait olduğu
nun hatırlandığını, son kararla ise 13 bin 
dönüm arazinin orman kapsamına 
sokularak arazilerin üzerinde tasarrufta 
bulunma haklarının ellerinden alındığı 
söylediler.

,3u Os Yapım sürdürülen Celal Bayar 
Anadolu Lisesi için ilginç uygulama

Ata’yı 58. 
ölüm

01

W

Anadolu Lisesinin
derslikleri satılık

Yapımı hızla
şürdürülen Gemlik Celal 
Bayar Anadolu lisesi'nin 
[dersliklerinin satılığa 
[çıkarıldığı bildirildi.

Okul Müdürü İdris 
[Aka, velilerle yaptığı 
[toplantıda yaptığı 
konuşmasında, dört 
yıldır çeşitli okullarda zor 
[koşullarda eğitim ve 
öğretimi sürdürdüklerini, 
Hamidiye mahallesinde 

'»[kendilerine ait okulun
rıızla yapılmakta
plduğunu belirterek şun- 
lları söyledi:

“ Kendimize ait mo

dern bir okulumuz bu 
öğretim yılı ikinci 
devrede eğitim ve öğre
time açılacak. 
Amacımız, okulumuza 
Gemlikli hayırseverlerin 
de maddi katkısını 
sağlamak için derslikleri 
satılığa çıkaracağız, 
Dersliklerin iç dona 
nımını tamamlayan 
hayırseverlerin adlarını 
o sınıfların kapısına 
plaka olarak yazacağız. 
Bu konuda Gemlikli 
’lerden destek bekli 
yoruz.” dedi.

, Osffl* Yat Kaptanlığı
yonşn<

kursu açılıyor

oia<

den Lı

I Milli Eğtim bakanlığından izinli olarak düzenlenen 
Amatör Yat Kaptanlığı” kursu için kayıtlar başladı.
| Akden Denizcilik Eğitim Merkezi tarafından düzen
lenen kursun 9 Kasım Cumartesi günü başlayacağ 
[açıklandı.
I Hafta sonlarında 8' er saat olarak verilecek ders 
lerde harita ve rota, temel denizcilik kuralları, teknik 
Bilgiler öğretilecek ve uygulamalı dersler yapılacak.
I İlkokulu mezunlarının katılabileceği kurslar 
»onusunda bilgi veren Amigo Denizcilik sahibi 
jıMustafa Toplu, kursa katılmak isteyenlerin kendilerine 

' Başvurmalarını istedi.

MÜ d

||Şİ'|Z ’J

min Dalkıran Kordonu

fi*

temizlenmeyi bekliyor
[İlçemizin en gözde köşelerinden biri olan Emin

■Dalkıran Kordonu bakımsızlıktan gezilemeyecek bir 
[durumda.
I Belediye tarafından kordonun yeşil alanları bir 
»üre önce ihale ile bakıma verilmesine karşın,

J belediyenin yapması gereken temizlik işlerinin yapıl - 
gaması nedeniyle yeşil alanları düzenlenen kordo - 

" M nun gezi alanları mezbelelik oldu.
l Vatandaşlar, belediyeden kordonun temizlen
esin! istiyorlar.

yıldönümünde
anacağız

Türkiye cumhuriyetinin 
kurucusu, önderimiz ve
kurtarıcımız 
Kemal

z Mustafa 
Atütürk'ü

ölümünün 58.
yıldönümünde ulusça 
anacağız.,

Atatürk'ü anma tören
lerine hazırlıklar 9 Kasım 
günü sona erecek. Okullar 
ve fabrikalar anma ile ilgili 
hazırlıkları komiteye 
bildirecekler, 10 Kasim 
1996 Pazar günü saat 8.45 
de Atatürk Anıtı Önünde 
düzenlenecek törende 
önce çelenkler konacak, 
ardından saat 9.05 te
saygı duruş unda
bulunulacak. Daha sonra 
İstiklal Marşı ile göndere 
bayrak çekilecek.

Atatürk Anıtı önünde 
yapılan saygı duruşu 
şırasında denizdeki gemi 
ler ve araçlar ile fabrikalar 
bir dakika kornalarını ve 
sirenlerini öttürecekler.

Bu törenden sonra ise 
Belediye Düğün Salonuna 
gidilerek buradaki anma 
programı uygulanacak.

Belediye Düğün
Salonundaki anma töreni
ni Celaf Bayar Anadolu 
Lisesi hazırlayıp yürütecek.

Atatürk tüm yurtta ve 
dış temsilciliklerimiz ile 
Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti'nde de anıla
cak.

Belediye Meclisinin Ekim 
ayı toplantıları sona erdi.

Geçtiğimiz hafta cuma 
günü toplanan olan 
Belediye Meclisinde imar 
planı İle İlgili konular ele 
alındı.

I İmar komisyonundan 
gelen vatandaş dilekçeleri 
mecliste ele alınarak 
sonuçlandırıldı.

Ekim ayı toplaantıları 
sona erdi.

Atatürkçü 
Düşüne 
■ V •ernegı
Anıtkabir 
yolunda

Gemlik Atatürkçü 
Düşünce Derneği , 
Atatürk'ün ölümünün 58. 
yıldönümü törenlerine ve 
" Atatürk'e Saygı, 
Devrimlerine Bağlılık” 
yürüyüşüne katılmak için 
Ankara'ya gezi düzenledi.
/Atatürkçü Düşünce 

Detneğnden yapılan açık
lamada, geziye katılmak 
isteyenlerin 7 Kasım 1996 
gününe kadar dernek 
yöneticilerine başvurmaları 
gerektiğini hatırlattılar.

Açıklamada, 10 Kasım 
günü Ankara'da “Atatürk’e 
Saygı ve Devrimlerine 
Bağlılık” mitingi yapılacağı 
belirtilerek, “amacımız 
herğün şikayette bulun
duğumuz ve sıkıntı duy
duğumuz gelişmeler 
karşısında laik, demokratik 
ve sçağdaş bir sosyal 
hukuk devleti olan Türkiye 
Cumhuriyetinin gele
ceğinin hiçbir gücün 
karartmayacağını ve yüce 
Atatürk’ün gösterdiği! 
yoldan hiçbir şekilde ödün 
verilemeyeceğini tüm 
dünyaya duyurmak” 
olduğu bildirildi.

Atatürkçü Düşünce 
Derneğinin amaç ve ilkele 
rinejnanan, demokratik 
kitJetörgütleri ve üniversite 
gençliği ile dernek 
Üyelerinin yürüyüşe katıl
maları için derneğe 
başvurmaları istendi.

-—Gonca YERLİYURT =

Lider pazarlamacıları

"Hayatlarında hiçbir başarı öyküsü bulunmayan 
insanların başarılı birer lider olmaları beklenebilir
imi?" sorusunu irdeliyor Zeynep Atikkan Hürriyet 
Gazetesi'ndeki yazısında. Son derece önemli 
noktalara dikkat çeken Atikkan'ın yazısından 
bazı bölümleri sizinle paylaşmak istiyorum bu 
hafta...

"Bu noktada şu soruyu masum çoğunluk adına 
sormak gerekiyor:

Hayatlarında hiç bir başarı öyküsü bulun
mayan insanların başarılı birer lider olmaları bek
lenebilir mi?

Beklenemez çünkü “başarı” transfer edilen bir 
vasıftır.

Demokratik kurumların sağlam olmadığı ülke 
lerde, siyasi hayat lider ekseninde dönüyor. Lider 
tutsağı bu tür eksik demokrasilerde ise toplum 
sürekli tuzağa düşürülüyor.

Türkiye'de çok sık örneklerini yaşadığımız gibi. 
Öylesine bir “lider” bağımlılığı var ki “en başarısız 
liderler" akıl almaz bir “siyasi sübvansiyonla" 
ayakta duruyorlar bu ülkede.

Türk siyasi sistemi “başarıyı tanımamış insanlar
dan". "üstün başarı ödülleri” bekliyor. Hayatında 
hiç koşmamış atleti, milli formayla Olimpiyatlara 
gönderiyor.

Bu ülkenin sorunları böyle bir laubaliliği taşıma 
yacak kadar büyük ve karmaşık. Bu nedenle de 
toplum artık, yeni bir siyasi sınıf yaratmak için yük
sek standartları şart koşmalı.

Çünkü bir takım "lider pazarlamacılarının” 
başımıza yeni belalar açmak üzere hazırlandık
larını gözlüyoruz.

Unutmayalım, bu pazarlamacıların, ülkenin 
başına ördükleri çorap çok kötü kaçtı. Kaçarken 
de Türkiye, çağdaşlaşma trenini kaçırdı büyük 
çapta.

Bir şirkette genel müdür olmayacak insanları 
“lider" diye parti başına oturtmanın bedelini bu 
toplum çok ağır ödüyor. İyi bürokrat şiyasettede 
başarılı olur. İyi mühendis siyasette de kapasitesini 
gösterir. Yaratıcı işadamı, yaratıcılığını siyasete de 
faşır.

Yetti bu yaratılan sahte şöhretlere verilen siyasi 
vizeler.

Şimdi birtakım yeni kıpırdanmalarla lider aranı 
yor sağda solda. Genel başkanların iyice zayıfla
masını kenarda bekleyen bir takım isimler var orta
da. Kan kokusunu almış bekliyorlar. Bazı gazeteci 
pazarlamacılar da piyasayı kızıştırıyor .

Artık pazarlamacının yarattığı lidere değil, 
cesur bir mücadeleyi başlatan siyasilere ihtiyacı 
var Türk siyasi siteminin.

Çıksınlar, koşsunlar, ikna etsinler. Başarılarını 
göstersinler,

Pazarlamacıların "liderleriyle” bu iş yürümüyor.

HArTApıfl SOtraSTı COŞKUM
Tarih içinde Gemlik ve Havalisi

TEMSİL KOLU
Gemlik'te Temsil Kolu çalışmalarına 

katılan gençler arasında bir kaç da 
genç kız vardı. Bu genç kızlar her ne 
kadar acemi ve yeteneksiz de olsalar, 
renk katıyorlardı oyunlara, kendi
lerinden söz ettiriyorlardı.

.Üstüste oynanıyordu piyesler Gemlik 
Halkevi sahnesinde. Salon dolup taşı 
yor, yankılar haftalar, aylarca sürüyor
du.

Bir Müftünün Hüseyin vardı (Hüseyin 
Taran) kısa boylu, tombalak bedenli 
ve de güleç yüzlü; Tatlı söyler, tatlı 
konuşurdu. Aynaroz Kadısı oynanınca 
birden ünlü oluverdi Gemlik içinde.

İbrahim Turan ile Haşan Yılmaz 
dram oynuyorlardı.

Üç cumartesi ve pazar üstüste 
oynandıktan sonra Bursa Halkevi sah
nesinde de gösterilirdi kimi oyunlar. Çok 
tutulursa çevre kasabalara da giderler
di.

Günler şenlikli geçiyordu. Yarının 
bugünden daha iyi olacağını halka 
göstermenin, ileri, hep ileri gitmek 
gerektiği gibi düşünceleri insanlara 
götürebilmenin coşkusu içinde, Bursa 
Halkevi oyuncuları Gemlik'e geliyor, 
bir Turgut vardı ki BursalIlarda, ko 
medyen , halkı kırıp geçiriyor.

İngiliz Kemal rolü ile Haşan Yılmaz 
Ant unutulmaz bir oyun verdi. İbrahim

Turan ise Padişah Vahdettin rolündeki 
başarısı ile zihinlerde silinmez bir yer 
bıraktı.

İstanbul'daki Darülbedai temsillerini 
andıran oyunlar verdiklerini zanneden 
bu oldukça yetenekli gençler, her ne 
kadar acemi de olsalar, gönüllerindeki 
coşku'ile Gemlik halkının günlerine 
renk kattılar, "Çoban" piyesi ile "İngiliz 
Kemal", ile unutulmaz tablolar çizdiler.

Halkevleri temsil çalışmalarının belli 
kuralları vardı ve bu sahnelerde 
oynanan oyunlar sadece milli konuları 
içerirdi. Türkün güzel ahlakını, Türk 
ruhundaki manevi değerleri ortaya 
getirirdi.
|1 Her şey ne kadar da güzel gidiyordu 

o tarihlerde Gemlik'te.
Bazı tarih araştırmacıları geldiler 

şehre. Gios kalesi harabelerinin 
fotoğraflarını çektiler.

Ali Dede adli eski bir dede 
mezarının (Umurbey'de) Demirtaş'ın 
babası Hereke fatihi Kara Ali'nin mezarı 
olması ihtimali ile Umurbey'e gittiler. 
Köyün yaşlıları ile konuştular ve 
mezarın köy kurulmadan önce de 
orada bulunduğu, adının Ali Baba 
olduğu, Kör Ali de denildiği ve 
tevatüren böyle gelmiş olduğunu 
anladılar.

Haftaya 11 Halkevi Çalışmaları ”
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Çocuklar okurken zorlanıyorlar
“Eski Gemlik Evleri” konulu fotoğraf yarışması sonuçlandı

# KOf1'

Çocuklârın ve gençlerin basılı 
metinleri okurken zorlandıklarına 
sıkça rastlanıyor. Okuma hevesi ve 
yeteneği hareketli resimlerin 
gölgesinde kalarak azalıyor. İpfas 
Kamuoyu Araştırmaları Enstitüsünce 
yapılan bir araştırmaya göre, 
çocukların üçüncü ile altıncı sınıflar 
arasında okuma hevesi azalmaya 
başlıyor. Yedi ile onuncu sınıflarda 
okuyan öğrencilerin yalnızca yüzde 
29'u okumaktan hoşlandıklarını ve 
çok okuduklarını bildirmişler.

Bu gelişmeye koşut olarak çocuk 
ve gençlik kitaplarının cirolarında 
düşüş görülüyor.

Kazanılmış okuma ve yazma 
alışkanlığının yitirildiği ikincil: okuma 
yazma bilmezlik olarak adlandırılan 
bu gelişmenin başlıca nedeninin

kaybolan yazı kültürü olduğu
tahmin ediliyor.

Sekizinci . sınıfta okuyan
öğlencilerin üçte birinin okuma ve
yazmada sorunları 
basılmış eserleri 
alışkanlığının 
yetkililerce söyleniyor.

Çocukların düşünsel

olduğu, ve 
okuma 

kaybolduğu

yaşamında
kitabın fazla önemi yok. Görüntülü 
dünya birçoğunu esir aldığından, 
okumak ve bu sayede entellektüel 
egzersiz için zaman kalmadığını 
bildiren yetkililer, Batılı sanayi 
ülkelerinde ikincil türden okuma 
yazma bilmeyenlerin büyük oranda 
arttığına işaret ettiler.

Okuma yazma öğlenmiş olan bu 
insanların her iki yeteneği, de 
zamanla kaybettikleri de belirtiliyor.

KONGRE İLANI
GEMLİK CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ

KORUMA DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN
Derneğimizin olağan Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündem gereğince 

1 ARALIK 1996 Pazar günü saat 10.30'dâ Gemlik-Anadolu Lisesi Salonunda 
yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdide, toplantı bir hafta sonra aynı yer ve 
saatte yapılacaktır.

GÜNDEM :
Yönetim Kurulu

1- Açılış, yoklama ye saygı duruşu
2- Kongre divan teşkili
3- Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması
4- Denetleme Kurulu çalışma raporunun okunması,
5- Raporlar üzerinde görüşme
6- Yönetim've Denetim Kurullarının ayrı ayri aklanması
7- Geçici bütçenin s unulması ve kabulü
8- Dernek tüzüğünün 1 . maddesinin değiştirilmesi
9- Yeni Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi
10- Dilek ve temenniler.
11- Kapanış

“Kapakh’da bir ev” adlı 
fotoğraf birinci seçildi

• Gemlik Turizm ve Tanıtma Derneği tarafından bu yıl ilk kez 
düzenlenen fotoğraf yarışmasına 23.sanatçı 78 fotoğraf ile katıldı! 1 
• Geçtiğimiz hafta cumartesi günü toplanan seçici kurul, titiz bir 
çalışmadan sonra puanlama usulü ile 6 yapıtı ödüle layık gördü. | 
•Birinci, ikinci ve üçüncü olan yapıtlara Dernek ödülü, 4. yapıta 
Gemlik Belediyesi Ödülü, 5. yapıta BURSA 2000 Gazetesi ödülü, 6. 
yapıta da Gemlik KÖRFEZ Gazetesi ödülü verilecek.
Gemlik Turizm ve Tanıtma Derneğinin bu yıl ilk kez düzenlediği " Eski Gemlik Evleri" 

konulu fotoğraf yarışması sonuçlandı. Birinciliği BursalI fotoğrafçı Nejdet Sezer, 
“Kapakh’da bir ev" adlı fotoğrafı ile kazandı.

Geçtiğimiz hafta cumartesi günü toplanan fotoğrafları değerlendiirme kurulu-, 2İ 
fotoğrafçının 78 eserini titiz bir elemeden geçirdi . Birinci elemede 10'a indirilen 
fotoğraflar üzerinde yeniden yapılan değerlendirmede 6 yapıt ödüle layık görüldü.]

Belediye Başkanı Nurettin Avcı'nın babasının kalp ameliyatı olduğu için! 
katılamadığı değerlendirme çalışmalarına, Gazetemiz Sahibi Kadri Güler, Dr,! 
Kemal Mataracı, Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Hakan Doğu, Avukat Teoman] 
Ekim, Mimar Haşan Sözüneri, Yeminli Mali Müşavir Mahir Gencer, Turizm Derneği 
adına Müfit Akman, Gazetemiz yazarı Necati Kartal katıldı.

YÜKSEK KAT1L1M
Gemliklilerin ilgi göstermediği'fotoğraf yarışmasına Umurbey'den Hüseyin ve 

Osman Temel, Bursa'dan BurdkTarlakazan, Şule Şeker, Bedia Dobralı, Nejdet Sezer,! 
Suat Yılmazartık, Selçuk Âksu, Aladttin Aydemir, Avni Çinçin, Mehmet Özceçelik,! 
Abit Kuleli, Hülya Yalçın, İbrahim Tekin, Nazan Ekmekçiler, Abdullah Şendemir,! 
Yasemin Perksa, Ümmühan Alptekin, Mehmet Kartal, Yıldız Kalkan, Kurşunlu'dan I 
Yılmaz Kalpalp,İnegöl'den Hüseyin Oral adlı fotoğraf sanatçıları katıldı.

Toplam 78 fotoğraftan büyük çoğuluğunun Küçük Kumla .Umurbey ve Narlı 
Köyleri ile Gemlik'ten çekilmiş fotoğraflarla katıldılar.

Seçici kurul değerlendirme sonucu birinciliğe Nejdet Sezer'in 'Kapaklı 'da bir ev" 
adlı fotoğrafına, ikinciliğe ise Yılmaz Kalpalp'in "Küçük Kumla'da eski ev” adlı 
fotoğrafına, üçüncülüğü Abdullah Şendemir'in 'Evlerde Yaşam 1” adlı fotoğrafına 
verdi. Gemlik Turizm ve Tanıtma Derneği Birinci fotoğraf sanatçısına 30 milyon,1 
İkinciye 20 milyon, üçüncüye iselO milyon lira ödül verecek.

Gemlik Belediyesi Özel Ödülü ise dördüncü seçilen Mehmet Özceçelik'in 
“Sarışınım" adli fotoğrafa, Bursa 2000 Gazetesi Özel Ödülü ise H.Avni Çinçin'inl 
“Küçük Kumla’dan 2” adlı fotoğrafına verildi. Gazetemiz Gemlik Körfez de altınciı 
seçilen İbrahim Temkin'in “Gemlik Evleri 2” adlı fotoğrafına özel ödül vermeyi] 
kararlaştırdı.

Gemlik Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Hakan Doğu, yarışmaya katılan ve 
ödül kazanan fotoğrafların 9 Kasım günü Belediye Sergi Salonunda sergileneceğini 
aynı gün dereceye giren yapıtlara ödülleri törenle verilecek.

“Eski Gemlik Evleri" adlı fotoğraf yarışmasına katılan 78 fotoğraf Gemlik'te halka! 
gösterildikten sonra Bursa 2000 Gazetesi Resim Galerisinde sergilenecek.

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

Gelin görüşelim
Telefon edin biz gelelim

KOR? EZ OJSE^
Matbaacılık-Yayıncılık-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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1 3İR köpük
Alaattin BİLGİ

Gemliğe Doğru Denizi Göreceksin 
Sakın Şaşırma

Dilin Kökeninde 'Şaşırma' mı vardır?
Cumhuriyetin kuruluşundan sonra 1930'lu 

yıllar, Atatürk'ün, Türk Dili ve Türk Tarihi ile 
yakından ilgilendiği yıllar olmuştur. Türk dili 
üzerindeki çalışmalar ve araştır malar sırasında 
Atatürk, dil konusunda öne sürülen çeşitli teo
rileri de ciddiyetle ele almıştır. Bu arada 
üzerinde durulan Güneş-Dil Teorisi'nin bir 
yorumuna göre, pek çok dilin anası olan 
Türkçe, çok eski zamanlarda uygarlaşma yol
unda olan insanların, güneşin doğuşunu İlk 
gördüklerinde, şaşkınlıkla "Aaa!" diye bağır
malarından alfabenin ilk harfi "A" ortaya çık
mış ve bunu -her nasılsa- öteki harfler 
izlemiştir.

Doğaya Şaşılmaz mı?
1950'li yıllarda Gemlik deyince biz 

Ankarahların aklına, biraz zeytin, biraz balık, 
biraz karides gelirdi ama, belleğimizde Gemlik 
pek az yer tutardı. Ta ki, yine aynı yıllarda - 
sanırım- Yaprak dergisinde Orhan Veli'nin, bu 
yazının başlığını oluşturan dizelerini okuyunca 
, Gemlik bizlerin hayal ve tasarım dünyasında 
bir başka boyut daha kazandı: Gemlik artık 
deniziyle, doğasıyla şaşılası bir beldeydi. O 
yıllarda öyle anlaşılıyor ki, Orhan Veli'nin 
dizelerinin de etkisiyle, Gemliği görme isteği 
uyanmıştı içimde. O zamanki Bursa-Gemlik 
yolu, Engürücük'ün denize doğru uzanan 
yamaçlarını tırmanıyor ve birden bire 
karşınıza masmavi deniziyle pırıl pırıl bir kasa - 
ba, körfezin tam karşı kıyısında, ulu çınarlar 
arasında yuvalanmış bir Manastır beldesi ve 
ardında yemyeşil uzanan bir vadi çıkıyordu. 
İşte Orhan Veli'yi şaşırtan, mavi ve yeşilin 
çeşitli tonlarının karışımından oluşan bu 
tapılası doğa güzelliği olmalıydı.

Peki biz , aradan geçen elli yıl içersinde, 
Orhan Veli'yi estetik bir hazla şaşkına çeviren 
bu güzelliğe yenilerini kattık mı, yoksa onu 
hoyratça bozduk mu?Ne yazık ki, bu sorunun 
yanıtı, pek çok yerde olduğu gibi olumsuz. 
Şimdi artık, Engürücük rampasını tırmanınca 
karşınıza bütün görkemiyle Gemlik Körfezi 
değl, Körfezi gölgeleyen Jandarma Karakolu 
çıkıyor. Çınarlar arasına gömülmüş tarihi 
Manastır beldesi beton yığınlarıyla çiçek 
bozuğu bir hazin görüntü içersinde. İznik 
Gölü'ne dek uzanan meyveli, sebzeli, kavaklı 
yeşil vadi, mermer fabrikaları, sabun ve yağ 
yerleriyle dolmuş ve bunların atıkları Gemlik 
Körfezi'nin balıklarının ve karidesinin köküne 
kibrit suyu ekmiştir. Yine, kirihi-pasını körfeze 
akıtan, tozunu, dumanını havalara savuran 
Suni İplik Fabrikası, Azot Sanayii ve Borusan 
gibi fabrikalar, körfezi ölümcül bir kıskaç 
içersinde kıvrandırmakta.

Ben kendi hesabıma, -sözü edilen teori bil^ 
imsel olmasa bile- güneşi gören ilk insanın 
"Aaa!" diye şaşkınlıkla bağrdığna inanıyo
rum. Tıpkı Orhan Veli'nin Gemlik Körfezi'ni 
gördüğü zamanki şaşkınlığına inandığım gibi.

TUĞCA I7IO3İLYÛ 
ve Ahşap faiiayj

Çocuk Odası, Daire 
Dekorasyonları, 

İşyeri, Büro, Dükkan 
Dekorasyonları 

İtinalı ve Kaliteli işçiliği 
ile

Hizmetinizdeyiz.
Osmaniye Mah. Pazar Cad. Güneş Sok. 

No: 9 GEMLİK
Tel: (0,224) 514 31 88 
Fax : (0,224) 512 09 73

YAri FAkA YARi CİDDİ
(SOL) DA NELER OLUYOR

Sovyetler Birliğinin çöküşünden 
sonra, gerileyen (SOL), son günlerde, 
yeniden toparlanmaya başladı.

Bunun en güzel örneğini, İngiliz İşçi 
Partisi gösteriyor.

Son kamuoyu yoklamalarında, İşçi 
Partisinin oy oranının,(%54)e ulaşa
cağı bildiriliyor..

Peki.. Bu yükselişin sebebi ne.
Adı gibi, işçilerin favorisi olan, bu 

parti, Yeni dönemde farklı bir davranış 
sergiliyor.

Her hareketini, İngiliz kamuoyunun 
eğilimlerine göre, belirliyor.

Eğer, işçiler greve gitmek isterken, 
kamuoyu bu grevleri desteklemiyorsa, 
işçi partisi, kamuoyunun tercihlerine 
göre, tavrını koyuyor.

Ve.. Sonucu görüyorsunuz.
Oylar, (%20)lerden, (%54)lere tır

manıyor.
Bizim (Sol)un ise, projesi yok, tavrı 

yok, stratejisi yok.
Buna karşın, kavga bol, hizip bol, 

hırçınlık bol.
Bu çatışma ve kavgalar için,çok 

ilginç bir gerekçeleri var.
Parti içi demokrasi, oturuyormuş, 

yerleşiyormuş.
Parti içi demokrasi yerleşirken, 

(SOL) karaya oturdu.
Halbuki, işsiz, dargelirli ve çalışan 

kesimin, (SOL) partileri seçmesi 
gerekirken, oylar uçup, gidiyor.

Çünkü, halkımız sürekli kavgaya 
dayanan, politikalardan ve poli
tikacılardan hoşlanmıyor.

Sadece, laikliği savunmak ve koru
mak, (SOL)un toparlanması için yeterli 
değildir.

Halk, ekonomide, demokratik
leşmede ve yargıda olumlu 
iyileştirmeler bekliyor.

Halkın nabzını, sadece laiklikle tut
manız , mümkün değildir.

Laikliği korumak, sadece (SOL)un 
değil, her partinin görevi olmalıdır.

(SOL)un uzlaşmasını ve yeni pro
jelerini umutla bekliyoruz.

MEDENİ HALİ
Hakim, kadın tanığa medeni 

durumunu sorup, kadın derin 
bir İç çekince; daktilo yazan 
görevliye,

-"Yaz kızım" dedi. "Bekar".
Aynı soruyu erkek tanığa da 

sordu.
Bu kezde, erkek tanık İç 

çekti.
Hakim başını salladı.
-"Yaz kızım” dedi “Evli".
Evlilikten şikayet, erkeklerin 

bayanlardan, bayanların erkek
lerden yakınmaları, koyu soh
betlerin, vazgeçilmez konuları 
arasında yer alır.

Ama.. Tüm bu şikayetlere 
rağmen, iyi ve güzel günlerin 
hatırı İçin, bu beraberlikler 
devam eder.

Sözlü - Yorum

Akıllı olmak bir şey değil, 
Önemli olan o aklı, yerinde kullan
maktır.

“DECARTES”

Aklını, insanlık adına kullanan ve 
yarattığı eser ve buluşlarla 
insanları aydınlatan, hastalıktan 
kurtaran bilim adamlarına 
şükran borçluyuz.
Bir de, o güzel aklını, teknolojik 
hırsızlığa esir eden, yanlış insan
lara ne demeli.
Adam, kumanhanelerde hileli 
programlar düzenliyor.
Bankalardaki, bilgisayarların 
şifrelerini çözüyor ve vatandaşın 
parasını çalıyor.
Böyle akıl, "olmaz olsun."

O KADAR; Nazikti ki; kitapların 
ciltlerini bile, tıklatmadan açmı 
yordu.

Erol gÜRÇAy

“REKLAMCILIK” YÜKSELİYOR
Sanayi Sektöründeki gelişmel

er, tarım sektörünün pabucunu, 
dama attı.

Ama.. Son yıllarda, Hizmet sek
töründeki gelişmeler, meslek 
seçiminde, bu sektöre olan ilgiyi 
İnanılmaz ölçüde arttırdı.

Artık gençler, finansman, 
pazarlama, turizm, reklamcılık, si 
gortacılık, bankacılık gibi meslek 
türlerini, dillerinden düşürmüyorlar.

Yani, gençlerin yeni meslek 
tercihleri içinde, "Hizmet Sektörü”, 
ilk sırayı alıyor.

Reklam Hizmetleri de, son 
zamanlarda, en çok İlgi çeken, 
İşlerden biri haline geldi.

Tecrübeli olanların, bir milyar 
civarında ücret aldığı, bu alanda, 
en deneyimsizlerin ücretlerinin ise, 
60-65 milyon lira, olduğu söyleni 
yor.

Kampanya dönemlerinde, 
transfer işleri kızışınca, reklam
cılara, artık ev ve otomobil bile, 
alınıyor.

Bu alanda, henüz yetişmiş ele
man sayısı az.

Tabi.. Reklamcılık deyince, 
reklam yayınları ile uğraşmayı; 
veya bu işlerden komisyon almayı 
kasdetmiyoruz.

Bu meslekte ün ve para sahibi 
olan kişiler, metin yazarları, grafi 
kerler ve müşteri temsilcileri gibi, 
uzman kişiler oluyor.

Amaç “Doğru reklam, ancak 
doğru yerde ve doğru zamanda 
yayınlanırsa en yüksek karı getirir" 
olunca, üretim yapan kuruluşlar, 
özellikle kampanya dönem
lerinde, yaratıcı reklamcılara, 
büyük pa ralar ödüyorlar.

Orta öğretim yapan çocuk
larımıza , iyi birokul sağlamakla 
veya iyi bir dershaneye kursa gön
dermekle, işimiz bitmiyor.

Çocukların, bir taraftan gizli 
yeteneklerini keşfederken, piyasa
da yükselen meslek türleri 
konusunda da aydınlatılması 
gerekiyor.

Hem velilere, hem de öğren
cilere kolay gelsin diyoruz.

Hamileliğin ilk aylarına dikkat
Türkiye'de de sıkça rastlanan bebek

lerde omurilik açıklığının, hamileliğin 3-4. 
haftalarında ortaya çıktığı belirtilerek, 
erken tanı için gebeliğin ilk haftalarından 
itibaren doktor kontrolünün şart olduğu 
bildirildi.

Hamileliğin birinci ayında bebeğn bel 
ve sırt bölgesi açık kalıyor. Buradan, 
bacak, ayak ve idrar torbasına giden 
sinirler geçiyor. Bu yüzden, hastalarda 
bacaklarda felç, idrar kaçırma, diski kon
trolünde zorluk oluyor. Hastalığın kesin

nedeni belli değil. Ancak hem gelişmiş 
ülkelerde yapılan araştırmalar hem de 
gözlemler; omurilik açıklığının daha çok 
sosyo-ekonomik düzeyi düşük kişilerde 
görüldüğü yolunda. Hastaların yüzde 
95'inin sosyo-ekonomik düzeyinin düşük 
olduğu saptandı.

Omurilik açıklığının nedeninin tam 
olarak bilinmemesine rağmen, radyasyon 
ile kanser tedavisinde kullanılan ilaçların 
aşırır dozda kullanılmasının, hastalığn 
ortaya çıkma olasılığını güçlendirdiği

GEMLİK REHBERİ
Gerekli Telefonlar

' İtfaiye • no, 
Polis imdat 155
Jandgrma İmdat 156
.Jandarma K. 5131055
Polis Karakolu 5131879
Gar. Kom ., 5131206

Kaymakamlık
Kaymakamlık 5131051
Kaymakamlık Ev 5131052
C. Savcılığı 5131053
C. Savcı Yrp, 5132954
rmniyet M. 5131028

ULAŞIM
Uludağ Turizm 5131212
Aydın Turizm ■ 5.132077

TAKSİLER

Hastaneler
Devlet Has. , 5139200
SSK Hastanesi 5132329 
Mer. Sağ. Ocağı 51Ş106'8

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

Resmi Daireler Belediye
TEK Arıza 5132066 Santral 5134521-23TEK İşletme 
Turizm Der. 
Spor Sah. 
Orm. Böl. §f. 
Milli Eğt. Md.

5134503
5131274
5131900
5131286 .
5131174

Başkanlık 
Zabıta.
Otobüs İşlet. 
Su İşletmesi 
■İtfaiye

5134520
5132432 
5134521-122
5134521-115

Halk Eğt. Mrk. 5131846 5132325
Halk Kütüp. 5131.353 f Muhasebe M. 5134521-182
As. Şb. 5131057 Yazı İş. M d. 5134521-111
Karayolları 5131308 Su Arıza Yalnız 185
Liman Bşk. 5131133 TÜP DAĞITICILARI
Mal'Md. 5131095 Aygaz 513 12 95Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu SIc. Md. 
Müftülük

5133742
5131507
5131414
5131364

Özgaz 
Tekgaz 
Ocakgaz 
Ergaz

514 17 00
513 1637
513 1637
513 88 43Gümrük Md.

Tekel Md.
Ver. Da. Md.

5131411-5130024
5131042
5132360

Ipragaz
Habaşgaz 
Llkltgaz

513 22 59
513 45 46
514 28 41İlçe Tar. Md. 5131186 Yeni Llkltgaz 513 65 00İlçe Seç. Md. 5134994 Alevgaz 513 40 95

Yalova-Sirkeci (İşgünlerl) Gemlik'te
05.50 -13.05 -1 7.00. . .

Tatil Günleri 06.30-13.00-17.oo sinema günlen .
Deniz Otobüsü

Yalova -Kabataş (İşgünlerl) AİLE SİNEMASI
07.20-09.45-12.40-15.00-17.15-19,30 Bu hafta '
Tatil Günleri 10.20-13.30-16.15-19.po ..AöpEvİMİZ TEHLİKE"

Yalova -Kartal (İş günleri) GÖREVİMİZ TEHLİKE
07.30-09.10-10.45 . 513 13 29

13.00-14.30-16.00-17.30-19.00-20.30

bildirildi.
Özellikle protein- 

bakımından yüksek besle
nilmesi-ve vitamin alımı ile 
hastalığın sıklığında azal
ma görüldüğünün tespit 
edildiğini anlatan yetkililer, 
anne almak isteyen 
hanımların hamile 
kalmadan önce beslen
melerine dikkat etmeleri ni 
istedi.

Hastalığın ortaya çıktık
tan sonra tedavisinin 
mümkün olmadığını, ancak 
hamileliğin ilk aylarında 
ultrason ile erken tanı 
konulması halinde gebe
liğin sonlandırılabileceğini 
ifade eden yetkili ler; yine 
de omuriliğin açık olarak bir 
bebek doğmuşsa ona 
ancak koruyucu ameliyat 
yapabiliriz. Bunun için de 
bebekler doğduktan sonra 
hiç beslenmeden, sırtüstü 
yatırılmadan, bize _geti 
rilmell. Bebeğin ayrîca, 
açıkta olan omuriliğinin 
üzerine steril bir bez konul
malı ve sinirlerin dışarıdan 
mikrop kapması önlenmeli. 
İlk 12 saatte yaptığımız bu 
ameliyat tedaviye yönelik 
değil, ancak koruyucu 
oluyor diye konuştular.
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YENİ BİR ATILIM DAHA

“Kart yapımında mükemmeli arayın"
O Fatura Kartı O Üye Kartı ,0, Kulüp Kartı 

O Garanti Kartı O Personel Kartı Ç) Ziyaretçi Kartı 
O İndirim Kartı O Nüfus Cüzdanı Kaplama O Kimlik Kaplama 

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

Kumla
Yolu 
köstebek 
yuvasına 
döndü

Küçük Kûmla Yolu'nun 
Manastır Mevkiinde yal
ların bozuk olması araç 
Sürücülerinin tepkilerine 
nedeh oluyor.

Karayölldrı Bölge 
Müdürlüğü bakım kap
samında olan, Gemlik- 
Armutlü Yolunun Manastır 
'Bölgesinde kalan bölümü 
son yağışlardan sonTa' 
köstebek yuvasına döndü.

' Öete'diye'tarafondan 
çukurların '■■■ toprakla 
örtülmesinden sonra, 
tekrar yağan'’yağmurlarla- 
açılan ÇukuYldr ardç 
sürücülerinin korkulu rüyası* 
oldu. •-

Manastır Bölgesinden 
©emlik'e ve -Kumlâ'ya 
giden araç sürücüleri 
bozuk 11 yötlarda rfe 
yapacaklarını şaşıryorlar.

Vatandaşlar Manastır 
Yolunun Igif’i am'rönce 
o'narılmasıni'istiyorlar; ■ •’

DE0İZ PETROL
ELEMAN ARIYOR

□ Pompacılar,
□ Temizlik işlerine bakacak bayan 

eleman,
□ Markette çalışacak bayan ele

man,

DENİZ PETROL
Yalova Yolu 4. Km. Tel: 513 75 02

Gemlikliler Kültür ve
Dayanışma Derneği 

Başkanlığından
Perneğmizıp, yıllık olağan genel kurul 

toplantısı 24 kasım 1996 günü saat 15.oo de 
Oşmaniy'e-'Mah. Asil Han arkasındaki .Dernek 
Lokalinde yapılacaktır.’

»i Çoğunluk şağanmadığ takdirde ikinci 
toplantı çoğunluk aranmaksızın bir hafta 
sonra aynı yer Ve saattetekrarlanacaktır. l

Üyelerimize önemle duyurulur .*

YÖNETİM KURULU 

GÜNDEM.

LEmApLAR ALıpAcAkTıR

-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 )

NOT ALİNİZ!__
YENİ FAKS

NUMARAMIZ
Tel: 51335 95

KÖRFEZ
JİFŞET

GEMLİK KÖRFEZ 

GAZETESİ

KAYIP
İstanbul Üniversitesi

Diş Hekimliği ;
Fakültesi 'ne ait 

kimliğim, öğenci 
pasom, kütüphane 

kartım, öğrenci 
kredi kuponum 
kaybolmuştur.

î’ Hükümsüzdür.

Armağan Bektöre

1. Açılış ve yoklama A
2. Divan oluşumu, saygı duruşu
3. Yönetim ve Denetleme kurulla rintn;.l 

çalışma raporlarının okunması
4. Raporlar üzerinde görüşülme açılması!
Ve raporların aklanmasa
5. Yeril yöhetirrı ve Denetleme kürularınin| 
seçimi
6. Tüzük değişikliğinin görüşülerekkarara 
bağlanması ■
7. 1997 yılı bütÇ^İriin ğörüşülerek karara' 
bağlanması ,
8. Dilekler, istekler M
9,Kapanış.

jGenelfe

0 Gemlikli İl 
birlikle harel

DYPÎIBaşi 
cezalandın!

Öte yandı 
isyancıîlGc 
D/P'nin yetlı

âiW 
Fotıf 

I | Gemlik luıi 
■Demeği tarat 
Silk kez

■Gemlik Evle 
1 .

i I dereceye 
I fotoğaflarınj

, I ödülleri dı
11 tele.e-: 
I Belediye 
I tanda ya,

KÖKJEZ GJSE^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
BİR TELEFONUNUZ YETERLİ

Bu iki
Büyük kurtanc 

Ifiüyenin rriman 
ptebrşekioe 
IÜlkenin her bir

Ala sno s 
I 10 İtan pazar

Mneae-1( 
Kkı?

ICOî^Fea. î^eIclAa
GaZhahe Cadde Beceren Apt. Altı 

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

ANADOLU SİGORTA A.Ş.
I
I l<*cumhuriye' 
Rni egemen 
tok*OtP faf( 
Ra görüşün d 
R içinde gonjr 
Rffllerınebcç 
PkMr içemza 
p ta» saygı 
ftoiyie uygun 
otodan bu yo 
ftodosoygac 

ftooiso.kopıu 
PSdot*

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

mağazamıza uğrayınız . Çeşitlerimizi görünüz
FARUK HELVACI

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

ANAHTAR TESLİMİ KASKO’DAN FAYDALANIN
v Evrak takibi yok - Para ödeme yok - Yüzdeyüz h* 

ödeme - Anlaşmalı oto servislerimize mü.racatınız yeterli
GefliŞ' BİLGİ s/c riYA”L Ai^ıfilıZ ıÇîfl BıR TELErOflÜflÜZ Y

NUMAN SİGORTALTD.ŞTİ.
Al uman Dursun

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

[toÜtCUrtMy
■R telemce <oh 

P^gâsterâğı 
W yol çağ 
^“Jokıiarvat

RtahetdotMn

r^toııyor On 
PStoneiktfeyeni

TAM YETKİLİ AC.ENTA

"‘•9
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İCORFEZ OFSETTE
KAŞEDE VE MÜHÜRDE BEKLEME YOK

Yarım saat İçinde bilgisayar sistemi ve kaşe 
makinemizle kusursuz hizmet sunuyoruz. 

Ayrıca kendinden mürekkepli, İthal otomatik kaşeler.

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

' il Genel Meclisi organ seçimlerinde ANAP’lılarla anlaştı Abdullah Yenice topun ağzında
D Gemlikli İl Genel Meclis Üyesi Abdullah Yenice, encümen seçimlerinde 4 DYP'li arkadaşı ile birlikte ANAP’lılarla 
birlikte hareket edince il yönetim kurulu tarafından cezalandırılmak üzere disiplin kuruluna verildi.

DYP İl Başkanı Mehmet Gazioğlu, parti disiplinine uymayanların tüzük hükümleri neyi emrediyorsa o şekilde 
cezalandırılacağını söyledi.

Öte yandan, Milli Savunma Bakanı Turhan Tayan’da geçtiğimiz hafta Bursa'ya yaptığı gezide gazetecilerin 
isyancı İl Genel Meclisi üyelerinin durumu hakkındaki sorusunu yanıtlarken, ‘‘parti disiplini benim için çok önemli. 
DYP'nin yetkili kurullarıyla hareket etmeyenler cezalandırılacaktır “ dedi.

Haberi Sayfa 3'te

Ölümünün 58. yılında ulu önderimizi andık.

«Eski Gemlik Evleri» konulu fotoğraf sergisi Belediye Sanat Galerisinde açıldı

Fotoğraf Ödülleri Sahiplerini buldu
Gemlik Turizm Tanıtma 

Derneği tarafından bu yıl 
ilk kez düzenlenen “Eski 
Gemlik Evleri” konulu 
fotoğraf yarışmasında 
dereceye giren
fotoğrafların sahiplerine 
ödülleri düzenlenen 
törenle verildi.

Belediye Meclis 
Salonunda yapılan ödül

töreninde konuşan 
Dernek Başkanı Hakan 
Doğu, gelecek yıllarda 
ilçenin tanıtımına katkısı 
olacak yeni yarışmalar 
düzenleyeceklerini söyle
di.

Yarışmada birinci 
gelen Necdet Sezer'e 
ödülünü Garnizon 

HAFTAYA BAKIŞ 
O Kadri gÜCEK

Bu iki yüzlülük niye
Büyük kurtarıcı,cumhuriyetimizin kurucusu, çağdaş! 

Türkiyenin mimarı Mustafa Kemal Atatürk'ü bu yıl daha 
anlamlı bir şekilde andık.

Ülkenin her bir köşesinden binlerce kişi, Anıtkabir'e 
giderek, Ata'sına saygıda bulundu.

10 Kasım pazar günü Ankara, tarihi bir gün yaşadı.
Bu yıl neden 10 Kasım anma törenlerine bu denli ilgi 

duyuldu ?
Laik cumhuriyet yerine, temeli dini kurallara dayanan 

bir rejimi egemen kılmak isteyenlerin, yüzde 21 oylarına 
karşın, laik DYP tarafından iktidara taşındığı günümüzde, 
İslamcı görüşün devlet içinde kadrolaşması, rejim ile 
uyum içinde görülmesi riyasına karşın dâ halkın Atatürk 
ve devrimlerine bağlılığının göstergesiydi bu.

Yıllardır ilçemizde kutlanan milli bayramlarda Atatürk 
Anıtı önünde saygı duruşunda bulunmayı kendi inaçları 
nedeniyle uygun bulmayan bu kesim, iktidar ortağı 
olduğundan bu yana, kehren de olsa Ata'nın manevi 
huzurunda saygı duruşunda bulunuyorlar.

Bu iki yüzlülük niye?
Olsa olsa «köprüyü geçene kadar ayıya dayı deme» 

! mantığı olabilir.
Atatürk cumhuriyetinin çocukları olarak, onun bıraktığı 

mirasa yeterince sahip çıktık diyemeyiz. ‘
O'nun gösterdiği yolda hurafeler,medreseler, tekkeler, 

zaviyeler ,yok. Çağdaş eğitim kurumlan olan, bilimin 
öğretildiği okullar var.

Atatürk düşüncesini yok etmek isteyen sağcı ve solcu 
bağnazlar her dönemde oldu.

izmlerin yıkıldığı bir dünyada, Atatürk düşüncesi dimdik 
ayakta duruyor. O'nun yerine sapık düşüncelerini yaşa
ma geçirmek İsteyenler İse hiç boş durmuyor,

Atatürk devrimlerine inananlar önlerindeki tehlike İle 
savaşmalıdırlar.

Bu bir yaşam kavgasıdır..
Var olma veya yok olma kavgasıdır.

Komutanı Kıd. Alb. Bilgi 
Günkent, ikinci gelen 
Yılmaz Kalpalp'e 
ödülünü Bursa eski 
Belediye Başkanı Ekrem 
Barışık, üçüncü gelen 
Abdullah Şendemir'e de 
ödülünü Emniyet Müdürü 
Üzeyir Ergüven verdi.

Haberi Sayfa 3'te

Sürülen öğretmenlere son görev 

“Veda 
yemeği”

Eğitim - Sen Gemlik- 
Şubesi eski Başkanı 
Abdullah' Çelik- ile 
Kayseri'ye sürülen Gemlik 
Lisesi. Tarih Öğretmeni 
Haşan Hüseyin Özhan 
için, sevenleri geçtiğimiz 
hafta "Veda Gecesi"nde 
[biraraya geldiler. Yemeğe 
Eğitim-Sen Bursa Şube 
Başkanı ile demokratik 
kitle örgütlerinin temsilci
leri katıldılar. •

Gecede emekli olan 
sendika üyesi öğretmen
lere teşekkür belgesi veril
di.

Haberi Sayfa 3 'te

Kumla’ya 
Yüksekokul 
Küçük Kumla Kasabasına 
uzun süredir yapılması 
düşünülen yüksekokul 
için girişimler arttırıldı. İlçe 
Kaymakamı Orhan Işın 
Küçük Kumla İlkokulunun 
boşaltılarak, buranın 
Turizm Rehberliği, Deniz ve 
Liman İşletmeciliği, Su 
Ürünleri bölümlerine 
dönüştürüleceğini bildirdi.

kısa kısa kısa kısa 

ANAP‘lılar 
yemekte 
buluştu
: Anavatan Partisi Gemlik 

İlçeC..Teş kilatı Kervansaray 
Otefde biraraya gelerek, 
birlik ve dayanışmalarını 
gösterdiler. 8 Kasım Cuma 
günü akşamı Kervansaray 
Termal Otel'de salona sığ- 
nrıayân ANAP'lılar ikinci 
salonu da açtırmak zorun
da kaldılar.

Bursa Milletvekili Ferruh 
Pehlivan ın da katıldığı 
gecede, ANAP'lılar geç 
saatlere dek doyasıya 
eğlenerek stres attılar.

DSP’li hanımlar 
döner ■ 
partisinde 
buluşacaklar

D e m o k ra t i k S o I P a r t i 
Kadın Komisyonu üyeleri 
İĞiKası.m 1996 Pazar 
günü Bayraktar Düğün 
Salonunda biraraya gel
erek-, pilavlı döner yiye
cekler.

DSP İlçe Başkan lığın
dan yapılan açıklamada 
partili hanımlar arasında 
tanışma ve dayanışma 
amacıyla bu tür günlerin 
sık sık tekrarlanacağını 
söylediler.

ANAP’lı
hanımlardan 
okullara
destek
Anavatan Partisi Kadın 
Komisyonu üyeleri 100. Yıl 
İlkokulu öğrencilerine giye
cek ve gıda yardımında 
bulundular. Yapılan açıkla
mada okulun demir par- 
maklıkları bulunmayan 
pencerelerine de parmak
lık yapıldığı belirtildi.

Ata’yı
Ulu önder Atatürk'ü 

ölümünün 58.
yıldönümünde bir kez 
daha saygıyla andık.

10 Kasım Pazar, günü 
saat 08.45'te İskele 
Meydanındaki Atatürk 
Anıtı önünde yapılan 
törende, anıta çelenklerin 
konmasından,sonra, saat 
9.05'de ti.sesi ve fab
rikaların sirenleri ile 
araçların kornalarının çal
masıyla Ata'nın manevi 
huzurunda 1 dakikalık 
saygı duruşunda bulunul
du.

İstiklal Marşı'nın 
söylenmesinden sonra 
Belediye Düğün Salonunda 
düzenlenen törene gidildi. 
Atatürk burada Anadolu 
Lisesi öğrencilerinin hazır
ladığı bir törenle anıldı.

Haberi Sayfa 3’te

ADD’liler 
Ata’yı 
Ankara’da 
andı
Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik Şubesi, 
büyük önder, kurtarıcımız 
Mustafa Kemal Atatürk'ü 
ölümünün 58.
yıldönümünde anmak için 
Ankara'ya bir gezi düzen
lediler. 10 Kasım Pazar 
günü Anıtkabir'de düzen
lenen törene katılan 
Gemlikli Atatürkçüler daha 
sonra “Atatürk - ve 
Devrimlerine bağlılık” 
yürüyüşüne katıldılar.

Haberi Sayfa 3’te

Lions’tan atak
Gemlik Lions Kulübü 

toplumsal çalışmalarını 
sürdürüyor. Kulüp Başkanı 
Şahin Danış 8 üniversite 
öğrencisine burs verdik
lerini öte yandan 11 Eylül 
İlkokuluna da Atatürk 
maskı hediye ettiklerini . 
söyledi.

ZİRAAT FAKÜLTESİNE İNŞAATÇI, TIP FAKÜL
TESİNE VETERİNER DEKAN...

KAFALAR ÖRÜMCEK BAĞLAR, 
SURATLAR TUTARSA NASIR 
NE YAZAR, ZAMAN OLMUŞ: 
YİRMİBİRİNCİ ASIR!....

İnan ~

andık

Cumhuriyetimizin kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk, 
bu yıl bütün yurtta daha 
bir coşkuyla anıldı.

Mehmet
Dinç’ten 
eğitime destek 
sürüyor
ANAP'lı Belediye Meclis 
üyesi Mehmet Dinç, 11 
Eylül İlkokuluna kitap haf
tası nedeniyle öykü kitabı 
ile kırtasiye yardımında 
bulundu.
Milli Eğitime'e bağlı 
okullara her yıl kırtasiye, 
yakacak ve giyim 
yardımında bulunan 
Dinç'in örnek davranışı 
takdirle karşılanıyor.

Mehmet Dinç
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KÖŞEMDEN
Yılmaz AKKILIÇ

€/C7Zf C/OF'Mf»
Necati Kartal

ÖDÜL TÖRENİNDEN 
“YEREL İZLENİMLER”

Geçen haftaki sayımızda Gemlik I ki, artık bu: "seçim öncesi bir program IUtanç ve umut
İbrahim Alaattin Gövsa, Atatürk'ün 

I ölümü üzerine yazdığı şiirine şu dizeler - 
I le başlamıştı:

"Mevsim hüzünlü, yollara düşmüş 
I söğüt, çınar

Yaprak döküp huzura kapanmıştı 
sonbahar"

Dün sabah eşimle birlikte Atatürk'e 
saygı duruşunda bulunmak için 
Cumhuriyet Alanı'na gittik. Evet, 

I mevsim hüzünlüydü ve sanki çınarlar 
gerçekten yollara düşmüş, sonbahar 
yaprak döküp huzura kapanmış gibiy- 

* di.
Setbaşı'.ndah Alan'a doğru el ele 

tutuşup yürüdük. Nedense içimiz bir 
hoş oldu. Uçuşan sarı yapraklar, alt
mış küsür yılın hüznünü mü uyarmıştı 
içimizde, yoksa O'nsuzluğu duyum
samaktan mı üzgündük, bilemiyorum...

Tören yeri çepeçevre güvenlik güç
leriyle kuşatılmıştı. Polisler durdurdu, 
içlerinden biri, “Protokole dahil 
misiniz?” diye sordu.

O'na saygı da mı protokole özgü 
kılınmıştı yoksa?

“Hayır” dedim, “Atatürk'e saygı 
duruşunda bulunmaya geldik!”

Erkek polis, “Hanımın çantasını 
arayın" dedi. Ama bayan polis 
duyarlıydı, anladı, “Buyrun, geçin” 
demekle yetindi.

Heykel çevresinde -çoğunluğu 
görevli- bana göre 5 veya 6 yüz, 
Korhan Durusoy'a göre bin kadar kişi 

»toplanmıştı. O küçük kalabalığın 
büyük bölümü de, -herhalde daha 
fazla görünmesin, diye mi, ne?- plat
forma tıkış tıkış doldurduğu için, 
Atatürk'ü 58'inci Ölüm yıldönümünde 
anmak üzere toplanan bir avuç 
BursalInın sayısı, bizim “ikinci 
cumhuriyetçi entel takımı"nı se 
vinçten hoplatacak denli az görünü 
yordu.

Önce "İstiklal Marşı” çalındı, 
ardından sirenler acı acı, ötmeye 
başladı. Ben Atatürk'ün yasını tutmak
tan yana değilim, onun için başımı 
önüme eğmezdim şimdiye değin.

Ama bu kez eğdim.
Utancımdan ağladığm görülmesin 

diye...
Tören bitti. O bir avuç BursalInın 

yarısı resmi programı sürdürme zorun
luluğuyla caddenin karşısına geçti, 
kalan yarısı dağıldı. Levent 
Gencelli'yle birlikte Heykel'in çevresini 
iki kez dolaştık, bütün çelenkleri tek tek 
gözden geçirdik.

Açık adlarıyla yazıyorum: Refah 
Partisi’nin, Milliyetçi Hareket Partisi’nin, 
Büyük Birlik Partisi’nin, Özgürlük ve 
Dayanışma Partisi’nin, Demokratik 
Barış Hareketi’nin -hani şu binası, 
otosu anahtar teslim partinin- çelenk
leri yoktu...

Başka?
Gazeteci örgütlerinin de!..
Evet, ben benliğimi kazandığım 

günden beri, Atatürk'ü anma tören
lerinde saygı duruşu yapılırken başımı 
önüme eğmemiştim.

Ama bu 58'inci yılda utancımdan 
ve O'nun tunçtan heykeliyle bile 
yüzyüze gelme cesaretim olmadığı 
için eğdim, kaldırımın o acaip kilit

ı parkelerini saydım...
Çünkü ölümünün 58'inci 

yıldönümünde, O’nun önderliğinde 
i kurulan Cumhuriyet'in, “bürokrasi- 

siyaset-mafya” üçgenine teslim’ 
ı edildiği iddia ediliyor. Cumhurbaşkanı 

bile, “Çok vahimdir, kime kadar gidi 
ı yorsa oraya kadar götürülsün, dcı- 
ı masızca gidelim” görüşünde...

Çünkü “asker kaçağı” bakanlar 
olduğu haberleri yer alıyor medyada, 
“karavaş”lara altın tepsi içinde mansıp 
dağıtılıyor!..

Çünkü İstanbul'un Sultanbeyli ilçe
sine zorla dikilen heykeli, saldırıya uğra
masın diye “asker koruması” altında!..

Bir meczup gizli-eşcinsel O’nun 
anası için “Selanik umumhanesinde 
sermayesiydi” diye yazmış, bizim tatlı 
entelijansiyamız fırsatı ganimet bilip 
“Demokrasi var, tartışalım” ayağına 
yatmakta...

O'nun yazdıklarını, 73'üncü yılda 
bile ulaşamadığımız, “özgürlük” 
anlayışını, “millet” anlayışını, 
“demokrasi”’ anlayışını tartışmak ye 
rine, gönül maceralarını ve.insanca 
zayıflıklarını sergileyip öylece aşındır
maya çalışmaktayız...

“İstiklal Mahkemeleri”™ yalan yan
lış bilgilerle tartışmaya açanların 
ayyuka çıkan gürültüsünden, “Behey 
gafiller, hiç referandumla devrim 
yapıldığını işittiniz mi!” diyenlerin sesi 
soluğu pek duyulmaz olmuş...

Dün AS TV'ye konuk olan 
“Atatürkçü Düşünce Derneği”nin genç 
sözcüsü Arzu Bayrakçı ne- diyordu 
bakın:

“Türkiye Cumhuriyetinin temeli 
laiklik, ama biz laikliği savunur duru
ma düştük!”

Aman Tanrım!
Ya sonra?..
Sonra.-..
El-Fatiha!..

Türkiye'nin merkez sağ ve sol 
siyasetçileri, “bindiği dalı kesen 
adam’T oynuyorlar. Siyaset soluksuz 
kalmak üzere. Zaman zaman kimileri 
uyarıyor “Yahu düşeceksiniz" diye; 
aldırmıyor, kesmeye devam ediyorlar.

Bırakın “din”i siyasetinize alet 
etmeyi, bırakın “şovenizm”! gıdıkla
mayı. Atatürk'e kulak verin, O diyor ki:

“Ben, manevi miras olarak hiçbir 
ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş 
kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim 
manevi mirasım ilim ve akıldır.”

İlim ve akıl...
“Hayatta en hakiki mürşid ilimdir" 

diyor.
Ve O'nun sayesinde siyasetin en üst 

katına çıkan kadın, "doğma”lardan 
medet umuyor!..

Ama yine de bir şeyler değişiyor 
mu, ne?

Dün, onbinler yürüdü Ankara'da 
O'na doğru...

Atatürk’ün büyüklüğü burada işte!
Karamsarlığa kapıldığımız anda, O 

yine yolumuz aydınlatıyor, “güven” ve 
“umut” aşılıyor bize.

.Ne dersiniz?..
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Turizm ve Tanıtma Derneğ/'nin Eski 
Gemlik Evleri" konulu fotoğraf yarış
masının sonuçlandığından bahset
miş, hemşehrilerimizin duyarsızlığını 
dile getirmiştik.

Gerek yazımıza ilişkin olumlu/olum -, 
suz tepkileri, gerekse ödül törenindeki ’ 
havayı aktarabilmek için, 9 Kasım 
Cumartesi günü Belediye binası 
meclis salonunda yapılan törene 
işlerimi erteleyerek katıldım.

Törende, dernek yönetiminin bir | 
bölümü, protokol, ödül alan konuklar, 
basın ve duyarlı sanatseverler olmak 
üzere Gemlik ve bu.iş için fena sayıla
mayacak bir kalabalık vardı.

Düzenlenen kokteyl, pek bilinen 
kokteyller gibi değildi.Hatta çok 
geriydi. Bu elemektir ki, Gemlikli'ler bu 
işi pek beceremiyordu.

Törene protokolden ilk gelen 
Gemlik Belediye Başkanı Nuröttin 
Avcı idi.

• Meclis salonunda karşılaştığmızda j 
her zamanki çentilmen ama heye
cansız tavrıyla (kisa bir sohbet sırasın - 
da ) üç önemli şey söyledi.

Söylerken, bir gazete köşesine konu 
olabileceğinin belki kendi de farkın
da değildi.

Birincisi; (el sıkışıp öpüşmeden 
sonra) "Hay'rola buralarda antreman | 
mı yapıyorsun? Merak eden varsa i 
girsin, o zaman anlar hanya'yı\ 
konya'yı..."

Özcesi bu espri şu demekti: 
"Mahalli idarenin işi dış arıdan 
gözlendiği gibi değil, çok zor ve içine 
girdiğinde bütün boyutunu görüyor - 
sun/" Doğrul.. Gerçi mesajın mercii, 
belediyeciliğe soyunan hizmetsever- 
lere(!) yönelik -olması gerektiği 
kanaatindeyim, ama Sayın Başkan 
Bana da tavsiye ediyordu(l)

(Şükür ki, O meclis salonundaki 
makama uygun yeteneklerimin ve bil
gimin olmadığını bilenlerdenim. Dört 
kelimeyi bir araya getiremeyen ve ne 
yerel, ne de genel sorunların neler 
olduğundan habersiz, hatta belediye 
denen kurumu tarif etmekten aciz, 
bazı meclis üyelerini görünce, 
yeteneklerinin ve bilgilerinin farkında 
olan insanlardan olduğuma da sevin
miyor değilim hani...)

İkincisi; Turizm Derneği Başkanı 
Hakan Doğu'ya Belediye ödülü için 
seçilen esere verilecek parayı kaste 
d erek "dediğiniz miktarı getirdim" 
deyip elindeki zarfı uzattı. Zarfı da 
bizzat kendi getirmişti.

Buradaki havası da "birşeyler] 
yaparsanız, Biz yardımcı oluruz.." \ 
Ama, sınırları bellidir."

Üçüncüsü: "Basını sürekli çağırıyo - 
rum. Anlatıyoruz birçok resim çeki I 
yortar, ama gazetelerde birşey göre - 
mi yorum. Hatta, kahvaltı günü düzen - 
ledim, herkesi çağırdım. Ama..."

Bu açıdan da kamuoyunu bil
gilendirme konusunda "pek birşey] 
yapamadıklarının havası egemendi."

Her belediye başkanının başına 
gelen Nurettin Avcı'nın da başına 
gelmişti.

Bir yanda yerel idarelerin parasızlık 
ve imkansızlık içersinde kıvranması, 
ama bunu anlatamamanın sancısı.

Diğer yanda toplumun kültürel ve 
sosyal taleplerinin karşılanması için 
toplumla koordinasyonun olması 
gerektiği, ama bu mekanizmanın 
olmamağı veya işlememesi.

Üçüncüsü,' basınla ilişki. ve 
kamuoyunu bilgilendirmede çok 
eksiklik (geri) olu(nu)şu.

Esasen, bilinen Amerika'yı yeniden 
keşfetmiş gibi "he yazıyorsun bunları" 
diyenler olacaktır,. i

Doğrudur..: Belediyecilik bir uzman
lık, bir teknik bilgidir bir anlamda. Ve 
bende onu onlar kadar bilmem.

Ancak doğru olan birşey daha var 

işidir. Hem de seçim beyannamesine I 
yazılacak program değil, bir reform 
sorunudur."

Dünya yörüngesinde çatlamıştır. I 
Yeniden ve yerinde yapılanma] 
entellektüel bir hayalcilik olmaktan I 
çıkmış, yaşamın kendisi olmaya I 
başlamıştır.

Verilecek kararlarda toplumsal 
uzlaşma, yörede yaşayanların talep
leri, alınacak kararlarda görüşleri 
alınmakta mıdır?

Toplumun duyarlılığının geliştirilmesi 
için ne yapılmaktadır?

Ancak, yönetim anlayışı ve sistemi 
1930'ların Duyuru Umuru kanununa 
bakıp "Toplumun karar mekanız 
masında olması yasal anlamda yok | 
tur, onlar kendini idare edecek] 
insanları 5 yıllığına seçer, seçilenler, I 
onlar adına karar verirler" mantığıyla 
toplumu idare etmeyi ele alırsak 
eğer, sonuçları maalesef yalnız 
kalmaktır.

Yerel idare, yapacağı hizmetlerili 
hükümetin göndereceği paraya göre 
ayarlayacaksa; vay haline!

Çunku, hangi partiden olduğunun, 
Bakan'a. Başbakan'a ve 
Milletvekillerine ne derece yağ çek
tiğinin, onlar adına ne derece'reklam! 
yaptığının dereçesi, belediyenin geliri 
düzeyini belirlemektedir.

Bu bir sistemdir, mantıktır, siyasi ve 
toplumsal tercihtir'.

Bu tercihin içerisinde yer aldığınızda 
yapacağınız çok fazla birşey yoktur.

Ancak göreli de olsa, bunlgr dışın
da bazı iç/dış organizasyonlarla biraz 
daha mesafe alınırsa, bu yasalara ve' 
gelire rağmen, birşeyler yapabilmek 
yine de mümkün! ■

Bu da bir mantık ve yorum mesele
sidir. Dünyayı, Türkiye'yi, sosyal ve 
siyasal gelişmeleri nasıl yorumladığına 
ilişkin bin saptamadır.

Statükodan yana mı, yoksa çağa 
uygun değişimlerden yana mı olduğu
nun ve ekibini bu mantığa göre orga
nize edip etmediğinin önemi çok 
büyüktür.

Epeydir bu sorunları, belediyenin 
neler yapıp yapmadığını, hangi man
tıkta olduğunu, belediye meclisi 
üyelerinin katkılarının neler olduğunu 
uzun bir. söyleşiyle yazı dizisi yapmak 
istiyordum. Başkanın kendisi de büyük 
bir açıklıkla kabul etti.

Bunları önümüzdeki haftalarda 
Belediye Başkanı ile yapacağımız 
söyleşide ele alacağız. Yörenin sorun
larından. belediyenin gelir seviyesine, i 
Türkiye ve dünya değerlendirmesin
den. spora ve sanata bakısına, kadar.

Başkanlığa gelişinden bu güne 
var(sa) olan değişimine, kadar.

Bir de Milli Eğitim Bakanı Turhan 
Tayan m hazırladığı kanun teklifindeki 
"Gemlik'in Bursa[Büyükşehir sınırlarına | 
dahil edilmesine" ilişkin iç ve dıs ilişki 
ve çelişkiler ile, bu kararı hangi metot 
ve yöntemlerle Gemlik yaşayanlarına 
sunulacağına (veya sunulması gerek
tiğine) ilişkin Başkan ile yapacağmız i 
söyleşi ve araştırmada da daha açık • | 
layıcı olarak ele alıp, kamuoyunu bil
gilendirmeye çalışacağız.

İzlenimleri aktaracağım demiştim] 
ya, unutmadan, ödüller dağıtıldı. 
Açıklama yapan konuşmacılar, 
Gemlik’teki duyarsızlıktan hiç,yakın- 
madılaı. Mesaj da vermediler.

Acaba, toplumun "yerinden yöne
tim talebi" Gemlik için geçerli değil 
mi?

Biz mi hayal kuruyoruz?... Bilmemi. j

II Genel b 
Yenice, Meclisi 
ANAP'lılaria bir 
İl Yönetimince 
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II Genel Meclisi organ seçimlerinde AN AP’lılarla anlaştıl Abdullah YeniceI topun ağzında
II Genel Meclisi üyesi Abdullah 

Yenice, Meclisin Encümen seçimlerinde 
ANAP'lılarla birlikte hareket edince, DYP 
il Yönetimince partiden ihraç edilmek 
üzere disiplin kuruluna verildi.

İl Genel Meclisinin Ekim ayı toplan
tılarında, DYP grubunda disipline aykırı 
hareket eden beş DYP'li üye, seçimlerin 
yapıldığı sırada ANAP'lılarla birlikte 
hareket ederek, grup kararına 
uymadılar.

BÜYÜK TEPKİ
Gemlikli İl Genel Meclisi üyesi 

Abdullah Yenice ve dört arkadaşının 
parti disiplinine aykırı hareket ettiğini 
söyleyen, DYP İl Başkanı Mehmet 
Gazioğlu, konuyu geçtiğimiz hafta parti 
yönetim kurulu toplantısında ele alarak, 
‘Disipline uymayarak, alınan kararlara 
uymayanları tüzüğümüzün emrettiği

hükümleri uygularız’ dedi.
Yenice ve dört arkadaşı, İl Yönetimi 

tarafından ihraç isteği ile disiplin kurulu
na verildiler.

TAYAN’DA TEPKİ GÖSTERDİ
Milli Savunma Bakanı Turhan Tayan, İl 

Genel Meclisi seçimlerinde, grup kararı
na karşın, ANAP'lılarla birlikte hareket 
ederek, parti disiplinine uymayan 5 
DYP'li üyenip gereken cezayı alacağını 
söyledi.

Geçtiğimiz hafta sonunu Bursa'da 
geçiren Milli Savunma Bakanı Turhan 
Tayan, isyancı İl Genel Meclisi üyeleri 
için «Parti disiplini benim için çok önem
lidir. Encümen seçimlerinde partililerle 
birlikte hareket etmeyenlere, DYP’nin 
yetkili kurulları, gereken cezayı vere- 
cektir.»dedi.

«Eski Gemlik Eyleri» konulu fotoğraf sergisi Belediye Sanat Galerisinde açıldı

Fotoğraf Ödülleri Sahiplerini buldu
Gemlik Turizm ve 

Tanıtma Derneğ tarafından 
bu yıl ilk kez düzenlenen 
«Eski Gemlik Evleri» konulu 
fotoğraf yarışmasında dere
ceye giren fotoğrafların 
sahiplerine düzenlenen 
törenle ödülleri verildi.

Geçtiğimiz hafta
cumartesi günü saat 14.30 
da Belediye Sanat 
Galerisinde yarışmaya 
katılan 78 fotoğraf halkın 
izlenimine sunuldu.

Belediye Meclis 
Salonunda düzenlenen ödül 
dağıtım törenine. Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı, 
Garnizon Komutanı Kıdemli 
Albay Bilgi Gülkent, Bursa 
Sanat ve Turizm Vakfı 
Başkanı, Bursa eski Belediye 
Baş kanlarından Ekrem 
Barışık, fotoğraf sanatçıları.

dernek yöneticileri ve halk 
katıldı.

Törenin açılış konuş
masını Dernek Başkanı 
Hakan Doğu yaptı. Doğu, 
konuşmasında, ilk kez 
düzenledikleri yarışmanın 
amacının hergün biraz 
daha kaybolmakta olan 
kendine özgü mimarisiyle 
Gemlik evlerinin fotoğraflar
la belgelenmesini ve bir 
arşiv oluşturulmasını 
düşündüklerini, ilk yarışma
da değerlendirme hataları 
bulunabileceğini,, çalış
maların amatör bir ruh ile 
yapıldığını söyledi. 
Yarışmaya katılanlara 
teşekkür eden Hakan Doğu, 
gelecek yıllar değşik yarış
malar düzenleyeceklerini 
belirtti.

Daha sonra söz alan

Mimar Hasçın Sözüneri de 
«Gemlik Evleri»nin mimari 
özelliklerini anlattı.

Bursa eski Belediye 
Başkanı ve Bursa Sanat ve 
Turizm Vakfı Başkanı Ekrem 
Barışık da,, belediyelere eski 
tarihi dokuyu korumada 
b.üyük görevler düştüğünü, 
Gemlik'te eski evlerin git
tikçe azaldığını, bir Gemlik 
evinin mutlaka satın alı
narak eskisi gibi donatıl
masını istedi...

Daha sonra yarışma bi 
rinçi, İkincisi ve üçüncüsüne 
dernek ödülleri verildi. 
'Belediye özel ödülü ve Bürsa 
2000 Gazetesi , özel 
ödülünün dağıtımından 
sonra Gemlik Mimarlar 
Odası da üç esere, 13 mil 
yon lira özel'ödülü Dernek 
Başkanı Orhan Bulüt tarafın - 
dan verdi._______________

HArTAnıp raftfâsri \ zeve^ceecoş^u^c
Tarih içinde Gemlik ve Havalisi
HALKEVİ ÇALIŞMALARI

Daha önce söz etmiştim, babam 
Halkevi temsil kolunda idi. Ondan sonraki 
yıllarda ise Temsil Kolu başkanı oldu ve 
oyunların yönetin?! işine girdi. Kuşkusuz 
onlarınki derme çatma bir çalışma idi 
önceleri ama yaşları ilerledikçe bu konu
da deneyimli kişilerden oldular. Ama artık 
önceki şevk kalmamıştı gençlerde, kimi - 
leri bıkıp ayrılıyor, kimileri de yetenekli 
olmadıklarını anlıyorlardı. Onlar gitti, yer
lerine yenileri geldi. Yeni hevesliler. 
Babam hep yerinde...Haşan Yılmaz Ant 
ile ikisi bıkıp usanmayanlardan, Üst.ad 
olarak Temsil Kolundaki yerlerini bırak
madılar bu ikisi. Hüseyin Taran daha bir 
tüccar adam, kendine göre bir rol olun
ca nazlanmıyor ama babamlar gibi 
varını yoğunu, gecelerini gündüzlerini bu 
gibi işlere vermiyordu.

Babam artık oynamıyor oyunlarda. 
Yönetmen ve senaryo yazarı olmuş. 
Senaryo deyip geçmemeli. Gemlik sah
nesine göre oyun kolayına bulunamıyor, 
enbaşta kızlarını sahneye çıkarmıyor 
aileleri.

Şapka giyiyor hanımlar, ipek çorap, 
en şık giysiler, gazinolarda oturuluyor, 
balolara gidiliyor ama kızını sahneye 
çıkaracak, geceler boyu provalara gön
derecek baba yok. Elde bir iki ana-baba 
sözüdinlemez kız varsa da onlar da eldeki 
yazılı senaryolar için yeterli değl, yani o 
senaryoları Gemlik sahnesi için yeni baş
tan düzenlemek gerekiyor. Ne olacak o

zaman?
Babam oyun metinlerini koltuğu altına 

sıkıştırıp koşuyor eve. Annemle beraber, 
okuyorlar. Kimi sahneleri tümden çıkartı 
yor, boşlukları özden ayrılmadan yeni bir 
biçimde dolduruyorlar.

Gerçekte bu düzenlemeleri yapan' 
annemdi. Babam bir iki talimat verirdi, o 
kadar.

Herşey ne kadar iyiydi o günlerde. 
Sanki tüm dünya mutlu, karınlar tok, tasa 
keder uzaklarda, akşam üstleri Beledeyi 
önünde (şimdiki Tibel Otelinin biraz önü. 
Karsak çayı hemen arkasından akardı 
belediyenin) bando mızıka çalıyor, küçük 
kızlar 15-20 metrekarelik çimento pistte 
danslar ediyor, delikanlılar zeybek, har
mandalı gibi oyunlar oynuyorlar; deniz 
kıyısındaki gazinolarda, iskele üstündeki 
gazinoda kadın erkek birarada oturup, 
fındık, fıstık, kabakçekirdeği, sakız leblebi 
yiyerek bando mızıkanın çaldığı havalar
la mest, güneşin batışını seyrediyorlardı. 
Yarı çıplak balıkçı çocukları yüzüyorlardı 
iskelenin direkleri arasında. Karanlık 
bastıkça, Mudanya'nın bembeyaz bir 
şerit gibi uzanan evleri artık ışıktan bir 
şerit oluyor, yarı çıplak.çocuklar deniz- 
içinde debelendikçe, birbirleriyle 
şakalaştıkça deniz üstünde ateş böceği 
gibi ışıklar saçan dalgacıklar oluşuyor, 
açılıyor açılıyordu bu dalgacıklar, şapır - 
doyarak kumsala çarpıp, dağılıyordu.

Haftaya " Celal Bayar”

ADD’liler 
Ata’yı 
Ankara’da 
andı. | ?

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik Şubesi, i 
b.üyük önder, kurtarıcımız 
Mustafa Kemal Atatürk'ü 
Otumunun 58. yıldönümünde 
anmak için Ankara'ya düzen
ledikleri geziden döndüler.

• Cumartesi gecesi iki oto
büs leşliğinde Ankara'ya giden 
90 kişilik kafile, 10 Kasım Pazar 
ğünü sabahı Anıtkabir'.de 
düzenlenen anma törenlerine 
katıldı.

•Atatürk'ün 58. ölüm 
yıldönümünde, büyük bir kala
balık ile anma törenlerine 
katılan Gemlikli Atatürkçüler, 
buradaki törenlerden sonra 
Atatürkçü Düşünce Derneği 
Genel Merkezi tarafından 
düzenlenen «Atatürk ve 
□evrimlerine bağlılık»

lyürüyüşüne katıldılar.
Atatürkçü Düşünce

Derneğ Gemlik Şube yönetim 
Kurulu üyesi Yüksel Uğur, Ata'yı 
Ankara'daki Anıtkabirinde 
anmaktan büyük mutluluk 
duyduklarını, topluca 
lyüruyüşe katılarak O'na 
bağlılıklarını bir kez daha ifade 
ettiklerini söyledi.

,:.Uğur, açıklamasında 
Hacetepe Üniversitesinde 
düzenlenen Anma
Törenlerinde Anayasa
Mahkemesi Başkanı Yekta 
Güngör Özden'e Atatürkçü 
ÖÜŞUnce'ye katkılarından 
dölayı plaket törenlerine de 
katıldıklarını söyledi.
Sürülen öğretmenlere 
son görev 

«Veda 
yemeği»
Bir-süre önce ilçemizden 
Trabzon'a sürülen Eğtim-Sen 
Gemlik Şubesi eski Başkanı 
Abdullah Çelik ile Kayseri'ye 
sürülen Gemlik Lisesi Tarih 
öğretmeni Haşan Hüseyin 
Özhan için sevenleri, 
geçtiğimiz hafta cuma gecesi 
«Veda Gecesi>nde biraraya 
geldiler.
Miltûn Aile Gazinosunda 
gerçekleştirilen «Veda 
Yemeğime Eğitim-Sen Bursa 
•Şube Başkanı Saim Gültekin, 
yönetim kurulu üyeleri, 
demokratik kitle örgütü temsil- 
cilerl ve öğretmenler katıldı. 
Eğitim-Sen Gemlik Şube 
Başkanı Dllvin Semizer, 
gecede yaptığ konuşmasın
da iki sendika emekçisinin 
sürülmesini kınadı. Semizer, 
ülkenin her köşesinde sendikal 
müöpdele veren öğretmen- 
lerin sürülmeye başlandığını 
söyledi ve mücadelelerinden 
yılmayacaklarını vurguladı.
Çelik ve Özhan'ın veda 
gecesinde emekli olan Eğitim 
Sen üyesi Cengiz Ersoy, 
Fidayettin Fidan , Ahmet 
Yıldıran, Cemal Yılmaz'a 
teşekkür belgesi verildi.

Kumla ’y a 
yüksekokul 
Küçük Kumla Kasabasına 
kurulması planlanan Turizm 
Rehberliği, Deniz ve Liman 
işletmeciliği, Su Ürünleri bölüm
leri bulunacak olan yüksek 
okul için İlkokul boşaltıldı.
Üniversite Senatosunda 
görüşülecek konu, daha sonra 
YÖK’e gidecek.

T? T-»* "M TC T

Gonca YERLİYURT

Siyah elbiseli güzel adam
Yüce önder Atatürk'ün ölümünün 58, yılında 

pek çok etkinlik yapıldı. Hemen hemen her köşe 
yazarı O'ndan söz etti. Ben bunların içinde bana 
en yakın olan yazıyı seçtim bu hafta. Hürriyet 
Gazetesi'nde Ertuğrul Özkök "Siyah Elbiseli Güzel 
Adam” . Bakın nasıl anlatmış:

Küçücük bir kara tahta. Üzerine bazı Latin 
harfler yazılmış. Başında küçük bir kız. Yanında, 
ayakta duran bir adam.

Bir eli cebinde. Üzerinde siyah takım elbise var. 
Belli ki küçük kıza harfleri öğretiyor.

Latin harflerini.

Çocukluğumun Atatürk'ünden kafamda Kalan 
en güzel çizgilerden birisi bu.

Bir kız çocuğuna Latin Alfabesi öğeten Atatürk.
O güzel adam.
Yanılmıyorsam onun bir de fotoğrafı vardı. Ama 

orada küçük kız yoktu.
Yirminci Yüzyıl'ın yıkılmayan birkaç efsanesin

den biri. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu.
Yıllar geçti, 50'li yaşlarıma geldim.
O fotoğraf ve başkaları hala kafamın içinde bir 

kona gibi duruyor.
Trenin penceresinden bakan o sarışın adam.
Anafartalar'daki o asker.
Cephede paltosunun içinde uyuyan, ayakta ikiz 

dürbünden Afyon Ovası'na bakan o komutan.
Tüvit ceketler içinde o sivil.
Bütün fotoğraflar kafamda. Her biri tek tek.
Dijital bir arşiv gibi kafama yerleşmişler.
Ama bütün bunlar arasında, o küçük çocuğa 

Latin alfabesini öğreten Atatürk çizgilerinin çok 
ayrı bir yeri var.

Başöğretmen Atatürk.

Bu fotoğraf, üniformasıyla Kurtuluş Savaşı'nı 
kazanan bir komutanın, muazzam transformas 
yanların belki de en önemlisi.

Demokrasinin, modernliğin, gelişmenin, refahın 
ve insaniyetin coğrafyasına atılan en önemli adım
lardan birisi.

Galiba Atatürk'ü anlamaya başlamamda bu 
fotoğrafın çok büyük etkisi olmuştu.

Mis gibi deri ve mis gibi çam tahtası kokusu.
Her yıl okul açılışlarının en büyük ritüel, okul 

çantası ile-kalem kutusu kokularının alaşımlarından 
oluşan bu rahiyaydı.

Bir de alfabe kitapları.
Yıllar geçti, sınıfları atladık. Ama o alfabe ki 

topları hep eğitim yıllarımızın, hatta hayatımın 
fotoğrafları olarak kaldı.

Bir de alfabelerdeki o çizgi.
Küçük bir kara tahtanın başındaki kız çocuğu. I 

Ve onun yanında ayakta duran siyah takım I 
elbiseli yakışıklı adam.

Atatürk.
Bir imparatorluğu bitirenlere, şerefli bir 

cumhuriyetle meydan okuyan büyük devrimci.
Türkler'in yaşlanan imparatorluğuna gençlik |ı 

iksiri veren büyük cumhuriyetçimiz.
Kara tahta başında 

demokratik ve modern 
öğreten başöğretmen.

Yirminci Yüzyıl, tarihin 
kasabıdır.

hepimize çağdaş, I 
dünyanın alfabesini

en acımasız liderler

Dev siyasetçileri, yıkılmaz sanılan şahsiyetleri tek I 
tek kremataryomlarda yakan bu terminatörün II 
yıkamadığı kaç kişi kaldı?

Geriye dönüp bir bakın. Bu liderler harabesinde I 
bir dolaşın. Kaç kişi kalmış?

Kaç lider kendini bu insafsız kasabın elinden I 
kurtarabilmiş?

Hepsi unutglup gitmiş. Kimi diri diri gömülmüş, I 
kimi ölümünün ardından kahredici bir sessizliğe terk I 
edilmiş. Kimi daha yaşarken ihanete uğramış.

Geriye kaç kişi kalmış? Bir elin parmakları I 
kadar mı, yoksa ondan bile az mı?

Bu büyük liderler tenhalığında, bu boşlukta İl 
kaçının simasını seçebileceksiniz? Kaçının hayal I 
meyal hatırlayıp, kaçının yüzünü tarif edebile- I 
çeksiniz?

Yoksa bir tek Atatürk'ü mü?
Belki de bir tek onu.
Neden?

Neden, işte o hafızalardan silinmeyen küçücük I 
fotoğrafta. Büyü, elinde tebeşirle bir nesile, bir I 
halka dünyanın bütün kahredici cephelerinde I 
telef olmuş, yorgun düşmüş bir ulusa medeniyetin İl 
kapılarını açan o küçücük fotoğrafta.

En hazin olayların bile üçüncü gün, bilemediniz I 
birkaç ay içinde unutup giden bir toplumun, 73 I 
yıldır bu insanı, onun fotoğraflarını hep hatırla- I 
masının ardındaki büyü işte bu.

Bir konuşmasını şöyle bitir mişti:
"Beni hatırlayınız...”
Hatırlıyoruz, unutmuyoruz, unutamıyoruz.
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İLAN
GEMLİK VERGİ DÂİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

ÖDEVLİNİN AMME ALACAĞININ

$qytcı •

YılıII Hesap No Adı - Soyadı Yılı___ _ Nevi nebup INO

I 144 003 4460 Başak Deri Konfek. Ltd. Sti. 1993 Özel Usul. C. ■ TAP 91/42
II 157 004 4688 Hatice BAYRAM 1993 Götürü Ücret TAP 91 /44
1 GA-11561 Gülay Bilgiç 1994 Özel Usul. C. TAP 91 /44

TAP 91/45
TAP 91/461 157 003 6835 Eraüven Bayram 1994 Ekonomik Denge V.1 " 1994 Net Aktif Vergi

1 142 007 3113 Kamil Bartın 1995 ■ Götürü Gelir V. TAP 91/46
II 146 0019806 Başaran Balıkçılık inş. Ltd.S. 1995 Öz. Usul C. TAP 91/47

TAP 91/471 GA-11774 H. İbrahim Aydın ' 1994 Ekonomik Denge V.
I 154 003 1769 Hüseyin Baykal 1995 Usul. C.-Öz. Usul. C. TAP 91/49

TAP 91/53II 161 003 9381 Ercan Beki 1995 Goturu Gelir V.
1 155 005 8801 Kadir Bayrak 1993 G. Katma Değer V.' TAP 91/53
I 024 008 0070 İsmail Erol Akgün 1996 Öz.Usulsüzlük IAP 91/54
|| 020 001 6959 Yaşar Akdağ ~II u " 1994

1994
E-DV(Gelir) 
NAV.

TAP 91/54
TAP 91/56

I 044 005 7476 Turgut Akyıldırım 1996 Usulsüzlük TAP 91/57
TAP 91/57I GG/10993 Pakize Acar 1992 Götürü Gelir

008 007 9016 Bekir Adıgüzel 1995 IAP 91 /59
TAP 91/591 015 005 4498 Türkan Akbaş 1995 Usulsüzlük

I GG/10279 Ramazan Akkayd 1995 Öz.Usulsüzlük TAP 91/60
TAP 91/63I 034 004 2640 Mukadder Aksel 1994 Götürü Ücret

049 001 0907 Ahmet Albay 1996 Usulsüzlük I AP 91 /64 
TAP 91/64 
TAP 91/65 
TAP 91/65 
TAP 91/66 
TAP 91/67 
TAP 91/70 
TAP 91/70

| 061 004 5988 Murat Altınbaş 1995
1 GA/16205 Ali Arıcan 1'992-93 Gelif Vergisi
1 KE/6259 Hüseyin Atak 1993 •!’G. KDV'.
. 037 004 6956 Veli Aksoy 1995 (Usulsüzlük
1 071 002 0064 Hüseyin Arabacı 1995
1 024 005 9201 Hamdi Akgün 1995
|l GB/15447 Kadir Peçe 1995 Usulsüzlük

7190007076 MevlütPaçaçı 1992 Öz. Usul/Usulsüzlük 1 TAP 91 /72 
TAP 91/73 
TAP 91/74 
TAP 91/75 
TAP 91/76 
TAP 91/77 
TAP 91/79 
TAP 91/80 
TAP 91/83 
TAP 91/84 
TAP 91/85 
TAP 91/86 
TAP 91/86 
TAP 91/87 
TAP 91/87 
TAP 91/88 
TAP 91/90'

1 GG/8367 Beray Öztürk 1993 KE/Kusur
i 7410063853 Saadet Salda 1996 Öz.Usul/Usulsüzlük '
i GB/13086 Mustafa Sakman 1994 Usulsüzlük
1 GA/1196 Ünal Sarışen 1993 Kaçakçılık
I 7610037098 
j 5930041916

Nevzat Seran
Ozan Yalcın Kurjtasal

1994
1995

Öz. Usulsüzlük 
"Usulsüzlük

1 5960013623 Abdullah Kurtiş 1995 Öz. Usulsüzlük
I 5960075048 Abdülvahit Kurtiş ve ört. 1995 Usulsüzlük
1 6050063831 Güven Kuley 1995 Öz.Usulsüzlük/Kusur ;
I 6290049114
I 6420035171

Nazifoğlu Zeytincilik San.
Onas Asansör San. Ltd. Sti.

1994/1995 1
1994 *

Usulsüzlük ■
Usulsuzluk

II 6480056658
6510057455
6600030825

Adnan Osmanoğlu 
Mehmet Oğrencek 
Mehmet Örgün

.1995 
1996 
1993

Öz. Usulsüzlük 
Usulsüzlük ’ 
Usulsüzlük

I GG-10130 Şecaattin Tıkız 1993 G.Gelir V.Öz. Usulsüzlük
I 7930001984 İsmail Şahin İ 996 G. Gelir Vergisi

7900053473 Ali Şahin 1995-1996 Öz.Usulsüzlük TAP 91/90
8700041638 Vedat Turgut 1995 Kusur Cezası .. TAP 91/91
8720066844 Sebahat Tutka 1995 Usulsüzlük . TAP 91/93

1 G A-6396 Nevzat Tümay 1991 GelirV.Fon Kaçakçılık TAP 91 /95
' GA-5720 Gülümser Durmaz 1991 Gelir V. Fon-Usulsûzlük TAP 91 /95
I GA/6178 Nuri Yavüzcah 1990-91 Gelir V. Fori-Usulsüzlük TAP 91 /96
IH 976 001 3709 Ali Yılmaz 1991-92-93-94 G. KDV.-Kusur TAP 91/96,
1 997 006 7352 Aydın Zengin 1995 G. Ücret-Kusur TAP 91/97
■ 923 003 8367 Lokman Varol 1995 Usulsüzlük- TAP 91/97
i 953 001 9379 .Ramazan Yıkan 1991 G. KDV. -Usulsüzlük TAP 9.1/102

GA/6024 Zeki Zeybek 1989 GA, Fon-A. Kusur TAP 91/102
1 967 001 3709 Ali Yılmaz 1992-93-94-95 G.Gelir Fon, G. KDV Kusur TAP 91/98

TAP 91/1
i] TAP 91/2

Salih Enver Işıklı 
Metin Sönmez

1991 Tapu Harcı TAP 91/99
TAP 91/99
TAP 91/100
TAP 91/100
TAP 91/103

i TAP 91/2 
ı TAP 91/3

TAP 91/3

Nimet Çakmak 
Şelahattin Hoşbudak 
Mehmet Oğuz

■■ b

TAP 91/4
TAP 91/4
TAP 91/5

Şaziye Başoğur
Mehmet Seyfettin Başoğur 
Mustafa Sahinoğlu

.. «.. .
TAP 91/106
TAP 91/106
TAP 91/107

TAP 91/6 Berkan Sekban, TAP 91/108
| TAP 91/8 Sabri Güney TAP 91/108

TAP 91/110TAP 91/11 Yusuf Taşkın
TAP 91/11 Emine Ertürkan TAP 91 /111
TAP 91/14 Cavit Kahya IAP 91/112

TAP 91/112TAP 91/14 Ali Yalazer 1»' ! dİ

TAP 91/15 Emine Yelbay TAP 91/113
TAP 91/17 İbrahim Ökten , .. ...; . TAP 91/114
TAP 91/17 Orhan Ökten TAP 91/114
TAP 91/18 Osman Celal Farukoğlu TÂP 91./11 /
TAP 91/18 Binali Can TAP 91/118
TAP 91/20 Mustafa Altun tap 9i/ı 19
TAP 91/22 Ayşe Calışkaner TAP 91/120
TAP 91/22 İsmail Calışkaner TÂP 91/124
TAP 91/24 Ramazan Özen TAP 91/125
TAP 91/26 Haşan Gür TAP 91/125
TAP 91/27 Resul kırmız TÂP 91/127
TAP 91/27 Musa Bozlu TAP 91/130
TAP 91/28 Ömer Sönmezler '■* l'i • Tap 91/131
TAP 91/28 Güner Sönmezler M. TAP 91/132
TAP 91/29 Mehmet Kaya . TAP 91/132
TAP 91/30 Haşan Yıldırım TAP 91/134
TAP 91/30 Rıdvan Akın TAP 91/135
TAP 91/32 Halil Hilmi Kaytan TAP 91/136
TAP 91/33 Haşan Saadettin Tanış TAP 91/137
TAP 91/33 İlknur Oğuz TAP 9'1/137
TAP 91/34 Hüseyin Güleç. TAP 91/13.9
TAP 91/35 Düzgün Yıldırım TAP 91/140

| TAP 91/35 Hüseyin Terzioğlu TAP 91/140 
. TAp 91/141TAP 91/36 Osman Erkan ■ ı M T • ■)

TAP 91/37 Semet Top TAP 91/142
TAP 91/39 Rıza Bulut TAP 91/143
TAP 91/39 Yalçın Ascı TAp 91/143
TAP 91/40 Suna Biçer '■ TAP 9'1/145
TAP 91/40 Raşit Büyükerçetin Tap 91/146

TAP 91/149TAP 91/41 Hikmet Fırat
TAP 91/41 Nebahat Gümüş TAP 91/149

TAP 91/151
TAP 91/151

Adı - Soyadı Nevi
Erol Astekin 
Rukiye Tan 
Şevki Kaya 
Fatma Şen Şekerci 
Emine Yalova 
Mehmet Keskin 
Mümin Bozkurt 
Mehmet Bıyıklı 
Ali Rıza Atasöy 
Mesude Atalar 
Mustafa Tuğcu 
Osman Budak 
Haluk Apay 
Kıymet Pekçetin 
Ramazan Taşdemir 
Dursun Cihan 
Oğuz Tarhangil 
Haşan Anıl 
Turgut İnan 
Murat Demirelli 
Mustafa Yalçın 
Hayati Keskin 
Süleyman İşık 
Alişan İşık 
Erol Ahesli 
İsmail Kıyıcı 
Ali Başak 
Kemal Başak 
Dursun Ali Ayaz 
Yusuf Özmüş • 
Şevil Yol
Ömer Ömeroğulları 
Hüsniye Timur 
Dursun Toka! ■■ 
Hüseyin Arslan 
Necati Güler 
Mehmet Aryız 
Süleyman Tuncu 
Firuzun Gönen 
Nesip Çelikel 
Abdullah Uysalgil, 
Gülhan Sancaklar 
Ahmet Güral 
Remzi Babaoğlu 
Mustafa Yalcın Canavar 
Sezen Konu 
Mehmet Emin Erboca 
Zeynel Coşkun 
Ali Berber 
Hüseyin Berber 
Teyfik Bıçakçı 
Ayşe Çalın 
Abdullah Elmas 
Halime Bayram 
Ahmet Usla 
Suheyla Tansel.
Gülay Ekjm 
Mustafa Çıtak 
Kamile Genç 
Tülay Hemen1 
Satılmış Seren 
Turgut Erdenh 
Ayhan Ateş 
Aydın Ateş 
Murat Botûr 
Muammer Güler, 
Mustafa Yazıcı 
Ömür Özdenhir 
Yüksel Keskin { 
Erol Aybazar 
İbrahim Gönül 
Fatma Filiz 
Nedim Güven 
Onur Filiz, 
Birkan Şehben 
Haşan Bilgin 
Sabire Sertkaya 
Ali Sayın 
Ali Türesin 
Dursun Cihan 
Seyni Cantürk 
Şelahattin Levent 
İsa Selçuk 
Fatma Düzyol 
Haşan Öztürk 
Türkan Ak 
İbrahim Sarpınar 
Cengiz Pancaroglu 
Kabire Sertkaya 
Abdurrahman Atıl 
Haşan Cam.
Kabire Sertkaya 
Nafize Kırlak 
İsmail Kırlak 
Necdet Atılgan 
GülşenArıcı 
Cengiz Yıldız, 
Recep Geçit 
Mehmet Kocabıçak 
Ömer Karaduman 
Kanı Bilge 
Kemal Kaya1 
Hakkı Bayraktar 
Möhmet Erdem

1991 Tap.,lJ HafC|

1

Hasıl ve ne ( 
piçinde; biı 
yenen Gemlik 
dDhil edilecek 
([güllerinden 
yatandaşiard 
olmayınca geı

Gemlik, Bir 
sanki. Gökten 
tozdan, her tir 

. Sahi ne olacc 
i Biliniyorsa; hail

Soruyorum 
bilmiyor. Bel 
Hatla hatta 
bilmiyor. Tuttu

Gemlik'i b1 
susanlarda, 
tümü demol 
demokrasi, 
Merkeziyetçi 
leıe daha ı 
Salla sallaya

Bir bakıy 
kuruluyor, 
avcılığı.

Benim il 
yönetecek 
Benim sor 

। büyük şehiı 
| Bursa B 

problemini 
ve yolsuzl 
duruyor.

Büyükşe 
merkez ilçe 
çözüm beki 
gelecek.

Öyle ise t 
Her belde, 
belediyeler, 
beldelerin t 
gelirsin. Devir 
değil mi bunc

İlçeme d1 
Muhtarken, 
verirken, yeı 
meyen hizme 
bosna-mm ka 
cdriM.g.. -- 

| 1930 larda 
ma hizmetleri

I
 nüfus artışı, koy 
। im durumları 
। tediyenin 
talğnın o
İKİ şehirleşme 

( I gelen imar pl 
ootonlık yete 
tuğra ve onc 
İrildi. İşte b 
arfangücu yon

İslanbul Lin 
Gemlik ideal 
tandı. Özel i 
.oıtûk edilerek 
tendi ihtiyacı 
genişletme ta.eı 
tediyesine ıl 
oltada yem ba: 
mevcut liman hc 
ferek ust maki 
ioğııltuca yoo

0 çocukluğu! 
taline. İman şe 
sezmiş gibi akı 
Rlonyığınlarıvta 
jizelnn Gemlik
tan bu olur.

halde oıun 
Bu konumuna a 
faşembu enaş

•Lksise: ayanl 
Spın Bunların or 
^onımlarımı: n
Ocağını anlatı1 
ta tartışma la t 

l^takipedeb’e 
ptaoçık top'an

M vatandaş 
taklet s*ea a 

tan şeye şac« 
tak sustuk ( 

&$uso susa ağ
Arzu'a- a:a 

'tayı Bur$a ağ 
takayvay 30
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S'iRAS'i CELDikÇE

İnan TAMER

Büyük Şehir
Nasıl ve ne derece tepki gösterilecek me 

rakı 'içinde; bir iki yıldır kulaklara konulmak 
istenen Gemlik Belediye olarak büyük şehre 
dahil edilecek görüşü, partilerden, sivil kitle 
örgütlerinden, mesleki teşekküllerden ve 
vatandaşlardan herhangi bir tepki de 
olmayınca gerçekleşeceğe benziyor,

Gemlik, Büyük Şehire katılırsa ne olacak 
sanki. Gökten nimet mi yağacak, çamurdan, 
tozdan, her türlü yoksunluktan kurtulacak mı? 
Sahi ne olacak? Bir bilen varsa beri gelsin . 
Biliniyorsa; halk niye aydınlatılmıyor?

Soruyorum kimse bilmiyor, Sade vatandaş 
bilmiyor. Belediye Meclis Üyeleri bilmiyor. 
Hatta hatta Belediye Encümen üyeleri bile 
bilmiyor. Tutturulmuş, büyük şehir, büyük şehir.

Gemlik'i büyük şehire katmak isteyenler de; 
susanlarda, tepki göstermeyenlere sorun: 
Tümü demokrasi aşığı. Lafa geldimi katılımcı 
demokrasi, çoğulcu demokrasi. 
Merkeziyetçilikten uzaklaşılmak, yerel yönetim
lere daha çok yetkiler verilmeli falan, filan. 
Salla sallayabildiğine.

Bir bakıyoruz, köylere Belediye Teşkilatı 
kuruluyor, ilçeler ile dönüşüyor. Tabii oy 
avcılığı.

Benim ilçemi, benim adıma bir başkası 
yönetecek. Bunun adı da demokrasi olacak. 

I Benim sorunlarımı benim ilçe halkımdan 
büyük şehirli daha iyi bilecek.

I Bursa Büyükşehir Belediyesi hangi köklü 
problemini halletmiş ki. Çeşitli olumsuzluklar 
ve yolsuzluklar kamuoyunda çalkalanıp

I duruyor.
Büyük şehiri büyük şehir yapan hem hudut 

merkez ilçeleri dururken, onların binbir sorunu 
çözüm beklerken Gemlik'in sorunlarına mı sıra 
gelecek.

Öyle ise bunca belediyeye ne lüzum var. 
Her belde , her ilçe bir vilayete bağlı. O ilin 
belediyeleri kendisine bağlı ilçelerin ve 
beldelerin belediye görevlerini de yerine 
getirsin. Devletin mali yükü de azaltılsın. Yazık 
değil mi bunca masrafa.

İlçeme daha çok hizmet nasıl gelecek. 
■ ; Muhtarken, kendi adına kendin karar 
■ verirken, yetki sende iken, yerine getirile- 
I I meyen hizmetler bir başkasının yetkisinde, bir 

| başkasının kararı ve iradesine onceliaine terk 
■ edildigmae itii yöııne gelecek/ Mümkün mu ■?

1930 larda belediyelere, temizlik, aydınlat
ma hizmetleri görev olarak verilmişti. Hızlı 

! nüfus artışı, köyden, şehir e büyük göç üzerine 
imar durumları ağırlık kazandı, belediyelerde. 

■ Belediyenin imar planları, İmar-İskan 
II Bakanlığının onayı ile geçerlilik kazanırken, 
R hızlı şehirleşmeye dolayısıyla belediyelerden 
kİ gelen imar planlarının tetkik ve onayına 
II bakanlık yetersiz kalınca, imar planlarını 

| yapma ve onayı yerel belediye meclislerine 
H bırakıldı. İşte bu nedenledir ki; belediyelerin 

| artan gücü yanında önemi de arttı.
İstanbul Limanı yetmez hale gelince, 

I Gemlik ideal bir liman şehri hüviyetini 
■ kazandı. Özel iskelelere sözde belediyemiz 
L ortak edilerek izin verildi. Bazı kuruluşların 

■ kendi ihtiyacı için kurdukları iskelelere 
fl genişletme talepleri gelmeye başladı. Gemlik

II Belediyesine ihracatı artırmak gerekçesi 
■ altında yeni bazı özel iskelelere izin verilmesi

II mevcut liman halinin yetmezliği gerekçe gös- 
I terilerek üst makamlara görüşüler sunuldu. Bu 
I doğrultuda yardım taleplerinde bulunuldu.

■ O çocukluğumun şirin Gemlik'i, sanayi 
I kentine, liman şehrine dönüştürüldü. Bu yet- 
I mezmiş gibi akıl almaz şekilde 10-15 katlı 

■ beton yığınlarıyla çirkinleştirildi de çirkinleştirildi 
■ güzelim Gemlik.

Bütün bu olumsuzluklar, Gemlik'i bizler idare 
I ettiğ halde olursa, varın siz seyredin büyük 
I şehir konumunda idare ile neler olmaz, neler. 

■ Endişem bu, endişemiz bu..
I | Aksi ise; aydınlatın bizleri, yüreklerimize su 
I serpin. Bunların olmayacağı teminatını verin. 
I Kazanımlarımızın neler, kayıplarımızın neler 
I olacağını anlatın. Halkın haberi olmayan 
I radyo tartışmaları ile değil, herkesin önceden 

II bilip takip edebileceği radyo programları ile, 
H halka açık toplantılarla basın yolu ile aydın- 

I latın vatandaşı,
Büyükler istedi diye, güçlüler istedi diye her 

I istenilen şeye şapka çıkaracak değiliz ya.
I Sustuk, sustuk Gemlik'in yarısı Yalova'ya 
I gitti. Susa; susa diğer yarısı da Bursa'ya gide- 
I çek, Arzuları doğrultusundaki kararlarla da 
I mamayı Bursa ağababaları, parababaları 
I yiyecek, ayvayı da bizler.

Bilesiniz sevgili halkım. Aç gözünü, yükselt 
I sesini.

YAftı 5" AkA YAî^ı CİDDİ

MİNİ SEÇİMDEN 
“ALINACAK DERSLER”

3 Kasım seçimlerinden, alınacak 
dersler var. Bir kere vatandaş sorum
luluktan kaçanları, sorumluluk almak 
istemeyenleri',’ cezalandırıyor. 
Popülist düşünce ile dahi olsa, bir 
şeyler yapmak isteyenleri, daha 
sempatik bulu yor.

Aman bir süre, iktidar olma 
yalım. İktidardakiler, iyice yıpransın. 
Oyları iyice düşsün.'

Nasıl olsa, bir dahaki seçimlerde, 
iktidar oluruz.

Diye düşünenler, yanılıyor.
Muhalefettekiler, iktidardakiler

den daha fâzla, oy kaybediyorlar.
İşte, ANAP'ın durumü ortada.

/Daha birkaç dy önce, ANAYOL 
Hükümeti İş başında iken, yapılan 
ara Belediye seçimlerinde, 
ANAP'lılar çok iyi sonuç âldılar.

Kendilerini tek başlarına, iktidar 
adayı olarak görüyorlardı.

Şimdi ise, oyları, "baraj 
seviyesinde", dolanıyor.

Eridi, eriyor denilen, Doğru Yol ise, 
öylarını yüzde 30.5'a kadar yükseltti.

Hep söylüyoruz, (SOL) partiler için.
Sadece, laiklikten söz ederek, 

toparlanmanız mümkün değildir.
Halka nefes aldıracak, yeni 

sosyal projeler,, üretmek zorun
dasınız.

Dar gelirli ve çalışan kesim, 
(SOL)'dan niçin sürekli .uzaklaşıyor.

Bunu parti yönetiminin., çözmesi 
gerekir.

Aslında, bu seçimde, belki de en 
büyük dersi Demokratik Söİ Parti ala
caktı.

Ama olmadı. Katılmadıkları için, 
ucu? kurtuldular.

Yıpranacaksak bile, halka hizmet 
ederken yıpranalım.

AKŞAM SERİNLİĞİ
Bir grup turist aralarında 

konuşuyorlardı.
İngiliz, Hidrojeni patlatacak

larını, Rus ile Amerikalı Ay ve 
Merih! fethedeceklerini söylüyor
lardı.

Sıra, bizim Temel’e gelince;
-”Şu yakında, ha biz de 

Güneşe gideceğuz.” dedi.
Diğer Turistler, hayretle sordu

lar,
“Nasıl olur, henüz yıldızlar 

keşfedilemedi, güneşe gide
bilmek olacak şey değil”..

-"Peki o kadar sıcağa nasıl 
karşı koyacaksınız” diye ilave etti 
ler.

Temel hemen cevapladı.
-"Hesabı sıkı yapılmıştır. 

Akşam serinliğinde gideceğuz 
da.”

Espri gücümüz kadar, çalış
mayı sevsek belkigüneşe bile 
gideriz.

Tabi bir de, uzlaşmayı, paylaş - 
mayı ve birbirimizi sevmeyi, 
bilmemiz gerekiyor.

Sözlü - Yorum

Hiçbir insana rastlamadım ki, 
Onda,öğrenilecek bir şey olmasın. 

“DE VİGNY"
—;——«___ “ ;___________
Her insanın , kendine özgü bir 
becerisi vardır.
Her insanın kusurları kadar, iyi 
huyları da vardır.
İnsanların becerilerini ve iyi huy
larını ön plana alır isek, 
yeryüzünde diyalog kuramaya
cağımız, hiç bir insan yok demek
tir.
Yeter ki insanlara,, ön yargı ile 
yaklaşmayalım.

O KADAR; Ateşli bir kızdı ki, sürekli 
itfaiyecilerle flört ediyordu.

Erol günç/ıy

YENİ BİR İŞ 
“Netvvork 21”

Bir arkadaşım vasıtasıyla, 
geçenlerde bir toplantıya gittim.

Bu toplantıya katılanlar, 
“Netvvork 2,1 "e, üye olan insanlardı. - 
. Tabi.. Yeni üye adayı olan, dav
etliler de vardı.

Konuşmacı, yapılan iş için, 
“pazarlamacılık” demekten özenle 
kaçınıyordu.

Ve.. Sürekli olarak bu birliktelik
te, işleyen “sistemi ön plana" 
çıkarıyordu;

Önce, bir giriş ücreti.
Daha sonra, eğitim kasetleri ve 

kitaplar gündeme geliyordu. Tabi 
bunlarda, ayrıca para demekti.

Üye olan, “önce altı kişiyi” 
kendine inandıracak ve daha 
sonra, bu yeni üyelerde, “dörder 
kişi” bulacaktı.

Yeni girenler, bir öncekileri, 
“kazanç kapısına” taşıyacaklardı.

Örgütlenen üyelerin, sayılan art
tıkça, eskiyen üyenin aylık geliri, 
695 milyon liraya kadar yükseliyor
du;

Eski ve başarılı üyelerin, kazancı 
bu kadarla da kalmıyordu.

Doldurdukları eğitim kasetleri 
ve yazdıkları kitaplar için,"telif 
ücreti” ödeniyordu.

Tabi..Her üyenin,"altın" ve 
“elmas” olarak isimlendirilen, “as 
eleman” olması, mümkün değildi.

Ama.. Tanıtım gücü yüksek 
olan, fikir projeleri ile dolu insanlar 
için, büyük maddi imkanlar 
sağlanıyordu.

Doğrusu.. Ben işin, parasal yönü 
ile ilgilenmedim.

Bu birliğin ve toplantıların, kaa- 
biliyetli ve toplum ile barışık, 
dinamik gençler için, bir “arena” 
olduğunu düşündüm.

Ayrıca, bu toplantılar, bir terapi 
ve moral merkezi gibi 
düşünülebilirdi.

Bu tip oluşumların, fakir umut
larını çalmadan, onların 
yetişmelerine vesile olacağına, 
inanmak istiyorum.

Sağlıklı yaşam
Insanlarda ortaya çıkan hastalıkların 

çoğunun tuvaletten sonra ve yemekten 
önce el yıkama alışkanlığı olmamasından 
kaynaklandığı belirtildi.

Yemek öncesi ellerin yıkanmaması 
halinde mikropların yemekle birlikte vücu
da girip hastalıklara neden olduyor, bütün 
uyarılara karşın, toplumun el yıkama 
alışkanlığı kazanmadığı belirtildi.

İnsan organlarının 120 yıl dayanacak

REHBERİGEMLİK
Gerekli Telefonlar Resmi Daireler
itfaiye 110 ' TEK Arıza 51'32066
Polis İmdat ' 15'5 ' TEK işletme 5134503
Jandarrna Imdal L56 • Turizm .Der.' 5131274
Jandarma K."' 1'5131055 Şpdr Sdh. ' 5131900
Polis Karakolu :5131879 '®rm. Bol. Şf. 513.1286
Gar. Kom ' ■' '5131'206 Milli Eğt. Md. 5131174

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

5131051
5131052
5131053
5132954 
513ıl 028

ULAŞIM
Uludağ Turizm 
Aydın Turizm.

Ş131212
5.132077

Hastaneler
Devlet Has.
SSK Hastanesi ■ 
Mer. Sağ. Ocağı

Körfez Taksi

Güven Taksi
Gemlik Taksi

5139200
5132329 
5:131068

TAKSİLER
5131821 
51'32467
5133240 
5132324

şekilde yaratıldığı, geçmişte 100 yaşının 
üzerine çıkan çok sayıda insan olduğu, 
çevre ve gıda kirlliliği, hormonlu gıdalar, 
sentetik-naylon giysiler, temizliğe dikkat 
edilmemesi, abur-cubur tüketilmesi gibi 
etkenlerle yaşam süresinin kısaldığı vurgu
landı.

Yeteri kadar temizlenmeyen çiğ 
gıdalar, paraziter hastalıklara ve zirai 
mücadele ilaçlarının etkisiylerahgtsızlık-

Belediye

Halk Eğt. Mrk. 
Halk Kutup. 
As, Şbf 
karayolları 
Uman,Bşk. 
Mal Md. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu SIç. Md. 
Müftülük 
■Gümrük Md. 
Tekel Md. 
Ver. Da; Md. 
ilçe Tat. Md. 
İlçe Seç': Md.

5131846
5131353
5131057
5131308
5131133
5131095
5133742
5131507
5131414
5131364
5131411-5130024
5131042
5132360
5131186
5134994

Gemi Saatleri
Yalova -Sirkeci (İşgünlerl) 

05’50-13,05 -17.00.
Tatil Günleri 06.30-13.00-17.00

Deniz Otobüsü

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

5134521-23 
5134520 
5132432 
5134521-122 
513452-1-115 
5132325 
5134521-18.2 
5134521-11.1 
Yalnız 185

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 
Özgaz 
Tekgaz 
Ocakgaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz 
Likit gaz 
Yeni Llkltgaz 
Alevgaz

513 1295
514 17 00 
513 1637
513 1637 
513 88 43 
513 22 59
513 45 46
514 28 41
513 65 00
513 40 95

Yalova -Kabataş (işgünlerl) 
07.20-09.45-12.40-15.00-17.15-19,30 
Tatil Günleri 10.20-13.30-16.15-19.00

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

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

Gemlik'te 
sinema günleri:

AİLE SİNEMASI
Bu hafta :

“ASLAN KRAL”
Tel: 513 13 29

lara neden olduğu, 
yabancı ülkelerin bu 
gerçeğ farkederek doğal 
üretime geçtikleri de belir
tildi.

Yetkililer sözlerine şöyle 
devam ettiler; , .

Nehirler ve deneler de 
ne yazık ki, kirlendi. Bu 
sularla beslenen gıda mad- 
delerihastalık saçar-. Tanrı 
bu gıdaları doğal olarak 
yetiştirin ve kullanın diye 
bahsetmiştir. Yapısını kims
enin bozmaya hakkı yok
tur;

Yetkililer sağlıklı yaşam 
için şu önerilerde bulundu
lar: 4 \

Beden sağlığı için ruh 
sağlığı korunmalı. Mutlaka 
doğal gıdalarla besle
nilmen.

Yaz aylarında dinlen
mek için deniz kenarı değil, 
yaylaya gidilmeli. Deniz 
kenarında tatil yapan 
çocuklar davranış bozuk
luğu gösteriyor.

Zaten yüzde 2.5 oranın
da şeker içeren süte, şeker 
karıştırılmamalı. Sindirimi 
çok güç bir gıda maddesi 
olan süt yatmadan önce 
içirilmemeli. En iyi içeceğin 
su olduğu unutulmamalı.
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Sayfa: 6

Nev'i
Tapu Harcı

Hesap No Adı - Soyadı Yılı______

TAP 91/152 Fatma Tomruk 1991
TAP 91/153 Mehmet Ertürk 1991
TAP 91/153 Nazmiye Ertürk 1991
TAP 91/155 Mahir Alan 1991
TAP 91/156 Necat Ersoy 1991
TAP 91/158 Abdullah Bayrak 1991
TAP 91/159 Rıfat Ata 1991
TAP 91/159 Mustafa Tetik 1991
TAP 91/162 Nezir Barut 1991
TAP 91/164 Nahriben Kuş 1991
TAP 91/166 Birkari Sekban 1991
TAP 91/166 Mümine Ayçiçek 1991
TAP 91/167 Gökhan Aktepe 1991
TAP 91/169 Dursun Özdemir ' 1991

. TAP 91/1 71 Saadet Çelebi 1991
TAP 91/1 72 Alaattin Gülbahar 1991
TAP 91/1 73 Yüksel Duvar 1991
TAP 91/1 74 Nurettin Gür 1991
TAP 91/1 74 Yusuf Dil 1991
TAP 91/1 75 Muammer Güler 1991
TAP 91/1 75 Süleyman Güler 1991
TAP 91/180 Mehmet Ümit Satar 1991
TAP 91/180 Cahit Akın 1991 .
TAP91/181 Cemal Okay 1991
TAP91/182 Dursun Yıldız 1991
TAP 91/182 Rahife Turhan* 1991.,
TAP 91/183 Hiklmet Turhan 1991
TAP 91/183 Fatma LeylaYıldız 1991
TAP 91/184 Nurettin Duyurur 1991
TAP 91/184 Mukaddes Duyurur 1991
TAP 91/185 Onur Gültekin 1.991
TAP91/187 Fikret Yıldırım 1991
TAP91/187 Turgut Ömeroğlu 1991
TAP 91/188 Fikret Yıldırım 1991
TAP 91/188 Turgut Ömeroğlu 1991
TAP 91/190 Naci Kılıç 1991
TAP91/191 Ayten Göksu 1991
TAP 91/192 Nurten Beyli 1991
TAP 91/193 Leyla Yılmaz 1991
TAP 91/194 Mehmet Necdet Yargıcı 1991
TAP91/197 Mehmet Polat 1991
TAP 91/197 Ahmet Çelik 1991
TAP 9T/198 Saim Turtan 1991
TAP 91/198 Vildan Turtan 1991 •
TAP 91/199 Cüneyt Nuri Barans 1991
TAP 91 /200 Nilüfer Turan 1991
TÂP 91/201 Nilüfer Turan 1991.
TAP 91/202 Osman Nuri Baran 1991
TAP 91/202 Ertuğrul Yenal 1,991
TAP 91/205 Serpil Erdoğan 1991
TAP 91/205 Halim Yayla 1991
TAP 91/206 Mehmet Nihat Turhan -.1991
TAP 91/207 Emine Gökdağ 1991
TAP 91 /208 Abdullah Demirci 1.991
TAP 91/211 Hüseyin Ragıp Binici 1991
TAP91/211 Hüsnü Ufuk 1991
TAP 91/212 Necati Hocaoğlu 1991
TAP 91/212 Sadi Hafızoğlu 1991
TAP91/213 Hamdi Alparslan . İ 991
TAP 91/214 Ceyda Göneli 1991
TAP 91/21 7 Orhan Seyfi Bozuvan 1991
TAP 91/217 İsmail Deminkan 19.91
TAP 91/218 Gültiye Küçük 1991
TAP 91/219 Ümit Üncüvar 1991
TAP 91/220 Nurten Sulayan 1991
TAP 91/222 Burhan Erman 1991
TAP 91/223 Mukadder Delioğlu 1991
TAP 91/224 Pembe Şarlak 1991
TAP 91/225 Bekir Yüksel 1991
TAP 9-1 /225 Ramazan Akkuş 1991
TAP 91/228 Kemal Tekin 1991
TAP 91/229 Saliha Seçkin 1991
TAP 91/230 Hüseyin Hakan Yazıcı • 1991
TAP 91/230 Perihan Yıldırım 1991
TAP 91/231 Bekir Kılıç 1991
TAP 91/232 Emine.Gökdağ 1991
TAP 91/233 Naciye Akkaya 1991
TAP 91/234 Asuman Coşkun 1991
TAP 91/235 Hüseyin Seber 1991
TÂP 91/236 Hüseyin Kaya 1991
TAP 91/236 Emel Kerimöğlu 1991
TAP 91/237 Sevgül Esenel 1991
TAP 91/238 Musa Akgün 1991
TAP 91/238 Orhan Beceren 1991
TAP 91/239 Leman Çetin 1991
TAP 91/240 Murat Oğuzcan 1991
TAP 91/241 Süleyman Arı 1991
TAP 91/242 Ali Türüdü 1991
TAP 91/243 Fatma Bayraktar 1991
TAP 91/243 Emine Dolsan 1991
TAP 91/244 Mirali Yıldız 1991

i TAP 91/244 Reşat Fahrettin Başaran 1991
TAP 91/245 Ümmügül Ceylan 1991
TAP 91/246 Sevim Yöntem 1991
TAP 91/247 Mehmet Ali Ünver 1991
TAP 91/248 Emine Aykır 1991
TAP 91/249 Ramazan Kayalı 1991
TAP 91/249 Metin Sevim 1991
TAP 91/250 Allcan Asan 1991
TAP 91/251 Şevket Gürsoy 1991
TAP 91/253 Hüseyin Kökeççi 1991
TAP 91/254 Bekir Yüksel 1991
TAP 91/254 Hüseyin Bilsel 1991
TAP 91/255 Hanife Avcı 1991
TAP 91/255 Acar UJuscll 1991 ■

I TAP 91/256 Bekir Yüksel 199İ
|| TAP 91/256 Nazmiye işgören 1991

TAP 91/257 Zehra Kızıl 1991
TAP 91/257 Sabri Kızıl 1991
TAP 91/259 Nezilre Akkor 1991
TAP 91/177 Hanİfi Demir 1991
TAP 91/187 Turgut Özmenlloğlu 1991
TAP 91/261 Nurten Bayrak 1991 ■
TAP 91/262 Yüksel Bozkurt 1991

T.C.
GEMLİK İCRA DAİRESİ
Dosya No : 996/1017

} KÖRFEZ

GAYRİMENKULUN AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi, evsafı:
Gemlik Tapu Sicilinin Osmaniye Mahallesi Yıldız Sokakta kain!25.58 

metrekare miktarındaki pafta 25, parsel 57de kayıtlı arsa üzerine inşa edilen, I 

tapu sicilinde kat irtifakı halindeki kargir apartmanın zemin kattaki 6/84 arsa1 
paylı(7) nolu dükkanın günün alım satım ralcine göre bilirkişi tarafından 
600.000.000 TL. kıymet takdir edilmiştir.

Taşınmaz açık arttır ma suretiyle satışa çıkarılmıştır .
Satış Şartlan:
1- Satış 13.12.1996 cuma günü saat 10.40 - 11.10 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 çık-] 

mazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 23.12.1996 pazartesi 
günü aynı yer ve aynı saatlerde ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada 

da rüçhanlı alacaklıların alacağı ve satış masraflarını geçmesi şartıyla %40 

ihale olunur.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20 si nisbetinde 

pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu ver
meleri lazımdır. Şatış peşin para iledir, alıcı istediğnde 20 günü geçmemek' 
üzere mehil verebilir. Dellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları' 

alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.
3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki 

haklarını hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile 

onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu 

sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklar dır.
4. Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas 

Kanunu'nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki fark-, 

tan ve % 30 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme haceti 
kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. KDV alıcıya aittir.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık 

olup masrafı verildiği.takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. ’

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kdM 

etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 996/1017 sayılı dosya' 

numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Maımata
Kooperatifi 19( 

I alım kampanyı 
I fiyattan belirlet 
I lann başladığ 
I Bitlik Yönetim I 
I Komutan Yıl 
I Gemlik tipi ıe' 
I yatının 250 t 
I yatının ise 

olduğunu düze 
toplantısında aç

Bursa'da yc 
toplantısında 
iompanyasınc 
Gemlik tipi zeytin

löMvela

(İc.lf.K.l 26)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

İcra Müdürü

Gemlik Muh 
ve Sanatkarlr 
Soşkanı İbrahi 

[gazetemize yap 
Btamada, es)
Wı Şükret I

ELEMAN ARANIYOR
Bilgisayar 
kullanan, 

Türkçeyi güzel 
konuşan, 
yetenekli, 
Bay/Bayan 

sekreter 
aranıyor.

KAYIP
Gemlik Nufüs 

Müdürlüğünden almış 

olduğum nüfus cüz

danımı, Gemlik 

Emniyet Müdürlüğü

Şubesinden almış ' 

olduğum

• ehliyetimi 

kaybettim.

Hükümsüzdür.

Cemal Yıldırım

KÖRFEZ OFSET/GAZETESI
Not: Başvuruların şahsen yapılması

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

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

GcflıŞ’ BİLGİ s/E rı* YATLARi fîlı'Z îÇîfl Bıii TEL Er O- 
pUnUZ YETERLİ

NUMAN SİGORTALTD.ŞTİ.
Jİİuman Dursun TAM YETKİLİ ACENTA
Tel: (0.224) 5130234 Fax : (0.224)5141148

Çarşı Meydanı Akıt İş Merkezi Kat: 1 No : 4 
GEMLİK

i Sn
Şöyle bir çevri 

tpte olduğumu 
televizyonlar;

te ve dehşet
Yolsuzluklar, tut 

tynıUannda saa 
|on. kıskançlıklar ı 
'Ssuıekü olarak c 
toklaştıran insan 
Öte iten erke"'

Oysa., insanlar 
Yeganeden' •

Sevgisiz ve bubi 
^gostemeve'

Aıiıt her yerd 
wu günlük v 
i^yaboşlad'i

Sevgi pınarla' 
pm yerine egc 
ı > tımdo

TO# insontah
B^okıyabce1

Sevgiyi şorbada 
Yocdarda chrcj

Kof Cazı 
" suçlu mu arar

Rkiçhl
■ •öf'etervçf ence 
':^?‘n çereve

SATILIK
□Yeni Pazar' 

Caddesi Irmak 

Sokakta, 

□ 40 m2

□ Anayol 

üzerinde

□ Çift cepheli 

dükkan satılıktır

Tel. : 513 43 63



İCÖRFEZ OFSET'T E
KAŞEDE VE MÜHÜRDE BEKLEME YOK

Yarım saat içinde bilgisayar sistemi ve kaşe 
makinemizle kusursuz hizmet sunuyoruz. 

Ayrıca kendinden mürekkepli, ithal otomatik kaşeler.
"e

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

1996/97 zeytin alım kampanyası başladı.

Tavan 250 bin 
taban 120 bin lira

Marmara Birlik Zeytin 
Kooperatifi 1996/97 zeytin 
alım kampanyasını başlattı. 
Fiyatları belirlenmeden alım- 
lann başladığ kampanyada 
Birlik Yönetim Kurulu Başkanı 
Kamuran Yılanlı, bu yıl 
Gemlik tipi zeytinin tavan fi 
yatının 250 bin, tavan fi 
yatının ise 120 bin Hra 
olduğunu düzenlediğ basın 
toplantısında açıkladı.

Bursa'da yapılan basın 
toplantısında zeytin alım 
kampanyasında 22 taneli 
Gemlik tipi zeytine 240 bin lira

Küçük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Talan eski başkam Şükret Solmaz’ı yalancılıkla suçladı.

in to (tak aldı”
Gemlik Muhtelif Esnaf 

ve Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim Talan, 
gazetemize yaptığ açık
lamada, eski Oda 
Başkanı Şükret Solmaz'm 

HAFTAYA BAKIŞ 
O Kadri ÇÜCER

Sevgi Üzerine
Şöyle bir çevrenize bakın, ne denli sevgisiz bir! 

toplum olduğumuzu göreceksiniz.
Televizyonlarda, gazetelerde hergün kan,| 

gözyaşı ve dehşet izlemekten isyankar olduk.
Yolsuzluklar, rüşvetler, adam kayırmalar, maaş’! 

kuyruklarında saatlerce beklemeler, yüksek enflas; 
yon, kıskançlıklar, bencillikler, benliğimizi tırmalayan 
ve sürekli olarak olumsuzluklara götüren, sevgiden; 
uzaklaştıran, insanı kin, nefret, düşmanlık ve sevgi) 
sizliklere iten etkenler...

Oysa, insanların birbirini sevmeye, anlamaya,) 
diyaloğa ne denli ihtiyacı var günümüzde...

Sevgisiz ve birbirini anlamayan, dinleyemeyen,! 
saygı göstermeyen insanlarla dolu çevremiz...

Artık her yerde kanı, gözyaşını ve barüti 
kokusunu, günlük yaşamızın bir parçası gibi olağan 
saymaya başladık.

Sevgi pınarlarının yerleşemediği, sevmenin 
anlamı yerine egoizmin egemenliğinin arttığı bir 
toplumda yaşamanın faturasını, streslerle, ruh 
sağlığı yitik insanlarla ödüyoruz.

Ne oluyor bize?
Nereye bu gidiş...
Sevgiyi şarkılarda ve şiirlerde mi arayacağız?
Ya onlarda olmasa!
Mutluluk Kaf Dağının ardında bir düş mü?
Bir suçlu mu aramak gerekiyor sevgiyi yeniden 

bulmak için?
Yönetenler, önce sizler sevgiyi bulun ve o'nu her 

an dağıtın çevrenize.
Sevgisiz bir toplum olmada en büyük suç sizin.
Sîzleri mahkum ediyorum.
Toplumu kin, nefret ve sevgisizliğe ittiğiniz İçin.

verileceği, 460 taneli zeytine 
ise 120 bin lira ödeneceğini 
söyleyen Yılanlı, barem üstü 
210 taneli zeytine İse 250 bin 
lira fiyat verildiğini belirtti.

Kayısı tipi zeytinin 120 bin 
ile 70 bin lira arasındadır 
nacağını da belirten 
Kamuran Yılanlı, barem dişi 
(461 -500) taneli zeytine 80 bin 
lira, 220-350 taneli kızıl zey
tine 100 bin lira, 351-460 
taneli zeytine ise 80 bin lira 
ödeneceğini söyledi.

Marmara Birlik yağlık zeyti
ni 50 bin liradan alacak.

maaş farklarını ala
madığı gerekçesiyle 
Oda'yı mahkemeye ver
mesini yakışıksız bularak, 
"yenilen pehlivan güreşe 
doymaz” dedi.

Birliğe bdğlı 8 koope 
rafitte alımların baŞladığmı 
söyleyen Yılanlı, üreticinin 
zeytin bedellerinin yüzde 
25'inin ürünü verdiğ haftayı 
izleyen haftanın cuma günü 
alacağını, kalan bölümünü 
de en geç Şubat ayı başın - 
da ödeneceğini söyledi.

Marmara Birliğin Ziraat 
Bankasına olan borçlarını 
sıfırladığını, hiçbir bankaya 
borçlarının kalmadığnı kay 
deden Yılanlı, hâzineye 1.2 
trilyon, lira borçlarının bulun
duğunu, buna karşılık

Solmaz'ın baş kanlığı 
döneminde tüm maaş 
ve yolluklarını aldığını, 
isteyene bunu bel
geleriyle kanıtlayabile
ceğini söyledi.

Haberi sayfa 3’te

Kaçak Kömürle mücadele 
edilmeyince kirlilik tehlikeli 
boyuta ulaştı

Kış mevsiminin gelme
siyle konut ve işyerlerinde 
kalorifer ve sobaların sürekli 
yakılması ye ilçeye gelen 
kalitesiz kömürün kullanıl
ması sonucu hava kirliliği 
tehlikeli boyutlara ulaştı.

İlçe Sağlık Kurulu tarafın
dan, ilçeye sokulması ve 
kullanımı yasaklanan 
Orhaneli Keleş kömürlerinin 
denetimlerden kaçırılarak, 
satılması sonucu hava kirli 
liği son günlerde iyice arttı.

Haberi Sayfa 3'te

Belediye 
Başkanı 
göreve başladı

Geçtiğimiz hafta izin kul
lanan Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı dün yeniden 
görevine başladrı.

Babası Haşan Avcı'nın 
anjio ve ardından kalp 
ameliyatı olması nedeniyle 
tedavisiyle İlgilenen Başkan 
Avcı'nın yerine bir hafta 
süreyle başkan vekilliğini 
meclis üyesi Ömer 
Uzunkaya yerine getirdi. 

ellerinde 3.5 trilyon liralık 21 
bin ton salamura zeytinin 
bulunduğunu bildirdi.

BİRLİK’E ÖZERKLİK
Basın toplantısında üretici 

birliklerini özerkliğe kavuştura
cak yasa önerisinin Ocak 
ayında TBMM'de görüşülerek 
yasallaşmasının beklendiğni 
söyleyen Kamuran Yılanlı, 
«Birliğe neden Genel Müdür 
atanmıy'or» şeklindeki bir 
soru üzerine de verdiği 
cevapta, yasanın çıkmasını 
beklediklerini, yasayla birlikte 
özerkliğe kavuşarak, Genel

Müdürü yönetim kurulunun 
atayacağını söyledi.

Üreticinin bu yılki fiyatlar
dan memnun olduğu ancak 
geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 
ödemelerden korktukları, bu 
nedenle çekinerek Birliğe 
zeytin verdikleri öğrenildi.

1995/96 alım kam 
panyasında Birlikçe ortaklar
dan 28 milyon kilo zeytin 
alındığı, buna karşılık 2 trilyon 
633 milyar lira ödendiği açık
landı.

Muhtelif Esnaf ve 
Sanatkarlar Odasının 
başarısı

Esnafın ilaç 
sorununa 
çözüm 
bulundu

Gemlik Muhtelif Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası Başkanı 
İbrahim Talan, Bağ-Kur 'lu 
esnaf ve sanatkarların ilaç 
sorunlarını oda olarak 
çözüme kavuşturduklarını 
açıkladı.

Oda üyelerinin 
reçetelerinin topluca 
Yalova'daki eczanelerden 
alındığını söyleyen Talan, 
bu iş için bir memur 
görevlendirdiklerini açık
ladı.

Gemlik ve Bursa'daki 
eczanelerin Bağ-Kur'dan 
paralarını alamadıkları 
gerekçesiyle" esnaf ve 
sanatkara ilaç vermedik
lerini söyleyen İbrahim 
Talan, “Yalova’daki 
eczaneler Bağ-Kur 
reçetelerine ilaç veriyorlar. 
Bize başvuran üyelerimizin 
sağlık karnelerini 
Yalova’ya memurlarımızla 
gönderi yoruz, tüm ilaçları 
alıyoruz. Yüzde 10 
kesenekleri ise, üyelerimiz
den alarak eczanelere 
ödüyoruz” dedi.

Talan, haftada üç gün 
Bursa Bağ-Kur'a memur 
göndererek üyelerin sorun
larını takip ettirdiklerini, 
yakında lokalide hizmete 
açacaklarını bildirdi.

Marmara Birlikçe 1996-97 zeytin alım kam
panyasında uygulanacak fiyat baremleri

Havuzlama 
Grubu

Tane Gemlik 
Tipi

Havuzlama 
Grubu Tane Gemlik 

Tipi

Barem üstü 
210 kadar

250.000

220 240.000 360 1 70.000
220-250 230

240
235.000
230,000 351 -400

370
380

165.000
160,000

250 225.000 390 155.000
400 150.000

260 220.000 410 145000
270 215.000 420 140.000

251 -300 280 210,000 401-450 430 135.000
290 205.000 440 130.000
300 200.000 450 120.000

310 195.000 Barem dışı 461 145000

301 -350 320 190.000 500 140.000
330 185,000 Kızıl 220 100.000
340 180000 460 80.000
350 1 75.000. Yağlık 50.000

Yenice ve arkadaşları
DYP’den istifa ettiler
O DYP İl Daimi Encümen 
seçimlerinde, grup kararına 
karşın, ANAP'lılarla birlikte 
hareket ederek, seçimleri 
istekleri doğrultusunda sonuç
landıran İl Genel Meclisi üyesi 
Abdullah Yenice ile altı 
arkadaşı partilerinden istifa 
ettiler.

Dün Bursa Büyük Yıldız 
Otel'de bir basın toplantısı 
düzenleyen isyancılar, 
demoktrat bir soy, demokrat 
bir çizgiden geldiklerini bun
dan sonra görevlerini bağım
sız olarak sürdüreceklerini 
bildirdiler.

TELEKOM’dan 
şikayetler 
çoğaldı

Türkiye Telefon
İşletmesinin Gemlik'teki 
uygulamaları şikayetlere yol 
açıyor.

Telefon borçlarının banka 
kanalıyla yapılan
ödemelerin dikkate alın
madığından yakınan
aboneler, telefonlarının 
kesilmesine anlam veremi 
yorlar.

Nakil telefonlarda da 
günlerce bekleyen aboneler 
TELEKOM'un kendine çeki 
düzen vermesini istiyorlar.

ÖTMELİ
"-ÖTMELİ."
“-ÖTMEM!.."
YILLARCA ÖTMEYENLERİ, ÖTTÜTTÜREN ADAM O.
ÖTER Mİ.. ÖTMEZ.
AMA ÖTMELİ.
İSTER HOROZ, İSTER BÜLBÜL GİBİ.
ÖTMEYENİ, ÖTTÜTMEK...
İŞİN RACONU BU...

İnan

O DYP II Yönetimince, 
disipsinsiz davrandıkları 
gerekçesiyle kesin ihraç 
istemiyle disiplin kuruluna 
verilen Abdullah Yenice, 
Ahmet Karanfil, Ahmet 
Demir, Salih Ersöz, Nihat 
Korkmaz, Erdal Büke düzen
ledikleri basın toplantısında 
kendilerini disipline sevk 
eden yöneticilere çatarak, 
»İkbal için altını oydukları bu 
parti bir gün onların başları
na geçer» dediler.
DYP İl Başkanı Mehmet 
Gazioğlu ise, istifalar üzerine, 
»Oh iyi olmuş « dedi.

öğretmenler
Günü kutlanacak

24 Kasım öğretmenler 
günü’bu yılda düzenlenen 
program kapsamında kut
lanacak.

Kutlama Komitesinin 
programına göre, 
önümüzdeki pazar günü 
saat 9.30'da Atatürk Anıtı 
önünde saygı duruşunda 
bulunulacak, daha sonra 
Belediye Düğün
Salonunda hazırlanan 
program tüm öğretmen
lere sunulacak.

Haberi Sayfa 3'te
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KÖŞEMDEN
Yılmaz AKKILIÇ

^azı yorum
Necati Kartal

M

Kediye tulum peyniri
Susurluk olayının patlak verişin

den bu yana, "suç üçgeni"ni ifade 
ederken "devlet" değil de, 
"bürokrasi" terimini kullanmaya 
özen gösterdim. Çünkü "devlet" 
iddialı bir yaklaşım, Türkiye 
Cumhuriyeti'nin bütününü kap
sayan bir kavram. Oysa "devlet" 
içinde yuvalanma olanağı bulmuş 
suçlular ve onları kullanarak bir yer
lere varmayı amaçlayanlar, 
“devlef’i temsil etmiyor, olsa olsa 
kirletiyorlar.

Ancak bu "kirlenme"nin önü alı
namazsa, hiç kuşku olmasın, 
"devlet" kavramı giderek erozyona 
uğrayacak ve daha geniş kesim
lerin şurasından burasından çek
iştirip durduğu konuma 
indirgenecektir. İşte asıl o zaman, 
Anayasa'daki ifadesiyle "devletin 
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütün
lüğü" daha kolay ve daha ikna 
edici biçimde tartışmaya açılabile
cektir.

Geçtiğimiz cumartesi akşamı 
Kanal D'nin haber bülteninde 
yayımlanan video-bant, cinayet 
sânığı üç polisin, "iktidar"daki bazı 
siyasetçiler tarafından korunduğu, 
hatta kullanıldığı iddialarını 
güçlendirici nitelikteydi.

Video-bantta,. bu üç polis, 
kumarhane işletmecisi Ömer Lütfü 
Topal'ı öldürme emrini "önemli bir 
politikacının eşi" ile "bir başka 
önemli politikacı”dan aldıklarını iti
raf ediyorlar.

Peki ya sonra?..
Üç polis, haklarında yasal kovuş

turma açılmak yerine, anlaşılmaz 
biçimde, apar topar DYP Şanlıurfa 
Milletvekili Sedat Bucak'ın koru
malığına veriliyorlar!..

İşte bu noktada bende de 
"ikircim" doğuyor. Ben de artık, 
“devlet" içinde yuvalanmış bir kirli 
odağın değil, bizzat "devlef’in 
tartışılması ve sorgulanması gerek
tiğini düşünmeye başlıyorum!

Belleğimde, lansu Çiller'in ülkücü 
mafya lideri Tevfik Ağansoy'la birlik
te -ve kuşkulu biçimde- pusuya 
düşürülen korumaları olayı canlanı 
yor. Ne ilişkileri vardı bu korumaların 
13 solcuyu öldürmekle kıvanan bir 
eşkiya bozuntusuyla?Herhalde 
1980'den önceki gibi "vatanı'kurtar
mak” amacıyla bir araya gelmiş 
değillerdi!

Ya İbrahim Çiftçi? 1978'de 
Savcı Doğan Öz'ü "taammüden" 
öldürdüğü sabit görülerek dört kez 
"idam"a mahkum edildikten sonra, 

•üst mahkemeye inen “vahiy”le 
beraat eden bu kişi -ki, 'MHP MKK 
üyesi’ İmiş-, Abdullah Çath'nın bir 
"vatanperver" olduğunu ısrarla 
savunmadı mı, ona bu olanak 
tanınmadı mı?

Daha birkaç gün önce 
Aydınlıkla, 1979'daki ünlü 
“Bahçelievler katliamTnı nasıl 
gerçekleştirdiğine ilişkin mahkeme 
ifadesi yayımlanan Haluk Kırcı'nın, 
Abdullah Çatlı'dan boşalan 
"vatanperveran tahtr'na kurulduğu 
iddia edilmiyor mu?

Nereye gidiyoruz?..
Bir dönemin azılı katilleri himayeyi 

mazhar, köşe başlarını tutmuş; 
kendilerine “vatan hizmeti" öner
ildiğini söylüyor, bununla övünüyor
lar!

Yani Abdi ipekçi'yi, Doğan 
Qz'ü... “vatana hizmet" için mi 
kurşunladı bu herif-i riaşerifler?!..

Sonra bakıyorsunuz, üç polis 
video-banta tesbit edilmiş 
ifadelerinde, bir cinayeti, "çok 
önemli bir politikacının eşi" ve yine 
“bir başka önemli politikacı"dan 
aldıkları emirle işlediklerini itiraf edi 
yor... Ve ardından, kirli işlere 
bulaştığ kuşkusu yaygın bir aşiret 
reisi siyasetçinin korumalığına terfi 
etti riliyorlar!

Nasıl oluyor bu?..

Demirel diyormuş ki:
"Mesut Bey geldi, başbakanlık 

yapmış, iktidar alternatifi... 
Dinledim, anlattıkları Devlet 
Denetleme Kurulu’nun değil, 
mahkemenin işi. Eğer o kurulları 
harekete geçirirsem, devletin tüm 
kademelerini işlemez hale getirmiş 
olurum. Onun için Hükümet'e 
aktardım.”

İyi de, neden "yargı”ya değil de 
Hükümet'e? Cumhurbaşkanı'nın, 
ana muhalefet partisi lideri tarafın
dan kendisine aktarılan -söz konusu 
‘video-banf ın da aralarında bulun
duğu- bilgileri ve devlet arşivinde 
var olduğunu belirttiği belgeleri 
"yargr'ya havale yetkisi yok mu?

Anayasa'nın 10'4'üncü maddesi, 
O'na bu imkanı tanımıyor mu?

Topal cinayetini "önemli bir 
politikacının eşi” ve "bir başka 
önemli politikacı"dan aldıkları emirr 
le işlediklerini itiraf eden üç polisle 
ilgili bilgi ve belgeleri Hükümet'e 
aktarmak, -iddialar gerçekse- 
bir bakıma "kediye tulum peyniri" 
emanet etmek olmuyor mu? .

Yoksa Doğan >Öz'ü katleden 
İbrahim Çiftçi haklı mı? Demirel'e 
mi sormalı bazı konuları?

Ürperiyorum! 1976/77'lerden bir 
ses "Bana sağcılar da, milliyetçiler 
de suç işliyor, cinayet işliyor 
dedirtemezsiniz" diye çınlıyor kulak
larımda...

"Devlet" aşınıyor, vatandaşların 
“devlefe olan güven duyguları 
sarsılıyor. Marmaris'ten koroya 
katılan kişide, "devlet'in birtakım 
suçluları koruduğu ve iktidarın 
siyasal tercihi doğrultusunda azılı 
katilleri kullandığı iddialarını 
güçlendirici şeyler söylüyor.

Hiç değilse bu noktada kısır poli
tik çekişmelere ara verilip, Mesut 
Yılmaz'a destek olunmalıdır. Yoksa 
yineliyorum ki:

Eğer 'devleti daha fazla 
aşındırırsak, asıl o zaman 'ülkesi ve 
milletiyle bölünmez bütünlüğü’nü 
tehlikeye atmış oluruz...

GEMLİK KÖRFEZ

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

Matbaacılık Yayıncılık - Tanıtım Hizmetleri

ELEMAN 
ARANIYOR

Servis Elemanı 
yetiştirilmek üzere 

askerliğini 
tamamlamış, 

Meslek Lisesi mezunu 
eleman aranıyor 

Müracaat
Tel.: 513 22 94

SOSYAL DEMOKRASİNİN 
EVRİMİ : (1)

I974'lerde sonra Türkiye'nin de 
tanışmaya başladığı “sosyal 
demokrasi” 19. Yüzyılın son 
çeyreğinde sanayi toplumlarının bir 
ürünü olarak ortaya çıktı.

Genellikle 20. • yüzyılın ilk 
çeyreğinde kendilerini Marksist ide
olojinin temsilcileri ve işçi sınıfının 
siyasi örgütleri olarak ifade eden bu 
partiler, Çarlık Rusya'sında gerçek
leşen 1917 Ekim devrimi ile birlikte 
bir nitelik değişimine uğradılar.

Önce, 2. Enternasyonel olarak 
tarihe geçen toplantıda 
Marksizmin, Leninist (ihtilalci) yoru
mundan ayrılan K. Kautsky ve son
rasında “demokrasi olmadan 
sosyalizme geçiş olmaz” diyen 
Alman Sosyal Demokrat Partisi 
kuramcılarından E. Bernsetin “reviz 
yonizm” olarak ifade edilen görüş
leriyle, “liberal demokrasi”ye sahip 
çıkması ve marksizmin devrimci 
yorumunu reddetmesiyle, işçi 
sınıfının partisi olduğunu iddia 
etmekten vazgeçip, “sadece işçi 
sınıfının değil, bütün halkın partisi” 
olmak gereğine doğru adım attılar

“Kamu mülkiyetine dayalı planlı 
ekonomik model” den de 
vazgeçerek, “özel mülkiyete dayalı 
piyasa ekonomisini benimsediler.

“Sınıf ideolojileri” yerine, piyasa 
ekonomisi içinde toplumda daha 
geniş “bireysel özgürlük" ve yaygın 
bir “toplumsal adalet” ilkesini savu
nan partiler haline geldiler.

Alman Sosyal Demokrat partinin 
1959 Bad Godesberg programı, 
Marksizmden son ve nihai kopuşun 
dönüm noktasıdır.

Dünyada sosyal demokrasinin 
yaşadığı bu serüvenin, Türkiye'deki 
sosyal demokrat veya demokratik 
sol hareket ile hiçbir bağı yoktur.

1955-60'lardan sonra kapitalizmin 
gelişmesi, montaja dayalı da olsa 
belirli bir sanayinin ortaya çıkışı, kır
sal alandan kentlere göçün hızlan
ması, işçi veya sanayi bölgelerinde 
çalışan sayısındaki artış, aydınlan
mada görülen gelişme gibi iç sorun
lar ile dünyada iletişim, çok partili 
sistem ve sosyal demokrasinin 
Avrupa'daki ezici iktidar hakimiyeti 
gibi dış gelişmeler, Türkiye'ye yan
sımış, ülkemizde de sosyal 
demokrasi tartışılır olmaya 
başlamıştır.

Bu gelişmeler yanında “sosyalist 
sistemin dünyanın üçte birinde ege
menlik kurması, sosyal demokrasiyi 
aynı zamanda liberal kapitalizm ile 
sosyalizm arasında, her ikisini de 
frenleyen bir tampon” haline getir
miştir.

Türkiye sosyal demokratları, bu 
serüvene 196O'lı yıllarda başladı. 
1965 yılında CHP “ortanın solu” poli
tikasını hayata geçirmeye başla
masıyla, sonradan sosyal demokrasi 
veya demokratik sol adını alacak 
olan, bir iç muhalefet kendini CHP 
içerisinde örgütlemeye başladı.

Ancak, ortanın solu politikasının 
hayata geçirildiği dönemde Avrupa 
Sosyal Demokrat hareketinde 
görülen ideolojik motif ile, CHP'nin o 
günkü söylemleri ve politikası arasın
da pek benzerlik bulunmamaktaydı.

Avrupa Sosyal Demokrat 
Partileri, kamu (devletçi) planlı 
ekonomi yerine, piyasa ekonomisini 
benimserken, İsmet İnönü'nün açık
lamalarıyla CHP'nin devletçi 
ekonomik modele sahip olması 
gerektiği mesajı veriliyordu. “Çağdaş 
uygarlık seviyesine çıkmak 
devletçilikle mümkündür. Kırk yıldır 
devletçiyiz derken aynı şeyi söylü 
yoruz. Aslında laikiz dediğimiz gün
den beri ortanın solundayız. 
Halkçıysan ortanın solunda olursun.” 
demekteydi.

Aynı tarihlerde Parti genel 
sekreteri B. Ecevlt, (İnönü'den biraz

farklı bir yorum getirerek) ortanın so 
lunu yine Avrupa sosyal demokra
sisinden farklı olarak ifade ediyor
du. “Bir parti programında toprak 
reformu varsa, grev hakkını 
savunuyorsa, petrolü millileştirmeye 
çalışıyorsa bu parti ortanın solunda 
olur. (...) Devletçiliği daha ileri 
götürmek gerekir. (...) iç ve dış 
sömürücülere karşı mücadele 
ediyoruz. Bunları karşımıza alacağız. 
Türk halkının kurtuluşu buradadır.” 
(1966 Ekim 18. Kurultay notlan)

B.Ecevit'in, hem üçüncü 
dünyanın bağımsızlıkçı görüş
lerinden, hemde sosyal 
demokrasinin anti-kapitalist görüş
lerinden etkilendiği, ancak, Avrupa 
sosyal demokrasinin halen ulaştığı 
ideolojik ve ekonomik görüşlerinden 
hayli uzak olduğu gözleniyordu.

1970'lere gelindiğindel2 Mart'a 
karşı tavır alan B. Ecevlt, bu mil
liyetçi ve üçüncü dünyacı 
söylemiyle Mayıs 1972'de CHP 
Genel Başkanlığını kazandı. Ecevit’in 
Cumhuriyet’! kurmuş olan CHP’nin, 
Milli şef olmuş İnönü gibi bir liderini 
partinin yönetiminden düşürmesi, 
Cumhuriyet Tarihinin fikri planda 
parti içi mücadelede ilk (hatta tek) 
lider ve -kısmen- ideoloji 
değişimidir. Türkiye tarihi için önemli 
bir gelişmedir.

Bu dönemden sonra, sosyal 
demokrasi tartışması ve uygula
maları Türkiye'de adım adım 
gözlenir ve izlenir olmuştur.

1976 yılında CHP'nin 23. kurul
tayında “Kemalizm, sosyalizm ve 

popülizm” karışımı bir ideolojik motir 
olan “demokratik sol” programı 
kabul edilmiş, 1977'de sosyal 
demokrat partilerin dünya örgütü 
olan “sosyalist enternasyonel”e üye 
olmasıyla da, Türkiye'de sosyal 
demokrasi uluslararası alanda da 
tanınma olanağı bulmuş ya da diğeı 
bir ifadeyle tescillenmiştir.

1977 yılında başlayan 
“demokratik sol” mu? “Sosyal 
demokrasimi? tartışması sağlın 
çözümler üretememiş ve ardından 
gelen (1978 CHP + 1 l'ler ve 1991 
DYP-SHP/CHP) iktidar serüvenleri 
sosyal demokrasiyi gerileterek bu 
günlere getirmiştir.

1980'lerden sonra Avrupa sollun
dan etkilenen görüşleri de kısmen 
içinde barındıran Türkiye'nin 
“merkez sol” partileri, dünyadaki 
değişime ayak uydurmak bir yanal 
hala 1 960-70'lerin fikri mirasını 
sürdümeleri, ortaya çıkan değişim
lere ayak uydurmasını engelledi ve 
çözümsüz bir çöküş sürecine soktu.

Bu fikri mirasa sıkı sıkıya sarılan 
merkez sol (SHP-CHP ile DSP) parti 
ler, dünyada gelişen globalleşme 
ve liberalleşmeye karşı alınacak 
tavır ile, ülke içinde meydana gelen 
etnik, dini ve bölgesel taleplere 
yanıt vermesinde, politika 
geliştirmesinde ciddi gerilikler 
yaşamıştır.

1983 yılında tekrar kurulmaysa 
başlayan partiler, 12 Eylül yöneti
minin politikaya müdahalesiyle 
solda Halkçı Parti ve SODEP 
(icazetli/icazetsiz olarak) partileriyle 
sosyal demokrat kesimi de ikiye 
bölmüş, 1987 yılında eski siyasilerin 
siyaset yapma yasaklarının kaldırıl
ması “referandum” undan sonra ise, 
B. Ecevit ve D. Saykal ın tekrar 
siyaset sahnesine çıkmasıyla, 
aralarında daha çok kişisel gibi 
gözüken ve bazı konularda nüans 
farklılıklarının olduğu (CHP ve DSP) iki 
ayrı parti olarak sürece oturmuştur.

CHP ve DSP serüvenini, savunduk
ları görüşler ile şu anda oturdukları 
toplumsal tabanı ve seçmen bazın
daki güçlerini incelemek üzere mutlu 
kalın. 
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Küçük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim 
Talan eski başkan Şükret Solmaz’ı yalancılıkla suçladı 
tejytjöHntaotahldı’’

öğretmenler 
Günü
kutlanacak

Sayfa : 3

Yazarımız Gonca Yerliyurt'un yazısı elimize ulaş
madığı için yayınlayamıyoruz.
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Gemlik Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı İbrahim Talan, eski Oda 
Başkanı Şükret Solmaz'ın Oda'ya dava 
açması* Konusunda “yenilen pehlivan 
güreşe doymazmış. Sayın Solmaz 
Başkanlığı sırasında tüm maaşlarını ve 
yolluklarını tam olarak aldı. İsteyene 
bordroları gösteririm “dedi.

22 yıllık Oda Başkanlığını son genel
I kurulda İbrahim Talan ve arkadaşlarına 
I kaptıran eski Başkan Şükret Solmaz, bir 
I yerel gazeteye yaptığı açıklamada, 
I 1996 yılı bütçesine konan başkanlık- 
I maaşının genel kurula kadar olan fark- 
I larının kendine ödenmemesi üzerine, 

geçtiğimiz hafta mahkemeye başvur
muş. ayrıca ve 15 yıl maaş almadığını 

ı söylemişti.
Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası"

jzond fcem 
5 otanOhl 
gibi ötİst| 
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■ Başkanı İbrahim Talan, gazetemize yap- 
■ tığ açıklamada, Şükret Solmaz'ın kendi 
■ Başkanlığı döneminde genel kurula 
■ kadar doğan maaş farklarını almadığını, 
r bu yıl seçimleri kaybetmesi üzerine 
I böyle bir istemde bulunmasını yadır- 
I gadıklarını belirterek şunları söyledi:

“ Yıllardır esnaf ve sanatlarlara 
hizmet ettiğini iddia eden bir kişinin, 
aynı durumda doğan haklarını bugüne 
kadar talep etmemesi, bizim göreve 
gelmemizle talepte bulunması, bize 
yenilen pehlivanın güreşe doymadığını 
göstermektedir.

Sayın Solmaz’ın basına yaptığı açık
lamadaki sözleri doğru değildir. Her 
isteyene belgelerini gösterebiliriz. Şükret 
Solmaz, başkanlık yaptığı süre içinde 
Bursa’ya gidiş gelişller dahil, tüm yolluk - 
farını ve maaşlarını almış, bordroya da 
imza etmiştir.

15 yıl Odadan maaş almadım diyen 
bir kişiyi evrak üzerinden ispata davet 
ediyorum. Gelsin almadığını kanıtlasın.”

İbrahim Talan, kısa zamanda Esnaf 
ve sanatkarlar Odasına büyük hizlmetler 
getirdiklerini, bugüne kadar hiç el 
sürülmemiş, birçok konunun üzerine 
giderek cüzüme kavuşturduklarını da 
belirtti.

24 Kasım Öğretmenler 
Günü, kutlamaları programı 
belli oldu.

Kutlama Komitesinden 
yapılan açıklamada, 24 Kasım 
1996 Pazar günü saat 9.30 da 
İlçemizdeki tüm öğretmenler
Atatürk Anıtı 
toplanacaklar.

Anıta, İlçe
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Kumla yolunun asfalflanacağ açıklandı
Manastır yollarına tratuvar

Son yağışlardan sonra 
delik deşik olan Küçük 
Kumla yolunun Manastır 
mevkiinde asfaltlama

İl başlanacağı açıklandı.
I Belediye Başk<, Başkanı

Nurettin Avcı, gazetemize
yaptığı açıklamada. 
Manastır Bölgesinde 
yoğun bir altyapı çalış
ması başlattıklarını, imâr 
yollarının bir taraftan 
açıldığını, öbür yandan 
ise Kumla asfaltındaki 
anayolun geliş ve gidiş 
yönünde gerekli alan- 
yarlara tratuvar yapıl
maya başlandığını söyle
di.

Belediye Başkanı Avcı, 
şehir içinden geçen 
Küçük Kumla yolunun- 
bakımının Karayolları 
Bölge Müdürlüğüne ait 
olmasına karşın, bu kuru-

mun hizmete
yetişemediğini, 
belediyenin olanaklarıyla 
yağmurlardan sonra 
açılan çukurların doldurul
masına karşın, ardından 
yağan yağmurlarla 
çukurların yeniden 
açıldığını, yolu bozan 
önemli etkenlerden birinin 
de yamaçlardan gelen 
sular olduğunu belirtti.

Belediye Başkanı 
Avcı şuları söyledi: 
“Tratuvar çalışmalarına 
başlamadan yağmur 
suları için gerekli boru 
döşeme çalışmaları 
tamamladık. 
Tratuvarların yapılmasın
dan sonra ise sıcak 
asfalt dökerek vatan
daşımızın bir süredir 
devam eden şikayetleri
ni dindireceğiz.”

Çocuk 
kitapları 
haftası 
başladı

10-17 Kasım günlen bu 
yılda Çocuk Kitapları 
Haftası olarak kutlandı-

■Müdürlüğünün çelenginin kon
masından sonra saygı 
duruşunda bulunulacak, daha 
sonra İstiklal Marşı söylenecek.
| Atatürk Anıtı önünde 

yapılan törenden sonra öğret- 
rrtehler topluca Belediye 
:Dûğün Salonuna geçerek 
burada yapılacak programa 
katılacaklar.

Saat 10.00 da başlayacak 
olan programda, saygı duruşu 
ve İstiklal Marşının okunmasını 
emekli bir öğretmenin konuş
ması izleyecek.

Daha sonra ise Okullar 
diasında açılan “öğretmen” 
könülu şiir ve kompozisyon 
kPÖşhnalarıda birinci gelen 
öğrencilerin şiir ve yazıları oku
nacak.

Mesleğe yeni başlayan 
öğretmenlerin yemin törenin
den sonra, hizmet şeref bel- 
geleri ve şiflerin dağıtımı 
yapılacak. Koronun söyleye
ceği şarkıylarla program sona 
erecek.

Kaçak Kömürle mücadele 
edilmeyince kirlilik tehlikeli 
boyuta ulaştı

HArTAflın ffOMacn

Çocuk
Haftası 
Gemlik

Kitapları 
nedeniyle, 

Halk
Kütüphanesinde bir tören 
düzenlendi.

Törende kitabın öne
mine değinilerek çokuk- 
lara yönelik zok sayıda

Boğuluyoruz
kitabın ülkemizde
basıldığı belirtildi.

Halk Kütüphanesinde 
hafta nedeniyle bir de 
çocuk kitapları sergisi 
açıldı.

Hava kirliliğ .gerekli önlem- 
ieıin alınmaması nedeniyle 
tehlikeli boyutlara ulaştı.
Son : günlerde mevsim 
gereği konutlarda sobaların 
yakılmasıyla hava kirliliği 
akşamları ve geceleri 
İlçemizin üzerinde yoğun bir 
kirlilik tabakası meydana 
getirerek sounum güçlükle 
rine neden oluyor.
İlçe Sağlık Kurulu tarafından 
alınan ve Belediye Zabıtası
ile Emniyet

Z&B‘E ‘̂ETCO$1ÇIMC
Tarih içinde Gemlik ve Havalisi

CELAL BAYAR
I Türkiye Cumhuriyeti'nin üçüncü 
Cumhurbaşkanı olan Celal Bayar, 
Gemlik'imizin şirin köyü Umurbey'den 
olup, babası Pilevne göçmen
lerinden Fehmi efendidir.

Fehmi Efendi Umurbey'de mek
tep hocalığ yapmış ve başta oğlu 
olmak üzere pek çok değerli öğen- 
ciler yetiştirmiştir. Gemlik kasabasının 
tanınmış kişilerinden olan rahmetli 
Dr. Ziya Kaya'da onun öğlencisidir.
. Celal Bayar, ilk öğrenimini 
babasından aldı. Gemlik'te çalıştı, 
Bursa'da Banka memurluğu yaptı, 
İttihat Terakki üyelerindendi,daha 
sonra İzmir şehrine gitti. Çok önemli 
görevlerde bulunmuş olan Celal 
Bayar, ekonomik ve sosyal konularda 
ülkeye faydalı işler yapmış, İzmir Kız 
lisesinin, Basmane'deki Şimendifer 
Meslek Mektebinin açılmasında etkili 
olmuş, İzmir Milli Kütüphanesini de o 
kurdurmuştur.

Birinci Dünya Savaşından sonra 
İttihat ve Terakki iktidardanuzak- 
laştırılıp, partinin yöneticileri 
mahkemelere verilince Celal Bayar 
da onlarla beraber yargılanmış ama 
aklanmıştır,

Son OsmanlI meclisinde Saruhan 
milletvekilliği yapmış olan Celal 
Bayar, İstanbul Meclisinin İngilizler 
tarafından basılması üzerine

Anadolu'ya geçmiş ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisine katılmıştır. Milli 
Mücadelede Söke yöresindeki 
faaliyetleri ile öne geçmiş, Balıkesir 
Kongresi kararı ile milli alay kuman
danlığına atanmıştır.

Celal Bayar İktisat encümeni 
raportörlüğü, İktisat Bakan Vekilliği* 
yapmış 1920'de, Mustafa Kemal 
Paşa'nın buyruğu ile kurülan Türkiye 
Komünist Fırkası kurucuları arasında 
yer almış, sonra da İktisat Vekili 
olmuştur.

Celal Bayar 1923 yılında İzmir 
Milletvekili seçildi. Mübadele, İmar 
ve İskan vekili oldu. (1924) Aynı yıl İş 
Bankasını kurmakla görevlendirildi. 
1937'de Başbakan oldu.

Türkiye'nin çok partili döneme 
geçme çalışmaları sırasında (1946) 
Celal Bayar ve arkadaşları Demokrat
Parti'yi kurdular. 1950'de
Cumhurbaşkanı seçildi. 1960 yılında 
tutuklanıp, Yassıada'da hüküm giydi 
ama sonra cezası bağışlandı.

103 yaşına kadar yaşamış olan 
Türkiye'nin üçüncü Cumhurbaşkanı 
Celal Bayar, 1986'da vefat etti ve 
devlet töreni ile doğum yeri olan 
Gemlik'in Umurbey Köyünde toprağa 

verildlHaftaya “ Suni İpek Fabr. ”

bildirilen
güçlerine

karar gereği,
kükürt oranı yüzde 1' in 
üzerinde olan kömürlerin 
ilçeye sokulmasının yasak
lanmasına karşın, Gemlik'e 
çök. miktarda kaçak 
kömürün geldiği, bunun ise 
hava kirliliğine neden 
olduğu belirtiliyor.
İlcimizdeki en büyük 
kömür ithalatçısı firma olan 
Isı - Tan yetkilileri, Gemlik'e 
çök miktarda kükürt oranı 
yüksek Orhaneli ve Keleş
kömürü getirildiğini,
görevlilerin sıkı denetim 
yapmaması nedeniyle bu 
•kömürlerin kaloriferlerde ve 
sobalarda yakılarak, insan 
sağlığı ile oynandığım 
söylediler.
Kükürt oranı yüksek olan bu 
kömürlerin ısı değerinin de 
düşük olduğu, kulananların 
bilmeden fazla para 
ödemesine neden olduğu 
hatırlatılarak, “ilgililer 
kaloriferli apartmanların
kazan dairelerinde
inceleme yapsınlar, kömür
örnekleri 
Standartlara 
kömür I

alsınlar.
ı uymayan 
kullananları

cotay lıkla saptayacalardır.
İçeye kömür getiren 
kamyonlar da İyi 
denetlenirse, kaçak 
kömüre kamyon üzerinde 
ve yerinde el konursa, kötü 
kaliteli kömür kullanılma 
yacak , hava kirliliği de bu 
boyutlarda olmayacak." 
dediler.

Derya DİNÇ
Celal Bayar A.L. Öğrencisi

ATATÜRKÇÜLÜK ve BİZ
Türk insanı işgal altında, düşman baskısıyla en acı gün - 

lerini yaşarken, o tarihi günde, 19Mayıs 1919'da, umut ışığı İl 
saçan bir güneş doğdu adeta Karadeniz'in hırçıp dalgaları II 
arasında... İleride Türk insanına bağımsızlığını kazandıracak, I 
yeni bir devlet ve yeni bir yaşam anlayışıyla bütünleştire- I 
cek, gözlerinde zafer pırıltısı taşıyan o engin İnsan, Türk İl 
ulusuna hayatını adayan ve daha sonra da ölümsüz sim- II 
gesi haline gelen “Mustafa Kemal Atatürk" olacaktı.

Anafartalar'da tüm düşman kuvvetlerine adını duyuran II 
bu grup komutanı, yılmadan ve yorulmadan ve halkına I 
olan inancını bir gün bile olsun kaybetmeden, bağmsızlık II 
aşkıyla yoluna devam etti... Sakarya, Dumlupınar, Büyük II 
Taarruz derken Eylül 1922'de son düşman kuvvetlerini de I 
denize döktü. Yurdun bağmsızlığa kavuşmasından sonra II 
sıra huzura ve mutluluğa kavuşmasına gelmişti. Bizim, II 
bugünlere gelmemizi sağlayan ulu önder Atatürk, yarınları II 
de düşünerek, Türk ulusunu temeline uygun bazı esaslar II 
üzerinde durmuş ve büyük gelişmeler sağlayarak bir sistem II 
ortaya koymuştur.

Atatürkçü Düşünce Sistemi olarak adlandırdığmız bu II 
sistemin temel esasları, Atatürk tarafından belirlenmiştir. I 
Devlet hayatına; yönetim şekline, halkın özgürlüğünü kul- I 
lanabilmesi, fikir hayatına; düşündüklerini ve inandıklarını II 
özgürce dile getirebilmesine ve ekonomik hayata ilişkin I 
gerçekçi fikirlere ve ilkelere dayanır. Atatürkçülüğün temel II 
amacı; Türk toplumunu çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine I çıkarmaktır. v y ? yy ।

Atatürkçülük'te hiç kimseye veya hiçbir topluluğa ayrı- I 
çalık tanınamaz. Çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıka- I 
bilmek için çağın ilim ve teknolojisinden yararlanmak I 
gerekir. Atatürkçülük'te düşünceler; gerçeğe, akıl ve man- I 
tığa dayanır. Eğer böyle olmasaydı, Türkiye bugün çağdaş I 
bir toplum olarak yerini alamazdı. Atatürkçülük'e göre I 
insan sevgisi esastır. Büyük Ata; “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh!” I 
diyerek hem Türk ulusunun hem de tüm dünya uluslarının I 
barış içersinde yaşamasını dilemiştir. Atatürkçülük'te, her I 
türlü düşünce ve inanca saygı vardır. Bu saygı devam I 
ettiği sürece, çağdaş bir toplum olma yönünde ilerlemek I 
mümkündür.

Atatürkçülük, hürriyetlere dayalıdır. Din ve vicdan hür- I 
riyeti, düşünce ve kanaat hürriyeti, basın ve yayın hürriyeti I 
bu özgürlüklerin başında gelir. Toplumları yücelten en I 
önemli unsurlardan biri de, farklı farklı düşünce yapısına I 
sahip insanlardan oluşmasıdır. Bir düşünce başka bir I 
düşünceyi, o da daha iyi bir düşünceyi doğurabilir. İnsan - I 
ların, kötü ve bölücü amaçlar gütmeden konuşmaları, I 
düşüncelerini savunmaları ve anlatmaları, basın-yayın I 
organlarıyla diğer insanlara ulaştırmaları en tabii haklarıdır.

Atatürçülük; süreklidir, bütünseldir, akılcı ve bilimseldir. I 
Atatürkçülüğün yalnız bir döneme hitap ettiğni söylemek I 
mümkün değldir, belli bir süresi, belli bir yaşı olamaz. I 
Atatürkçülük, bizden önceki senelerde nasıl istenileni I 
verdiyse, bugün de vermektedir. Ve yarına da verecektir. I 
O bir bütündür, tüm ulus için aynı önemi taşımaktadır ve I 
her zaman aklın yanındadır. Abartılı yada gerçekleri yan - I 
sıtmayan bir kavram olduğu düşünülemez.

Bizleri; çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine taşıyacak en ] 
iyi yol gösterici Atatürkçü Düşünce Sistemidir. Yani Atatürk I 
gibi düşünmek, O'nun gibi yaşamak, O'nun düşündükleri - 
ni yaşatmak, korumak ve onlara sahip çıkmaktır. Bu I 
düşünce sisteminin temelini ise hepimizin artık adı gibi I 
bildiğ, Türk ulusu için su içmek kadar tabii bir ihtiyaç olan I 
altı ilke oluşturmaktadır. Bu altı ilke; Türk Toplumunun I 
ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkmıştır.. .Atatürk;"şunu I 
şöyle yapmalı, bu mutlaka böyle olmalı" diye bir zorunlu - II 
luk getirip halka bunu baskıyla kabul ettirmemiştir. Bu ilke I 
ler akla ve mantığa uygundur ve bir bütündür... Bir zinciri I 
tamamlayan halkalar gibi... Halkalardan biri olmazsa veya I 
koparsa zincir de kopar ve denge bozulur. İşte bu yüzden, I 
ilkeleri birbirinden ayırmak, birini atıp diğerini almak- I 
mümkün değildir.

Milliyetçilik; bir milleti sevmek, o milletin bölünmezliğni I 
ve bütünlüğünü sağlamak, her alanda yükselmesi için elin- I 
den geleni yapmaktır. Eğer herhangi bir insan; dili, dini, ırkı, I 
özellikleri her ne olursa olsun, kendini Türk sayıyor ve Türk I 
vatandaşı olduğuna inanıyorsa, Milliyetçilik ilkesi de onu I 
Türk sayıyor. Yani etnik ayrımcılık ve ırkçılık söz konusu I 
değildir.

Atatürkçü Halkçılık anlayışına göre, egemenliğn kay- I 
nağı ulustur. Yasalar önünde herkes eşittir. Devletin I 
vatandaşa, vatandaşın da devlete karşı yapmakla I 
yükümlü olduğu görevleri yerine getirmesi esastır. I 
Devletçilik, ekonomide vatandaş İle devletin işbirliği yap- I 
ması demektir. Sermayesi olan herkes, istediği gibi üretime I 
katılabilir, devlet buna engel olamaz. İnkılapçılık ise, bir I 
yandan köklü değişikliklere neden olan altı ilkenin korun- I 
masını öngörürken, diğer taraftan da çağdaş uygarlık I 
düzeyini aşmak için gereken yeniliklere açık olmak I 
gerektiğni savunmaktadır. Atatürkçülük, din ile dünya ve I 
devlet işlerini ayıran laikliği temel ilke olarak almıştır. I 
Laiklik, diğer ilkelere içeriklerini kazandırır. İnsanlara istedik- I 
leri, dini seçebilme/ istedikleri ibadeti yapabilme, dini I 
inançlarını açıklama ya da açıklamama özgürlüklerini verir. I

Ulu önder Atatürk, bağımsızlığa büyük önem veren bir I 
karaktere sahipti ve yönetimde de halkını söz sahibi yaptı. I 
Culhurlyetçilik ilkesinin varlığnı, “Egemenlik kayıtsız şartsız I 
milletindir.” ve Türk Milletinin karakterine en uygun yöne- I 
tim biçimi Cumhuriyet'tlr." sözleri zaten daha önceden I 

• ispatlıyordu. Cumhuriyet'in ilan edilmesi, birçok yeniliği de 
beraberinde getirdi. Yeni bir yönetim biçimi, temelleri yeni I 
atılan bir devlet ve yeniliklere alışmaya çalışan bir I 
toplum... Aradan yıllar geçti ve şu günlerde, Türk I 
Toplumu, dünyanın sayılı devletleri arasında yerini almak I 
İçin yoluna hızla devam ediyor.

Atatürk'ün Gençliğe Hltabe'de bellrttiğ gibi görevimiz; I 
Türkiye Cumhuriyeti'nl ve Türk Halkının bağmsızlığnı son- I 
suza dek korumak ve savunmaktır. Çağdaş uygarlık I 
düzeyini aşabilmek ve aranılan ülke durumuna gelebilmek 
İçin Atatürklün çlzdlğ yolu izlemeli, İlke ve İnkılaplarına I 
bağlı kalarak, çalışmalı, çok çalışmalıyız. Başka milletleri 
taklit etmektense, Atatürk'ü anlamaya, düşüncelerini I 
yaşatmaya çalışmalıyız. O'nun çlzdlğ yolda ilerlemek, en I 
İyi, O'nu anlamakla olur. Ülkemizi yıkmaya, bizleri birbirim
ize düşman etmeye ve içimizdeki Atatürk sevgisini yok 
etmeye çalışanlara verebileceğimiz en İyi cevap; 
Atatürk'ün vasiyetini yerine getirmek, bıraktığı kutsal 
emaneti korumaktır. I
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GEMLİK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

I Aşağıda adı soyadı yazılı mükellefler bilinen adreslerinde aranmışlarsada bulunamamış olup kendilerine bu ilan llsteslndeyazılı vergi ceza İhbarnameleri ileodeme emirleri tebliğ
1 edilememiştir.

İşbu İlan tarihinden başlayarak bir ay içinde müdürlüğümüze bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri ve yahut taahhütlü mektup veya telgrafla acık adreslerini bildirmeleri
1 halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı,
1 İlan tarihinden itibaren bir ay içinde vergi dairemize müracaat etmeyen veya adresini bildirmemiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı VergiUsul Kanunun İ03, 104,
1 105 ve 106ncı maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

ÖDEVLİNİN AMME ALACAĞININ
I Hesap No Adı - Soyadı Yılı______ Nevi Hesap No Adı - Soyadı . Yıh-------- Nevi—

I 1440034460 Başak Deri Konfek. Ltd. Şti. 1993 Özel Usul. C. TAP 91/42 Erol Astekin 1991 Tapu Harcı
1 157 004 4688 Hatice BAYRAM 1993 Götürü Ücret TAP 91/44 Rukıye Tan " »
I GA-11561 Gülay Bilgiç 1994 Özel Usul. C. TAP 91/44 Sevkı Kaya

157 0036835 Ergüven Bayram 1994 Ekonomik Denge V. TAP 91/45 Fatma Şen Şekerci
» " 1994 Net Aktif Vergi TAP 91/46 Emine Yalova

1 142 007 3113 Kamil Bartın 1995 Götürü Gelir V. TAP 91/46 Mehmet Keskin
I 146 001 9806 Başaran Balıkçılık İnş. Ltd.Ş. 1995 Öz. Usul C. TAP 91/47 Mümin Bozkurt
I GA-11774 H. İbrahim Aydın 1994 Ekonomik Denge V. TAP 91/47 Mehmet Bıyıklı
I 154 003 1769- Hüseyin Baykal 1995 Usul. C.-Öz. Usul. C. JAP 91/49 Ali Rıza Atasoy
I 161 003 9381 Ercan Beki 1995 Götürü Gelir V. TAP 91/53 Mesude Atalar

1550058801 Kadir Bayrak 1993 G. Katma Değer V. TAP 91/53 Mustafa Tuğcu
I 024 008 0070 İsmail Erol Akgün 1996 Öz.Usulsüzlük TAP 91/54 Osman Budak u'' '
I 020 001 6959 Yaşar Akdağ 1994 EDV(Gelir) TAP 91/54. Haluk Apay

» ■ 1994 NAV. TAP 91/56 Kıymet Pekçetın
I 044 005 7476 Turgut Akyıldirim 1996 Usulsüzlük TAP 91/57 Ramazan Taşdemir 11 ,

GG/10993 Pakize Acar 1992 Götürü Gelir TAP 91/57 Dursun Cihan
I 008 007 9016 Bekir Adıgüzel 1995 " JAP 91/59 Oğuz Tarhangll
I 015 005 4498 Türkan Akbaş. 1995 Usulsüzlük 'AP 9 /59 Haşan Anıl
I GG/10279 Ramazan Akkaya 1995 Öz.Usulsüzlük IAP 91/60 lurgut inan
I 034 004 2640 Mukadder Aksel 1994 Götürü Ücret TAP 91/63 Murat Demırellı
I 049 001 0907 Ahmet Albay 1996 Usulsüzlük |AP 9 1/64 Mustafa Yalçın
I 061004 5988 Murat Altınbaş 1995 " I a n n Hayatı Keskin . „
I GA/16205 Ali Arıcan 1992-93 Gelir Vergisi TAP 9 /65 Süleyman Işık
| KE/625,9 Hüseyin Atak 1993 G. KDV. ta E nEî5 c J?lkr- ..
1 037 004 6956 Veli A ksoy 1995 Usulsüzlük ' AP 9 /66 trol A nesli .
I 071,002 0064 Hüseyin Arabacı 1995 " JAP 9 /67 IsmaH Kıyıcı . , _

024 005 9201 Hamdi Akgün 1995 " tad o ™ •• -- >'I GB/15447 Kadir Peçe 1995 Usulsüzlük |AP 9 /70 Kemal Başak
7190007076 MevlütPaçacı 1992 Öz. Usul/Usulsüzlük TAP 91/72 Dursun Alı Ayaz

I GG/8367 BerayÖztürk 1993 KE/Kusur TAP 9 /73 Yusuf Özmüş
7410063853 Saadet Salda 1996 Oz.Usul/Usulsüziuk {AP 9 /74 ıiinr,

I GB/13086 Mustafa Sakman 1994 Usulsuzluk tapo /S °9
GA/1196 ÜnalSarışen 1993 Kaçakçılık TAP Q /77 DufSjn îSkS
7610037098 Nevzat Seran 1994 Öz. Usulsuzluk TAP 9 /79 HüX7nA?sîân
5930041916 Ozan,Yalçın Kuntasal 1995 Usulsuzluk |AP 9 /79 Hüseyin Arşlan

I 5960013623 Abdullah Kurtiş 1995 Öz. Usulsuzluk |AP 9 /80 Necatı Güle
| 5960075048 Abdülvahit Kurtiş ve Ört. 1995 Usulsuzluk |AP 9 /83 ^vma^Tuncrj
I 6050063831 Güven Kuley 1995 Oz.Usulsuzluk/Kusur TAP 9 /85 FkSmCölıen

N^iföğluzeytincilikSan 1994/1995. Usulsuzluk TAP 9 İ6 Nesip ÇeK
aaoSU Onas Asansör San. Ltd. ŞtL 994 Usulsuzluk TAP 91 86 Abdullah Uysalgil " ” 1

Mdhan °^anoglu/ s 995 Ozu Usulsuzluk TAP 91/87 Gülhan Sancaklar ]
SiSf Mehme Ogrencek . 996 Usu suz uk TAP 91/87 Ahmet Güral

I 6600030825 Mehmet Orgun 1993 usuişuziuk tapoi /rp > - ' ' • " WI GG-10130 Şecaattin Tıkız 1993 G.Gelir V Oz. Usulsüzlük TAP 9 /90 MuTtafa Ydcın Canavar " " ' '
7930001984 İsmail Şahin 1996 .G. Gelir Vergisi TAP 9 90 Sezen Konu

I 7900053473 Ali Şahin ,1995-1996 Oz.Usulsuzluk TAP 9 /91 Mehme?Emin Erboca
8700041638 Vedat Turgut 1995 Kusur Cezası TAP 9 /93 ZevnS CosTun
8720066844 Sebahat Tutka 1995 Usulsuzluk TAP 9 95 Aİ Berbe°?

1 GA-6396 Nevzat Tümav 1991 GelırV.Fon Kaçakçılık 17?S f;! Be. eJ , ■ .r?a NevzaTiumay ivvı Fan-İkukuzlük TAP 91/95 Hüseyin BerberGA-5720 Gülümser Durmaz 1991 ceıır v. ton usuisuziuk tapoi/oa TovfiL Rır-ni/r-î
GA/6178 NuriYavuzcan 1990-91 Gelir V. Fon-Usulsuzluk TAP 9 /96 AvVeCdın^ "
976 001 3709 Ali Yılmaz 1991-92-93-94 G. KDV.-Kusur TAP 91/97 Abdullah Elmas
997 006 7352 Aydın Zengin 1995 G. Ucret-Kusur TAP 91/97 Halime Bayram " "
9230038367 Lokman Varol 1995 ^SUiSnwUkn । । । TAP91/102 Ahmet Usla •
GAM02437’ ZekTzaevabeYk'kan MP 91/102 Subeyla Tensel ' . ,. ; ;
967 001 3709 Ali Yılmaz ! 992-93-94-95 G.Gelır Fon. G. KDV Kusur UP91/99 Mus'tafaEtak
TAP 91/1 . Salih Enver Işıklı 1991 Tapu Harcı ta □ o S? /rînA
TAP 91/2 Metin Sönmlz " , . < ’ 9 99 ...............
TAP91/2 NimetÇakmak " „ tÎd n / S ü?ı^ çTrln
TAP 91/3 Sefahattin Hoşbudak " „ TAP 9 03 TuraS Erdem
TAP91/3 MehmetOğuz " „ TAnn nZ
TAP 91/4 Şaziye Başoğur " „ TAP 9 06 X?n Atel
TAP 91/4 Mehmet Seyfettin Başoğur " „ TAP 9 / 07 Murat Botur
TAP 91/5 Mustafa Şahinoğlu ” „ ta n n / no .ı^rTAP 91/6 Rerkan Sekban " TAP 91/108 Muammer Güler
TAP 9 8 Sabr? Günev “ ' " > TAP 91/108 Mustafa Yazıcı
TAP 9 İl Yusl TaskFn " " TAP91/110 ömür Ozdemir
TAP9İ/İ1 Emfae Er&kan “ ; f^?l/lll Yüksel Keskin ; "
TAP 91/14 Cavit Kahva " TAP 91/İl2 Erol Aybazar
TAP 91/14 Ali Yalazer " TA.P91/112 İbrahim GönülİAP9UÎ5 EmfneYefcay • " ™z L

I TAP 91/17 İbrahim Ökten . ” t a o n / a Nedim Güven
TAP 91/17 Orhan Ökten " .. ’ tad n a H ??Ur FçIZhH
TAP 91/18 Osman Celal Farukoğlu " , , Ia n n a o Bırkan Şehben _
TAP91/18 BinaliCan “ . ta o n a o Haşan Bi Igm
TAP 91/20 Mustafa Altun " „ ta o o i İn a^™ tk VQ
TAP 91/22 Ayşe Çalışkaner " , Ia o nH n? Jh Sayın
TAP 91/22 İsmail Çalışkaner " „ ta o n / oc ^lı. Türesin
TAP 91/24 Ramazan Özen " „ TAomnnc Dursun Cihan
TAP 91/26 Haşan Gür , " „ MnH SeynıCanfurk
TAP 91/27 Resul Kırmız " ? 9 / 27 Şelahattın Levent
TAP 91/27 Musa Bozlu " , Ia n9V Isa Selçuk
TAP 91/28 Ömer Sönmezler " 1 |AP 91/131 Fatma Duzyol
TAP 91/28 Güner Sönmezler . " " 1a h 9V nn Haşan Ozturk „
TAP 91/29 Mehmet Kaya " „ JAP 91/132 Türkan Ak
TAP91/30 Haşan Yıldırım " . " . - JAP91/134 ferahım Sarpınar
TAP 91/30 Rıdvan Akın' ' " ' TAP 91/135 Cengiz Pancaroglu
TAP91/32 Halil Hilmi Kaytan ". • ’ {AP91/136 Kabıre Sertkaya
TAP91/33 Haşan Saadettin Tanış " . TAP91/137 Abdurrahman Atıl
TAP91/33 İlknurOğuz " ' TAP91/137 Haşan Cam
TAP 91/34 Hüseyin Güleç, JAP 91/139 Kabıre Sertkaya
TAP91/35 Düzgün Yıldırım " . ' n „ ■ . JAP91/140 .Nafize Kırlcık

I TAP 91/35 Hüseyin Terzioğlu " ' TAP 91/140 Ismad Kırlak
TAP91/36 Osman Erkan " ■ ■ ' , - t JAP91/141 Necdet Atılgan

I TAP91/37 SemetTop . ■" ' ' , JAP91/142 GulşenArıcı
TAP 91/39 Rıza Bulut ", „ 1^ £ 91/143 Cengiz Yıldız h

I tap 91/39 YalcınAşçı " „ lîn 4? MSCÇep ?^Clt 11 «
| TAP 91/40 SunaBiçer " • / J^P 91/ 45 Mehmet Kocabıçak
I TAP 91/40 Raslt Büyükerçetin ■ fAP9T 46 Ömer Karaduman

TAP91/41 HikmetFırat ' " " „ ' ta□ n 1 Kanı Bilge . .
TAP9T/41 NebahatGümüş " lîn c9 Ke,^aLK V ı+ „

\\ TAP 91/151 Hakkı Bayraktar
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BİR KOnUK SrOAgXS
ANITKABİR YOLUNDA

İçinizde gün doğumuna doğru yolculuk yapanınız bilir. 
I Gecenin karanlığndan yorulan gözleriniz yolun ucunda 
I beliren hafif bir kızıllıkla rahatlar. Bu kızıllık siz ilerledikçe 
I yavaş yavaş çoğalan bir aydınlığa donuşur. Aydınlık ve ışık 

J arttıkça kendinizi daha mutlu ve güvende hissedersiniz.
I Karanlığın verdiği urkuntu ve korku yavaş yavaş azalır. 
I Guyendesinizdir artık...

İşte 10 Kasım sabahı Ankara'dan yükselen şafak bizi bu 
I duygularla kendine doğru çekiyor ve adeta ipnotize ediyor- 
I du.

Bu 10 Kasım benim için çok anlamlı. Kırk yıldır okul 
I salonlarında şiiriyle, anılarıyla duygulu ve uzgun katıldığım 
I törenlerden sonra, buğun neredeyse bir bayram coşkusu 
I içindeyim. Buğun binlerce Atatürk’e inanan ve gonul veren 
I dostla O’nun huzurunda olacağım.

Gokyuzu aydınlanmaya başladıkça otobüsümüzün 
I yanından geçmekte olan far ve karaltılardan ibaret olan 

vasıtalar, şekillenip anlam kazanıyorlar. Bunlar sabahın bu 
saatinde bizim gibi Ankara'ya yetişmeye çalışan, 
önlerinde adlan yazılı okul ve diğer kuruluşları taşıyan otp - 
büsler... Bu yolculukta yalnız olmadığımızı anlıyor daha da 

I rahatlıyorum.
Ankara... Bir güzel şehir... Başkent olmanın onuru ve 

I ağrlığyla karşımızda... Yollarda AnkaralIlar hızlı adımlarla 
bayram yerine gider gibi Anıtkabre doğru akıyorlar. Kuçuk 

I gruplar yürüdükçe kalabalıkları, kalabalıklar birleştikçe bir 
I insan selini oluşturuyorlar.

Hava alabildiğnce güzel. Kendimizi bu sele kaptırıp 
I Anıtkabrin çıkış kapısının dışında buluyoruz. Kapılar 
I emniyet için kapalı. Saat 9.00'a yaklaşmakta. Çevre tama - 
I men insanlarla dolu. Aşağdan Anıtparktan marşlarla 
| beraber coşkulu sesler ve alkışlar geliyor. Önümüzdeki 
I kapının yakınlarında sıkışıp kalmış öğenci grupları var. 
I Öğretmenleri duvarın üzerine çıkıp çocukları tek tek duvarın 
I öte yanındaki çimenliğe alıyor. Çocuklar şimdi sahnede 
I gibiler. Ellerinde çiçekler var. Çocukları kıskanıyorum... 
I Derken saat 9’u 5 geçiyor. O’nun Oyuce insanın zamanı 
I başlıyor. Şimdi, tum beyinler O’nu düşünüyor, tum yürekler 
I O’nun için çarpıyor. Saygı duruşunun sonunda, pek çok 

■ değşik yerde, dirilerinin komutuyla, istiklal Marşı’nı söyle İ| meye başlıyorlar.Biz de önümüzdeki ilkokul oğencileriyle
|l birlikte sevgili öğretmenlerine uyarak söylüyoruz. 
II Bulunduğumuz kalabalıktan en yüksek ses, önümde 
|| babasıyla törene gelen 12 yaşlarınhda bir çocuğumuzdan 
| geliyor. Arkasından topluluğun birlikte söylediği Gençlik ve 
| 10. Yıl marşları duyuluyor.
I Artık kapıların halka açılmasını bekliyoruz. Başımızın 

II üzerinden Anıtkabre doğru bakıp merdivenleri ve yolu 
I gözlüyoruz. Bir sure sonra yolun başından töreni tamam- 
I layan protokole dahil kişiler dönüşe başlıyorlar. 
I Kalabalıktan tam göremiyoruz. Halk sabırsız. O anda sanki 
I bizi birazcık oyalamak için THK’ya ait uçakları görülüyor. 
I Gökyüzünde "Atam izindeyiz" ve başka bir güzel deyiş 
I nazlı nazlı süzülüyor. Başımızın üzerinden her geçişlerinde 
I pilotlarımızı alkışlıyoruz. Hemen yanımda iki liseli genç kız 

II duruyor. Sessiz bekleyişten bir sure sonra bir tanesinin “ben 
II pek iyi hissetmiyorum" dediğini işitiyorum. Rengi bembeyaz. 
I Kahvaltı etmediğini öğreniyorum. Konuşmaları duyan 
I önümüzdeki yuzunu goremediğ genç kıza bisküvi ikram 1^1 ediyor. Bu ikramla güçlenen genç, arkadaşının geri dönme
I teklifini utanarak şiddetle reddediyor.

Başımı tekrar yukarı yola kaldırıyorum. Saat tam 10. 
I Anıtkabirden şu anda subaylarımız dönüyorlar. Onların o 
|l düzenli ve dalga dalga inişleri, bir volkanın ağzından etek- 
I lere doğu akan lavlara benziyor. Geldikleri volkan öyle 
II guçluki kimsenin söndürmeye gucu yetmez. O akan 
I lavlar öyle kızgın ki vay ona dokunana, vay onu engelle 
|| meye kalkanal

Kapılar açılıyor. Güvenlik kontrolünden sonra halk 
I Anıtkabir yollarında yürümeye başlıyor. Çevredeki insanlara 
|| bakıyorum. Hiç bu kadar çağdaş giyimli, bu kadar aydınlık 
l| yüzlerin binlercesini bir arada görmemişim. Öyle mutluyum 
İl ki, herkesi selamlamak geliyor içimden. Yanımdaki kaldırım- 

KI da bir anne 3 ve 5 yaşlarında görülen iki kız çocuğuyla 
r |yürümekte. Küçüğün elinde bir çıta ucuna tutturulmuş. 
L | minik bir pankart var. Üzerinde "ATAM İZİNDEYİM" yazılı. 
II ZıP|aYarak yürüyüşü öyle sevimli ki durdurup resmini, çeki 

| yorum. Benim ilgimi gören yakınlarındaki bir bey yanıma 
| yaklaşıp kısık bir sesle : ” Bunlar şehit çocukları" deyip ve 
I riyor. Bir kat daha duygulanıyorum. Zaten Atalarına gidiş
ti lerinden belli değil mi?

I Topluca merdivenleri tamamlayıp tören alanlarına çıkı 
II yoruz. Aman Tanrım! Binlerce insan çoktan aslanlı yoldan 
II çıkıp alanı doldurmuşlar bile. Hani iğne atsan yere 
III düşmeyecek gibi kalabalık. Gözlerimiz dolu dolu... Onların 
I arasında olmaktan birkez daha mutluyum.Buradaki 
I herkezte bir an önce O’na ulaşmak telaşı var. İzdihamı 
I önlemek için, polisimiz ve askerimiz onlarcasıyla 

III görevde...O’na ulaşan merdivenlerde de başka bir sabır 
I sabır örneği sergileyip tepeye ulaşmaya çalışıyoruz. Benim 
| aklım ileride, fakat gözüm gerideki muhteşem görüntüde. 

I | Başımı sürekli geriye çevirip alanı seyrediyorum.Halkın 
| arasında yer yer gelincikler gibi al bayraklar seçiliyor. Öyle 
I görkemli ki hiç dağılmasalar diyorum. Anıtkabir’den donen- 

| [•I terin içinde bir parti genel başkanını görüyorum. Grubuyla
I ziyarette geç kalmış bu lider halkın arasına karışıyor. 
[Çevresinde, halk bir sevgi yumağ oluşturuyor. Biliyorum ki 
I bu sevgi yalnızca onun şahsına değil, temsil ettiği Atatürkçü 
I düşünceleredir.Yan tarafta İstanbul’dan geldiklerini 

| I öğrendiğim bir grup hanım var. Hepsi heyecanlı ve gururlu.
I İçlerinde bir tanesi var ki durmadan gözyaşlarını siliyor. 
I Ondaki bu duygu yoğunluğunu çoki yi anlıyor ve Anıtkabre 
I ilk gelişimi hatırlıyorum. Sanki yüzünü hiç göremediğim 
I babamın kabrini görmeye geliyordum. Sanki O’na kendimi 
I tanıtmaya, O’na görevimi yapmaya geliyordum.
I Sıramız gelipte son bir hamle yapınca kendimizi 

II Atatürk’ün huzurunda buluyoruz. Dışarıdaki seslerden bura - 
|| da eser yok. insanlar saygıdan adeta ayaklarının ucunda 

| yürüyor ve uçar gibi ziyaretlerini tamamlıyorlar. O’na yak- 
| taşırken, O’nunla bütünleşiyor, ulusumuza yaptığ hizmetler 
| için bir kez dehe teşekkür ediyor ve dualar ediyorum. 
| Gemlik'ten buraya gelemeyen ve benimle yollanan 
| arkadaşlarımız sevgilerini saygılarını sunuyorum. Evet dost : 

j|I tarım buyuk bir içtenlikle bunu benden İstemişlerdi. Biliyorum
I ki bugün buraya gelemeyen tüm halkımızın istekleri aynıdır, 

il Artık donuş merdivenlerlndeyim. Buradan ayrılmayı
I canım hiç istemiyor. Ben bu kalabalığa aitim. Bunlar bura- 
I doyken ben neden ayrılıyorum, diyorum. Fakat Gemlik 
I gurubundan ayrılmamak gerekiyor. Biz kuçuk gruplar birbi 
I fimizden ayrılıp kopmazsak, inanıyorum ki yine böyle 
I görkemli beraberlikleri oluşturabiliriz.

Sevgili Atatürk'üm, başka bir zaman, yine huzuruna, 
| ulusum İçin hiç bir kaygı duymadan , sana şikayetlerimi 
I duyurmadan, emanetlerini iyi koruyor ve yolunda İnançla 
I yürüyor olarak geleceğiz

Sevgiler, saygılar, hep baki kal...

YAri srAlcA YAî^ı cîdd
BU ÜÇGEN “BAŞKA ÜÇGEN”
Evet... Bu üçgen , başka üçgen.
Öyle... İkizkenar veya eşkenar 

üçgen değil.
Bu üçgen, Siyaset-Mafya-Polis 

üçgeni.
-Bir yanda, 17 yıldır İnterpol 

tarafından aranan, bir zanlı
-Öte yanda, onbin kişilik bir koru

cu ordusu olan, bir aşiret reisi, (mil
letvekili)

-Ve.. Bir polis müdürü.
Hepsi bir arada ve bir arabada..
Böyle bir beraberliği gördükçe, 

on yıldan beri, bitti-bitiyor denilen 
güneydoğu olaylarının, neden hala 
devam ettiği, biraz olsun anlaşılıyor.

Peki... Nasıl, bu durumlara gelindi.
-Bir kere, değer yargımızı yitirdik.
Veya.. Başka bir değişle, değer 

yargılarımız değişti.
Toplumda, “kimin vatansever", 

"kimin katil zanlısı" olduğu konusun
da, "derin fikir ayrılıkları", yaşanıyor.

-Bir yanda, güvenlik güçlerimizle 
gurur duyarken, öte yanda, on bin 
kişilik özel korucu ordusu bulunan, 
bir aşiret reisine, (milletvekiline, 
övgüler yağdırıyoruz.

Bölgemizin, en güçlü güvenlik 
güçlerine sahipken, böyle gayri 
resmi güçlerden, yardım almak, ne 
derece doğrudur.

İşte bunun sonuçlarını, son gün
lerde daha iyi, görüyoruz.

Böyle uygulamalar sonucu, 
yasadışı güçlerin,, güvenlik birimle 
rine veya korucu teşkilatına, çengel 
atması zor olmuyor.

Ve... Üzerine titrediğimizi 
söylediğimiz, güvenlik güçleri, 
tartışılır hale geliyor.

Bu önemli dosyanın uyutul
madan,bir sonuca bağlanmasını, 
umutla bekliyoruz.

İÇKİ ÖLDÜRÜR
Fransız Albayı, askerlerin içki 

içmelerine engel olmak için kan
tin duvarına bir levha astırmıştı.

Levhada, “içki öldürür" diye 
yazıyordu.

Ertesi gün, oradan geçen 
Albay ne görsün?

Biri yazının altına, şunları ilave 
etmemiş mi?

“Askerler ölümden korkmaz”...
Ülkemiz çok önemli bir tehlike 

ile karşı karşıya.
Uyuşturucu ve alkol alışkanlığı.
Tabi.. Burada, bazı özel günler 

ve özel kutlamalarda, kullanılan 
ölçülü bir alkol kullanımını, kas- 
detmiyoruz.

Uyuşturucu kullanımının ise, 
tümüyle karşısındayız.

Bunun azı, çoğu, özel kutla
ması veya ölçülü kullanımı ola
maz. ’

Burada, kaçakçıya, taşıyıcıya 
ve hatta kullanana da çok büyük 
hapis ve para cezaları getirmek 
gerekiyor.

Fransız askerin, bu “sevimli 
esprisine”, maalesef katliamı 
yoruz.

Sözlü - Yorum

İyi dostluklar. 
Temiz hesaplarla kurulur 

“BALZAC"

Ama... Bu her zaman böyle olmu 
yor.
Bazı dostluklar ise, kirli hesaplar 
için kurulabiliyor.
Mafya, Polis, Siyaset işbirliği, 
bunun en güzel örneğini veriyor.

O KADAR; sarhoştu ki, bir metre 
ötesinden kibrit yoksalar, alev 
alıyordu.

Sevgi ve Saygı ile anıyoruz
Saadet İğdeci / Fizik Öğıetmeni

Ulusal bağımsızlık 
savaşımızın ve devrimlerin 
önderi Atatürk'ü bu ölüm 
yıldönümünde, hergün artan 
sevgi ve saygılarla andık.

Tüm güçlükleri, yoksunluk
ları göğüsleyerek, idam fet
valarından, ölüm fermanların
dan korkmayarak, ulusunun 
başına geçip Sevr'i yırtıp 
Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı kaza
narak ülkesini düşmanlardan 
kurtaran, Türkiye
Cumhuriyetini kuran Atatürk, 
kendini bilen her Türk yurt
taşının özümsediği, be

nimsediği bir değerdir. 
Günümüzdeki çarpıklıkların, 
çelişki ve ayrılıkların çokluğu, 
Atatürk'ü unutmaktan ve unt- 
turmaktan gelmektedir. O'nu 
gereğiyle anlamadığımız, 
anlatamadığımız, simgesi 
olduğu değerleri koruyup 
savunamadığımız için 
kusurluyuz. Atatürk, bir kişi, bir 
beden olmaktan öte, 
günümüzdeki soyut ve somut 
tüm değerlerimizin özeti, ulusa 
varlığımızın en seçkin ve 
saygın simgesidir.

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

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

ULAŞIM
Uludağ Turizm 5131212
Aydın Turizm 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

trol gunç/ıy
GEMLİK’TE ÖDÜL TÖRENİ

"Eski Gemlik Evleri", fotoğraf yarış
ması sonuçlandı.
Yarışmada derece alan eser 
sahiplerine, ödülleri verildi.
Resim sergisini gezerken, her 
"resmin” kendi çapında, bir 
şampiyon olduğunu gördük.
Aslında, bu sergi Gemlik’ln, bir 
Kültür Sitesine sahip olması 
gerektiğini, bir kez daha, hatırlat
mış oldu.
Bu yarışmayı düzenleyen, Gemlik 
Turizm ve Tanıtma Derneği yet 
kililerinin, çok arzulu olduğunu 
gördük.
Bu yönetim Kurulunun bir itici güç 
olarak, Gemlik Belediyesini, 
harekete geçireceğini umuyoruz.
Bu derneğin, ilk iş olarak, 
“Gemlik girişine”, el atmasını 
diliyoruz.
Bir yanda, devekuşu misali 16 
katlı yeni binalar, onun tam 
karşısında bir kum iskelesi ve 
Belediye parke taşı fabrikası 
var.
İşte.. Gemlik’e gelen insanı, 
böyle bir manzara karşılıyor.
Bize göre, Dernek ve Belediye 
işbirliği ile, bu bölgeye çok 
şeyler yapılabilir.
Bu derneğin, Gemlik gençliğine, 
çok önemli kültür hizmetleri, 
vereceğine ve Gemlik’e bir 
“Kültür Sitesi”, kazandıracağına 
inanıyoruz.
Sempatik Dernek Yönetimi, 
Gemlik’te, her kesimden, ilgi ve 
yardım görebilecek, bir yapı
dadır.
Değerli hizmetler ve kalıcı ESER
LER, vermelerini bekliyoruz.

Atatürkçülük nedir? Bu öğretiyi Atamızın sözleriyle öğrene
lim;

-Bağmsızlığmızı güven altında bulundurabilmek için he 
pimiz, bütün ulusça, bizleri yok etmek isteyen emperyalizme ve 
bizi yutmak isteyen kapitalizme karşı, ulusal topluluğumuzla 
savaşmayı seçen bir öğretiyi izleyen insanlarız.

-Tam bağmsızlık demek, elbette siyaset, maliye, iktisat, 
adalet, askerlik, kültür gibi her alanda tam bağımsızlık ve özgür
lük demektir. Bu saydıklarımın herhangi birinde bağımsızlıktan 
yoksunluk, ulusun ve ülkenin gerçek anlamı ilebütün bağm 
sizliğinden yoksunluğu demektir.

-Biz batı emperyalizmine karşı, yalnız kurtuluş ve bağm 
sızlığmızı korumakla yetinmiyoruz. Aynı zamanda emperyalist 
güçleri, bilinen her aracı ile Türk ulusunu emperyalizme araç 
yapmak istemelerine engel oluyoruz.

-İyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti, şeyhler, dervişler, müritler, 
meczuplar ülkesi olamaz. En doğru yol, en gefçek tarikat, 
uygarlık yoludur. Uygarlığn buyruk ve isteğni yapmak, insan 
olmak için yeterlidir.

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 id. Md. 5131507
Tapu Sic. Md. 5131414
Müftülük 5131364
Gümrük Md. 5131411-5130024
Tekel Md. 5131042
Ver. Da. Md. 5132360
İlçe Tar. Md. 5131186
İlçe Seç. Md. 5134994

Gemi Saatleri
Yalova -Sirkeci (İşgünleri)

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

Belediye
Santral 5134521-23
Başkanlık 5134520
Zabıta 5132432
Otobüs İşlet. 5134521-122Su 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 1637
Ocakgaz 513 1637
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Likitgaz 514 28 41
Yeni Likitgaz 513 65 00
Alevgaz 513 40 95

Deniz Otobüsü
Yalova -Kabataş (İşgünleri) 

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

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

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

Gemlik'te 
sinema günleri:

AİLE SİNEMASI
Bu hafta : 

Dokuz Ay
Tel: 513 13 29

Atatürkçü Düşünce: Akıl ve 
bilimin önderliğne, yol gösteri
ciliğine inanan, bu inançla 
padişah egemenliğne, bağ 
naz bir ümmet-cemaat 
toplumunu ulusa, padişahın 
emir kulunu özgür birey ve 
yurttaşa, teokratik-mönarşik 
devleti laik-demokratik-çağ- 
daş cumhuriyete dönüştüren 
düşüncedir.

Atatürkçülük: Her çeşit 
dogmatizme, bağnazlık, tutu
culuk, gericilik ve bölücülüğe, 
emperyalizmin ürünü olan her 
türlü terörizme, şiddete, 
serüvercillk, ırkçılık ve din 
sömürgecillğ’ne karşı, ulus ve 
ülke bütünlüğünü, laik 
demokratik cumhuriyetimizi 
ödünsüz, katkısız; tam bir 
İnanç ve kararlılıkla savunmak
tır.

Atatürkçü Düşünce; Yurt 
sevgisi, ulusal bağımsızlık 
tutkusu, çağdaş ulusçuluk, 
cumhuriyetçilik, laiktik, 
halkçılık, devletçilik ve devrim
cilik demektir.

Kurtuluş Savaşımızın yüce 
önderini inançla selamlıyor; 
ilkelerini İnanç ve direnç kay
nağı olarak yüreklerimizde 
taşıyoruz. Türk gençliğ olarak, 
özgürlüğün, bağımsızlığın, ege- 
menliğn ve devrlmlerinln yıl
maz bekçileriyiz. Her zaman, 
her yerde ve her durumda 
Atatürk ilkelerinden ayrılmaya
cağımıza, çağdaş uygarlığa 
geçmek İçin tüm zorlukları 
yeneceğ’mize naıYıus ve şeref 
sözü verir, kendimizi Türk 
ulusuna adarız.
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Hesap No Adı - Soyadı Yılı_____ Nev'i
1 TAP 91/152 Fatma Tomruk 1991 Tapu Harcı

TAP91/153 Mehmet Ertürk 1991
I TAP 91/153 Nazmiye Ertürk 1991
1 TAP 91/155

TAP 91/156
Mahir Alan
Necat Ersoy

1991
1991

' TAP 91/158 Abdullah Bayrak 1991
1 TAP 91/159 Rıfat Ata 1991
I TAP 91/159 Mustafa Tetik 1991
1 TAP 91/162 Nezir Barut 1991
1 TAP 91/164 Nahrlben Kuş 1991
I TAP 91/166 Blrkan Sekban 1991 . n

I TAP 91/166 Mümine Ayçiçek 1991
I TAP91/167 Gökhan Aktepe 1991
1 TAP 91/169 Dursun Özdemir 1991
1 TAP 91/1 71 Saadet Çelebi .1991 •

I TAP 91/1 72 Alaattin Gülbahar 1991
I TAP 91/1 73 Yüksel Duvar 1991 «

TAP 91/174 Nurettin Gür 1.991
1 TAP 91/1 74 Yusuf Dil 1991
I TAP 91/175 Muammer Güler 1991
1 TAP 91/1 75 Süleyman Güler 1991
1 TAP 91/180 Mehmet Ümit Satar 1991
1 TAP 91/180 Cahit Akın 1991
1 TAP 91/181 Cemal Okay 1991
1 TAP 91/182 Dursun Yıldız 1991
1 TAP 91/182 Rahife Turhan 1991

TAP 91/183 Hiklmet Turhan 1991 « .
1 TAP 91/183 Fatma LeylaYıldız 1991 •

I TAP91/184 Nurettin Duyurur 1991 «
TAP 91/184 Mukaddes Duyurur 1991
TAP 91/185 Onur Gültekin 1991
TAP91/187 Fikret Yıldırım 1991
TAP91/187 Turgut Ömeroğlu 1991
TAP91/188 Fikret Yıldırım 1991
TAP 91/188 Turgut Ömeroğlu • 1991
TAP 91/190 Naci Kılıç 1991
TAP91/191 Ayten Göksu 1991
TAP91/192 Nurten Beyli 1991
TAP 91/193 Leyla Yılmaz 1991
TAP 91/194 Mehmet Necdet Yargıcı 1991
TAP91/19.7 Mehmet Polat 1991
TAP91/197 Ahmet Çelik 19.91
TAP91/198 Saim Turtan 1991
TAP 91/198 Vlldan Turtan 1991
TAP 91/199 Cüneyt Nuri Barans 1991
TAP 91/200 Nilüfer Turan 1991
TAP 91/201 Nilüfer Turan 1.991
TAP 91/202 Osman Nuri Baran 1991
TAP 91/202 Ertuğrul Yenal 1991
TAP 91/205 Serpil Erdoğan 1991
TAP 91/205 Halim Yayla 1991
TAP 91/206 Mehmet Nihat Turhan 1991
TAP 91/207 Emine Gökdağ 1991
TAP 91/208 Abdullah Demirci 1991
TAP 91/211 Hüseyin Ragıp Binici 1991
TAP91/211 Hüsnü Ufuk 1991
TAP91/212 Necati Hocaoğlu 1991
TAP91/212 Sadi Hafızoğlu 1991
TAP91/213 Hamdi Alparslan 1991
TAP 91/214 Ceyda Göneli 1991
TAP91/217 Orhan Seyfi Bozuvan 1991
TAP 91/217 İsmail Deminken- 1991
TAP91/218 Gültiye Küçük 1991
TAP91/219 Ümit Üncü var 1991
TAP 91/220 Nurten Sulayan 1991
TAP 91/222 Burhan Erman 1991
TAP 91/223 Mukadder Delioğlu 1991
TAP 91/224 Pembe Şarlak 1991
TAP 91/225 Bekir Yüksel 1991
TAP 9-1/225 Ramazan Akkuş 1991
TAP 91/228 Kemal Tekin 1991
TAP 91/229 Saliha Seçkin 1991
TAP 91/230 Hüseyin Hakan Yazıcı 1991
TAP 91/230 Perihan Yıldırım 1991
TAP 91/231 Bekir Kılıç 1991
TAP 91/232 . Emine (Gökdağ 1991
TAP 91/233 Naciye Ak kaya 1991
TAP 91/234 Asuman Coşkun İ 991
TAP 91/235 Hüseyin Seber 1991 •
TAP 91/236 Hüseyin Kaya 1991'
TAP 91/236 Emel Kerimoğlu 1991
TAP 91/237 Sevgül Esenel 1991
TAP 91/238 Musa Akgün 1991
TAP 91/238 Orhan Beceren 1991
TAP 91/239 Leman Çetin 1991
TAP 91/240 Murat Öğuzcan 1991
TAP 91/241 Süleyman Arı 1991
TAP 91/242 Ali Türüdü 1991
TAP 91/243 Fatma Bayraktar 1991
TAP 91/243 Emine Dolsan 1991
TAP 91/244 Mirali Yıldız 1991
TAP 91/244 Reşat Fahrettin Başaran 1991
TAP 91/245 Ümmügül Ceylan 1991
TAP 91/246 Sevim Yöntem 1991 .
TAP 91/247 Mehmet Ali Ünver 1991
TAP 91/248 Emine Aykır 1991
TAP 91/249 Ramazan Kayalı 1991 *

TAP 91/249 Metin Sevim 1991
TAP 91/250 Alican Asan 1991
TAP 91/251 Şevket Gürsoy 1991
TAP 91/253 Hüseyin Kökeççi 1991
TAP 91/254 Bekir Yüksel 1991
TAP 91/254 Hüseyin Bilsel 1991
TAP 91/255 Hanife Avcı 1991
TAP 91/255 Acar Üluscll 1991
TAP 91/256 Bekir Yüksel 1991 tt.

TAP 91/256 Nazmiye İşgören 1991
TAP 91/257 Zehra Kızıl 1991
TAP 91/257 Sabri Kızıl 1991
TAP 91/259 Nezlire Akkor 1991 «

TAP 91/177 Hanifi Demij 1991 ■ M;

TAP91/187 Turgut Özmenlloğlu 1991 M

TAP 91/261 Nurten Bayrak 1991
TAP 91/262 Yüksel Bozkurt 1991

T.C.
GEMLİK İCRA DAİRESİ
Dosya No : 996/468 T.

GAYRİMENKULUN AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve kıymetleri yazılı malla 
satışa çıkarılmıştır .

Birinci artırma 19/12/1996 günü saat 14.14.20 de Gemlik Emniyet 
Müdürlüğü bahçesinde yapılacak ve o günü kıymetlerinin %75 ine istekli 
bulunmadığı takdirde 20/12/1996 günü aynı yer ve saatte 2 artırma 
yapılarak satılacağı. Şu kadarki, artırma bedelinin malın tahmin edilen 
kıymetinin yüzde kırkını bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı olan 
alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme 
ve payların paylaştırma masraflarını geçmesinin şart olduğu, mahcuzun 
satış bedeli üzerinden %... oranında K.D.V ,nin alıcıya ait olacağı ve satış şart I 
namesinin icra dosyasında görülebileceği, fazla bilgi almak isteyenlerin 
yukarıda yazılı dosya numarasıyla Dairemize başvurmaları ilan olunur.

12.11.1996
icra Müdürü

Muhammen kıymeti Lira
800.000.000

Adedi Cinsi
1 34

(Mahiyeti ve önemli nitelikleri)
NEH 27 Plakalı 1993 model
toyota marka H. oto

(Geçtiğimiz c 
U.30'da Imralı A 
yükleyen J8 
Kahıamanoğlu < 
bul'a giderken I 
Lkalandığ Şjdd( 
cu battı.

Mgın dalga»

B Bigisai 
Ericsson Cep1 
nedeniyle Beli 

fuar açtı.
BEM Bilgisa 

Gümüş, yarın

Kaymakam!

YENİ BİR ATILIM DAHA

Çağı yakalayan Üretim

KOKJEZ OJSE^c

iİS-'.Ç 
i®®

“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

20 DAKİKADA BİLGİSAYAR SİSTEMLİ ACELE 
KAŞE VE MÜHÜR YAPILIR

Gazhane Cad. Fikret Oto Elektrik Yanı No: 51/A GEMLİK 
Tel: 513 1,7 97

Gemlik Ka
Orhan Işın gc 
geçen haftaki 
çıkan bir habf 
yaptığı açıkla 
çeye giren ve ç 
Merin konir 
olduğunu söylet

Kaymakam 
geçtiğiniz hafi

0?
24 Kasım Oğre 
12 Eylül yöne

I günü kutlamalc 
öteye gitmiyor.

İlk yıllar kutla 
seçilirken, daha 
anloşlarak kaldın 

| Öğretmenler, 
Çdenk koyarak sı 

i belirlenen bir m 
. tarladığ bir pı 
, arada bir emi 
I öğretmene mikro 
l teek içinde ems 
I öbketi veriyorlar

Bunlar, sayılar 
1 iliyor mu? 
; Sanıyorum etn

Üedi yıl öğretir 
sembolik bir 

Matına çözı 
jŞenca yaşam 
^luıulmolanc 
JWi yior^ 
f11 Kaptıktan muı 
T* apak» 
>,^etmenlerin 
.Eylül rejimi ontc 
TOnterGum 
. öğelmenietır



kÖRFEZ OFSETTE
KAŞEDE VE MÜHÜRDE BEKLEME YOK 

Yarım saat wm*-“
makinemizle kusursuz hizmet sunuyoruz.

Ayrıca kendinden mürekkepli, İthal otomatik kaşeler.

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

Şiddetli fırtına yaşlı kum kosterinin felaketi oldu

Kum kosteri battı 5 denizci kavı
Geçtiğimiz cuma günü akşamı 

17.30'da Imralı Adası açıklarında kum 
yükleyen 18 gröstonluk “Hızır 
Kahramanoğlu” adlı kum kosteri İstan
bul'a giderken Bozburun açıklarında 
yakalandığı şiddetli lodos fırtınası sonu
cu battı.

Azgın dalgalara yenik düşen yaşlı

kosterin, tayfalarından 5'i Marmara 
Denizinin soğuk sularında kayboldu. 
Denizcilerden Cengiz Çelebi 5 saat yü 
zerek kıyıya ulaşmayı başararak kurtul
du.

Kayıp denizcilerin aranmasına 
devam ediliyor.

Haberi sayfa 3’te

Escort Bilgisayar ürünlerini tanıtıyor
BEM Bilgisayar, Escort Bilgisayar ve 

Ericsson Cep Telefonlarının tanıtımı 
nedeniyle Belediye Sergi Salonunda 
fuar açtı.

BEM Bilgisayar sahiplerinden Emin 
Gümüş, yarın kapanacak olan fuarda

Escort bilgisayarların çeşitleri, saf 
malzemeleri ile ülkemizde en çok tutu
lan Ericsson cep telefonlarının 380. 
modeli ayrıca Windows 995 pro
gramının tanıtımı ve satışının 
yapıldığını söyledi.

Kaymakam Işın gazetemize açıklama yaptı.

Kömür denetimleri sürüyor
Gemlik Kaymakamı 

Orhan Işın gazetemizin 
geçen haftaki sayısında 
çıkan bir haber üzerine 
yaptığı açıklamada, il 
çeye giren ve çıkan tüm 
kömürlerin kontrol altında 
olduğunu söyledi.

Kaymakam Işın, 
geçtiğimiz hafta içinde 

Öğretmenler Günü
24 Kasım Öğretmenler Günü bu yıl da kutlandı.
12 Eylül yönetimince başlatılan öğretmenler' 

günü kutlamaları resmi bir kutlama havasından
I öteye gitmiyor.

İlk yıllar kutlamalar kapsamında yılın öğetmeni 
' seçilirken, daha sonra bu uygulamanın yanlışlığın 

. anlaşılarak kaldırıldı.
Öğretmenler, Başöğretmen Atatürk'ün anıtına i 

I! çelenk koyarak saygı duruşunda bulunduktan sonra 
, belirlenen bir mekanda toplanarak, öğrencilerin! 
hazırladığı bir programla günlerini kutluyorlar. Bu' 

! arada bir emekli öğretmene, bir de gençı 
I öğretmene mikrofon veriliyor. Unutmadıklarını belirt-1 

mek içinde emekli öğretmenlere hizmet şükran\ 
\ plaketi veriyorlar.

Bunlar, sayıları 300 bini bulan öğretmeni mutlu ’ 
edebiliyor mu?

I Sanıyorum etmiyor...
Yedi yıl öğretmenlik yapmış biri olarak öğretmen-! 

leri sembolik bir günle kutlamak yerine, onların! 
I sorunlarına çözüm getirecek, herşeyden önce 
| insanca yaşamalarını sağlayacak olanaklara! 
| kavuşturulmaları gerektiğine inanıyorum.

1970'li yıllarda öğretmenlerin demokratik haklar! 
| için yaptıkları mücadele, aradan 20 yıl geçmesine 

karşın bir arpa boyu ilerlemedi. Aksine geriledi.
Öğretmenlerin sendikal haklarını ellerinden alan 

12 Eylül rejimi, onlara susmaları için 24 Kasım gününü 
Öğretmenler Günü olarak Verdi..

Öğretmenlerin demokratik mücadeleleri yine 
sürüyor. Öğretmenler yine sürülüyor. Yine ekonomik 

, «ıkıntılar çekerek ikinci bir iş peşinde 
L I koşuyor.Değişen ne ki?

bazı günlerde havanın 
iklim koşulları gereğ çok 
sisli olduğu, bunun ise 
hava kirliliği gibi 
görüldüğünü belirterek 
şunları söyledi:

“Çevre konusundaki 
hassasiyetim nedeniyle 
ilçeye gelen tüm kömürle 
emniyet ve zabıtaca sıkı 

bir şekilde kontrol edili 
yor. Haberinizden sonra 
apartmanlarda da 
denetleme yapılarak, 
kömürler tahlile gönde 
rilecek. Vasıflara 
uymayan kömür kullanan 
apartman ve işyerleri 
hakkında yasal işlem 
yaptıracağım" dedi.

Genel Merkezin çağrısı 
üzerine toplandılar.

Başkan Avcı 
Ankara’da

Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, ANAP Genel 
Merkezi tarafından partili 
Belediye Başkanları ile 
yapılacak toplantıya katıl
mak üzere Ankara'ya gitti,

Perşembe - gününe 
değin Ankara'da kalacak 
olan Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, Budapeşte 
de saldırıya uğrayan ANAP 
Genel başkanı Mesut 
Yılmaz'a Gemlikliler adına 
geçmiş, olsun dileklerini 
iletecek’.

Belediye Başkanmrn 
Ankara'da bulunduğu süre 
içinde görevine Meclis 
üyesi Ömer Uzunkaya 
vekalet edecek

Çılgın evlat ev yaktı
Geçtiğimiz hafta cumaı 

tesl günü Kumsaz'da mey 
dana gelen olayda Savaş 
Körpl (27) adlı genç, ailesine 
kızınca yazlık evlerini yaktı.

Annesinin Bursa 
Genelevinde patronluk 
yaptığı öğrenilen Savaş 
Körpi'nln Kumsaz'da bulu

ÖğretmenlerII II guııu 
kutlandı

24 Kasım Öğretmenler 
Günü düzenlenen etkinliklerle 
kutlandı.

Pazar günü ülke çapında 
yapılan törenlenle, kutlanan 
öğretmenler günü öncesi 
Ankara'da toplanan onbin- 
lerce eğtim emekçisi Eğitim- 
Sen'in düzenlediği yürüyüş ve 
mitingde öğretmen kıyımlarını 
protesto ettiler.

Gemlik'te yapılan tören
lerde emekli öğretmenlere 
plaket verildi.

Haberi Sayfa 3'te

Ustalık f 
belgesinde 
son hafta
Ustalık, belgesi bulun
mayanlar için çıkarılan af 
için başvuruların ay 
sonunda biteceği 
bildirildi. Gemlik Çıraklık 
ve Eğitim Merkezi 
Müdürlüğünden yapılan 
açıklamada, başvuruda 
gecikilmemesi istenerek, 
Ustalık Belgesi almak 
isteyenlerin iki haftalık 
kursa tabi tutulacağı belir- 

. fildi.
Haberi sayfa 3'te

Lodos 
çatı 
uçurdu

İlçemizi de etkisi altına 
alan şiddetli lodos zarara 
yol açtı.

Dün ilçemizde birden
bire patlayan lodos fırtı
nası Gürle Işmerkezinin 
çatısının uçmasına neden 
öldçı.

Garajın arka tarafında
ki işyerlerinin camlarının 
kırıldığı fırtınada, istiklalü 
Caddesindeki bazı elektrik 
telleri de koptu. Büyük bir 
faciadan ucuz atlatıldı.

Lodos fırtınası ilçe 
mizde bazı evlerin 
bacalarının da yıkılarak 
maddi zararların doğması
na neden oldu.

nan yazlık evlerindeki 
sobayı devirerek yangın 
çıkarması, babasına alt 
silahla çevreye ateş ederek 
korkulu anlar yaşatması 
üzerine jandarma tarafın
dan yakalanarak adliyeye 
sevk edildi ve tutuklandı.

Marmara Birlik ilk ödemelere başladı.

990 ton zeytin alındı
Marmara Birlik Zeytin 

Tarım Satış Kooperatifi 
1996/97 zeytin alım kam
panyasında ortakların
dan 990 ton zeytin aldı.

Kooperatif yönetici
lerinden aldığımız bil
gilere göre, 25 Kasım 
1996 tarihine kadar alı
nan zeytinlere karşılık 
185 milyar lira ödemede 
bulunulacak.

Kooperatif yöneticileri 
günde ortalama 100-120 
ton zeytin alındığını 
belirterek 4 Kasım ile 17

Ali Baklan’a Cumhurbaşkanı 
Demirci’den plaket

Bak-tat Gıda Sanayi 
Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Baklan'a Cumhurbaşkanı 
Süleyman Demirel tarafın
dan teşekkür plaketi ve 
rildi.

Ülke çapında 1132 
kişinin, sağlık ve eğitime 
yaptıkları katkılardan 
dolayı cumhurbaşkanı 
Demirel tarafından ödül
lendirme töreni yapıldı. 
Tören geçtiğimiz hafta 
cuma günü, Çankaya 
Köşkünde düzenlendi.

Bursa'lı işadamların
dan DYP Milletvekilleri Ali 
Osman Sönmez veCavit 
Çağlar'ın da teşekkür 

ANAP’ın yurtçapndaaçtığiimzakarnpanyasHİgigörüyor 

4‘Temiz toplum 
için imza atın”

ANAP Genel Merkezi tarafından yurt çapında 
başlatılan “temiz siyase, temiz toplum ' için imza 
kampanyasına ilçemizdede başlandı. ANAP ilçe 
Başkanı Adnan Tekin, mafya, devlet ve aşiret 
üçgeninin toplumca açığa çıkarılması gerektiğini, 
bunun için Gemlik'ten kampanya ya 10 bir imza 
toplayacaklarını söyledi. Haberi sayfa 3’te

YARADAN.. ALLAH.

NURLANDIRAN.. PEYGAMBER.
ONURLANDIRAN ÖĞRETMEN

NE KUTSAL GÖREV...

ÖVGÜ HAKLARI, SEVGİ HAKLARI SAYGI HAKLARI 

ÖVÜYORUZ, SEVİYORUZ, SAYIYORUZ.

İnan

Kasım tarihleri arasında 
kooperatife zeytin veren 
ortakların verdikleri zey
tinin karşılığı olan 
bedelin yüzde 25'inin 
ödenmesine başlandığı 
bildirildi.

Bu sezon 2500 ton 
zeytin beklediklerini 
belirten ilgililer, yirmi üç 
merkezden alım 
yapıldığını, beklenen 
hedeflere ulaşılacağını 
ve ödemelerin düzenli 
hale getirileceğini 
söylediler.

plaketiyle ödüllendirildigi 
törenlerde Gemlik'li 
işadamı Ali Baklan 
•Sungurlu ve Gemlik'te 
sağlığa yaptıkları 
katkılarından dolayı 
cumhurbaşkanı Süleyman 
Demirel'in elinden plaketi
ni aldı.

Baktat yönetim kurulu 
başkanı Ali- Baklan, 
cumhurbaşkanı tarafin
dan onurlandırılmanin 
kendileri için unutulmpz bir 
anı olduğunu belirterek 
ellerinden geldiğince 
yardımları sürdüreceklerini 
söyledi.
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Peki Abdi İpekçi ne?
Mehmet Ali Ağca, “İpekçi 

clnayeti"nde tetiği çeken değjl, 
yardım eden olduğunu öne sürdüğü 
La Mia Verlta (Benim Gerçeğim) adlı 
kitabında, cezaevinden kaçış 
öyküsünü aktardıktân sonra 
Abdullah Çatlı’yla Türk-Bulgar 
sınırında buluştuğu ve ondan "Faruk 
Özgün” adına düzenlenmiş bir 
sahte pasaport alarak Avrupa'ya 
kapağı attığını anlatıyor. 1981 yılın
da yeniden buluşmalarına ilişkin 
olarak da şunları yazıyor:

“Ocak ayında Abdullah Çatlı ile 
Viyana’da buluştuk. Çatlı, 
'Türkiye’deki şeflerimizden' di. 
Bizimle beraber Oral Çelik ve 
Mehmet Şener de oradaydı - 
bilindiği gibi Oral Çelik de, Mehmet 
Şener’de ‘İpekçi cinayeti sanıkların- 
dandır;Çelik şu sıra yargılanmakta."

Geçen gece HBB'de, Sedat Edip 
Bucak'ın evinden yapılan canlı 
yayından öğreniyoruz ki, Abdullah 
Çatlı son derece “yurtsever" ve 
"milliyetçi” bir insan, adeta bir tür 
özveri anıtı. İddia edildiği gibi "uyuş
turucu kaçakçıhğı"yla falan ilgisi 
yok -buna 'kefil' Bucak- 1984'te 
Fransız istihbarat örgütünün 
komplosu(i) nedeniyle “eroin 
kaçakçılığımdan yedi yıl yemiş-her- 
halde İsviçre'de de bir başka ’kom- 
plo’nun kurbanı-.

Yedi TİP'li genci nasıl 
öldürdüğünü mahkemede bal
landıra ballandıra anlatan -halen 
kaçak- Haluk Kırcı da, Behiç Kılıç'ın 
son derece saygılı tavrıyla sorduğu 
sorulara verdiği yanıtlarda, Çatlı'nın 
aslında "büyük yurtsever” ve "mil
liyetçi" olduğunu özenle vuıguluyor. 
Kırcı da öyle olmalı, zira 1991'de 
"Özal aftr’yia salıverilen bu acımasız 
katilin nikah tanıklardan biri 
.Mehmet Ağar -yılların 'poZ/s'inin, 
'yedi genci barbarca öldüren’ bu 
yurtsever(l) ülkücüyü tanımadığını 
söylemesi hiç de inandırıcı değil-.

Devam ediyoruz...
Radikal gazetesi. Çatlı'nın eşiyle 

söyleşi yapmış. Diyorki Bayan Çatlı:
"On yıldır kaçak hayatı yaşıyor

duk. Artık bitsin istiyorduk. Eşim bu 
düşüncelerle Türkiye ile ilişki kurdu. 
Evet, bu sözüm ne anlatmak istiyor
sa, öyle. Eşim Türkiye ile ilişki kurdu. 
Yetkili mercilerle görüştü. Türkiye’ye 
gelmek istiyordu. Yıl 1989’du... Eşim, 
21 Mart 1990’da İsviçre cezaevinden 
kaçırıldı. Kaçmadı, kaçırıldı...”

Bir şey daha:Bayan Çatlı'ya göre 
polis müdürü Hüseyin Kocadağ ve 
Abdullah Çatlı, birbirlerini, "evde adı 
geçecek denli yakın" tanımaktay
dılar..,

★ ★ ★

Şimdi verileri biraz d,aha siste 
matik sıralayalım:

1-Milliyet gazetesi başyazarı Abdi 
İpekçi, 1 Şubat 1979 günü 
öldürüldü.

2- Mehmet Ali Ağca adında bir 
"ülkücü", ipekçi'nin katil sanığı 
olarak yakalandı, cinayeti işlediğini 
itiraf etti.

3-Ağca, 25 Kasım 1979 gecesi

Fiyatı : 20.000 TL.
hhibi ve Sorumlu Müdürü : KADRİ GÜLER
inetim Merkezi: Gazhane Cad. No.51/A

İWt' • Yılmaz AKKILIÇ

yazı yorum
Necati Kartal

SOSYAL DEMOKRASİNİN EVRİMİ (2)

Kartal Maltepe'deki askeri cezaevin 
den elini kolunu sallayarak kaçtı.

4- Bir süre sonra ,Türk-Bulgar 
sınırında çeşme başında, 
"Türkiye’deki şeflerimizdendi”. 
dediği Abdullah Çatlı'yla buluştu, 
ondan Faruk Özgün adına düzen
lenmiş bir "sahte pasaport" aldı ve 
öylelikle Avrupa'ya gitti. . ..

5- Çatlı, Ağca, Çelik ve Şener- 
tümü de ipetçi cinayetiyle ilgili bu 
kişilerin -1981’de Viyana’da buluştu
lar, birlikte uzun günler geçirdiler.

6- Abdullah Çatlı, 1986'da 
Fransa'da “uyuşturucu
kaçakçılığımdan yedi yıl hapse 
mahkum edildi, sonra İsviçre'ye 
gönderildi, orada bir cezaevine 
kapatıldı.

7- Bayan Çatlı'nın söylemine 
göre, büyük yurtsever ve milliyetçi 
Abdullah Çatlı, 1989'da -yani Özal 
devri iktidarında- Türkiye'ye dön
mek için girişimlerde bulundu.

8-Ve 21 Mart 1990'da -Özal 
cumhurbaşkanı.Akbulut başbakan- 
Türk yetkililer tarafından İsviçre'deki 
cezaevinden kaçırıldı.

9- 1991'de ülkücülerin büyük 
ölçüde yararlandığı bir 'af yasası’ 
çıkarıldı, yedi TİP'li genci gözünü 
kırpmadan öldüren bir başka büyük 
yurtsever ve milliyetçi Haluk Kırcı da 
tahliye edildi ve bir yı,l sonra .ünlü 
polis şefi Mehmet Ağar ın tanıklığıy
la evlendi.

10- Mehmet Özbay adını alan 
Abdullah Çatlı'ya, Türk Hükümeti 
tarafından "yeşil pasaport” ve her 
türlü özel belgeler sağlandı.

11-Çatlı, sevgilisi ve Bucak, 
Kocadgğ'ın kullandığı bir 
Mercedes'le 3 Kasıml996 günü 
Susurlük-yakınlarında bir kamyonun 
altına girdiler. Savcı İmdat Kaçan'a 
göre.Mercedes'te "örgütlü suç" 
kanıtı silah, süsturucu ve başka bel
geler ele geçti...

Eğer bu sıralananlar "gerçek"se...
Yani Abdullah Çatlı ve dolayısıyla 

Haluk Kırcı, Mehmet Ali Ağca, Oral 
Çelik ve Mehmet Şener birer "yurt
sever" ve “milliyetçi" iseler...

Merak ediyorum: Abdi ipekçi ne 
oluyor?.. ,

Vatan haini mi? Onun için 
miöldürüldü Milliyet'in dünyaçaünlü 
başyazarı?..

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu 
sorunun yanıtını vermek zorundadır. 
Ya Abdi ipekçi vatan hainidir ve 
“Devletin bilgisi dahilinde 
öldürülmüştür...

Ya da "Devlet" içinde yuvalan
mış "suç örgütleri", alçakça 
cinayetleri ve kirli ilişkileri üzerine 
“Devlet" i adeta bir şal gibi örte- 
bilme olanağına sahip kılın
mışlardır...

Ve eğer böyleyse, “Devletin 
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütün
lüğü" suçlulara ihale emanet 
edilmiş demektir, ki...

Buna kimsenin, ama kimsenin 
hakkı yokturl..

ELEMAN 
ARANIYOR

-Tornacılar, .
-Frezeciler, 
aranıyor, 

Adres : KAP-TEK 
Metal İmalat 

Sanayi ve Ticaret
Ltd. Ştl.

Tel: 524 70 18

Milliyetçi Sol : Ecevit ve DSP
Demokratik Sol veya Sosyal 

demokrasi olarak ifade edilen Merkez 
Solun, CHP/SHP ve DSP adlarıyla iki 
parti olarak sürece oturması, MGK 
Genel Sekreterliğinin 29 Ekim 1980 tarihli 
bildirisine tepki olarak, B. Ecevit'in 30 
Ekim 1980 tarihinde CHP Genel 
Başkanlığından istifa etmesiyle başlar.

Ecevit'in, “MGK’nın siyasetçilerin 
siyaset yapmasını yasaklamasına tepki 
olarak istifası ve sade bir vatandaş 
olarak siyasete devam etme kararını 
vermesi” hem 12 Eylül yönetimiyle uzlaş
mayı reddetmesini, hem de CHP'nin' 
içindeki çeşitli gruplarla olan ilişkilerini 
koparmasını sağlamıştı.

Mayıs 1983 yılında siyasal partilerin 
yeniden teşekkül etmesi kararının çık- 
rnaşı, CHP'nin çeşitli kadrolarını, seç
menlerinin desteğini alabileceği yeni 
oluşumlara yöneltmişti. Ecevit'in yasaklı 
olduğu bu dönemde “icazetini" almak 
içip görüşme girişiminde bulunan bu 
kadrolara, sürecin sonradan ortaya 
çıkardığ “partiyi tamamen kontrolünde 
tutmak gerektiği" tespitini yapan 
Ecevit'in verdiği yanıt “red”di!..

6 Kasım 1983 seçimlerine yetişme 
kaygısı taşımayan Ecevit'i, parti kurma 
girişimleri 1983 yılının ikinci yarısında 
başladı.

Bu günlerde yapılan “tek adam dik
tatörlüğü” tespitlerinin aksine, parti
lerinin "tavandan değil, tabandan” (kırk- 
bin kişi ile) kurulacağım duyuran Ecevit, 
diğer merkez sol partileri seçkinci / 
hizipçi aydınlar olarak niteliyordu.

6 Kasım seçimlerine 10 gün kala 27 
Ekim'de basına DSP adına Türk-İş eski 
Başkanı Halil Tunç, İşadamı Murtaza 
Çelikel ve İzmir eski il başkanı Sedat 
Akman “geçici yazışma adreslerini” 
açıklıyor, böylece Sosyal Demokrasinin 
bu seçimlerde temsil edilmediği 
mesajını veriyorlardı.

Kısa bir'süre sonra kuruluş çaıış-' 
malarını yürüten isimler değişmeye 
başladı, yeni.sözcülüğe Merkez Bankası 
eski başkanı İsmail Hakkı Aydınoğlu ile 
mimar Cahit Ülkü getirildi. Bu değişim 
fazla dikkat çekmediyse de, 
Ecevit'lerde ki mantık, kısa bir süre sonra 
açığa çıkmaya başlamıştı.Yıl 1983'den 
1984'e geçtiğinde, isimler tekrar değiş 
meye başladı. “Kuruluş Hazırlık 
Bürolan”nı bu kez, Haluk Özdalga, Celal 
Kürkoğlu ve Mustafa İmirzaoğlu 
devralmıştı.

Bu arada HP'de pasif ve icazetli 
olarak adlandırılan Nejdet Calp yerine, 
ilk kongrede Prof. Dr.Aydın Güven 
Gürkan genel başkan olmuş, DSP ile 
birleşme talebinde bulunmuş, ama 
talep reddedilmişti.

DSP parti olarak 14 Kasım 1985'de 37 
ilden kuruluş kadrosunda sadece 
Murtaza Çelikel ve Sedat Akman'ın 
bulunduğu 612 kişi ile kuruldu. HP'den 
aktarılan 4 Milletvekilini de almışlardı.

Çoğu işçi, çiftçi ve emekli memur 
olan bu kurucuların parti merkez poli
tikasında bir etkisi olmadığı gibi, seç
men ve bölge tabanını da pek yansıt
mıyordu.

ilginçtir, daha sonra en çok oy aldık
ları Trakya ve Zonguldak'tan hiç kurucu 
yoktu.

İlk genel başkan Rahşan Ecevit idi. 
HP ile SODEP'in birleşmesi sonucu 
ortaya çıkan SHP'ye tepki gösteren, 20 
HP milletvekilide DSP'ye katıldı ve 24 
Milletvekili ile Cahit Karakaş'ın başkan
lığında Meclis grubu kuran DSP, 11 Eylül 
1986'da yapılan ara seçimlere katıldı ve 
% 8.5 oy alarak varlığını gösterdi.

6 Eylül 1987 referandumunda 
“siyaset yasaklan"nın kalkmasıyla, 13 
Eylül 1987'de B. Ecevit DSP Genel 
Başkanlığına getirildi.

29 Kasım 1987 genel seçimlerine 
katılan DSP, % 8.5 oy alarak parlemen- 
toya giremedi. Buna tepki olarak Bülent 
ve Rahşan Ecevit "aktif siyasetten çe 
kildlklerlni (!) “ açıkladı ve B. Ecevit 
genel başkanlıktan istifa etti.

Yerine Necati Karababa'nın genel 
Başkan seçilmesiyle Ecevit'lerin alakaları 
açısından "hiçbir şeyin değişmediği" 
gözlenen DSP'de, Ocak 1989 1. 
Olağanüstü kongrede "genel istek üze 
rine(!)" tekrar B. Ecevit Genel Başkan 
oldu.

DSP İlk ciddi çıkışını 1990 .yılı kısmi 
yerel ■ ara seçimde, İstanbul

Bayrampaşa'da % 43 oy alarak göster
di.

1991 20 Ekim seçimlerinde % 10.8 oy 
alarak B. Ecevit dahil 7 milletvekili ile 
parlementoya giren, DSP, 1994 yerel 
seçimlerinde % 8.8 oy aldı.

Merkez solda birleşme çağrılarına 
sürekli olumsuz yanıtlarından dolayı 
"birbölen” sıfatının takıldığı Ecevit'in, 
oy tırmanışına geçişi 1994'ün ikinci 
yarısında başladı.

24 Aralık 1995 Genel seçimlerinden 
%14.7 oy alarak çıkan DSP, 76 milletve 
kili çıkarak ilk kez merkez solun diğer par
tisi CHP'nin oy yüzdesinin üzerine çıktı.

DSP'nin gerçekleştirmeye başladığ 
oy yükselmesinin nedenini, güne uygun 
"yeni sosyal demokrat politikalar 
üretilmesinden kaynaklandığını” söyle
mek pek olanaklı değildir.

Birinci neden olarak; 1980'ler son
rasında kurulan merkez soy siyasal parti
lerin (HP, SODEP- SHP, CHP) güne 
uygun politika üretememeleri gelmek
tedir.Yaşanmış olan (1991-1995) DYP- 
SHP / ÖHP hükümetlerinin ülkenin 
demokratikleşmesinde, sosyal güvenlik 
politikalarının geliştirilmesinde, 
ekonomik refah konusunda iyileşme- 
yaratılamamasında ve iktidar süreci 
boyunca merkez sağ partinin (DYP) göl
gesinde kalıp, mevcut sağ politikalara 
uyum sağlamasında -veya direne- 
memesinde-. gösterilen politikasızlık ve 
zaaflar merkez sol seçmen tabanında 
umutsuzluk yaratmış ve bu partilerden, 
kaçış başlamıştır.

Ayrıca, iktidar süreci boyunca bu 
partilerde görülen genel Başkan ve 
merkez kadro değişimleri ile İSKİ gibi 
yolsuzlukların ortaya çıkışı da, b uparti-J 
lerin oy kaybetmesinde önemli bir et; 
kendir.. Böyle bir tablonun önünde DSP, 
solu böldüğü İddialarındaki dezavanta
jını, kendisine önerilen birleşme / bütün - i 
lesme çağrılarına kulak kapatarak! 

1 leh"'- bir avantaja çevirmiştir.
B. Ecevit'in “dürüst insan, deneyimin 

politikacı” imajı, yolsuzlukların ayyuka, 
çıktığı bu süreçte DSP'ye yöneleni 
oyların önemli bir yüzdesini oluşturduğrl 
bilinen birgerçektir.

İdeolojik olarak Ecevit (DSP), Avrupa 
ya da evrensel sosyal demokrat söylem-1 
lerin epey uzağında konum almak-l 
tadır.Bu konuda "Avrupa sosyal 
demokrasisinin sınıf ideolojileri olan I 
Marksizmden türediği, Türkiyeli sosyal 
demokrasinin ise böyle bir özelliği 
olmadığı” ve kendine özgü bir poziş 
yonu olduğunu ifade eden Ecevit; 
Türkiye Sosyal Demokrat hareketine - 
farklılığı belirtmek için- “demokratik sol"j 
tanımlamasıyla ifade edilmesi gerektiği-j 
ni belirtmektedir.

Önceleri ”bu sol değil, sağ bir par
tidir.” şeklinde yorumlamalarla dezcH 
vantaj yaşayan DSP; Kıbrıs, Ege gibi 
Yunanistan'la ilişki konusundaki poli-j 
likalarda, Avrupa ve Orta Doğu 
ülkeleriyle olan ilişkilerde, ABD ve Çekiç. 
Güç konusunda millyetçi boyutunu 
abartması lehine bir avantaj sağlamıştır.

Siyasal İslam olmayan dini cemaatler 
konusunda, din ve devlet iliş kilerinin j 
katı yürütüldüğü eski CHP politikasından 
vazgeçerek, dinci görüşlerle, Atatürkçü 
görüşleri laik devlette uzlaştırma 
yönünde adım atılması gerektiğini farke-| 
den Ecevit'in “dinine bağlı insanların 
sağ politikalara teslim edilmemesi” 
gerektiği konusundaki politikası da 
başarı sağlamıştır. Tasavvuf amacını 
taşıyan tüm dini cemaatlere daha 
sıcak bakılması ve belirli bir özgürleşme! 
verilmesi gerektiği konusunu işleyen bir! 
tutum takınmıştır.

RP'ye karşı oldukça katı tavır] 
koyarak, siyasal İslam konusundaki tutu
munu da bu tavrıyla belirlemek' 
istemiştir. Ancak DSP'nin dini cemaatler 
konusundaki tutumu gerek siyasal 
çevreler, gerekse toplum nezdinde net 
olarak algılanamamıştır.

DSP, Güneydoğu'yu işe,etnik: I 
olmayan bir bölgesel sorun olarak 
görmektedir. “G. Doğu sorunu bir 
ekonomik sorundur. Geri kalmışlığın ve 
Türkiye'yi bölmek isteyen dış mihrak
ların bir oyunu olup,bölgede feodal
izmin çözülmesi ve yatırımların gerçek- 
leştirilmesi sonucunda ekonomik 
kalkınmışlık ile çözülecektir." demekte
dir.

Devamı Sayfa 4'te
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Şiddetli fırtına yaşlı kum kosterinin felaketi oldu

ta kosteri Mı 5 denizci kayıp
Armutlu'nun Bozburun açıklarında 

I imralı yarı Açık Cezaevinden kum 
alan Hızır Kahramanoğlu adlı kum 
kosteri kötü hava koşulları nedeniyle 
batlı. Kazada 5 gemici azgın dalgalar 
arasında kaybolurken,bjr denizci sağ 
olarak kıyıya ulaşarak canını kurtar dı.

Olay, geçtiğimiz hafta cuma günü 
saat 17.30 sıralarında meydana geldi.

Mustafa Kahraman'a ait 18 yıllık ve 
900 gross/tohluk kum kosteri, İmralı 
Adası açıklarından yüklediği kumu 
İstanbul'a götürmek üzere yola çıktı. 
Ancak, Armutlu'nun Bozburun mevki
ine gelindiği sırada başlayan şiddetli, 
fırtına yaşlı kosterin su alarak batması - 
na neden oldu.

5 DENİZCİ KAYBOLODU
Azgın dalgalar arasında çürük 

bedenini koruyamayan "Hızır 
Kahramanoğlu" adlı kum kosterinde 
bulunan mürettebat, kosterle birlikte- 
soğuk suların arasına karıştı.

Gemide bulunan mürettebattan 
Cengiz Çelebi, 5 saat boyunca azgın 
sularla boğuşarak karaya ulaşmayı 
başarırken, 5 arkadaşından bugüne 
kadar haber alınamadı.

Karaya çıkmayı başaran genç 
denizci Cengiz Çelebi, Gemlik Devlet 
Hastanesine getirilerek tedavi altına 
alınırken olayla ilgili soruşturma da 
başlatıldı.

KAYIPLAR ARANIYOR
Lodos fırtınasıyla Marmara'nın 

karanlık sularına gömülen ."Hızır 
Kahramanoğlu" adlı kum kosterinde 
bulunan ve denizde kaybolan gemi
cilerin aranmasına havanın durul
masından sonra başlandı.

Balıkçılar ve kumcular tarafından 
Marmara Denizinde aranan kayıp 
denizcilerden ümitin kesildiğini bildiıen 
ilgiler, aramaların.devam edeceğini 
söylediler.

ANAP’ın yırt çapndaaçlğ ma kampcmy® ilgi wor 

‘Temiz toplum 
için imza atın”

Anavatan Partisi tarafın
dan yurt genelinde 
başlatılan “Temiz siyaset, 
temiz toplum”, “Hukuk 
Hemen Şimdi” ve 
“Milletvekillerinin dokunul
mazlıkları sınırlandırılsın" 
çağrılarını imza kam 
pdnyasına destek isteyen 
partililer ilçemizde Ahmet 
Dural Meydanına kurduk
ları bir masada imza kam
panyasına destek arıyorlar.

Geçtiğimiz hafta 
başlatılan imza kam 
panyasını Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı ile ANAP İlçe 
Başkanı Adnan Tekin ilk 
imzaları koyarak başlattılar.

Ahmet Dural
Meydam'nın da bulunan 
çınarın yanına konan bir 
masada ANAP Gençlik 
Komitesi üyeleri gün boyun

ca halktan “Temiz siyaset, 
temiz toplum” için imza 
istiyorlar.

İmza kampanyasının bir 
tepki olduğunu belirten 
ANAP İlçe Başkanı Adnan 
Tekin, 10 bine yakın imza 
toplamak hedefleri 
olduğunu, Gemliklilerin 
kampanya ya büyük ilgi 
gösterdikelerini söyledi.

Adnan Tekin, son 
zamanlarda siyaseti çıkarlar 
uğruna kirlettiklerini, siyaset, 
devlet ve mafyanın ilişki
lerinin iktidara kadar 
dayandığnı ortaya koyan- 
basının ise susturulmak 
istendiğini söyledi.

Tekin, Gemliklilerin ata
cağı bir imza ile çirkin iliş 
kilere dur demenin yolunun 
açılacağını belirtti.

Ustalık 
belgesi 
almada 
son hafta

Bugune kadar ustalık 
belgesi almamış olanlara 
tanınan hak için başvuru 
süresinde son hofto 
olduğu açıklandı.

Gemlik Çıraklık Eğitim 
Merkezinden yapılan 
açıklamada,’ çıkarılan 
yasdddn ydrarldnmak 
isteyenlerin ay sonuna 
kdddr Müdürlüğe başvu- 
rdrdk, belgeleri doldur- 
malarıve dçıldn iki haf
talık kursd kdtılmdldrının 
zorunlu olduğunu belirtti ■ 
ler.

Ustalık .belgesi 
almayanların haklarını 
kaybetmemeleri istendi.

H Ar TAfîıfl SOhSETı T
Tarih içinde Gemlik ve Havalisi
SUN’İ İPEK FABRİKASI

Celal Boyar, doğup büyümüş 
olduğu yerleri her zaman kalkındırmd 
çabdsı içinde olmuştur. Gemlik Sun'i 
İpek ve viskon mamülleri fabrikasının 
kurulması çalışmaları da onun İktisat 
Vekili olduğu dönemlere rdstldr.

Sun'i İpek Fabrikasının kuruluş 
çalışmaları sırası, Gemlik hd.lkı için 
çok renkli bir dönem sayılır.

Viskos yöntemi ile yapma ipek 
elde etme çalışmaları ve. bir fab
rikanın kuruluşu öyle sıradan bir olay 
değildi. Yurtdışından ustabaşıları, 
mühendisler ve bir çok uzman ele
man getiriliyordu, Bu dradd 
Almanya'dan dd bir-çok mühendis 
geldi. Ailelerini de ■' getirdiler. 
Fabrikanın çevresinde lojmdn gibi 
yerler yapılmamıştı ilk başlar dâ ve bu 
Alman aileler Gemlik içindeki evlere 
kiracı oldular. Kimileri hatta konuk 
diye bile aldı Almanları evlerine.
. Almanlar Türkçe bilmez, .yeril halk 
da Almanca'ya yabançı amd 
alafranga lığa çok yatkın- • olan 
Çemlik Ahalisi/ sanki uygarlığa daha 
bir yakınlaşılıyor ;hqvqsı içinde, 
Aİaman'ı sevdi, ona’kucak açtı. Dilini 
dnlamasa, "geleneğini gö-reneğlnl.- 
’bilmese bile,, ne etti etti anlaştı Alman 
mühendislerle,’Çarşıda; pazarda hiç 
yadırgamadılar bu adamlar mem
leketin sanki yerlisi, öyle rahat, öyle

pervasız dolaştılar ortalıkta. Her yap - 
tıkları hoş karşılandı, başkası yapsa 
hakaret bile sıyalacdk kimi kimi 
hareketleri espri sayıldı. Katıla katıla 
gülündü.

Gazinolarda şişeler ce bira içiliyor, 
avcunu çeşmeye dayayıp şu. içen 
Türk'e, "Siz hayvan?" diyorlar saf saf 
ve de şaşdraktan,

Başka bir.durumda olunsa; hani 
kan bile çıkar böylesi hakaretten.... 
Ama onlar Alamam.. Alamdn aklı 
böyle olur! Biz de Onlara güleriz... 
Hem de kahkahalarla... Bir şenlik 
şehrimizde,, bir mutluluk...

Uygarlık geliyor GemLik'e... Fakir 
fukaraya:ise ekmek kapısı;..

Sonunda kuruldu fabrika. 
.Kocaman mavi baca tütmeye 
başladı-. Kükürt kokan havuzları, 
dolan boşalan- mukaralari; kurutma 
fırınları, renk renk ipek çileleri ile,, her’ 
ne kadar, karbon-sülfür • kokuttuyşd 
da şeTjriri havasını,.işsiz gençlere iş . 
oldu, kenar mahallelerin bomboş.’ 
o.tufan-kızlârını topladı, toparladı. 
.Yemyeşil-ağaçlar arasındaki lojman
lar ile, -slnemasi’, gazino,su,- tenis- 
kortu, plajı-.lle’ İlçenin ilgi merkezi ve. 
övünç kaynağı.oldu. "

Haftaya-
Mutlu Günlerin Sonu ”

Öğretmenler 
günü 
kutlandı
f 24 Kasım Öğretmenler 
günü ülkede buruk olarak 
kutlandı.
■ 12 Eylül'den beri kutlan
makta olan Öğretmenler 
Günü, bu yıl Eğitim-Sen 
Sendikası ’ n ın Ankara'da 
düzenlediği, "Sürgünlere son” 
yürüyüş ve mitingiyle öğret- 
■menlerin sorunları dile getir
ilirken, yurdun dört bir köşe- 
Sİslnideh binlerce eğitim 
emekçisi Ankara'ya koştu;

■ : Sendikacılık yapan bin
lerce öğretmenin şon aylar- 
d.a’Ç öğrencilerinden 
koparılarak yurdun çeşitli yer
lerine sürülmesi, siyasi iktidarın 
197O';li yıllarda öğretmenlere 
Üygâİadığ siyasibaskıların bir 
devamı olarak yorumlandı.
11 Sürgünlerin öğretmenlerin 
.şeirj’dikal mücadelelerini dur- 
dutdmayacağını belirten 
Gemlik Eğitim-Sen yöneticileri 
Öğretmenleri resmi törenlerle 
h’âtırîamanın gerçekleri ört
mek olduğunu söylediler.
" GEMLİK'TE TÖREN
[24 Kasım Öğretmenler 
günü nedeniyle pazar günü 
saat 9.30 da Atatürk Anıtı 
önünde bir tören düzenlendi.
’- Anıta çelenklerin konması 
ve ."İstiklal marşınınsöylen- 
imostnden sonra Belediye 
Düğün salonunda hazırlanan 
programa gidildi.

Celal Bayar Anadolu Lisesi 
öğretmen ve öğrencileri 
tarafından düzenlenen pro
gram öncesi mesleğe yeni 
atanan öğretmenler ant içtil
er; bir emekli öğretmenin 
konuşmasından sonra, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü konuştu.

Emekli olan öğretmenlere 
plâketlerinin sunulmasıyla 
’proğrdm-sona erdi.

AüaMutman’a 
NATO’dan 
yenigörev
.Defn.okratik Sol Parti İzmir.

’ Milletvekili, hemşehrimiz 
Atilla Mutman, Güney 
Atlantik Asamblesinin Bilim 
Teknoloji Komisyonu 

:;B’ğşkan Yardımcılığı 
görevine getirildi.
Alınan bilgilere göre, 
Tufklyenin Kuzey Atlantik 
Asamblesi parlamenter 
^delegelerinden olan 
Mutman'ı diğer ülkelerin 
paıiementerleri başkan 
Yardımcılığına aday gös
terdiler. yapılan seçim
lerde Atilla Mutman 
Asamblenin 5 önemli 
•komisyonlarından biri olan 
-.Bilim ve Teknoloji
Komisyonu başkan 
yardımcılığına seçildi.

I BU BİR SEVGİ 
İLANIDIR !

- Herkesin' birbirine 
hediyeler verdiği yen 
yılda kimsesiz yavru- 
farımızı da unutmayalım 
Kullanmadığınız oyuncak, 
çödûk -kıyafetleri ve k 
topları ÖZEL BARAN LİSES 
ğ’râç'ılığı ' ile ‘onlarc 
ulaştırabilirsiniz.

• ' Tel :’ 267 00 72
T.Ç- .(4 Hat)

Not:’ Yadımlarınızı, 
rbîzi atadığınızda 
yerinden 'alabiliriz. 
Kampanyamıza ’ ilgi

• 0İWeren Gemltk'lilere 
teşekkür ederiz.

• ________J

Gonca YERLİYURT =

SAĞLIĞA DAİR
Bu hafta sağlıkla ilgili iyi ve kötü bazı haberler

den söz etmek istiyorum. Top Sante Dergisinden 
derlenen haberlerden bazıları şöyle:

Kronik ağrılardan şikayeti olanlara müjde. Kronik 
ağrı çekenler vücuda takılabilen bir implant 
sayesinde üç ay süreyle bu ağrılarından kurtula
bilecekler. Bu implantla kuvvetli ağrı kesiciler 
düzenli bir şekilde doğrudan kana karışabiliyor. 
Dünyanın bu ilk deri altına kotik implantı Amerikan 
Baltimore Üniversitesi John Hopkins Onkoloji 
Merkezi doktorları tarafından geliştirildi. Analjezik 
hidromorfin ile döllenen bir polimer disk olan bu 

■implantla ilacın vücuda verilişi diskin boyutu ve 
sayısı değştirilerek kontrol ediliyor. Bu sistem hem 
enjeksiyondan daha ucuz hem de kullanım 
kolaylığı açısından büyük bir pratiklik sağlıyor.

Antidepresan ilaçkullanan tiryakiler sigarayı, 
bırakabiliyorlar. Amerikan Florida Üniversitesi. Brain 
İnstitute doktorlarından Mark Gold birçok sigara 
tiryakisinin antidepresan ilaçlar sayesinde bu 
alışkanlıklarından ıkurtuldbildiklerini söylüyor. Dr. 
Gold sigara içenlerin nikotinden aldıkları psikolojik 
yardımı benzer bir şekilde antidepresan ilaçları 
kullanarak sağlayabildiklerini, bunun da sigarayı 
bırakmada önemli bir katkısı olduğunu belirtiyor.

Medical Araştırma Council'in bildirdiğinegöre 
DMA'dan elde edilen yeni bir aşı tüberküloza 
karşı yürütülen savaşta başarı sağlıyor. Tüberküloza 
neden olan bakterilerle çok yakından ilişkili olan 
Mycobacterium Lepzae'den yapılan aşının farele ri 
hastalıktan koruduğu saptandı. .Bu yeni aşının 
BCG aşısının yerine geçmesi bekleniyor. Bilindiğ. 
gibi Üçüncü Dünya ülkelerinde yaklaşık 22 mil yon 
kişiylkullanılan BCG aşısı, bu hastalıkla savaşmada 
beklenen başarıyı gösterememişti.

Babun maymunları üzerinde yapılan bir araştır
ma stresin, doğurganlığı azalttığını gösterdi. 
Washingtoh Tıp Fakültesinden araştırmacılar 
Tanzanya'daki Mikumj Doğal Parkı'nda yaşayan 
30 babut üzerinde 2 yıl araştırma yaptı. Yiyecek 
ve su miktarının azalması yd da vahşi hayvanların 
tehdidi gibi durumlarda dişi babunların strese 
girdiklerini ve gebe kalmak için normalden daha 
yüksek oranda seks hormonuna ihtiyaç duyduk
larını saptadılar. Tüm memeliler arasında üreme sis
temi insanınkine en yakın olan babunlar. İnsanlar
da üremeyi azaltan stres türü bulunursa, kısırlık 
tedavisinde önemli ilerlemeler kaydedildi.

Hamilelik sonrası depresyonun nedeni, alışık 
olunan yaşam biçimini geride bırakmak West 
Engiand Üniversitesi psikologlarından Ruth Paradise 
konunun1 psikolojik kökenine değinerek, doktor
ların, doğüm sonrası depresyon ile hormon düzeyi 
ya da. diğer fiziksel etmenler arasındaki sıkı bağı 
keşfetmekte başarısız olduklarını söyledi. Yeni 
anneler- eski yaşam biçimlerini ve bedenlerinin 
hamilelik öncesi halini özlüyorlar. Paradice'e göre- 
olayın daha vahim yanı tabular nedeniyle, genç' 
annelerin duygularını açığa vurdmaması.

Kah damarlarının tıkanmasıyla oluşan kalp kriz - 
lerini dinlemek için bilinen yöntem-kandaki yağ 
düzeyinin ölçülmesiydi. Bu yöntemin sınırlılıkları 
biliniyor. Circulation bültende yer alan bir rapora 
göre göre kalp krizi riskini önlemede kesin gösterge 
artık kandaki yağ düzeyi değil, apolipoprotein H 
denilen protein. Bu protein ise "kötü" kolesterol de 
denilen düşük yoğunluktaki lipoprotein ile çok 
yakından ilişkili. Kanada'daki Laval Üniversitesi dok
torları, beş. yıl süreyle 2000 erkek hasta üzerinde 
yaptıkları araştırmada bu proeindeki yükselmenin • 
kalp krizi riskini arttırdığını saptadılar.

Tuncû mOSiLYA 
ve Ahşap ffûnÂYi

Çocuk Odası, Daire 
Dekorasyonları, 

İşyeri, Büro, Dükkan 
Dekorasyonları 

İtinalı ve Kaliteli işçiliği ile
Hizmetinizdeyiz.

Osmaniye Methi PcraarCM Güneş Selg 
• No: 9 GEMLİK i .

Tel: (0.224) 514 31 88 
Fax : (0.224) 512 09,73
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9/B Sınıfı

ÖĞRETMENLERİMİZ 
ve BİZ

Anlatılacak, söylenecek o kadar çok şey var ki aslında... Ama titrek bir mum ışığının 
alevi gibi, kelimelerin de onları tasvir için pasif ve yetersiz hatta sönük kalacağından 
korkuyorum... Çünkü onlar bir gün bile aksatmadan, etraflarına ışık vermeyi 
başarabiliyor. •

Öğretmenlerimiz... Bizler için her gün canla başla çalışan, hergün daha iyiye, daha 
güzele yöneltmeye çalışan öğretmenlerimiz... Adeta ellerinde büyüdüğümüz, 
hayatımızın en önemli evrelerini onlarla geçirdiğimiz, bizlere sıcak biraile ortamı 
yaratan öğretmenlerimiz...

Günlük yaşamımızda onlar o kadar alışmışız ki, sanki çok »uzun yıllardan beri 
birbirimizi tanıyormuşuz gibi, gayet rahat bir şekilde, hiç sıkılmadan hergün onlarla iç 
İçe olabiliyoruz. Öğretmenler hayatımızda öyle bir yer edinmiş ki, onları birer 
eğitimciden çok; birer anne, birer baba hatta birer arkadaş gibi görüyoruz.

Düşünün bir kere; günün sekiz'saati onlarla birliktesiniz... Sekiz saat uyuyan bir insan 
için bu, geriye kalan zaman diliminin yarısı demek... Bu yarının da bir bölümünü 
arkadaşlarıyla gezerek, ders çalışarak, sinema ya daantrenmanlara giderek aktif 
şekilde geçiren öğrenciler, ailelerini bile öğretmenlerinden daha az görmüş oluyorlar. 
Bu da öğretmen ile öğrenci arasındaki yakınlaşmanın başlamasına iyi bir zemin 
hazırlamış oluyor.

Ama bu yakınlaşmanın asıl kaynağı öğretmen... Biz ufakken, hep öğretmenden 
korkmak öğretilirdi... Çok tanıdık bir öğretmen tasviri vardı; kaşları çatık, sinirli, çocukları 
sevmeyen ve elinde sopa taşıyan.../Biie öğretmenler sanki çocuk düşmanıymış gibi 
anlatılırdı ilkokula başlamadan önçe. Ama artık bazı tabuları yıkmak gerek, bunların 
çok yanlış, günümüzde aslı bile zor bulunan palavralar olduğunu anlatmak gerek.

Günümüzdeki öğretmen profili çok net ve açık; öğrencisiyle dost olmaya çalışan, 
işini seven ve onlara gerçekten birşeyler öğretilmek, birşeyler verebilmek isteyen, buna 
paralel olarak da öğrencisine insanlığı aşılamaya çalışan, çağın gereksinimlerine ayak 
uydurmayı başarmış, yorulmaz bir savaşçı... Güne, gözlerinde mutluluğun simgesi olan 
birer parıltı taşıyan, gülen yüzlerle başlamak;, öğrenci için; derse, hayata motive 
olmanın en iyi yollarından biridir. Öğretmen kendini ne kadar sevdiri, daha doğrusu ne 
kadar saydırırsa, öğrenci İle aradaki buzlar o derece kırılmış olur.

Şüphesiz hayatımızın en büyük örneklerini de öğretmenler teşkil ediyor. "Ön teker 
nereye giderse, arka teker de oraya gider." derler. Aslında çok doğru bir söz... Bütün 
gün biz oturuyoruz ve onlar anlatıyorlar. Bütün günonları seyrediyorum davranışlarına, 
dili kullanmalarına,oturup kalakmalarına, samimiyetliklerine, hatta mimiklerine bile 
farkında olmadan dikkat edilor ve onları beynimizde bir köşeye yerleştiriyoruz. Bir 
öğretmen düşününjderse tam olarak hazırlanmadan gelen, anlatmadan soru 
sormaya başlayan ya da öğrencininsorduğu sorulara cevap üretemeyen, gelir 
gelmez masa başına geçen ve bütün bir edrs saati boyunca orada uyur-gezer 
vaziyette oturan... Dnubu şekilde görenöğrenci, dolayısıyla derse hazırlıksız gelecek, 
onun dersle ilgilenmediğini fark edince, oda dersle ilgilenmeyecektir. Veya birgün 
mesleğini eline alınca, o da aynı vurdumduymazlıkla hareket edecektir. Bir de 
öğrencinin ilgisini gerekli noktalara çekebilen, dersi zorla değil sevdirerek öğretmeye 
çalışan, hazırlıklı gelen ve tüm ders saati boyuncg birşeyler öğretmek çabasinda olan 
aktif bir öğretmen düşünün... Öğretmenin-dersle ilgilenmesi öğrencininde dersle 
ilgillenmesini sağlayacaktır. İnsan, etrafında çalışma azmiyle dolu insanlar görünce, 
kendisi de çalışmak isteyecektir.

Kim diyebilir ki, bir öğrenci bir öğretmenden sadece dersle ilgili şeyler öğrenebiliı 
diye? Bu iddiayı çürütecek bir çok kanıt ortaya koymak oldukça basit... Çünkü 
öğretmenlerimiz, bize önce insan olmayı öğretiyor. Onlardan, insanlara karşı nasıl 
davranmamız gerektiğini, toplum içinde ne gibi davranışlarda bulunup 
bulunamayacağımızı, hepsinden önemlisi; insanları sevmesini ve saymasını 
öğreniyoruz.

öğretmenler, bir toplumun en üstün silahlarıdır. Türkiye gelişmeye çalışan, kendini 
sürekli yenileyen bir devlet ve bu gelişmenin, bu yenileşmenin öncülüğünü de en iyi 
öğretmenler yapmaktadır. Bugün Türkiye'deki öğrenci sayısı milyonlarla ifade ediliyor. 
Bu öğrenciler ne kadar iyi eğitilirse, Türkiye'nin geleceği de o derece parlak olacaktır 
Bu öğrencilere barış içinde yaşamanın önemi öğretildiğinde; savaştan uzak duran, 
barış içinde yaşamayı ilke edinen toplumlar ortaya çıkacaktır. Bir öğretmen 
öğrencisini ne kadar iyi yetiştirirse; o da vatana ve millete o kadar yararlı bir vatandaş 
olur.

Ulu önder Atatürk; “Öğretmenleri Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır." diye 
seslenmektedir. Evet, her yeni nesil öğretmenlerin eseridir; çünkü bu yontulmuş kitleyi, 
bu eğitilmiş nesli onlar ortaya çıkarmıştır. Okumayı yazmayı öğretenler de onlardır, 
susmayı ve dinlemeyi, konuşmasını bilmeyi öğretenler de...Onlar bu derece duyarlı 
nesiller yetiştirmeye devam ettikçe, Türkiye yükselmeye devam edecektir.

Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğticiden 
yoksun bir ulus, henüz ulus adını alma yeteneğini kazanamamıştır. Bir kitle, ulus 
olabilmek için öğretmenlere muhtaçtır. Önlardır ki bir toplumu gerçek ulus haline 
koyarlar. (Mustafa Kemal Atatürk)

Öğretmenler bir toplumun can damaraları adeta hayat kaynaklarıdır. "Öğretmen 
bir kandile benzer; kendisi tükenerek başkalarına ışık verir," (Ruffini) Kendisi her ne 
kadar yaşlansa da, yorulmuş olsa da, görevi bitene dek insanlara ışık vermeye, hayat 
vermeye çalışır. Birgün masabaşındaki bir mühendis ya da mimar, odasında çalışan 
bir müdür, hastalarına bakan bin doktor, tıbbın ve teknolojinin gelişmesi için çalışan 
bilim adamları, tahta başında -elinde beyaz tebeşir- ders anlatan öğretmenler, ve 
toplumun en yüksek mevkilerinde bulunan; cumhurbaşkanı, başbakan, bakan ve 
milletvekillerinin hepsi öğretmenlerin eseridir. Bir toplum için en önemli meslek dallarına 
insan yetiştiren yine onlardır. Bir toplumun öğretmensiz kalması, aç susuz kalması 
demek gibi blrşeydlr. Çünkü öğretmenler olmadan bir iki gün idare edilse bile, belli bir 
süre geçtikten sonra, toplum biryerlnden çatırdamaya başlayacak, yıkılmaya ve yok 
olmaya yüz tutacaktır.

Türkiye'deki bu zor ekonomik şartlar altında, öğretmenlerin sahip oldukları tolerans 
ve sabrın sınırları şaşıyacak kadar büyük... Çünkü bu kadar çok sorun varken, 
sinirlerine hakim olup, karşısındaki öğrenciye defalarca şansını yeniden kullanma 
hakkını verebilmek gerçekten sabır işi. Ve öğretmenlerin gerçekten özverili insanlar 
oldukları ise inkar edilmez bir gerçek... Ekonomik şartlar altındaki eziklik ya da ailede 
ortaya çıkan sorunlar veya onları sinlrlendlrebllecek okul ve öğrenci haricindeki diğer 
etmenlerin hiçbiri okulda ve derste sözkonusu olamaz. Öğretmenler özverilidir; çünkü 
mutlaka birşeylerden ödün vermişlerdir. Ya yıllarca çalışıp kendilerini yetiştirebilmek 
İçin yıllarını harcamışlardır ya da en basiti, öğrenciye birşeyler öğretebilmek için derse • 
hazırlık yapmakta ve bu zaman zarfı İçinde kendilerini bazı aktlvitelerden uzak 
tutmaktadırlar. Öğretmen korkusuzdur, ölümden korkmaz!.. Son yıllarda, teröre birçok 
öğretmenimiz kurban oldu ama buna rağmen hala Doğu Bölgelerinde çalışan ve 
çalışmak isteyen, oradaki öğrencilere de ulaşmaya çalışan öğretmenlerimiz var.

Bazen İnsanlar gerçekleri görmekten o kadar uzak ki... Elimizde olan birşeyln çok 
değerli olduğunu,ona da Ihtlyacamız olduğunu, ancak onu kaybettikten sonra 
anlayabiliyoruz. Ama artık bunun hiçbir önemi kalmıyor; çünkü kaybedilenler geri 
gelmiyor. Elimizdeki fırsatları İyi değerlendirmeliyiz.Dünyada herşeye değer biçmek 
mümündür... Ama öğretmene ve onun eserlerine değer biçmek mümkün değildir 
(Sokrates) Öğretmenlerimizin değerinin farkına, onları kaybetmeden önce varmayı 
hepimiz öğrenmeliyiz.

Onların hayalinde biz öğrenciler, gelecekte birer İş sahibi olmuş, devleti ve milleti 
için çalışan, etrafına İnsanlık ye sevgi aşılayan birer savaşçıyız.,. Herşeyden önce 
onları anlamaya çalışmalıyız; çünkü onlar blzleri anlamak için ellerinden geleni 
yapıyor.Onlar, bizim İstediğimiz gibi olmak İstiyor, öyleyse bizde onların İstediği gibi 
kişiler olmak İçin çabalamalıyız. Önemli olan onları her 24 Kasım'da hatırlamak değil, 
hatırianacak ve unutulmayacak kutsal kişiler olduklarını herğün farkındâ olmaktır.

UCIZI
Necati KARTAL

SOSYAL DEMOKRASİNİN EVRİMİ (2)

Ecevit'in bu milliyetçi yaklaşımı 
"geleneksel sol taban" dışında da 
alıcı bulmuş “Milliyetçi sol" 
tanımlamasının yaratılmasını 
sağlamıştır.

Uygulanacak ekonomik-politikalar 
açısından eski merkezi (klasik) 
devletçi politikalardan temelde 
sapmadan, ancak kısmen farklı tutum 
alan "pazar ekonomisi” kavramını 
ortaya atmış, bunu dd kamu sektörü 
ve özel sektör yanında "halk sektörü” 
diye bir sektörün yaratılmasıyla 
gerçekleşeceğini savlamaktadır.

Halk sektörünün ise, "büyük halk 
örgütlerince kurulacak yatırımcı ve 
işletmeci kürumlardan, üretici 
kooperatif yatırım fonlarından, işçi 
yatırım fonlarından...” oluşacağını 
belirtmektedir.

DSP'nin örgüt anlayışı ise, sosyal 
demokrasiden tamamen ayrıldığı ve1 
çok yoğun eleştiriler aldığı bir 
özelliğidir

DSP programındö “yaygın, sürekli 
ve etkin katılım(...) ön seçim(...) il,

ilçe ve genel merkezde merkeziyetçi 
eğilimlerin kırılacağı(...) genişletilmiş 
bir demokrasiyi ilke edindiği...” gibi 
ifadeler yer almasına karşılık; parti 
içinde Ecevit'lerin tek ■ adam 
diktatörlüğü, il ve ilçelerin atamalarla 
idare edildiği, farklı politikalar bir yana 
en küçük, eleştirilerin dahi “ihraç" ile 
sonuçlandırdığı bir modele sahiptir.

Türkiye’nin temel sorunları 
konusunda ciddi reform tasarıları 
sunamadığı, Ecevit’in kişiliği ve 
tecrübesiyle sorunları çözebileceği 
izlenimi veren DSP’nin, bu siyasal 
ayrılmışlıkta merkez sağ ve merkez 
solda alternatifleri yaratılmadan 
ortaya çıkabilecek bir çözülme ve 
yoğun oy kaybı sonucunda, RP’ye 
tepki gösteren alternatif oy 
potansiyelini kendine çekebilme 
ötesinde pek iktidar şansı 
görülmediği tesbitini yapmak için; 
kahin olmak gerekmemektedir.

Haftaya HP, SODEP,SHP ve CHP'nin 
serüvenini incelemek üzere hoşça 
kalın.

T.C.
GEMLİK İCRA DAİRESİ
Dosya No : 996/577. T

GAYRİMENKULUN AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı :
Gemlik Tapu Sicilinin Küçük Kumla Köyü yalı yolu mevkiinde kain 33 paftaj 

25, parsel 1974de kayıtlı arsa üzerine inşa edilen kar gir apartmanın, 180/124201 
arsa yaplı (28) nolu bağımsız bülüm nolu birinci kattakiyazlık meskenin bir giriş 
antresi,iki yatakodası, bir balon, yarım balkonlu mutfak,banyo wc bir arada 
elektrik ve suyu mevcut olup takriben 55. M2 civarındaki yazlık mesken 
bilirkişi tarafından 800.000.000.- TL. kıymet takdir edilmiştir.

Taşınmaz açık arttır ma suretiyle satışa çıkarılmıştır .
Safış Şartları:
1- Satış 27.12.1996 cuma günü saat 14.30 - 14.50 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 en 
çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 06.01.1997 pazartesi günü-aynı 
yer ve aynı saatlerde ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı 
alacaklıların alacağı ve satış masraflarını geçmesi şartıyla % 40 ihale olunur.I 

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

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki 
haklarını hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayanağ?belgeler ile 

onbeş gün içinde dâiremize 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. İki ihale arasındaki 
farktan ve % 30 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet 
kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. KDV alıcıya aittir.

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

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi gör müş ve munderecatını kabul 
etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 993/57 7. t sayılı dosya 

numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

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

icra Müdürü
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Fiîît kösEsî
Öğretmenler Günü nedeniyle Bursa II Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından düzenlenen şiir yarış
masında il İkincisi,ilçe birincisi gelen şiir.

|> DOĞU ANADOLU'DA TERÖRİSTLER TARAFINDAN 
ÖLDÜRÜLEN ŞEHİT ÖĞRETMENLERİMİZ ANISINA:

ŞEHİT ÖĞRETMENİM
Deniz Baysal

Celal Bayar An. Lis. 8/C

Ey dünümün ışığı, yarınımın güvencesi
Beni yetiştiren şehit öğretmenim
Ben geldim.
Ben senin yetiştirdiğin nice öğenciden,
Umut dolu gelecek hazırladığın nice çocuk

tan
Sadece biriyim.

Ey şehidim,
Rahat uyu, toprağında huzur bul
Sen nice doktor, mühendis, öğretmen 

yetiştirdin,
Düşün ve kendinle gurur duy.
Şimdi sana, bana verdiğin emekleri ödemek 

için
Birkaç kuru gözyaşı dökmeye geldim.
Yetmez, biliyorum.
Varlığım elverdikçe bağırsam, seni geri çağır

sam
Beni duyar mısın?
Senin yerine o kara toprağa ben girsem

i Yine de yetmez,
I Ödenmez senin bize verdiğin emekler.

i Bembeyaz sayfaların üzerine
Simsiyah bir perde gibi kapandı ölümün 
Arkandan ne kadar ağlasam da 
Gözyaşlarım seni geri döndürmeye yeter mi.

Hatırlarmısın okulun ilk gününü, 
Ne kadar da heyecanlıydık 
Günler, seneler geçti
Yine de heyecanımızdan birşey eksilmedi.
Hatırlarmısın çektiğimiz sıkıntıları
Kışın sobanın başında geçir diğimiz dersleri, 
Yazacak kağıt bulamadığımız günleri
Ne kadar da güzeldi seninle geçirilen her

I dakika, her hatıra
Acı bile mutluluğa dönüşürdü seninle
Sen kimsenin koparmaya bile kıyamadığı bir

I çiçektin,
Ama kış geldi, soldun
O melek yüzünü kara topraklar örttü
Nasıl, nasıl olur
Bizi nasıl sensiz bırakırsın
Gözlerindeki umut dolu ışığı nasıl söndürürsün

Geri dön, dön ki borcumu ödemek için 
I ayaklarına kapanayım, 
I f Kulun, kölen olayım.
I Ben geldim, bak geri geldim,
| f Kara toprakları üzerinden atıp borcumu öde- 
il meye geldim.

srAKA YAri CİDDİ troZ ÇURÇAy
İŞÇİYE YAZIK OLUYOR 

“CUMHUR ABİ”
Televizyonda, bir reklam var.
Bir beyaz eşya reklamını yapan, sem

patik oyuncu şöyle diyor.
"Bu kampanya, bizi aşar.Cumhur Abi."
Bizde bu sloganı, farklı bir biçimde 

sunuyoruz.
1000 Adet Tofaş işçisinin, işten atılması, 

"maksadı aşıyor, Cumhur Abi."
Türk Milletini araba ile tanıştıran, 

TOFAŞ'a trilyonlar kazandıran bu işçiyi, 
mecburi izne zorlamak ve sonunda işten 
atmak büyük haksızlıktır.

Yıllardır, ballı-kaymaklı iç pazarı seçeri, 
ihracat yollarını zorlamayan, kalitesini yük
seltmeyen Tofaş, son yıllarda zorlanmaya 
başladı.

Şu bedelsiz oto işi, bir anlamda Gümrük 
Birliği için, ısınma turları mahiyetindedir.

Yarın, öbür gün gümrük duvarları, tam 
anlamıyla kalkınca,Gümrük Birliği uyum 
yasaları, uygulamaya koyulunca, "gerçek 
piyasa ekonomisi", kuralları ortaya çıka
caktır.

Kalitenizi yükseltmezseniz, fiyatınızı 
dünya fiyatları düzeyine indiremezseniz, 
"rekabete dayanamaz, çöker gidersiniz."

İşten atılan 1000 insan, yıllardır TOFAŞ'a 
trilyonlar kazandırmıştı.

Ama...Bu işçiler şimdi politika kurbanı 
oldular.

Bu işçiler TOFAŞ'ın zararda olması 
nedeniyle mi çıkarıldı?

Tabii ki hayır.
Peki niçin bu gariban işçiler, atılıyor 

öyleyse?
Sebeb... Kamuoyu oluşturmak.
Kamuoyunda, tepki yaratmak.
Ama...Kamuoyu, TOFAŞ otomobil 

maliyetlerinin, satış fiyatlarının çok altında, 
olduğunu konuşuyor.

TOFAŞ yönetimi, işçileri çıkarmak ve 
üretimi düşürmek yerine, neden otomobil 
satış fiyatlarını, indirmiyor.

Böyle bir uygulama, otomobil satışların -! 
da ki durgunluğu giderir.

Halk bedelsiz oto yerine, yerli otomobili 
tercih eder.

Bu millet, "yerli mallar" haftası ile yetişti;
Yerli mal için, her türlü fedakarlığı yapar.
Ama... Fedakarlık sırası, şimdi patronlar

da.
İndirin, TOFAŞ fiyatlarını; satışta nasıl 

patlama oluyor, bir görün!

SAĞLİk kÖSeSİ

Çok güzel bir söz.
Ama.. Bizim politika anlayışımıza 
uymuyor.
Bizde, iktidara düşkün olmayanların 
birkısmı, üç, üç buçuk ay 
dayanamıyor, bir kısmı da, iktidar 
lafını duyunca, yüzünde (tik)Ier 
başlıyor.
O KADAR; çapkın bir diş doktoruydu 
ki, bayan hastalara “soyunun” di 
yordu.

1896 Anadolu Basını Özendirme Yarışması Sonuçlandı
Ankara(BYE) - Basın 

Yayın ve Enformasyon 
Genel Müdürlüğü tarafın
dan düzenlenen 1996 yılı 
"Anadolu Basını 
Özendirme Yarışması" 
Ankara'da yapıldı.

Anadolu da yayın
lanan 7 dalda yarışmaya

katılan gazetelerin 
"Anadolu basını
Özendirme Yarışması” 
nda derece alan gazete 
ve gazeteciler şunlar:

YEREL HABER DALI
Gaziantep Son

Havadis Gazetesi* Fazilet 
Güneş

Yirmi Gazetesi (Denizli)- 
Ali Erturan

Van Postası Gazetesi - 
Turan Şâhinbaş

FIKRA MAKALE DALI
Adalet Gazetesi

(Kozan) Sefa Uludağ
Politika Gazetesi

(Balıkesir) İlhan Öner

SARILIK TEHLİKESİ
Heparit A virüsünün yol açtığı sarılık hastalığının 

sıklıkla sonbahar aylarında görülür ve kış aylarında 
en yüksek düzeye ulaşır.
[ Sarılık hastalığı ateş, kırıklık, başdöpmesi, bulantı 
ve kusma belirtileri ile daha çok soğuk havalarda 
ortaya çıkan enfeksiyon hastalıklarındandır.

Türkiyede oldukça yaygın olan sarılık hastalığının 
kırsal bölgelerde daha sık görüldüğü yapılan araştır- 

imalarda ortaya koyuyor.
İnsandan insana ağız ve dışkı yoluyla geçen 

virüs, bulaşıcı etkisini daha çok dışkı ile ortaya 
koyar. Hastalık başlangıçından 1-2 hafta öncesinde

I bulaşıcılık en üst düzeye ulaşır.
Hastalık insanda karaciğer fonksiyonlarını bozar. 

Bu aşamadan sonra bulaşıcılık hızla artar. Sarılık 
ortaya çıktıktan sonra bulaşıcılık tamamen ortadan 
kalkar.

Sarılık arttıkça nabız atışında düşme görülür. 
Hastalık genellikle 3-4 haftalık tedavi sonucu iyileşir.

Enfeksiyon hastalıklarının tamamında olduğu 
gibi, sarılıkta en etkili koruma yöntemi temizlik 

: olduğu unutulmamalıdır,
ilgililer, bunun için suların klorlanmasını isterken, 

sarılığa yakalananların temizlik kurallarına 
’ uymalarını, tedavide kullanılan tüm eşyaların 
i dezenfekte edilmesi gerektiğini hatırlattılar.

Kışla, kreş ve okul gibi toplu yaşanan yerlerde, 
i salgınlar sırasında koruyucu olarak ilk 2 hafta içinde 
| bağışıklama yapılmalı. (BYE).

GEMLİK REHBERİ
Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su İşletmesi 
İtfaiye 
Muhasebe M. 
Yazı İş. M d. 
Su Arıza

Gerekli Telefonlar Resmi Daireler
itfaiye 1 ı.o- TEK Arıza 5132066
Polis İmdat 155 TEK İşletme 5134503
Jandarma İmdat 156 Turizm Der. '5131274
Jandarma K. 5.131055 Spor Sah. 5131900
Polis Karakolu 5131879 Orrri.' Böl. Şf. 5131286"
Gar. Kom 5131206 Milli Eğt. Md. 5131174

Halk Eğt. Mrk. 51318'46
Kaymakamlık Halk Kütüp. 5131353

Kaymakamlık' 51'31051 As. Şb. 5131057
Kaymakamlık Ev 5131052 . Karayolları 5131308.
C. Savcılığı ' 51.31053 Liman Bşk. 5131133
C. Savcı Yrd. 5132954 • Mal Md. 5131095.
Emniyet M. 5131028 Nüfus Md. 5133742

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

ULAŞIM Müftülük
Gümrük Md.

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

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

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

Deniz Otobüsü
TAKSİLER Yalova -Kabataş (İşgünleri)

Körfez Taksi 5131821 07.20-09.45-12.40-15.00-17.15-19.30
Çınar Taksi 5132467 Tafil Günleri 10.20-13.30-16.15-19.00
Güven Taksi 5133240 Yalova -Kartal (İş günleri)
Gemlik Taksi 5132324 07.30-09.10-10.45

13.00-14.30-16.00-17.30-19.00-20.30

Belediye
5134521-23 
5134520 
5132432 
5134521-122
5134521-115 
5132325
5134521-182 
5134521 -111
Yâlnız 185

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 513 12 95
Özgaz 514 17 00
Tekgaz 513 1637
Ocakgaz 513 1637
Ergaz. 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Llkltgaz 514 28 41
Yeni Likitgaz 51365 00
Alevgaz 513 40,95

Gemlik'te 
sinema günleri:

AİLE SİNEMASI 
Bu hafta :
“Drug”

Tel: 513 13 29

BİR TRAFİK KAZASI
Lüks bir araba Cemal'e çarpar, 

bacağı kırılır.
Arabanın sahibi uzlaşmak ister.
Cemal davacı olmazsa, ona para 

verecektir.
Cemal: “Olur Beyim, yüz milyon 

verursen, vaz geçerum davadan" der.
Adam beynindenvurulmuşa döner:
"Ne diyorsun ben milyarder 

miyim”., der.
Cemal ise hemen cevabı yapıştırır.
"Haçan sen milyarder değilsin de, 

ben kırk ayakmıyım da” der.
Bu fıkra, insanın aklına, Susurluk'taki 

Trafik kazasını getiri yor.
Meğer herkes neler, neler biliyor

muş.
Belgeler, iddialar, kasetler tek, tek 

kamuoyu önüne seriliyor.
Herkes, böyle bir olayı bekliyormuş.
Açıklama yapabilmek ve konuşa

bilmek için.
Ama- Bütün bunlar olurken, (ŞOV) 

yapanlar da var.
Bu gibi olayları fırsat bilip, politika 

yapanlar da var.
Bu (Meclis)i, büyük görev bekliyor.
Son yılların en kaliteli (Meclis)i, 

göstersin bakalım kendini.
Bu trafik kazasını, önemsemez isek, 

Toplum olarak, “kazaya kurban" 
gideriz.

[Sözlü - Yorum

İktidar, iktidara düşkün 
olmayanlara verilmelidir. 

"ARİSTO"

BAŞARININ SIRRI
Yıllardan beri, başarılı olmak için 
çok çalışmamız, gerektiği söylenir. 
Değerli Devlet Adamlarımızın söz
leri, atalarımızdan kalan sözler, 
hep çok çalışmayı hedefler.
Ama... (2000)li yıllarda, başarılı 
olmak için, sadece çok çalış
manın yeterli olmadığı, anlaşılı yor. 
Batı ülkelerinde yapılan inceleme 
lerde, başarılı olmak için”beş 
önemli faktör” ön planda yer alı 
yor.
-Sosyal ilişkiler% 35- ile ilk sırada, 
-Yaratıcılık % 25 ile ikinci sırada yer 
almış,
-Hırs % 20 ile üçüncü durumda, 
-Zeka % 10 ile dödüncü, 
-Çalışkanlık % 10 ile sonuncu olu 
yor.
Ne ilginç bir sıralama, değil mi? 
Hepimizin, ilk sıralarda yer ala
cağını zannettiğimiz, “çalışkanlık 
ve zeka” faktörleri, son sıraları pay
laşıyorlar.
İnsanın, sosyal, iliş kilerdeki başarısı, 
ona bütün kapıları açıyor.
Hele bu başarı, kültür, lisan ve fizik 
ile süslenirse, o kişinin ticaret ha 
yatında, politikada ve yöneticilikte 
ulaşamayacağı bir hedef olmuyor.. 
Bunun için, eğitim anlayışımızın da, 
çağa uygun olarak , yenilenmesi 
gerekiyor.
Çocuklarımızı toplumla barışık, 
insan ilişkilerinde, mükemmel ve 
güzel konuşabilen, bir şekilde 
yetiştirmemiz şarttır.
Böyle yetişen çocuklardan, neler 
mi olur?
İyi politikacı olur, iyi yönetici olur 
ve iyi bir öğretim üyesi olur. Her şey 
olur.
Anneler, Babalar, çocuğa sadece 
iyi bir okul ve kaliteli dershane bul
mak,- yetmiyor.
Çocukların pısırık olmaması ve 
toplumla barışık olması gerekiyor.

3-Beşkaza Postası 
Gazetes.i(Fethiye) Erol 
Dölü ...

ARAŞTIRMA İNCELEME
1- Yeni Söke Gazetesi- 

Abdulkadir Güler
2- Tribün Gazetesi 

(Ordu)- Sıtkı Çebi
3- Batman Gazetesi -

Ercan Atay
MİZANPAJ DALI
1- Bayrak Gazetesi 

(Kırıkkale)- Mustafa Sadıç
2- Büyük Zafer Gazetesi 

(Gelibolu)- Recep Yüzüdk 
' 3- İleri Gazetesi / 
(Yozgat) -■ Mükremin 
Kayhan

TÜRK DİLİ DALI
1- Birinci sepilemedi
2- Karadeniz Olay 

Gazetesi - Ali Haydar Usta
3- Tokat Gazetesi - S. 

Zeki Özdilek
RÖPORTAJ DALI

1 - Birinci sepilemedi
2- Manşet Gazetesi 

(Konya) - Sabrı Altun
EN AZ DİZGİ YANLIŞI 

DALI
1- Palandöken 

Gazetesi (Erzurum) - Bekir 
Okur

2- Akdeniz Atılım 
Gazetesi (Antalya) - 
Mustafa Kıvrak

3- Doğuş Gazetesi 
(Adıyaman) -

İbrahim Çeliker
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KONGRE İLANI

Derneğimizin yıllık.olağan Genel Kurulu 
toplantısı 19 Aralık 1996 Perşembe günü 
saat 12.30'daJlbel Otel'de yapılacaktır.

Gerekli .çoğunluk sağlanamadığımda 
toplantı çoğunluk aranmaksızın 26 Aralık 
Perşembe günü aynı yer ve saatte tekrar
lanacaktır.-

YÖNETİM KURULU 
GÜNDEM :

1« Açılış ve saygı duruşu.
2- Kongre Divanı seçimi.
3-1998/99 Dönem Başkanı seçimi.
4- 1997/98 Dönemi Yönetim Kürulu seçimi.
5- 1997/98 Dönemi Denetleme Kurulu seçimi. 
6-Dilek ve temenniler.
7- Kapanış.

SATILIK 
İŞYERİ

Gemlik'e 40 yıldır , 
hizmet veren, çalışır 
durumda KIRTASİYE

Dükkanı Devren * 
satılıktır.
Adres :

Demlrsubaşı Mah.
Fırın Sok. No : 4/A 

GEMLİK
Tel: 5.13 12 17

YENİ BİR ATILIM DAHA

ELEMAN ARANIYOR
Muhasebe konusunda deneyimli, tercihen 

Yüksek Okul mezunu bayan eleman 
alınacaktır.

Müracaat: YILDIRIM TUZ A.Ş.
Tel: 513 11 73

ELEMAN ARANIYOR
* Firmamızda pazarlamdcı'olarak çalışa - 
cak, askerliğini yapmış, ehliyetli lise 
mezunu eleman alınacaktır.
* Coca Cola ürünlerini marketler de tanı
tacak tanıtım yeteneği olan BAYAN ele-' 
man alınacaktır.

Tel: 524 82 34

PKK’ya 
yardım eden 
öğretmen 
kaçtı

Gemlik Borusan 
İlköğretim ÖkUlu'ndg 
görev yapmakta olan 
ve PKK’sempotizanı 
olduğu anlaşılan Cengiz 
Genç^(3Ş) adlı öğrdt- 
m e n Diyar b a k ı r' d a 
ğöfe.v yaptığı• şırada 
y ara 11- tv/b i Ü t e r ö ri s te 
yardım ettiği gerekçe
siyle Diyarbakır DGM'd^ 
yargılandı vö 4 yil hdpıs. 
cezasına çarptırıldı.

., Temyiz kararı açıklan - 
madditl ö$£>e Gsmlikfe 
tayini çıkan , Genç, 
m a h k eme; +: sürer k e n 
sağlık odağından rapor 
aldı. Mahkârnece yurt
dışı na. çıkması ygsgk- 
lanarYöğretmen, .ajjesin'i’ 
T u n celi' y e. g ö h d e r’d i^ 
kendisi de Adalar yöiüV« 
la Yunanistan’ın Atina, 
kentine kaçtı.

“Kart yapımında mükemmeli arayın" I
O Fatura Kartı O Üye Kartı O Kulüp Kartı |

O Garanti Kartı O Personel Kartı O Ziyaretçi Kartı 1 
O İndirim Kartı O Nüfus Cüzdanı Kaplama O Kimlik Kaplama I

"Çağı yakalayan Üretim"

KÖKJEZ OJSE^l

" < | 20 DAKtKADABİLGİSAYARSİSTEMLİ ACELE
J .. j KAŞŞ VE IIÜHİİBYAMUR : ■ ■ •

Gazhane Cad. Fikret Oto Elektrik Yanı No: 51/A GEMLİK 
Tel: 513 17 97

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

Gelin görüşelim
Telefon edin biz gelelim

KÖRFEZ OJSE^c
Matbaacılık-Yayıncılık- 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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