
Ticaret Odası Meclisi ve Yönetimi sonunda karar verdi

Zeytin alım satımları
ZEYKOOP’ta yapılacak

Gemlik Ticaret Borsasl Yönetim 
Kurulunun aldığ kararla, zeytin alım ve 
.satımlarının S.S. Gemlik Zeytin ve Zeytin 
Ürünleri Alım ve Satıcıları Toplu İşyeri 
Yapı Kooperatifi alanında yapılacağnı 
duyurdu.

Ticaret Borsasının 29 Kasım günü yap
tığı toplantıda alınan karar, 
Kaymakamlığa bildirildi.

Karar, bir yerel gazetede halka duyu
ruldu.

Ancak, dün ve bugün, zeytin alım ve 
satışları yeni kurulan kooperatifin Rıfat 
Minare Çiftliğinin arkasında aldığı boş 
arazide yapılmaya devam ediliyor. 
Konuyla ilgili iki kooperatif arasında bir 
süre önce, karşılıklı suçlamalar yapılmış 
ZEYKOOP Başkanı Halit Bayrak konuya 
duyarsız kalan Belediye Başkanı , 
Kaymakam ve Ticaret Borsası Başkanını 
suçlamıştı. ’

Haberi Sayfa 3’te

Belediye Düğün Salonunda düzenlenen toplantı ilgi gotdu.

Uyuşturucu paneli yapıldı
İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü tarafından 
“uyuşturucu" konulu 
panel ilgi gördü.

Uludağ Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Halk Sağlığı Ana 
Bilim Dalı Bölümünden 
uzman doktor Ramız 
Güler ile Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Narkotik. Şube 
görevlilerinden Şeref

Hüsrev'in konuşmacı 
olarak katıldığı panel 
Belediye Düğün 
Salonunda yapıldı.

Salonu tamamen 
dolduran öğrenciler, 
konuşmacıların iki saat 
süren uyuşturucu 
konusundaki konuş
malarını ilgiyle dinlediler.

Panelde konuşan

konuşmacılar son yıllar-: 
da Türkiye'de bilhassa 
lise çağındaki öğrenci 
lerde uyuşturucu kullan
manın hızla arttığını, 
uyuşturucuya karşı 
bağımlılık kazanmamak 
için aileye ve okullara 
büyük görev düştüğünü 
söylediler.
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HAFTAYA BAKIŞ 
O Kadri gücen

Borsa’nın Kararı

Gemlik Ticaret Borsasının 29 Kasım günü aldığ 
karar Gemlik Gazetesinin arka sayfasında tam sayfa 
olarak yayınlandı.

Bir süredir Gemlik gündemini elinde tutan zeytin 
alım satım merkezi, yani eski adıyla "Zeytin Hal"! 
sorunu bu kararla çözülmüş olması gerekir.

Ama çüzülmeyeceğe benziyor.
Nedeni ise bu konuda sorumlu olgn kurumlar 

karar almada geç kaldılar.
Borsa Meclisi'nin 4 Kasım 1996 günü toplanması

na ve zeytin alım satımlarının ZEYKOOP alanında 
yapılmasına karar vermesine karşın, yönetim 25 gün 
sonra ancak toplanarak durumu değerlendirmiştir.

Aldığı kararı ise bir tek yerel gazetede duyurma 
gereğini görmüştür.

Öyle sanıyoruz ki bu iş tavşana kaç tazıya tut 
hesabıdır.

Zeytin alım ve satımı konusunda karar verecek 
I merciler bellidir.

Herkes malını jstediği yerde alıp satamaz, 
j Düzenleme yapma yetkisi Borsa ve Belediyelere ve 
i rilmiştir. Buna uymak zorunluluğu vardır.

Eski Hali boşaltmaktan kaçınanlar, ZEYKOOP 
kurulurken kuruluşa karşrçıkanlar daha sonra kendi - 

j feri kooperatif kurdular.
Bu iş üreticinin lehine çözülmeli. Kooperatifler 

; arası bir rant kavgasına dönüşmemeli.
ı Zeytin alımları sağıklı, üreticinin rahat edeceğ, 
Borsa'nın da denetimini kolay yapacağı alanda 

i yapılmalıdır.
Sanki alınan kararın uygulanmamasını Istlyenler 

var gibi.
; ı Bakalım kararın sonuçlaında neler olacak.,

Hizmet binasını 
satın âldılar

Anavatan Partisi Gemlik 
İlçe Teşkilatı Pazar cad
desinde bulunan parti 
bürosunu satın aldı. ’

Şubat 1996'dan beri, 
Belediye.Sarayı karşısında 
bulunan Asil İşhanının 
5.katında çalışmalarını 
yürüten ANAP İlçe Merkezi, 
Bursa'da geçtiğimiz ay 
Kervansaray Termal 
Otel'de yapılan yemekte 
elde ettiği gelirlerle çalıştık
ları büroyu satın aldılar.

ANAP İlçe Başkanı 
Adnan Tekin, uzun zaman
dan beri düşündükleri bir 
projeyi hayata geçirerek, 
içinde bulundukları büroyu 
partinin malı yapmaktan 
gurur duyduklarını söyledi.

Satın aldıkları büronun 
yanında bulunan iki büroy
la birlikte, parti çalış
malarını daha verimli 
yürüttükleri söyleyen Tekin, 
"imkanlarımız doğrultusun
da parti binamızı daha da 
büyütme düşüncesindeyiz" 
dedi.

«Temiz siyaset, temiz 
toplum» için imza kam
panyası ilgi gördü.

ANAP 
11 bin 
imza 
topladı
Anavatan Partisi Genel 
Merkezince yurt çapında 
başlatılan "Temiz toplum, 
temiz siyaset", için imza 
kampanyası sona erdi. 
ANAP Gemlik İlçe Başkanı 
Adnan Tekin, temiz toplum 
isteyen Gemlik halkının 11 
bin imza ile kampanyaya 
katıldığını söyledi.

Haberi Sayfa 3’te

Gramajı yükseltildi

Ekmek 
30 bin 
lira

250 gramı 1 7 bin 500 
liradan satılmakta olan 
ekmek fiyatları gramajın 
yükseltilmesi sonucu 30 bin 
liraya çıkarıldı.

Bursa Valisi Orhan 
Taşanlar başkanlığında 
fırıncılarla yapılan toplan
tıda, 25 Kasım tarihinden 
itibaren Bursa sınırları 
içinde 1. ve 2. sınıfundan 
yapılan 430 gram ekmek 
30 bin liradan satılacağı 
belirtildi.

Haberi Sayfa 3’te

Gemlik Devlet
Hastanesinde 
çocuk doktoru 
sıkıntısı sona erdi

Gemlik Devlet 
Hastanesi çocuk doktoru 
Teoman Dumlu'-nun 1 ay 
süreyle geçici olarak Şır- 
nak'a göreve gitmesiyle 
başlayan çocuk doktoru 
sıkıntısı, doktor Haşan 
Korukçu'nun vatani görevi
ni tornalayarak işbaşı yap - 
masıyla sona erdi.

Gemlik Devlet 
Hastanesi Baştabibi Vedat 
Ökter, hastanede doktor 
sıkıntısı çekilmediğni, per
sonel olarak da yeterli sayı
da elemanın bulunduğunu 
söyledi.

Çocuk doktoru Teoman 
Dumlu'nun önümüzdeki 
günlerde geçici gör,evini 
tamamlayarak hastanede
ki görevine başlayacağı 
belirtildi.

Milli Eğitim’deki yolsuzlukları araştıran komisyon 
kararını açıkladı:

6 iddialar 
asılsız’

Gemlik İlçe Milli Eğitim 
Müdür Erol Ateşli hakkın
da yolsuzluk ve usul 
süzlük iddialarını 
araştıran komisyon, iddi
aların asılsız olduğunu 
ropor etti.

Eğtim - Sen Sendikası 
eski şube başkanı 
Abdullah Çelik tarafın
dan ortaya atılan iddi- 

_J_____________________
Atatürkçü Düşünce Derneğinin etkinliği 

Kadınlara siyasi haklarının 
verilişi kutlanacak

Türk Kadınına Seçme 
Seçilme hakkının tanın
masının 62. yıldönümü 5 
Aralık Perşembe günü 
kutlanacak.

■Atatürkçü Düşünce 
Derneğinin Gemlik Şubesi 
Türk kadınlarına siyasi hak
larının verilişinin 62. 
yıldönümü nedeniyle aynı 
gün saat 14.00'de Dernek

alar üzerine Kaymakam 
Orhan Işın, iddiaları 
incelemek üzere 4 kişilik 
bir komisyon oluşturdu.

Komisyonun 1 aylıl 
çalışması sonucu iddi 
alarm asılsız olduğu 
rapor- halinde
Kaymakamlığa bildirildi.

Haberi Sayfa 3’te

Lokalinde bir toplantı 
düzenleyecek.

Toplantıya tüm 
Gemlikliler davet edilirken 
siyasi partilerin Kadın 
komisyonları da 5 Aralık 
günü Atatürk Anıtına 
çelenk koyarak, saygı 
duruşunda bulunacaklar.

Haberi Sayfa 3’te

BEM BilgisayarÜcl yeni teknolojieritarattı.

Bilgisayar 
fiıan ilgi gördü

BEM Bilgisayar Ltd. tarafından Belediye Sergi 
Sarayında geçtiğimiz hafta açılan bilgisayar ve 
gereçleri1, Ericsson Cep telefonu fuarı büyük ilgi 
gördü.

Bir hafta süreyle Gemliklilerin izlenimine açık kalan 
fuarda, yeni bilgisayar teknolojisi sergilenirken alım 
ve satım da yapıldı.

BEM Bilgisayar Ltd. sahipleri Ahmet Avcı ve Mahir 
Alan, Gemlik'te ilk kez bilgisayar fuarının tanıtım ve 
satış amacıyla açıldığını ve ilgi gördüğünü 
belirterek, bunun sürekli olarak tekrarlanacağını 
söyledi..

KARŞINDA İSE; DOLAR, MARK, FRANK,
LİREJ...

DİRET DE DİRET...
BOŞUNA, MR. GALİ
BOYNUNDA, ALINAN CAN,DÖKÜLEN 

KANLARIN VEBALİ...

İnan ttfrÛEfK
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KÖŞEMDEN
Yılmaz AKKILIÇ

9^CIZI {/orMMI
Necati Kartal

SOSYAL DEMOKRASİNİN EVRİMİ (3)

Niçin sansür?
Bir ülkede medyaya "sansür"! 

getirilmek isteniyorsa, o ülke ikti
darının halktan gizlemeye çalıştığı 
“suç"ları var demektir. Atatürk'ün 
ünlü "Gençliğe Söylev"inde vurgu
ladığı gibi, o ülkede iktidara sahip 
olanlar “gaflet" ve "dalalet" 
içindedirler; hatta belki de 
"hıyanefe sürüklenmektedirler.

Medya iktidarın içine düştüğü 
“gaflet" ve "dalalet" halini kamuya 
yansıttığı için "suçlu" ilan edilir. Hele 
iktidarın sahipleri "siyasi" veya 
“şahsi menfaatlerini yasa dışı 
cinayet ve hırsızlık çetelerinin emel
leriyle "tevhid etme"yi (ğirleştirmeyi) 
göze alacak denli "hırs"a kapılmış, 
"çirkefe bulanmışlarsa, kamunun 
haber alma ve bilgi edinme özgür
lüğünü engellemek içi -artık- her 
yola başvururlar.

Gazete binalarını kundaklatır, 
gazetecileri kurşunlatırlar...

Cumhurbaşkanı Demirel'in her 
allahın günü kitlelere "umut" şırınga 
etme çabalarına karşın, Türkiye, 
yeni bir alacakaranlık sürece doğru 
sürüklenmekte.

REFAHYOL iktidarı,-o yüzden 
"medyayı susturma"nın yollarını 
aramaktadır.

Gazeteciler, Adalet Bakanı 
Kazan'ın hazırladığı yeni "Basın 
Yasası değişiklikleri"ndense, içlerine 
pek sinmese de, Devlet Bakanı 
Zeybek'in “ehven-i şer" izlenimi 
veren “taslak taslağı"nı benimse 
meye yatkın görünüyorlar.

Oysa Bakan'ın tartışmaya açtığı 
bu "ehven-i şer" taslak taslağı, eski 
yasada bulunmayan özel bir "suç 
maddesi" getirdiği yetmiyormuş 
gibi; sözüm ona hapis. cezalarını 
kaldırırken,medya emekçilerinin 
karşılaması olanaksız "para 
cezalan" öngörmektedir.

Eski yasada bulunmayan, ancak 
Zeybek'in taslak taslağında "ilgili 
hukuki düzenlemelerde, kişi hak
larına ait hükümlerin yeterli kapsam 
ve etkinlikte olmadığı" gerekçesiyle 
yer verilen 23'üncü maddenin birin
ci paragrafı şöyle:

“Kişinin saygınlığına, özel hayatı 
ve aile hayatının gizliliğine aykırı 
yayın yapılamaz. Bir şahsa, kimliğini 
açıkça belirtmek suretiyle asılsız 
yakıştırmalar yaparak iftirada 
bulunmak, kendisinin rızası 
olmadan özel hayatına, aile hayatı
na ve özel mekanlara girmek, 
araştırma yapmak, bilgi edinmek, 
fotoğraf almak yasaktır."

Bu madde olduğu gibi yasalaşa
cak olursa, Türk Ceza Yasası'nın suç 
saydığı kimi Jiiller, bu kez Basın 
yasası'yla daha da ağırlaştırılmak 
suretiyle, “muhabir” veya “yorum
cu” nun kalemi, fotoğraf makinesi 
ve bilgisayarı bağlanmış olacaktır. 
Çünkü taslak taslağının 36'ncı mad
desi, bu maddeye aykırı hareket 
edenlerin "10 milyar liradan 50 mil
yar liraya kadar ağır para 
cezası"na çarptırılmalarını 
öngörmektedir.

Kaldı ki, yeniden icat edilmişce- 
sine maddeye yerleştirilen bu suç 
kavramları, son derece "soyut" ve 
"göreceli"dir. Nitekim Yargıtay 
4'üncü Hukuk Dairesince tam da şu 
sıra açıklanan, Tansu Çillerin Emin 
Çölaşgn aleyhine açtığı tazminat 
davasıyla ilgili karar, Zeybek'in 
taslak taslağına karşı nefis bir 
"hukuk ve demokrasi dersi" 
niteliğindedir; Şöyle denilmektedir 
kararda;

"Dairemizin yerleşen ve bilimsel 
yönden de desteklenen görüşüne 
göre haber/,yazı, gerçeklik, güncel
lik, kamu yararı, toplumsal ilgi 
öğelerini taşıyor ve anlatımda özle 
biçim dengesi de kurulmuşsa, kişi
lik haklarına saldırı bile olsa, HUKU
KA UYGUNDUR."

Yine Yargıtay, "Gazeteci somut 
gerçeği bulmak zorunda değildir; 
ondan beklenen,olayın beliriş anın
daki gerçekliktir" diyerek,, bu tür 
“yapay suçlar" icat edilmemesi 
konusunda uyarı, görevini yerine 
getirmektedir.

Yargıtay'ın verdiği bu “hukuk ve I 
demokrasi dersi" gözardı edile
meyecek denli çarpıcıdır-.

Eğer Zeybek'in "ehven-i şer” 
taslağ benimsenecek olursa, bilin
melidir ki medya artık ne "Susurluk 
olayı"nın üzerine gidebilir, ne “hırsız 
lık"larm, ne '• "mafya-siyaset 
ilişkisi" nin.

Öyle bir taslak taslağı ki bu, 
öngördüğü cezalar 100 milyondan 
başlıyor, 30 milyara, 50 milyara çıkı 
yor. Yani haberi veya yorumu 
yapan, belki de kaçınılmaz bir 
hatası sonucu altından kalkamaya
cağı -ve dolayısıyla, ‘Hürriyeti 
bağlayıcı cezalar kaldırıldı' 
denilmesine karşın hapse atılacağı- 
olağanüstü para cezalarına 
mahkum olabilecek!..

Oysa Tansu Hanım'ın, bu taslakla 
da tatmin olamadığı anlaşılıyor. 
DYP Temsilciler Meclisi'niri dün 
yayımlanan bildirisinde, bu eğilim 
açıkça ortaya çıkiyor. Deniliyor ki: 
"Halkı yanıltma hakkı hiç kimseye 
tanınamaz!”

Ve ekleniyor: "İnsanlığın ve 
ülkenin büyük değerlerine sahip 
demokrasimizin, ‘tekelci çıkarlar'tn 
örtüsü yapılmasına kesinlikle izin 
vermeyeceğiz.”

Yani, hapırsa da köpürsede 
medyayı susturacağız!

Onun için şimdilerde, "yalan 
haber”e yeni bir tanım getirmeye, 
“mali ve siyasi konularda panik 
yaratacak yanlış haber"e çerçeve 
çizmeye uğraşıyorlar.

Peki ne olacak böylece?
“Pelister olayı"nın, "Örtülü 

ödenek rezaleti"nin, "Darçın 
dosyasf’nın, "Mercümek’in fırını" ve 
"Bacı’nın mal varlığı"yla "Hoca’nın 
Libya perişanlığı”nın üzerine gide
meyecek medya!

Oh ne ala, ne ala!..
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Teori ile pratiğin çelişkisi; 
birleşen ve ayrışan Sol’un 
serüveni :SHP/CHP

Merkez solun diğer kanadı olan 
CHP'nin , belki de birleşme ve dağı
lmalarla, siyasal tarihte az rastlanır 
serüveni, 12 Eylül yönetimince merkez 
solda da bir siyasal parti, kurdurma gi 
rişiminin başladığı 17 Mayıs 1'983 tari
hine rastlar.

■ Güneş amblemli, Halkçı Parti'yi 
kurmak için çalışmalara başlayan 
Nejdet Calp, Kenan Evren ile yaptığı 
görüşmeden sonra, “Bizden başka, 
solda (daha solumuzda) bir parti 
kurulamaz"açıklamalarını yaparak, 
eski CHP'nin merkez ve merkez sağ 
kanada mensup bir kısım kadrolarını 
toplayip, ilk parti olan HP'yi 20 Mayıs 
1983’te kurdu.

Buna’ “icazetli” diyerek, Erdal İnönü 
kimliğinde, merkez sol kanat ikinci bir 
parti olan SODEP'in başvurusunu 

.yaptı. Veto barajını aşamadığı için 
seçime katılamayan SODEP, sol ke 
simde daha büyük bir alıcı kitlesine 
sahipti.

6 Kasım 1983 seçimlerinden % 30.5 
oy alarak çıkan "icazetli" HP, 117 
Milletvekili çıkararak “ana muhalefet" 
partisi oldu.

Ancak,- 1984 yerel seçimlerine 
girmeyi başaran SODEP,"sola ait bu 

y"un % 23.5'ini alıp, ikinci parti 
olmasıyla, “HP’ye sol tabanda büyük 
darbe vurdu."

DYP, SODEP gibi partilerin büyük 
oy oranına rağmen, parlementoda 
temsil edilemeyişlerinin sonucu olarak, 
SODEP tarafından PDM (Parlemento 
Dışı Muhalefet) kavgası ör gütlendi.

29 Haziran 1985 tarihli büyük kon
grede, Nejdet Calp ın yerine HP de 
Genel Başkanlığa Aydın Güven 
Gürkdn’ın oturmasıyla, HP ile SODEP'in 
“birleş mesi"gündeme geldi. 26 
Eylül’de imzalanan birleşme pro
tokolü, 2 Ekim’de HP'nin adını SHP 
olarak değiştirmesi ve 3 Kasım 
1985'te SODEP'in kendini fesh 
etmesiyle tamamlandı.

Birleşmeden rahatsız olan bir kışım 
HP milletvekilleri, DSP'ye geçti.

Birleşme olumlu bir öğe olarak 
görülmesine rağmen, HP'.li ve 
SODEP'li kavramları hep kendini 
korudu.

1987 Referandum’u ile siyaset 
yasakları kalkan B. Ecevit ve Deniz 
Baykal’ın siyasete dönüşü, merkez sol 
açısından dengelerin tekrar ayarlan
ması demekti.

29 Kasım 1987 genel seçimlerinden 
% 24.75 oy ile 99 milletvekili çıkaran 
SHP, ana muhalefet partisi olmuştu.

26 Marf 1989 yerel seçimleri SHP 
için gerçek bir patlamaydı. ANAP'ın 
elinde bulunan Ankara, İstanbul ve 
İzmir'in de dahil olduğu, birçok 
mefropolüde yerel idareyi alan SHP, 
seçimden % 28.7 oy. alarak 1.parti 
olarak çıktı.

20 Ekim 1991 de ise, aynı başarı 
gözükmüyordu. Genel seçimden 
üçüncü parti olarak çıkan SHP, "tarihi 
uzlaşma” olarak nitelenen, ama aynı 
zamanda büyük çöküşünü hazırlayan 
“l.DYP-SHP koalisyonunu kurdu."

Parti’ içinde, mevcut hükümet ilişki
sine "sağın kuyruğuna takılmak’’’" 
olarak eleştiri getiren Deniz Baykal, 9 
Eylül 1992'de ayrılarak, "yeni bir imaj 
arayışıyla" CHP'yi kurdu.

S. Demirel'in, Özal'ın ölümünden 
şonrd, Cumhurbaşkanı olmasıyla,- E. 
İnönü de partide tekrar başkan adayı 
olamayacağını açıkladı.

Aydın Güven Gürkan ile Ankara 
Belediye Başkanı Murat Karayalçın'ın 
aday olduğu ve parti içi mücadelenin 
kızıştığı kongre de,’İnönü'nün destek
lediği Karayalçın kazandı. “Çiller- 
Karayalçın’ın kurduğu 3. DYP-SHP 
Hükümeti" SHP'yi daha olumsuz bir 
noktaya sürükledi.

1994 krizi, ve 5 Nisan kararları, 
yaşanan İSKİ skandali ve sağ poli
tikalara angajesiyle oy oranında 
büyük çöküş yaşayan SHP, 27 Mart 
1994 yerel seçimlerinde. % 14 oy 
alarak, İstanbul, Ankara, İzmir gibi 
büyük metropolleri de kaybederek, 
ülke çapında yerel İdarelerde "büyük 
çöküş" yaşadı.

Kasım 1994’te SHP kapatılarak CHP

0
ile birleşti. Karayalçın v«? Bayi'rıi'ın 
aday olmadığı bu gelişmede Hikmet 
Çetin’in Genel Başkanlığında 1 
uzlaşıldı.

DYP-CHP koalisyonunu devam 1 
ettiren H. Çetin, 1995 yılındaki ilk kon
grede yerini D. Baykal'a bıraktı.’ 
"Koalisyondan ayrılalım" taleplerinin 1 
yükseldiği CHP'de, Çiller'in “azınlık I 
hükümeti" güven oyu alamayınca J 
"geçici ve seçime gitmek üzere" 5. 
DYP-CHP hükümeti kuruldu ve erken ı 
seçim kararı alındı.

1995 Aralık genel seçirhlerinden % ■ 
10.46 oy alarak çıkan CHP, ancak 5. 
parti olabildi.

SHP/CHP, merkez solun diğer partisi I 
olan DSP'ye göre,daha evrensel teorik I 
sol veya sosyal demokrat söylemlere- I 
sahip görünüm arzeden bir partidir. İ I

Geleneksel Avrupa sosyal | 
demokrat partilerde görülen farklı fikir I 
gruplarının aynı çatı altında bulun- I 
ması özelliğini gösteren CHP'de "fark
lılıkları pek anlaşılamayan” bdsıncr 
yansımış üç kanat görülmektedir. \

Başını karayalçın'ın çektiği ve her 
yörede kurulan, gerek yerel, gerekse i 
ulusal, ve global konularda (kendi 1 
tabirleriyle güç ve problem odakldrı 
konusunda) çözüm önerileri yarata
cak olan "bir nevi beyin fırtınası 
yapacak, düşünce üretim grupları" 
olan SODEK’leri örgütleyen ve bir I 
yayın organı ile kendini duyuran “yeni i 

। oluşumcu’”kanat.
Diğer yanda “yeni sol" ismiyle çıkıp, I 

İngiliz işçiPartisi modelcisi diye ifade I 
edilen Baykal-Topuz grubu.’ Bu grup 

| İsmail Cem in katılımıyla 1992'lerde I 
| teorik hocalığını da bulmuş, biraz I 
, seıb’est piyasa, biraz 2. Cumhuriyet - 

1 sag ve sol konularında ılırrıarıiık, gibi 
I tam belli olmayan bir ideolojik motifle I 
|'"bir yanımda İmam Hatip’li, diğer I 

yanımda disco çocuğu ile iktidara I 
yürüyeceğiz” diyen Baykal’ın neyilı 
tarif etmek istediği anlaşılamamıştır. II

Üçüncü grup, Ercan Karakaş ve A. I 
Güven Gürkan’ın dahil olduğu "yeni
likçi grup" ya da “kanat" olarak ifade 
edilen bu grup, "geleneksel sosyal 
demokrasiye ve sola daha açık bir 
kimlik" göstermektedir.

Daha çok kişisel gibi gözüken bu 
ayrışmış grupların, pratik politika 
üretilmesinde pek rasyonel sonuçlar 
yarattığı söylenemez.

Teorik-olarak, demokrasiyi gerek 
amaç, gerekse program olarak 
önüne koyan CHP'nin; Düşünce 
suçlarının yasalardan çıkarılması, ra 
Eylül yasalarının hızla ayıklanması, ILO 
'sözleşmelerinin iç hukuka yansıtılması, 
memurlara grevli' toplu sözleşmeli 
sendika hakkı verilmesi, sosyal 
güvencelerinin, arttırılması gibi batı 
demokrasilerindeki hakların ülkeye 
getirilmesi gerektiğini (teorik olarak) 
savunduğunu söylemek, yanlış olma 
yacaktır.

Ancak, birçok örnekte-olduğu gibi, 
bu alanlarda da hükümetin küçük 
ortağı olduğu dönemde heıhangi bir 
atılımı görülmemiştir.

"Bölücü, dinci ve karanlık" odak
lardan kgynaklanan. terörden ülkeyi 
kurtaracak yegâne parti CHP'dir, di 
yerek, Güneydoğu için, "çoğulcu 
demokrasi, eşitlik ve ulusal bütünlük 
içinde (...) hiç kimseyi etnik kimliğin
den dolayı aşağılamayarak" gibi 
ifadeler kullanıp, somut bir çözüm 
getirmemiştir. Kürt raporu diye bir 
raporu , ilk kez hazırlayıp sunan SHP. 
bu alanda da ciddi bir pozisyon ala
mamış, Strasburg'da çeşitli Kürt pa 
nellerine katılan. SHP Milletvekillerini 
ihraç etmiş, G. Doğu'daki oy potan
siyelini ve yerel örgütlerini kaybetmiştir.

Serbest piyasa yerine "sosyal 
piyasa ekonomisi" diye "liberalizm ile 
devletçiliğin eklektik olarak birleşti 
rildiği bir ekonomik modeli" savunan 
CHP'nin. bu modeli koalisyon olduğu] 
dönemde hangi metotları izleyerek 
uyguladığı, kamuoyu ve siyaset 
yorumcuları açısından henüz anlaşıla - 
mamıştır

Özelleştirme yerine "özerkleştirme 
İle KIT'leri verimli hale getirme strate
jisi"™ savunan SHP'nin somut olarak 
gerçekleştirdiği bir atılım yoktur.
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Ticaret Odası Meclisi ve Yönetimi sonunda karar verdi

s*?

Eski Zeytin Halinin 
Belediye tarafından 
boşaltılmasıyla başlayan 
zeytin alım satım yeri kav
gasında yeni bir nokta 
daha kondu.

Ticaret Odası Meclisi 4 
kasım günü toplanarak 
Borsa Yasasına göre, 
zeytin alım satımı 
konusunda yer belirlen
mesi konusunu görüşerek, 
alım ve satımların S.S. 
Gemlik Zeytin Ürünleri 
Alım ve Satıcıları Toplu 
İşyerinde yapılması 
kararını gyldı.

Alınan karar doğrul
tusunda 29 Kasım 1996 
günü toplanan Gemlik

Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu, Borsa meclisinin 
aldığı karar doğrultusunda 
karar alarak, hafta sonun
da yayınlanan yprel bir 
gazeteye ilan vererek 
kararı kamuoyuna duyur-

Bayrak, Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı ile Ticâret 
Borsası Başkanı Osman

dular.
Karara ilişkin 

aynen şöyte":
«Duyuru, 

Ticaret 
Başkanlığından

Borsa I

ilan metni

Gemlik 
Borsası

Meclisinin
4.11.1996 tarih ve 42 sayılı 
kararı ve borsa 
Yönetiminin 29.1 1.1996 
tarih ve 88 sayılı karan ile. 
Zeytin Alım ve satımları 
S.S. Gemlik Zeytin ve

Sarışen'i görev 
makla ve ikili 
suçlamıştı.

İki kooperatif 
lerinin arasında

yapma- 
olmakla

yönetici- 
karşılıklı

Gramajı yükseltildi

Ekmek 
30 bin

250 gramı 1 7 bin 500 
liradan satılmakta olan 
ekmek fiyatları gramajın 
yükseltilmesi sonucu 30 bin 
liraya çıkarıldı.

Bursa Valiliğinde 
yapılan bir toplantıda 
fırıncılarla hazırlanan pro
tokole göre, 25 Kasım 
1996 tarihînden başla
yarak fırınlarda iki-tip 
ekmek üretilecek. 3.sınıf 
undan yapılan 500 gram 
ekmek 30 bin lira, 1 ve 2. 
kalite undan yapılan 430 
gram ekmekler ise yine 30 
bin liradan satılacak.

Yeni fiyatlarla ekmek 
satışları başladı.

Zeytin Ürünleri. Alım ve 
Satıcıları Toplu İşyeri Yapı 
Kooperatifi alanında 
yapılacaktır.

Tüm ilgililere duyurulur.»-
KARARA UYULMADI
Eski Zeytin Halinin 

boşaltılmasından sonra 
yeni kurulan Zeytin Üretici-

ve satıcıları
Kooperatifinin satın aldığı 
Rifat Minare Çiftliği alanın
da alel acele düzeltilen, 
alanda üreticiler topla
narak zeytin alım ve satımı 
yapılmaya başlanmış, bu 
konuda ZEYKOOP yönetici
leri ile yeni kooperatif 
yöneticileri arasında Zeytin 
borsası yetkisi konusunda 
söz düellosu başlamıştı.

ZEYKOOP Yöneticileri, 
kamuoyunun ve yönetici
lerin ilgisini çekmek için 
araçlarıyla Ahmet Dural 
Meydânında kontak ka

olarak başlayan suçla
malar sürerken, zeytin âlım 
ve satımı, Belediyenin de 
desteği ile Rıfat Minare 
Çiftliği arazisi içinde satın 
alınan boş alanda yapıl
maya başlamıştı.

Bu alana yine, acele 
olarak kondurulan bazı 
tesislerden sonra alım 
satımlar yaklaşık iki aydır 
devam ediyor.

. Ticaret Borsası Meclisi 
ve Yönetim Kurulu karar
larının Kaymakamlığa ve 
basın yoluyla hâlka duyu
rulmasına karşı, dün zeytin 
alım ve. satıhnîarı yine Rıfat 
Minare Çiftliğinde'kurulan 
yeni kooperatifin alanında 
yapıldı.

Borsa yasasına göre, bir 
yerde alım' ye satımların 
yapılması konusunda karar 
verme yetkisi Ticaret 
Borsalarına tanınan hak 
olmasına karşın, karara 
uyulmaması- iki koopera 
tifin arasında yeni 
sürtüşmelerin başlaya- 

ı cağını gösteriyor.
ZEYKOOP Başkanı Halit 

Bayrak, satışların Borsanın 
gösterdiği yerde, yapıl
masının; artık zorunlu- 
olduğunu, buna uymayan
ların yasal. suç işledikleri- 

■ ni belirterek,- “karara uyul-
masını biz de

patma 
İemişler,

eylemi
konuyu

düzen
lice

Kaymakamı Orhan Işın'a
götürerek konuyla
hakemlik 
istemişlerdi.

ilgili
yapmasını

ZEYKOOP Başkanı Halit

Kaymakamlıktan isteye
ceğiz. Bu konuda çıkarları 
olanların üreticileri zor 
koşullarda ürünlerini sat
maya zorluyorlar. Biz üze 
rimize düşeni yapacağız" 
dedi.

h A FT A (hû SOhBETı ZEBERCET COŞKUM
Tarih içinde Gemlik ve Havalisi

MUTLU GÜNLERİN SONU
Herşey .yolunda gidiyordu o 

zamana kadar. İnsanlar mutlu halk, 
ilericilik dive seve seve sarılıyor her 
yeniliğe. Yılbaşlarında, Cumhuriyet 
Bayramlarında Halkevi salonunda 
balolar veriliyor, kadın erkek birarada 
danslar ediliyor. Belediye önünde her 
akşam üstü ve her geçe Bando 
Mızıka eşliğinde harmandalı, zeybek 
oynanıyor, .ilçenin her yanında bir 
şenlik, bir mutluluk görünüyordu. 
Keyif içindeydi insanlar.

Erkekler kahvehanelerde radyo 
haberlerini dinlerlerken arada derin 
düşüncelere dalsalar. bile, 
Habeşistan'da, Japonya'da, 
Ispanya'da bozulan hava buralarda 
pek .etkili olmuyordu. Bir güven vardı 
yüreklerde çünkü. Ve bu güven duy
gusu 1938 yılının Kasım ayına kadar 
sürdü.

Belediye önünde ilk o zaman har
mandalı, zeybek, kazaska oynan
madı. Bando Mızıka oyun havası çal- 
rhadı, matem havaları .çaldı. 
Erkeklerin ağzını bıçak açmadı aylar 
boyu. Kadınlar daha gürültülü biçim
lerde ortaya döktüler kederlerini. Kimi 
genç kızlar, deniz kıyılarında baygın- 

I Ijklar bile geçirdiler. Öğrenciler gözleri 
yaşlı geçtiler sokaklardan, heykel 
önünde törenler düzenlendi.

Çarşı halkı, Çarşı Kahvesinin

masası üstündeki kümbet gibi rad 
yonun başına toplanıp, sön havadis 
leri dinlediler. Ata nın ölümü, ile 
beraber yüreklerdeki güven duygusu 
yok oluvermişti. Çıt çıkarmadan din
leniyordu ajans haberleri. Öğle saat
lerinde bu nedenle elektrikler yanıyor, 
haberlerden sonra yine kesiliyordu, 
ceryan..

Harp yıllardır vardı Avrupa'da.. 
Avrupa'nın çeşitli yerlerinde.. Ama 
gün geçtikçe çatallaşıyor durumlar.. 
Acaba sıçrar mı buralara? Gün 
geçtikçe çoğalıyor bu korku.

Japçnyd, İspanya, Çin.. 
İngiltere'nin askeri hazırlıklara başla
ması, Avrupa ile aralarındaki telefon 
bağlantılarının kesilmesi.. Hitler'in son 
mesajı.. Derken, derken, günün 
birinde patlayıvermiyor mu harp..

Gazetelerde, radyolarda artık 
başka laf yok..

“Varşova bombalanıyor.."-
"Hitler'in orduya emirnamesi.."
"4 Eylül, 5 Eylül, 6 Eylül de bir İngiliz, ‘ 

iki Alman vapuru batırılıyor." ■
Kapışılıyor gazeteler.. Her eve, -her 

dükkana iki gazete giriyor. Son Posta, 
Cumhuriyet.

Ve de artık başka- laf yok.
Sadece harp konuşuluyor.

Haftaya
“ Son Mutlu Günler ”

«Temiz siyaset, temiz 
toplum» için imza kam
panyası ilgi gördü.

İNAP
11 bin
imza 
topladı

Anavatan Partisi Genel 
Merkezince yurt çapında 
başlatılan «Temiz toplum, 
temiz siyaset» için imza 
kampanyası sona erdi.

Gemlikte de yürütülen 
kampanyada 11 bin imza 
toplandığı açıklandı.

ANAP Gençlik
Komisyonu üyeleri tarafın
dan; , Ahmet Dural 
Meydanında bulunan çınar 
altında düzenlenen bir 
standda Susurluk olayların
dan sonra ortaya çıkan 
"Devlet, siyaset .mafya " 
üçgeni nedeniyle «Temiz 
Toplum, Temiz Siyaset» 
isteyen halkın tepkisinin par- 
lementoda yansıması için 
açılan imza kampanyasının 
gerekli ilgiyi gördüğünü 
söyleyen ANAP İlçe 
Başkanı Adnan Tekin, 
«Ankara'ya 11 imzal gön
derdik. Bu halkımızın temiz 
toplum ve temiz siyasetçi 
istediğinin göstergesidir.» 
dedi;

Atatürkçü Düşünce 
Derneğinin etkinliği 

Kadınlara
sıyası 
haklarının 
verilişi ı 
kutlanacak
TürkKadınına Seçme ve 
seçftme hakkının tanın
masının 62. yıldönümü 5 
Aralık Perşembe günü yurt
ta .ive ilçemizde kut-
lanacak.
Atatürkçü Düşünce
Derneği Gemlik Şubesince 
5 Aralık gunu saat 1 4 oo 
de Dernek Lokalinde hazır-
lan an bir 
"Atatürk 
konusunda 
yapılacak. 
Atatürkçü

toplantıda 
ve Kadın" 
konuşmalar

Düşünce
Derneği Gemlik Şube 
Başkan Yardımcısı Yüksel 
Uğur, «Türk kadınına insan 
olma onurunun
Cumhuriyetle birlikte 
Atatürk tarafından 62 yıl 
önce tanındığını, batılı 
bazi ülkelerde bugün bile 
bulunmayan kadınların 
seçme ve seçilme 
hakkının Türk kadınına 
lOİşı tarafından sağlan
masının onurunu yaşıyoruz. 
Türk kadını da Ata’sının
sağladığı 
toplumda

olanaklarla 
en etkin

görevlere yükselmiş, kadın 
evinin annesi olduğu kadar 
başarılı birer meslek sahibi 
Olmayı başarmıştır.” dedi.
5 Kasım Perşembe günü 
siyasi partilerin kadın 
komisyonu üyeleri de bu yıl 
da Kadınlara seçme ve 
seçilme hakkının ve 
fümesinin yıldönümü 
nedeniyle Atatürk Anıtına 
çelenk koyarak, şükran
larını ifade edecekler.

RENKLER
Gonca YERLİYURT

AIDS ve ÖZÜRLÜLER
Dünya AIDS ile Mücadele Günü'nün 1 Aralık, 

Dünya Özürlüler Günü'nün 3 Aralık'ta olması bu iki 
önemli gün ile ilgili birşeyler yazmamı zorunlu kıldı 
adeta. AIDS ile ilgili kısa bir bilgiden sonra özürlülerin 
ve haklı.isteklerini isteklerini dile getirmeye çalışa
cağım. Önce Aids:

■Afrika'nın balta girmemiş ormanlarında özgür
lüğün keyfini çıkaran yeşil şebekler. 80'11 yıllarla bir
likte dünya gündeminde önemli bir konuma yük
seldiler. Yeryüzü yeni bir felaketle tanışıyordu ve HIV 
adı verilen virüs, sınır tanımaksızın can almaya ği 
rişmişti. İlk şok dalgaları atlatıldıktan sonra araştır
malara dalan uzmanlar, virüsün Afrika kökenli 
olduğunu, ilkin maymundan insanâ geçtiğini ve yer 
İeştiği insanlarda bagşıklık sistemini bloke ederek 
ölüme yol açtığını belirlediler.

İşin garip tarafı hastalığın ilk kurbanları eşcin
seller ve .uyuşturucu müptelalarıydı. Ne var ki, kısa 
bir süre sonra AIDS'in yalnızca eşcinsel ilişkiyle 
bulaşmadığı, kan alış-verişleriyle veya sterilizasyon 
koşullarının sağlanmadığı enjeksiyonlarda da kişi
den kişiye aktarıldığı saptandı.

Bugün ulaşılan noktada hastalık yaygınlaşma 
eğilimini korumakta. Ancak, AIDS mücadelesini 
yaşâmını adayan bilim çevreleri de devamlı yeni 
mevziler kazanmakta ve tüm bu etkinlikler 
çevresinde, .hiç de yabana atılamayacak bir 
ekonomik hareketlilik gözlenmekte.

Özürlüler ne istiyor?
-1975 sayılı yasanın 25. maddesine istinaden 

‘yüzde 2 oranında sakat çalıştırılacak' hükmünün 
değiştirilmesi. Cezaların caydırıcı olması.

- Eğitim düzeyinin yüzde 3'ten yukarılara çıkarıl
ması.

- Ortopedik özürlüler için imar planı düzen
lenerek, fiziksel engelli özürlülerin kullanabileceği 
duruma getirilmeli. Mimari engellerin kaldırılması.-

-Sağlık problemlerini giderilmesi.

Milli Eğitim’deki yolsuzlukları araştıran komisyon 
kararını'açıkladı:

‘iddialar
asdsız’

Gemlik İlçe Milli Eğtim Müdürü Erol Ateşli hakkında 
yapılan yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını araştıran 
komisyon, iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

Bir süre önce, Eğitim-Sen Sendikası Gemlik Şube eski 
Başkanı Abdullah Çelik tarafından öne sürülen iddi
alarda İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol A'teşli’nin makam 
odasının donanımı; dergi satışlarından elde edilen 
satışlardan alınan payların Milli Eğitimin aracının 
onarımında kullanıldığı, spor kollarınca toplanan pa 
raların ve kantin paralarının usulsüz kullanıldığ iddia 
edilmişti.

İddiaların basında yer alması üzerine Gemlik 
Kaymakamı Orhan İşın, Milli Eğitim'Şube Müdürü, Vergi 
Dairesi ve Emniyet Müdürlüğünden görevlilerden 
oluşan komisyon iddialar üzerine inceleme yaparak 
hazırladıkları raporu Kaymakam Işın'a sundular.

Raporda İlçe Milli Eğitim Müdürünün usulsüzlük yap
madığı, harcamalarda suistimalin görülmediği , yol 
suzîuğun yapılmadığı bildirildi.

runcû fflOSİLYA 
7E Ahşap s’anAYi

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
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SERBEST 
KÜRSÜ

CUMHURİYET

Türkiye Cumhuriyeti ve demokrasinin gençliği nedeniyle, bir çok kez siyasilerin 
"yaşı bakımından cezai ehliyeti olmadığı” hatalar içine düşmesini hoşgörülü 
karşıladık. Ama hatalarının cezasını hep velileri _ halk_6dedi. Ancak artık bugün, 
73 yaşındaki bu rejimin, hatalara tahammülü yoktur. Ve hata sahipleri « cezai 
ehliyete haiz «dirler. Onların cezalarını velilerinin ödemesi düşünülemez bile. 
. Artık , rejim üzerinde hukuki tartışma açmanın ve gelinen yol ayrımında yön 

belirlemenin zamanıdır.
Cumhuriyet, halkın seçtiği temsilciler aracılığı ile yönetime katıldığı bir devlet 

biçimidir. Latince karşılığı «respublica» Romalılar tarafından kullanılmıştır. Ve 
« halkın çıkarları» anlamına gelir. Halk, kendi çıkarlarını • savunacak, 
koruyacak,ve kollayacak temsilcilerini devlet yönetimine getirir. Bu rejimde, 
egemenlik bir kişinin ya da kişilerin, değil, ulusun sayılır.

Yunanda “halk1 anlamında ' Demos' ve 'erk' anlamında ’kratos' 
sözcüklerinden oluşturulan demokrasi ise, halkın bizzat yönetime katıldığı bir 
siyasal rejimdir. Demokrasi, yanlızca monarşi gibi kişi egemenliğindeki gibi değil, 
aristokrasi gibi sınıf egemenliğindeki siyasal rejimlere de karşıttır. Siyasal 
bakımdan tam bir eşitlik içinde tüm yurttaşların ve sınıfların yönetime 
katılmalarını öngörür. ‘Temsilci aracılar' değil, doğrudan temsil üzerine 
biçimlenir.

Cumhuriyet, tek başına bir- anlam ifade etmez. Demokrasi de öyle . 
Birbirlerinin tamamlayıcısı, .bütünleştiricidirler. Bu, devlet yönetiminin siyasal 
rejimle birleşmesinin tanrılaşmasının belirleyicisidir. Var olan nice' 'meşruti 
krallıklarda' demokrasiden söz- edilip cumhuriyetin izine rastlanmadığı, gibi, 
cumhuriyet yönetimine sahip ama totaliter rejimle yönetilen devletlerde de 
demokrasinin izine rastlanmaz. Birbirini tümleyememiş'devlet ve siyasal yönetim 
biçimlerine sahip bu tür örneklerde, her zaman aksayan hukuksal yanlar bulunur, 
tartışmaları yüzyıllardan bu yana sürer gider. Ama somut gerçek şudur ki, 
demokrasi, gelişmesinin belli bir aşamasında cumhuriyetle tümleşir ve. sarsılmaz 
bir sistem olur. Aksi gelişmeler hep anarşiye kesilir, terörle son bulur.

Cumhuriyetin demokrasiyle tümleşmesinin önde gelen etmeni .toplumsal 
kurumlaşmanın yapılandırılmasıdır. Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşunu hemen 
izleyen süreçte, Atatürk'ün hızla kurumlaşmaya eğilmesinin erdemi de 
buradadır. Kurumlaşma aynı zamanda tepki biçimlenmesi ve bu yolla da 
sürekli değişim ivmesi taşıyacağından, Genç Cumhuriyeti'in demokratik 
dönüşümünün alt yapısı olmaktadır.

Böyle olduğu için de Atatürk ‘ Cumhuriyeti takviye ve tarsin ile beraber fikri 
ve içtimai inkılapta ve medeniyet ve teceddüt yolunda’ olunması gereğinin 
altını çizmiştir 1924 Trabzon konuşmasında. Ve büyük Nutuk'unda eklemiştir ki 
‘Meclislerle idare olunan memleketlerde de, muhlik cihet, bazı mebusların... 
satın alınmış olmalarıdır... Bunun için millet, vekillerini ihtihap ederken, çok 
dikkatli ve kıskanç olmalıdır.'

.Türkiye de .mevcut milletvekili önseçim ve seçim yasalarıyla, halkın kendini 
doğrudan yönetecek temsilciler seçmesi olası değildir. Ancak, temsilci aracılar 
seçebilmektir. Bu da demokrasiye cumhuriyet yönetiminden soyutlamakta ' fikri 
ve içtimai inkılab yolunda’ olmayan ve ' satın alınmış olmaları' olası.' mebus' 
ların egemenliğinde bir sisteme koşullanmaktadır ülkemizi.

Hukuk sistemi artık iflas noktasına gelmiştir. Tüm normlaf anlamsızlaşmıştır, 
Mevcut yasalar müthiş bir yetersizlik ve şiddetli bir kaos yaratmaktadır. Hukukun 
sistemsel olarak yeniden normlarına kavuşturulması, tüm yasaların yeniden 
düzenlenmesi şarttır. Yoksa hukuksal bir sistem olan demokrasi tamamen 
sistem dışı güçlerin denetimine girecek, cumhuriyet yönetimi bile tartışılır 
olacaktır.

Yurttaşlar sistemden sorumlu olmadıkları sürece özgür değildirler. Sorumluluk 
dört ya da beş yılda bir sandığa oy atmak demek değildir. Sistemi denetleyecek 
kurum ve kuruluşlarda etkinleirryek demektir. Kitlesel örgütlerin parmakla 
sayılacak denli az ve edilgin olduğu sistemler, demokrasiye kapılarını sıkıca, 
kapalı tutan sistemlerdir. Ne ki, yurttaş özgürlüğünün kısıtlandığı oranda sistemin 
süreklililği de kısıtlanır. Nicel katılımın düşüklüğüne koşut olarak yasama ve 
yürütmenin niteliği de düşer. Ulusal temsilin aksaklıklarını düzeltmeksizin yasama 
ve yürütme kuvvetlerinin zaaflarını gidermek de olası değildir.

Anayasal yap-bozlarla birlikte Türk siyasal sistemi benimsediği ilkelerden o 
denli uzaklaşmıştır ve hukuksal normlara o denl içok eğilimler arasında öyle 
kenara itilmiştir ki, bu ülkede,- kurum ve kuruluşları tarif etmek olanaksızlaşmıştır. 
Buna bağdaşık olarak, yasama'organı öyle yavaş ve ağır işlemektedir ki 
iletişimin gündelik yaşam gereklerinin bile dışına düşmüştür. Yasamaya karşı 
sorumlu yürütme organı ise içinden çıktığı kurumdan bile çok daha ağır ve 
hantal işlemektedir. Güçler dengesinin karma karışık durumda kimi kez medya, 
organlarının tüm gücü elde tutma yeltenişleri bile ğörünebilmektedir. Hükümet 
kuran, hükümet deviren, yasama gücünün eğilim dengelerinin ve oy oranlarını 
saptayan bir medya, toplumsal ve ulusal sorunlara değil, ardındaki belli bir 
azınlığın karmaşadan umdukları kar eğilimlerini yansıtmaktadır yanlızca.

Artık -geçmişte hep yapıldığı Ve başarılamadığı gibi- partilere, kişilere, 
kurumlara değil, sisteme tepki vermenin ve sistemi yargılamanın zamanıdır. 
Çünkü sistemsel olarak ' selefin ve ‘halefin olmadığı bir kör noktaya çekilmiştir 
ülkemiz. Gerçi son yıllarda yeniden yapılanma önerileri tek tük düyulmaktaclır 
ama, bunlar, çok cılız ve hedefsiz önermeler olmaktan öteye gidememektedir.

Oysa, üretim ilişkileri ile sosyal sınıflar arasındaki etkileşim dengeleri bir kez 
değişti mi, artık yepyeni hukuksal ölçütler belirlemenin zamanıdır. Türkiye bu 
zamanlamada, eh az yirmi yıllık bir erteleme içindedir ki, yetersizlikler artık sistemi 
yürümez kılmıştır.

Anayasanın ve yasaların radikal düzenlemesi olmaksızın, evrensel 
demokrasinin bir ‘Türkiye örneği’ asla olamaz. Olsa olsa, bugünkü kurumsal 
anarşi olur. Bu da,derhokrasinin, algılama düzeyinde bile, törpülenip çözülme, 
dağılma ve bölünmelerin oluşturucu öğesi olur.

Güneydoğu sorunu sosyal ve ekonomik onanma tabi tutulabilirdi. Ancak, 
birden kangrene //e Kürt sorununa dönüşmesi işte bu kurumsal anarşi ile 
mümkün olmuştur. 12 Eylül sürecinde demokratik istemler, merkez sağ ve sol 
tepkiler sürüp gitmişken, Radikal İslam ve Kürt hareketleri tepkisiz - ve hatta 
uyumlu- durmuşlardır. Çünkü 12 Eylül'ün Anayasal ve yasal düzenlemelerinin 
demokrasiye değil kurumsal anarşiye dayanak olacağını ve bunun da ulusal 
çözülme, dağılma ve bölünmeye yarayacağını sezmişler, süreci hızlandırmak 
çin - tepki vermek bir yana- destek bile olmuşlardır. 12 Eylül, bu güçlerin 
Ekmeğine yağ sürmüştür.' Devletin dışına çıkarılmış biir devlet, kendi normlarıyla 
değil, al-sat-kar et normlarıyla, hukuki, sosyal ve siyasal normları - dolayısıyla 
demokrasiyi - önemsememiş, onunla tümleşmeyi var saymamıştır bile.

Halkın kendilerine yüklediği çıkarlarını savunma, koruma ve kollama görevini, 
listemin ittikleri karmaşa içinde karşılaştıkları her zorlama sürecinde Silahlı 
(uvvetler’in omuzuna yükleyip kendi cezai sorumluluklarından sıyrılan siyasll 
emsilcilere hoşgörü göstermek artık,olası değildir. Bu noktada bilinmesi gereken 
>ir diğer ve önemli saptama Atatürk Cumhuriyetini de, demokratik sistemi de 
lerşeve karşın savunacakların, bugün dünden daha bilinçli, güçlü ve kararlı 
ılduklandır.

Bahsedilen sosyal' piyasa ekono 
misinin tarifi biraz da; KIT'lerin zararı 
karşısında, daha çok devletçi bir 
gelenekten gelmenin ve KIT 
çalışanlarının "oy potansiyeli" olarak 
görülmesinin yarattığı .. bir 
çözüm(süzlük) izlenimini vermektedir.

Siyasal İslama karşı oldukça radikal 
tavır alan CHP, "laik devlet 
güvencesTnin odağına yine kendini 
koymaktadır.

' Laikliğin nihai amacını açıklarken; 
"inanç dünyasının sivil topluma 
devredilmesidir. Geçiş sürecinde, 
Diyanet İşleri Başkanlığı, İslam inancı 
kapsamındaki tüm gruplara eşit 
davranmalıdır" diyerek, Alevi 
Cemaatine açık mesajlar vermekte, 
ama bu işin nasıl olacağına ilişkin 
somut proje sunmamaktadır.

"Laiklik, bir ayrışmıştık değil, iç 
barış ve özgürleşmedir." gibi ifadeler 
kullanmakta, ancak mevcut tarikat ve 
cemaatlerin bu derece toplumda 
egemen olduğu bu süreçte, nasıl bir 
uzlaşma/uzlaşmazlık olacağına net 
bir politika ile tarif edememektedir.

Parti içi demokrasinin varlığı çok 
somut olarak söylenememesine 
karşılık, müsammahalı bir özelliği 
olduğu, “ön seçim" kuralına zaman

zaman riayet ettiği/ gruplar ya da ' 
kişiler arası çelişkilerin DSP'de olduğu 1 
gibi "ihraç"la sonuçlanmadığı bir 1 
örgütlenme anlayışına sahip olan ' 
CHP'nin "global ve ulusal konjektürün 
elvermesi dışında, bu koşullarda kısa 
vadede % 10’lar düzeyinde
gezineceği" tesbiti herkesçe 1
yapılmaktadır.

Türkiyeli Sosyal Demokrasi veya; 
Demokratik Sol'un kronolojik gelişimini;® 
ve mevcut durgmunu incelediğimizi 
bu yazı dizimizde , sonuç olarak!, 
muhafazakarlar ve liberaller ile 
sosyalistler arasında, dengeleyici ve 
uçlara kaymayı engelleyici bir 
tampon görevi gören sosyali 
demokrasinin, bu tarihi işlevi bitmiş,! 
homojen topluma göre 
düşünulebilen modeller' yerine,'.’ 
küçülen dünyada heterojeni 
topluluklar olarak yaşamak isteyen 
insanlara çözüm arayışları başlamıştır

Kısmen.de olsa, Kemalizm ve! 
popülizmden gelen merkez olma 
özelliğini de merkez sağ partilere 
kaptıran Sosyal Demokratlar, 
ülkemizdeki mevcut politika 
(sızlık)la rıyla toplumu dönüştü rmeyi ve 
birarada tutmayı düşünüyorlarsa 
"hayal bile kuramıyorlar" demektir!..
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GEMLİK İCRA DAİRESİ
Dosya No : 996/103. T

GAYRİMENKULUN AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Satılmasına kaıaı verilen gayiımenkuıuı। c<ı.0. aa^a.. —»«ji. .
Gemlik Tapu Sicilinin Hamidiye Mahallesi Hanarkası Mevkiinde kain 268.54 ı

metrekare miktarındaki arsa vasıflı 31 paft, 115 ada ve 3 parselde kayıtlı! 
Gemlik Fen İşlerine göre 2 nolu parsel ile-tevbitedilerek geri kalan kısmına 5 
katlı inşaat izni verileceğini, ticari alanlardakaldığı, oktopark isteğe bağlı olarak 
kendi içinde faydalanacağının

Bu durum itibariyle taşınmazın tamamı 10.000.000.000.- (On milyar) TL
civarında bilirkişi tarafından takdir edildiği, taşınmaz açık arttırma suretiyle'.-1 
satışa çıkarılmıştır .

1- Satış 10.1.1997 cuma günü saat 14.00 - 14.20 arası Gemlik İcra i J 

Müdürlüğü’nde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen i I 
kıymetin %75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış I 

masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en 
çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 20.01.1997 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 aliciyi | 

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

haklarını hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile 
onbeş gün, içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu I 
sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4. Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas' 
Kanunu'nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki 
farktan ve % 30 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet -
kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. KDV alıcıya aittir.

5- Şartname,- ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık 
olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir ör neği gönderilebilir

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

(lc.lf.K.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Auduru

UNUTULMUŞ ADAM
Sen unutulmuş bir adamsın
Şu yarım milyonluk şehirde
Gençliğini bir deli rüzgar götürmüş 
Ümitlerin kimbilir, nerde
Hangi sevgilinin kollarında kalmış

Sen çok gezmiş, çok görmüş 
Şimdi alabildiğine yalnız adam 
Hatıralar bir eski şarkıdır dudaklarında 
Söylemek istersin, söyleyemezsin 
Kahreder kahreder seni zaman 
Bu şehrin aşina sokaklarında

Seni tozlu aynalarda tanıdım 
Saçların alnına düşmüştü, tel tel 
Gözlerin göz olduğundan habersizdi 
Kederliydin sonbahar akşamları gibi 
Ve sonbahar akşamları kadar güzel

Ölesiye ağlamak istiyordun
Bilmediğin birşey değildi ağlamak 
Kederinin ağırlığınca sarhoştun 
Hayallerinin genişliğince 
Dünyadan uzak

Yorgun ellerin ceplerindeydi 
Varlığından utanırcasına saklı 
Ellerin ki bir keman kadar hassas 
Bir şarkı gibi dokunaklı

Sen unutulmuş bir adamsın 
Anlaşılmamış şiirlerim gibi 
Bütün güzelliğiyle unutulmuş 
Şiirlerim ki; yalnızlığa benzer 
Öylesine mahzun, öylesine kahrolmuş!..

BENİ UNUTMA
Birgün gelir de unuturmuş insan
En sevdiği hatıraları bile
Bari sen het gece yorgun sesiyle
Saat onikiyi vurduğu zaman
Beni unutma

Çünkü ben her gece o saatlerde
Seni yaşar ve seni düşünürüm 
Hayal içinde perişan yürürüm 
Sen de karanlığın sustuğu yerde 
Beni unutma

O saatlerde serpilir gülüşüm 
Biravuç su gibi içime, ey yar 
Senin de başında o çılgın rüzgar 
Deli deli eslverirse birgün 
Beni unutma

Ben ayağımda çarık, elimde asa 
Senin içjn şu yollara düşmüşüm 
Senelerce sonra sana dönüşüm 
Bir mahşer gününe de rastlaşa 
Beni unutma

Hala buruyorsa yeşil elbisen
Onu bir gün yalnız benim için giy 
Saksındaki pembe karanfilde çiğ
Ve bahçende yorgun bir kuş görürsen 
Beni unutma

Büyük acılarla tutuştuğum gün 
Çok uzaklarda da olsan yine gel 
Bu ölürcesine sevdiğine gel
Ne olur Tanrıya kavuştuğum gün 
Beni unutma.

“YENİ BİR TARTIŞMA KONUSU”
Toplumumuz, son yıllardaki tartışmalar

dan yorgun düştü.
-Güneydoğu'daki terör için, çözüm yplları 

konuşuluyor.
Bu konu, yıllardır, politikacılar, İş dünyası 

ve bürokratlar tarafından tartışılıyor.
Televizyonda bu konuda, görüş bildiren 

yetkililer hep ekonomik çözümden yana, 
olduklarını söylüyorlar.

Ama... Elle tutulan, gözle görülen bir 
ekonomik önlem, alındığını göremiyoruz.

Halkın Batı illerine olan göçü, önlenemi 
yor.

Ve.. Askeri önlemler devam edip, gidiyor.
-Bir ikinci tartışma konusu, laiklik,anti- 

laiklik.
Aslında terör sorununu ve ekonomik 

sorunları yaşayan halkımız için, bir ilave ve 
gereksiz tartışma konusudur, bu laiklik kav
gası.

Kavganın bir ucunda, fanatik İslamcılar. 
Diğer ucunda ise, aydınların bir kesimi, 
Türkiye'nin belki de, yüzde sekseni, bu 

gereksiz ve anlamsız tartışmanın, ne zaman 
biteceğini bekliyor.

Bir yanda , modern giyimli ve başörtülü 
iki üniversiteli genç kız, Bursa sokaklarında 
birlikte gezerken, diğer tarafta, başörtüsünü 
bu ülkenin en önemli sorunu olarak, sürekli 
vitrinde, tutmak isteyenler var.

-Bir de, hem içerden, hem de dışardan 
sünni-alevi tartışmasını kaşıyanlar var.

-Son haftalarda, bu tartışmalar içersinde, 
eski "ülkücüler” de yerini aldı.

Geçmişte hükümetler tarafından kul
lanılan, daha sonra yasa dışı işlere de 
bulaşan bu gençler, “vatansever" mi yoksa, 
“mafya" mı diye tartışılıyor. ■

Bu konuyu, kötü niyetle kaşıyanlar, tartış - 
mayı gergin bir ortama sürükleyenler, çok 
yanlış yapıyorlar.

Bu olay, yanlış bir kulvara sürüklenirse, 
1970’li yıllarda, öğrenciler arasında yaşanan 
gerginlik, şimdi halkın, önemli bir kesimi, 
arasında yaşanır.

Çünkü o dönemin gençleri, bugün 
toplumun her kesiminde, aktif bir biçimde 
yer almışlar.

Olayları, kavga ederek çözmek mümkün 
değildir.

Herkesin benzer görüşte olması da şart 
değildir.

Önemli olan, problemleri çoğaltmak ye 
rine, en önemsizlerden başlayarak, azalt
maktır.

Bu dönemde liderlere ve medyaya 
büyük iş düşüyor.

Artık sağduyumuzu kullanma zamanı 
gelmiştir.

KABADAYI
Temel, böbürlene böbürlene, 

karşısındakine anlatıyordu.
“Bizim memleçette üç kaba

dayı vardur...”
“Kimdir bunlar?"
“Biri emicemin oğll, biri 

dayımın oğlidir. Diğerini demem.

Karşısındaki, gülümseyerek 
ilave etmiş:

"Diğeri de sakın sen 
olmayasın?”

“Uy gözünü sevdiğum. Nasul 
da blldun. Yoksa gözlerimden mi 
tanidun?"

Son yıllarda, polis teşkilatının, 
başına tayin edilen yetkililer, 
ülkemizde mafyanın olmadığını, 
söyleyerek işe başlıyorlar.

Organizebir mafyanın 
olmadığını, üç-beş çapulcunun, 
olabileceğini ifade ediyorlar.

Ama.. Güvenlik güçlerinin, 
içine bile sızan çeteler, 
"tesadüfen bile olsa" yavaş 
yavaş gün ışığına, çıkmaya 
başladılar.

Temel gibi kabadayılar ise,' 
her yerde boy gösteriyor.

Yani hem demokrasiyi, hem 
de kabadayılığı, birlikte yaşa
maya çalışıyoruz.

Ama.. Bir gerçek var. Onu da 
ifade edelim.

“En büyük kabadayılık, 
efendiliktir.”

Sözlü - Yorum

İnsanlar başaklara benzer, 
İçleri doldukça, başları eğilir. 

"MONTAİGNE"

Kafası bilgi ile dolu, kültürlü insan
lar, mütevazi olurlar. Başları eğiktir.

O KADAR; Lüks lokantaydı ki, gar
sonlar yemeklerin adını söylerken, 
“imam bayıldı” yerine, “imam 
efendi fenalık geçirdi”, diyorlardı.

BİR SAĞLIK ÖYKÜSÜ
Siz ne dersiniz, bilemem ama...
Ben eğitim ve sağlıkta yapılmak iste
nilen, özelleştirme uygulamalarına, 
hala ısınamadım.
Nüfusunun % 70'1, otuzbeş yaşın altın
da olan bir toplum için, eğitim ve sağlık 
hizmetlerinin, ne kadar önemli olduğu 
ortada.
Devlet bu iki hizmeti de, mutlaka 
desteklemeli ve bütçede eğitim ve 
sağlık için büyük pay ayırılmah.
Hele , sağlık hizmetleri çokönemli.
Bir arkadaşım var. Köpeğini beslerken 
elini kaptırıyor.
Yara önemli değil ama.. Kuduz mesele
si var. Hemen, aşı yaptırmaya karar 
yeri yor. Arabaya atlıyor. Doğru Uludağ 
Üniversitesine. Üniversitenin Tıp 
Fakültesi yetkilisi, "burada bu aşının 
yapılmadığını”, söylüyor. “Devlet 
Hastanesine gitmesini” öneri yor.
Bizim arkadaşDevlet Hastanesine 
geliyor. Yetkiliye çıkıyor. Durumu 
anlatıyor. Yetkili “ellerinde, kuduz aşısı 
olmadığını” söylüyor.
“Peki ne yapacağız diyor” bizim 
arkadaş.
“Eczaneden alın, aşınızı yapalım” di 
yorlar. Hemen eczaneye koşuyorlar. 
A.. O da ne. Eczanede, kuduz aşısı 
olmadığı anlaşıhşor.
Bu haber üzerine, tam bir “ŞOK” 
yaşanıyor.
Arkadaşımız, öyle sıradan biri değil.
İnşaat Mühendisi, bir kola fabrikası 
müdürü. Ailesinde Bursa Belediye 
Başkanılığı ve Milletvekilliği yapmış kişi 
ler var.
Hemen İl Sağlık Müdürlüğünü arıyor. 
Durumu anlatıyor. Müdür Bey, beş 
dakika sonra tekrar arayacağını 
söylüyor. Az sonra arıyor ve Devlet 
Hastanesine aşı olmak için , gitmesini 
söylüyor.
Hani şu “kuduz aşısı yok denilen” 
Devlet Hastanesine.
Neyse uzatmayayım. Arkadaşım aşısını 
oluyor. Ama.. Daha önce, yok denilen 
kuduz aşısının, nasıl birdenbire ortaya 
çıktığımda sormadan, edemiyor. 
Hastanedeki yetkili uzman, asgari bir 
stok seviyesinde, aşı olduğunu, bunu 
düşürmemek için yok denildiğini 
söylüyor.
Velhasıl... Bu cevap ne arkadaşımızı ne 
de bizi tatmin etmiyor, tabi.
Ya.. Meramını anlatamayan ve belli 
çizgide olmayan, sıradan bir vatan
daşın durumu ne olacaktı.
Bunu bilmek, zor değil ki.
Belki de, kuduz olacaktı._____________

Okul öncesi eğitim
Çocuklar önce aile 

çevresi içinde eğitilirken 
çocuğun büyümesi ve 
gelişmesi ile birlikte bu 
çevre genişler. Anne, 
baba ile olan yakın iletişim,. 
yerini yavaş yavaş diğer 
akrabalara, ’ yaşıtlara, 
arkadaşlarına ve okula 
bırakır. Giderek bu çember

genişler ve çocuğu yavaş 
yavaş' tüm toplumla temas 
haline getirir.

Bundan çıkarılacak 
sonuç şudur; Hiçbir 
çocuğun eğitimi yalnızca 
anne babası tarafından 
gerçekleştirilemez. Eğitim 
dediğimiz olay doğumdar 
başlayarak devam eden

bir süreçtir.Davranışların 
şekillenmesinde anne 
baba kadar diğer insan
ların da rolü olduğu unutul
mamalıdır.

Bilim ve teknolojideki 
yenilik ve gelişmelere ayak 
uydurabilmek, birey-aile- 
toplum üçgenindeki ilişki
leri yeniden gözden

geçirebilmek, köylerden 
şehirlere göçlerle birlikte 
oluşan yeni yapıları ve 
çarpıklıkları giderebilmek 
ve endüstrileşmenin 
getirdiği yeni tip aile 
yapısına, kadının çalışma 
hayatına aktif katılımıyla 
birlikte ortaya çıkan çocuk 
bakımı problemine çözüm

ler getirebilmek ancak yeni 
eğitim yollan bulunması 
gerekliliğini ortaya koymuş
tur.

Çocuğun ilköğretim- 
öğretim basamağı olan 
ilkokula başlamasından 
önce bir okul öncesi eğitim 
kurumuna devam 
etmesinin birçok yararı 
vardır. Bu kurumlar 
toplumun altyapısın oluştu - 
rarak karşılıklı saygı, pay
laşım,. iş bölümü, sorumlu - 
luk, toplum yaşamını ve 
sosyal çevre oluşturma 
açısından çocuğu gele
ceğe güvenli bir ortamda 
hazırlar. Kültür ve eğitim 
düzeyi bu temel üzerine 
kurulan aydın bir toplum 
yaratılmasına öncü olurlar. 
Diğer bir deyişle okul öncesi 
eğitim, çocuğa ve aileye 
birço.k yararlar sağlamak
tadır. Bunlardan bazıları';

1- Çocuğun yaşıtlarıyla 
biraraya gelerek oyun gru
plarına katılma ihtiyacını 
karşılar.

2- Uyarıcı, zengin çevre 
yoluyla zihinsel gelişimi 
desteklenir.

3- Yaşadığı toplumun ' 
kül|ürel değerlerini 
özümsemesine yardımcı 
olur..»
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DÜYURU
Vekaletname

İstanbul Gayrettepe, Yıldız Posta Cad. 
Dedeman Ticaret Merkezi No. 52 K. 5 mukim 
ÇGS SİGORTA A.Ş. İle BAKTAT GIDA SANAYİ 
VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ arasında 
akdedilmiş olan Acentelik Sözleşmesi 
hükümleriyle, sigortacılık İle İlgili yürürlükteki 
kanun, kararname ve yönetmenlikleri 
çerçevesinde hareket etmek üzere,

’ EGS SİGORTÂ'nın belirlIyeceğl limitler, 
dahilinde ve yürürlükteki tarife hükümleri 
çerçevesinde olmak üzere; Yangın, Nakliyat 
ve Kaza, Mühendislik, Nakliyat-Tekne 
branşlarında atacağı teklifleri :EGŞ 
SİGORTA'ya götürmeye Zorunlu Mali 
Sorumluluk (Trafik) sigortası poliçelerini tek 
başına kabul etmeye ve primlerini tahsile, 
sigortalılar tarafından bildirilen hasar 
ihbarını Şirkete intikale^ zararın artmasını 
önleyici her türlü tedbiri almaya, hasarın şir
ketçe tayin edilecek eksperlere tespit etti 
rilmesine YETKİLİ olmak üzere aşağıda 
ikametgahı bulunan, BAKTAT GIDA SANAYİ 
VETÎCARET LİMİDET ŞİRKETİ'ni Vekil tayin 
ediyoruz.

EGS SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
serdar Tufan mete besener
Genel Müd. MV. Genel Müdür-

ELEMAN ARANIYOR

Sağlık hizmeti 
harcamaları 
artıyor

. Günümüzde bütün 
ülkelerde, özelliklede 

.sanayileşmiş ülkelerde- 
sağlık harcamdlarınip 
giderek yüksek oranlarda 
arttığı, bu artışın da 
zaman zaman gayri safi 
ulusal gelirlerin artışından 
daha f az la. ol a b i I d iği 
belirtildi.

Yalnızca hastalıkların 
neden olduğu ekonomik 
yüklerin1 gerçek ifadesinin 
sadece sağlık harca
malarındaki artışlarla 
sınırlı kalmadığı, erken 
ölümlerin, sakatlıkicıtfh ve 
hastalı kların üretim 
açısından yarâttığı ka 
yıplatın da hesabd katıl
ması gerektiği hatırlatıldı.

Sağlık harcamaların
da hastanın çektiği üzün
tü.^sıkıntı veacıların 
m a I i y etin i n’d ü o Yd h.i n. 
hiçbiryerindeçıkartıla- 
madığınadikkatiçeken 
yetkililer, sağlık harca-, 
malarının sağlık sektörünü 
ilgilendiren, kısm’ının 
dolaysız maliyetleri,: üre
timde meydana gelep 
harcamaların ise dolaylı 
maliyetleri ifade, ettiğini 
kaydettiler.

“Kart yapımında mükemmeli arayın”
O Fatura Kartı O Üye Kartı O Kulüp Kartı

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

"Çağı yakalayan Üretim"

i Yalova'nın i 
filçeroiıin belde 
hdkwo,ı®Kesio
tI bağlara
ı Geçen hono 
t Meclisi, üç koyri 

■ bağlanması içir 
I görüşerek ohirr 

■ prosedürün tama 
başladı.

* Firmamızda pazarlamacı 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

DUYURU
•Türk Kadınına’Seçme ve Seçilme-Ödkkının 

Büyü k önderimiz Atatürk ta rafından
verilişinin 62. yıldönÜ/FiÜ,.^ 

nedeniyle 5 Aralık 1995 Perşembe gunu 
saat 14,oo de Dernek Lokalinde konuyla 

. ilgili- toplantı düzenlenmişimi
Tüm Gemlik Halkı töplaritımızadavetlidir..

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ 
GEMLİKŞU BESİ

ANADOLU SİGORTA A.Ş. I AtaıetANAHTAR TESLİMİ KASKO’DAN FAYDALANIN
- Evrak takibi yok - Para ödeme yok.JR 

/üzdeyüz hasar ödeme - Anlaşmalı oto servislerimize': I 
müracatınız yeterli

GcniS* 3İLGİ /e FiYATL Aî^iITIi a ÎÇÎP “eLEFO 
nünüz ı'ETEİV.!

NUMAN SİGORTA LTD.ŞTİ.I 
Numan Dursun TAM YETKİLİ,ACEN.| 
tel : (0.224) 5130234 Fax : (0.224)5141148 |

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

ıfcl
t Geçtiğimiz yıl
Mahallesinde 
gideıken atlasındı 
edien'bir kişi tan 

|nmiatak öldûrülı 
S şahanesi sahibi 

tarfı kiralık kal 
Mteekten tutuk 
ın&net Hazei iç

199? yılı yaklaşıyor! . J
Türkiye’nin en kaliteli duvar takvimleri 
ve eşantiyonlarını sîzler için sunuyoruz

Gelin görüşelim
Telefon edin biz gelelim

KGKJ EZ OJSET
Matbaacılık-Yay incilik-Reklamcılık ve Tanıtım Hizmetleri

Gazhane Cad. Fikret Oto Elektrik yanıNo : 51/A GEMLİK

Tel : 513 17 97 Fax : 513 35 95 j

leıı

! 'W4vtaı21gün 
."^yeniyılomeı 
gîefedüö Az

J’n,Q umudunu 
7’umkfaf.

pS
W ^5?



İCORFEZ OFSETTE
KAŞEDE VE MÜHÜRDE BEKLEME YOK 

Yarım saat içinde bilgisayar sistemi ve ka$e 
makinemizle kusursuz hizmet sunuyoruz.

Ayrıca kendinden mürekkepli, İthal otomatik kaşeler.

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

II Genel Meclisi toplantısında Kapaklı, Hayliye ve Sefeniye Köylerinin Gemlik’e bağlanması kabul edldii

Uç Köyyeniden
Gemlik’e bağlanıyor

Yalova'nın il yapılmasından sonra 
ilçemizin beldesi olan Armutlu'nun 
Yalova'nın ilçesi olması üzerine Selimiye, 
Hayriye ve Kapaklı köyleri de bu ilçeye 
bağlandı.

Geçen hafta toplanan il Genel 
Meclisi, üç köyün yeniden Gemlik'e 
bağlanması için yaptığı başvuruyu 
görüşerek olumlu buldu ve gerekli 
prosedürün tamamlanması için işlemlere 
başladı.

II Genel Meçlisi üyeşi ye DYP İlçe 
Başkanı Yüksel Yıldırım, Armutlu İlçesinin 
de Gemlik'e bağlanmak istediğini II 
Genel Meclisine yasal başvuru yapıldığı 
takdirde kendilerini toplantılarda 
destekleyeceklerini söyledi.

Selimiye, Hayriye ve Kapaklı köyleri 
kurulduklarından beri tüm ekonomik ve 
sosyal ilişkilerini Gemlik'le sürdürüyorlardı.

Haberi Sayfa 3'te

Bekir Doğu adlı şahsa 
bıçak zoruyla senet 
imzalattılar.

Dörtlü 
çete 
hapsi 
boyladı

Bekir Doğu adlı şahısa 
kuru sıkı tabanca, .ve 
bıçak zoruyla senet imza
latan Erkan Bıçakçı, Suat 
Erdeniz, Ali Altıner ve

Çiller, Kurşunlu Balıkçı
Barınağının temelini attı

DoğruYol Partisi 
Gene'l Başkanı, 
Başbakan Yardımcısı 
ve Dış İşleri Bakam Pr of. 
Dr. Tansu Çiller, hafta 
sonunda yaptığı Bursa 
çıkarmasında Kurşunlu 
Köyü Balıkçı Barınağının 
da temelini attı.

Bursa'da 4. saat 
kalan Başbakan 
Yardımcısı Çiller, kısa, 
gezisinde yıldırım hızıyla 
Kurşunlu ve Güzelyalı 
balıkçı barınaklarının

temellerini atarak halka 
hitap etti.

Buradan Bursa'ya 
geçen Tansu Çiller, 
Tic.aret ve Sanayi 
Odasında düzenlenen 
törene katıldı.

Vergi rekortmenler
ine plaket dağıtan 
Çiller, partililerle de kısa 
bir görüşme'yaptıktan 
sonra Sönmez Hava 
Yollarına ait özel bir 
uçakla Ankara'ya 
döndü.

Ahmet Uluay’ı öldürttüğü iddia
edilen Hazel için idam istendi

Geçtiğimiz yıl Kayhan 
Mahallesinde evine 
giderken arkasından takip 
edilen’bir kişi tarafından 
vurularak öldürülen' Elize 
Birahanesi sahibi Ahmet 
Uluay'ı kiralık katil tuturak 
öldürtmekten tutuklu bulu
nan Ahmet Hazel için savcı

idam isteminde bulundu.
Bursa İkinci Ağır Ceza 

Mahkemesinde yapılan 
duruşmaya azmettirmek 
suçundan yargılanan 
nakliyeci Ahmet Hazel'i 
savunmak için ünlü avukat 
Burhan Apaydı'ın katılması 

■ sürpriz olarak değerlendirildi.

Bilindiği gibi Burhan 
Apaydin bir süre Türkiye'nin 
gündemini elinde tutan 
Halis Toprak , ile Ayşe 
Toprak'ın boşanma 
davasında Halis Toprak'tan 
15 trilyon lira süper, tazminat 
almasıyla'tanınıyor.

Haberi Sayfa 3'te

Okan Bayramoğlu adlı 
şahıslar polis Tarafından 
suç aletleriyle yaka
landılar.

Bir süre önce polis yap
tığı aramada Erkan 
Bıçakçı adlı şahsın 
üzerinde dinamit lokumu 
bulmuş, Bıçakçı, yakalan 
masından sorumlu tuttuğu 
Bekir Doğu'dan yaptığı 
masraflara karşılık 500 
milyon lira istemiş, bunu 
alamayınca, kurusıkı 
tabanca ve bıçak zoruyla 
arkadaşlarının yardımıyla 
da Doğu'nuh üzerindeki 
paraları, gasp ettikten 
sonra senet imzalattı.

Haberi 3’te

Manastır

Atatürkçü Düşünce Derneğinde panel düzenlendi 

Kadınlara siyasi hakların 
verilişi kotlandı

Türk Kadınına siyasi 
haklarının verilişinin 62. 
yıldönümü ilçemizde dö 
düzenlenen törenlerle 
kutlandı.

5. Aralık günü Atatürk 
Anıtı önünde toplanan 
kadınlar kendilprine- 
siyasal hakları Batilı ülke 
lerden önce tanıyan

büyük kurtarıcıya saygı 
duruşundüa bulundular.

DYP Kadın Komisyonu 
ile Atatürkçü Düşünce 
Derneğinde de kadın
lara siyasal haklarının 
verilişi nedeniyle toplan
tılar ve paneller düzen
lendi.

Haberi Sayfa 3 ’te

HAFTAYA BAKIŞ
O Kadri ÇÜCEfc

Yeni yıla doğru
1996 yılını 21. gün sonra gerilerde bırakacağız.
Her yeni yıla girerken, insanlar, gelecek yıldan- 

güzel şeyler diler. Ama, zaman geçtikçe yaşadık - 
(arıyla, diledikleri arasında bir uçurumun olduğunu 
görür insanoğlu.

Sonra umudunu bir başka yıla, bir başka 
bahara saklar.

Hani Orhan Veli'nin dediği gibi:
“Umut fakirin ekmeği
Ye merriedim ye...” dizelerinde olduğu gibi...
İşte bizlerin yeniden umutlanacağı günlere yak

laşıyoruz.
Ancak, çevreme baktığımda, 1997 yılından 

fazlaca birşey bekleyenimiz yok gibi..
96 umduğunu veremedi insanımıza..
Siyasi çekişmeler yıl boyu sürdü gitti.
Merkez sdg liderlerle, merkez sol liderler birbirini 

I yemenin, birleşmekten daha önemli olduğunu 
bildikleri için yıl boyu birbirlerinin ayaklarının altına 
karpuz kabuğu koymaya çalıştılar.

Kimi birinin düşmesine güldü, kimi ötekinin...
Bakın hırgürleri hiç bitiyor mu?
Birbirlerinin açıklarını kapatmak ve iktidar 

olanaklarını paylaşmak için kurulan saçma sapan 
hükümetler dönemini yaşıyor Türkiye..

Hiçbir sorunumuza çare bulunamıyor.
Biz batılıyız derken, iktidarın yüzü suyu hürme

tine doğulu oluverlyoruz.
Enflasyon denen belayı -İktidara kim gelirse

I gelsin- başımızdan atamıyoruz.
Ve yeni biryıla daha airmenln heyecanını, 

umudunu yaşıyoruz.
Gelen yıl, giden yılı aratmasın demek, bence en 

doğrusu.
Savaşı olmayan bir dünyada, insanca yaşamak 

, en güzeli değil mİ?

ANAP’lı 
kadınlardan
Ata
Okuluna 
yardım

Anavatan Partisi Kadın 
Komisyonu, sosyal etkinlik
leri sürdürüyor.

Kadın Komisyonu 
geçtiğimiz günlerde 
ilçenin mağdur okulların
dan olan. Ataîlkokulu 
öğrencilerine çorap, 
önlük, yaka ve yiyecek 
yardımı yaptı.

Okulun pencerelerini 
demir parmaklıkta yap
tıran Anavatan'lı kadınlar, 
ayrıca1 Çocuk Haftası 
nedeniyle öğrencilere 
pasta, börek ve meyva- 
suyu dağıttılar.

Öğrencilere kırtasiye 
yardımı da yapan ANAP'lı 
kgdınlar, şehit ailelerini de 
ziyaret ettiler.

tretuvarları
tamamlanıyor

Gemlik Kumla
Yolunun Manastır
Mevkiinde yollanır 
kenarlarında bulunan 
tretuvarların.- yapımı 
Belediye Fen İşleri ekip
leri tarafından- 
sürdürülüyor.

Yayaların güvenli bir 
şekilde yürüyebilmeleri 
amacıyla Belediye'nin 
Manastır'daki atağı 
devam ediyor.

Haberi Sayfa 3 ’te

Miraç 
Kandili 
kutlandı

______ :__ Haberi Sayfa 3’te

“DSP, geçtiğimiz hafta 
tam bir kunduracı 
dükkanı gibiydi.

Yerine bakacak çırağı 
bile bulunmayan

Ecevit usta, 
kapıya kilidi vurup, 
seyahate çıkıverdi. 

İnşallah müşteri kaybetmez.
L. Evkuran

"Parti mi?
Kunduracı Dükkanı mı?' 
Necati Kartal'ın yazısı 
2. Sayfada

Türk Müziği 
Konseri 18 Aralık’ta

Gemlik Belediyesi 
.Sanat ve Kültür 
Derneği etkinliklerinde- 
nolan Türk Müziği kon
seri 18 Aralık'ta yapıla
cak.

Şef Erdinç Çelikköl 
yönetimindeyapdacak 
olan Türk Sanat Müziği 
.konseri iki bölümden 
oluşacak;

Birinci bölümde

ünlü bestecilerin eser
lerine yer verilirken, 
ikinci bölümde koro 
solistleri yine Türk 
Müziğinin tanınmış 
eserlerini seslendire
cekler.

1996-97 sezonunun 
ilk konseri bukez Milton 
Aile Gazinosunda 
yapılacak.-

Haberi Sayfa 3 ’te

TAŞIGEDİĞİNE
NE HAKLA..

AĞIZLARDA ISLAK BAKLA

SAKLA DA SAKLA

ATA ATA TAKLA

AKLA, AKLA!..

NE HAKLA?

İnan



10 Aralık 1996 Salı Gemlik KÖRFEZ Sayfa: 2

C* Tlyjr J7 7\JJCj 1^\JL .U JCLt 1

Yılmaz AKKILIÇ

yazı yorum
Necati Kartal

PARTİ Mİ? KUNDURACI DÜKKANI MI?

‘ Rüzgar Gibi Geçti!
Margaret Mitchell, Rüzgar Gibi 

Geçti adlı tek yapıtıyla ün kazanmış 
bir amerikalı romancı. Gençliğimde 
kitabını yutarak okumuş ve 
Ankara'daki «Büyük Sinema» da 
filmini izlemiştim. ViktonFleming'in 
yönettiği 1939 yapımı filmde, Clark 
Gable (Rhet Butler), Vivlen Leigh 
(Scarlett O'Hara), Olivia de 
Havilland gibi dönemin en gözde 
sinema yıldızları başrolleri pay
laşmışlardı.

Dört küsur saatlik bu filmin, sonra
ki yıllarda birbiri ardından çevrilen 
«süperprodiksiyon»lara esin kaynağı 
olduğu kabul edilir

Nereden nereye! Tansu Çiller 
Cumartesi günü Bursa'ya geldi ve o 
da yaklaşık dört saat kaldı. Yani bir 
bakıma «rüzgar gibi geçti» 
Bursa'dan...

Çiller'in son Bursa gezisiyle 
Mitchell'in romönından çevrilen 
filmin yaklaşık aynı sürelerde olması, 
nedense bende Rüzgar Gibi 
Geçf/’nin çapraşık olaylarını 
çağrıştırdı. Ansiklopedileri 
karıştırdım, Büyük Larousse'ta şöyle 
bir açıklama var romanın teması 
üzerine : «Amerika iç savaşı sırasın
da Güney'in tarihsel bir freksini 
çizen roman, bir ailenin parçalan
ması ile ulusal bir bölünmeyi 
simgeler.»

Bir yandan Çiller'in Bursa'da 
söylediklerini düşünür, bir yandan 
da Yılmaz'ın günlerden beri 
sürdürdüğü zikzaklı tutumun yarattığı 
ikircim içinde bocalarken, yıllar 
öncesine dönüverdim ve Rüzgar 
Gibi Geçtrnln Scarlett O'Hara'sıyla 
Rhett Butler'ı canlandı gözlerimin 
önünde?

Ürperdim!
Türkiye de sanki bir «aile içi 

kavga»yla bilinmeze doğru sürük
leniyor gibi geldi bana...

Çiller Bursa'da başlıca üç konu
da mesaj verdi:

1- Dış düşmanlarımızın yapa
madığını içeridekiler (Yani Mesut 
Yılmaz ve takımı) yapmaktadır.

2- Yılmaz ANAP'ı kazadaki hur
daya çevirdi. Böyle «oynaklık»la 
siyaset yapılmaz.

3- Bizim öyle arkamızda holding 
ler, onların önünde kalkan tuttukları 
«basın-masın» yok-yani, ‘basının 
canına ot tıkama' kararının kesin 
olduğunu söylüyor Çiller, -. Bir tek 
şeyimiz var: Halkın sevgisi.

Özcesi, Çiller'le Yılmaz arasında 
üç yıldan fazladır süregelen ve 1995 
seçimlerinden bu yana giderek şid
detini arttıran «aile içi kavga» artık 
kan davasına dönüşmüş durumda. 
Bu kavgada Yılmaz'ın ve ANAP'ın 
yanında yer aldığı savlanan «basın» 
a karşı bir tutum değişikliği, yumuşa
ma falan söz konusu değil, bu basın
la ‘savaş’a devam edilecek.

Anlaşıldığına göre Türkiye'nin 
Scarlett O'Harra'sıyla Rhet Butler'ı 
arasındaki çekişme , önümüzdeki 
günlerde daha da yoğunluk 
kazanacak. «Merkez Sağ»ın iki

siyasal partisi, liderleri arasındaki 
«uzlaşmaz çelişki» nedeniyle, ülkeyi 
«ehven-i şer»rin basamaklarından 
uzaklaştırıp belki de «felakete»- 
doğru sürükleyecekler!

Kaprisler uğruna...★★★
Oysa,»Susurluk rezaleti»yle ilgili 

zigzaglı tutumundan da belli oluyor 
ki, Yılmaz'la Çiller arasında, rejimi 
bazı çevrelerin «tasallutundan 
arındırma taleplerine yaklaşım 
bakımından pek bir farklılık yok!

Yılmaz da, iktidar koltuğuna otu
racak olursa, - önceki iktidarı döne
minde olduğu gibi- Türkiye 
Cumhuriyeti'ni « gladio»lartn, «kontr- 
gerrilla»ların kerameti’ kendinden 
menkul «yurtseverlik» anlayışından 
ve bunun neden olduğu «pislik»ten 
arındırma gibi bir iddianın sahibi 
görünmüyor!

Ya ne yapıyor?
.Ikınıp sıkınıyor, Çatlı'nın ve 

kendine yumruk atanların 
«ülkücülük»le bağlarını koparmaya 
çalışıyor.

Başka?
Çiller'i iktidardan uzaklaştırmak 

Yüce Divan'a gönderebilmek ve 
DYP'yi siyaset sahnesinden 
silebilmek için, kapalı kapıların 
ardında Erbakan'la el sıkışmaya 
kalkışıyor.

. Çiller'in vatansever ilan-ettiği 
«kurşun atanlar»!n, bilinçli veya bi 
linçsiz demokrasi düşmanları, 
kaatiller olduğunu söyleyebiliyor mu 
Yılmaz?

Hayır!..
Daha birkaç gün önce İstanbul 

Üniversitesi Hukuk Fakultesi'ni basan 
saldırganlar 80 öncesi senaryoları 
bir kez daha uygulamaya koyuyor
lar. Buna ne. Çiller'den, ne de 
Yılmaz'dan bir tepki, bir kınama var!

Saldırılarda vurulan genç diyor ki:
«Balgat katiiyamini yapan, 

Nazilerle, CİA ile işbirliği kuran, 
Gazi’de kahve tarayan, Fransa'da 
İsviçre’de eroinle yakalanıp hapis 
yatan kişi 'halk kahramanı’ ilan 
edilirse; üniversite kantininde sağa 
sdld ateş edip, elindeki satırı 
başımıza saplayan adam da gele
cekte ‘halk kahramanı'olmak. için 
yapar bunu. Umarım Ankara’daki 
(ve önceki, gün Bursa'daki) bayan, 
bu eyleminden dolayı kutlar, tebrik 
eder bu herifi!»

Oysa Türkiye hızla yeni bir kam
plaşmaya sürükleniyor.DYP Lideri, 
yolsuzluk suçlamaları altında 
ezilmişliğini, Hoca'nın latasının 
eteğine yapışmış, «aile içi kavga»yı 
tırmandırarak bastırmaya çalışıyor!

Yılmaz, demokrasiye yönelmiş 
ciddi tehlikeyi görmemezlikten gel
erek, «demokrasi havariliği»ne 
soyunuyor, o da Hoca'nın eteğine 
talip!

Evet, DYP Lideri önceki gün «rüz
gar gibi geçti»Bursa'dan...

Ve tıpkı romandaki gibi, Rhet 
Butler'e karş,ı Scarlett O'Hara'yı 
oynayarak,.,

“PARTİMİZ, SEYAHAT DOLAYISIYLA 
KAPALIDIR!”
Rahşan ve Bülent ECEVİT

Bu başlık benim değil, TEMPO der
gisinde "Kişisel Soru Önergesi" 
başlığyla yazı yazan köşe yazarların
dan Levent Evkuran'ın.

Sosyal Demokrasinin Evrimi yazı di 
zimizi yeni sonladığımız geçen 
sayımızdan sonra, bü konu üzerine 
birşey yazmayı düşünmüyo rdum.

Ancak, Bursa'da.bir iş yerinde 
Ecevit'in Ülkenin bu durumunda 
"Danimarka'ya halayına gidişi” 
konusunda yapılan eleştiriye "partisi
ni ve,G. Başkam'nı sorgulamaya dahi 
cesaret edemeyen” bir DSP'lihin 
"Göreceksiniz O adam Dani
marka’da bir inceleme yapmaya 
gitti; Yakında sonuçlarını açıklar (?)" 
şeklinde, acz içerisindeki açıklaması 
üzerine, Levent Evkuran'ın 
Tempo'daki yazısını da okuyunca,,, bu 
gerçeğe parmak basmak gereğini his
settim.

Önce Levent Evkuran'ın Tempo 
dergisindeki yazısından başlayayım.

Yoksul bir kunduracı ustasını ele 
alarak DSP'nin durumunu özetlemeye 
çalışan Evkuran, çıplacık bir gerçeğe 
parmak basıyor, bu yazısında.

'“Bir dükkanınız olduğunu varsayın. 
Bir kunduracı dükkanı örneğin. 
Mahalle eşrafı sizi tanır.(...) O dükkan 
kendi yağıyla kavrulup gider. İşleri 
büyütemediğiniz için he kalfanız olur, 
ne de size çay söyleyecek çırağınız: 
Öğle yemeğini mutlaka evjnizde yiye- 
ceksinizdir. O zaman dükkan kapısı-| 
na küçük bir kağıt yapıştırırsınız. 
ÖĞLE YEMEGİNDEYIM. GELECEĞİM."

"(...) ancak uzun süren aksilikler 
çıkınca.(.,;) O zaman kapıdaki kağıt 
değişir.

"Cenaze dolayısıyla kapalıyız.", 
“Hastalık dolayısıyla kapalıyız.", 
"SEYAHAT DOLAYISIYLA KAPALIYIZ." 
”(...)Geliriniz, dükkanınızın açık 

olduğu süreye bağlıdır. İnsanların, 
ihtiyaçlarını karşılamak için sizin 
yerinize başkalarına gitmesi tehlikesi 
vardır, kapalı kaldığınız süre zarfında. 
Böylesi bir durumla ilk kez karşılaşan 
esnafın bile yapacağı, acele çırak 
yetiştirmektir. En azından sabah 
dükkanı açıp, ustasının mazeretini 
gelene gidene söylemek adına."

Evkuran, bu tabloyu açtıktan 
sonra geliyor "Türk siyaset çarşısındaki 
dükkanlara."

“İşte DSP. Usta Danimarka’ya 
gidiyor. Kapı duvar oluyor.

"Seyahat dolayısıyla kapalıyız"
(...) Sanki şahıs partisi. Tamam 

anladık usta yok ama, peki içeride 
bir çırak da mı yok!?"

Ardından, DSP'li yöneticilere bir- 
gerçeği hatırlatan Evkuran "ders ver
mek bize düşmez" deyip, tevazu gös
terdiği bu yazısında "tek lider, mutlak 
lider tavrı içindeki DSP'nin, yönetici

lerinin de buna boyun eğen adam 
olduklarına tanıklık ettiğimiz bu 
Danimarka seyahatinden alınacak bir 
dolu ders var ki," diyerek aslında, 
önemli bir ders veriyor, DSP yöneticile 
rine.

Ardından 5 önemli soru soruyor, 
"merakına mucip."

1- DSP'de basından sorumlu genel 
başkan yardımcısı var mı?

2- DSP milletvekilleri kendi başları
na çeşitli olaylar üzerine,fikir beyan 
edebilirler mi?

3- Yaptıkları açıklamalar partiyi 
bağlayabilir mi?

4-Yerinde duramaz gazeteciler 
olarak tanıdığımız Ahmet Tan ve 
Hakan Tartan bu işlere ne diyorlar?

5-Memleketin bekaası adına 
söylenecek sözler, genel, başkan ve - 
eş durumundan- genel başkan 
yardımcılarının mı tekelinde?

Bu sorulardan sonra yıldız 
atarak,tek satirli ikinci bölüme geçiyor!

“Başka sorum yok, tanık sîzindir! 
Buyurun sayın kamuoyu..." diyerek 
bitirdiği yazısını, kamuoyunun bir 
bölümü olan biz mahalli gazeteler 
devralıyoruz.

Soracağımız fazla soru yok, iki soru 
yeterli.

Ülkenin problemlerinin gelip kil-, 
itlendiği dönemlerde kaçmayı ve 
hiçbirşey söylememeyi olağan 
davranış haline getirmiş olan 
Eceyit'e, sorunun (uzunca) birincisi. |

“İl, ilçe, Belde, Semt ve mahallel
erde olmayan, parti büroları açıl
mayan, üye kabul etmeyen, 39 il ile 
genel kongre yapan, Ecevit’den 
başka kimsenin tanımadığı bu (ilginç) 
partide, “demokrasi olmadığını" bilen 
kamuoyundan, acaba “Zat-ı Ali'nizin 
Ülkeye demokrasi getireceğine" 
inanan var mı sanıyorsunuz?

Varsa kaç, kişidir?
Bu kadar kişi sizi iktidara taşımaya 

yeter mi?
(Acaba) İktidar olmaya niyetiniz 

var mı?
İkinci soru, DSP'nin Milletvekili, MYK 

Üyeleri, İl, İlçe ve Belde başkanları ile 
diğer görevlilerine.

“Teşkilatta demokrasi yok. Merkezi 
otorite ve bu otoriteye mutlak itaat 
vardır. O ne diyorsa, ne söylüyorsa 
doğrudur!.."

Yukarıda alıntısı yapıla, dünya 
faşist partilerinin,‘bu temel örgüt işle 
yişi ilkesine ilişkin “bir demokrat(!)" kişi
lik olarak yanıtınız- var mıdır? Varsa 
nedir?

Unutmadan, binsoruda gazetemiz 
kadrosundan DSP'li Eşref Yücelen'e.

İlçe parti binasındaki “üye kabıij 
edilmez" tabelasını kaldırmayı 
düşünüyor musunuz? "Düşünüyor
sanız bunu Ecevife nasıl izah ede
ceksiniz?"

Valisi Orhan İaşe 
^toplantısında. ’ 
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KAYIP
Gemlik Nüfus 

Müdürlüğünden aldığım 
nüfus cüzdanı ile 

Gemlik Trafik Şube 
Müdürlüğünden aldığım 

ehliyetimi 
kaybettim.

Hükümsüzdür.
İ. İbrahim TUNALI

ÇATAK li
” TAKIM ELBİSELER - HIRKALAR-GÖMLEKLER -

KAZAKLAR-KOT ÇEŞİTLERİ- KEMERLER-KIRAVATLAR- 
RRYRN ELBİSELERİ- ETEKLER YÜZLERCE ÇEŞİT GİYSİ 

ÇATAK CİYİAl AiLcfliZi TEPcfl TıRflAGA (SİYDİRİR

Hli Çatak ue Oğulları
Demlrsubaşı Mh. Mesudiye Sk. Otel Umurbey Altı

Tel : 513 20 75 GEMLİK

Wım altına yaygio 
ti-k çocuklar, aşo 
tanmeı denize sok 
Oyulan koşuştum 
PcıMoıla beraber dc 
k yosunlar araş nda 
Joşon küçük balıklı 
ta dibinde su yeş 
fsonebıuliyosınÇ 
Sillemdepmltılı ;

sarı ve seı 
^ool-pak İki kac 
piçinde ve de m 
’toyvon. ötekinde

^Ithoneran baktç 
Jkfc oturamaza< 
’to kaygandı ooaı

1 Jı beterine da’a: 
^niorşı ayoterr 

'iuzç: q t

zaman ■ M *



.............. .. .1LL. . „ .. :

JlvJlL IN JtLrv

sttigimiih, 
lalınacujj 
■iek asimde 
ttPvonelicjf

SOIltyJ Gemlik’e bağlanıyor
orumlu

mdi başı» 
e fikir bey»

nalaı

gazele^ 
tıel îonîj 
îdiyott 
aosı adıno 
başkan ee- 
ıel baW 
te?
mıa yık).; 
jmegeçinj 
anık imi 
C diyeni 
toyumu ü 
5ı gazeteteı!

yalkaı

■ Bursa Valisi Orhan Taşanlar başkanlığında geçtiğimiz hafta toplanan II Genel 
■ Meclisi toplantısında, Yalova ilinin. Arlutlu ilçesine bağlanan Selimiye, Hayriye 
|| Köylerinin yeniden Gemlik'e bağlanması isteği, görüşülerek kabul edildi.

Yalova'nın il yapıl- Selimiye, Hayriye ve genişletmek için Selimiye, 
İmasından sonra ilçemizin Kapaklı köyleri ihtiyar Hayriye, Kapaklı köylerini

■ beldesi olan Armutlu'nun 
■ Yalova'nın ilçesi olması 
I üzerine Selimiye, Hayriye 
İve Kapaklı köyleri de bu il 
I çeye bağlandı.

Bir yıldır idari yönden 
Yalova'ya bağlı olan 
Selimiye, Hayriye ve 

I Kapaklı köyleri bu bir- 
I leşmeden bir yarar 
■ görmeyince, yeniden 
|Gemlik ilçesine bağlan-

mak için il genel mecli- 
I sine bir süre önce başvur-

heyetlerinin isteklerini 
geçtiğimiz haftaki toplan
tısında ele alan il genel 
meclisi konuyu görüşerek, 
tartıştı.

Meclisin Gemlikli
üyeleri üç köyün kurul
duğundan beri
ekonomik, sosyal ve idari 
yönden Gemlik'e bağlı 
olduğunu ancak 
Yalova'nın il yapılmasın-
dan sonra, Armutlu
Beldesinin de bu ile

de Gemlik'ten aldığını, 
ancak köylerin bu yeni 
idari yapılanmadan 
yaradan çok zarar 
gördüğünü söylediler.

İl Genel Meclisine 
komisyondan gelen konu 
görüşülerek, yapılan 
oylama sonucu kabul 
edildi.

Böylece Selimiye, 
Hayriye ve Kapaklı köy-
terinin yeniden Gemlik'e 
bağlanması için karar,

f du. bağlanarak sınırlarını alınmış oldu.

Bursa İkinci Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya cinayete 
azmettirmekten tutuklu Ahmet Hazel adına ünlü avukat Burhan Apaydın’ın 
katılması şaşkınlık yarattı.

in gel o B 
(açmojıd 
eyi otaâr 
irmiş oto: 
ı) bilim 
ve mahcte 
jrolaııtjl

[Ahmet Uluay’ı öldürttüğü iddia 
edilen Hazel için idam istendi

fen, 39ft/ Geçtiğimiz yıl Kayhan nakliyeci Ahmet Hazel'i ni ’ savunan Burhan
Ecemi 

ğıbufe 
îdığmı'fe 
?af-ı4m 
firece® 
iz?

■Mahallesinde evine 
■giderken arkasından 
■ takip edilen bir kişi 
[tarafından vurularak 
böldürülen Elize Birahanesi 
■sahibi Ahmet Uluay'ı

savunmak için ünlü 
Avukat Burhan
Apaydın’ın katılması sür
priz olarak değerlendiril
di.

Bilindiği gibi Burhan

Apaydın, Ahmet Hazel'in 
cinayetle hiçbir ilgisinin 
bulunmadığını ve serbest 
bırakılmasını istedi.

-Mahkeme heyeti 
Ahmet Hazel'in tutuklu-

I kiralık katil tutarak öldürt- 
rataşro: I mekten tutuklu bulunan 

.1 Ahmet Hazel için savcı 
fa nW|iciam isteminde bulundu.

Bursa 2. Ağır Ceza 
îtvettlUİB^ı ahkemesinde 
aşkontoiiKİgeçfiğjmiz hafta yapılan 

.■duruşmaya azmettirmek 
taLMe«0|sucunc|an yargılanan 
nullakilM L 
söyliıyoiii I 

ula, dûM 
ıl örgüt Ş | 
Jkral(!)'^ I 
ııdır? Voı» I

Apaydın, bir süre 
Türkiye'nin gündemini 
elinde tutan Halis Toprak 
ile eşi Ayşe Toprak'ın 
boşanma davasında 
Halis Toprak'tan 15 trilyon 
lira süpe-r tazminat 
almasıyla tanınıyor.

Duruşmada müvekkili-

luk durumunun devam 
etmesine ve cinayeti 
işlediği iddia edilen 
Mustafa Sungur için ayrı 
bir dava açılmasına 
karar verildi.

Duruşma ileri bir tari
he ertelendi.

ÜAFTAfhft STOföETı ZE'BE^CEECOŞ^U^

Tarih içinde Gemlik ve Havalisi
SON MUTLU GÜNLER

gazeteni 
ücelsp'e. 
“üye kabil 
kalaıınioii 
)û;ûnûyw 
izah ede

R- 
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I O günü hiç unutmam..
» Kayıkhane denilen yerdeydik. 
Ağustos ayının son günleri. İki ulu çınar 
ağacının altına yaygılar sermiş oturuyor
duk. Biz çocuklar, aşağı deniz kıyısında, 
ayaklarımızı denize sokmuş suyun içinde 
aşağ yukarı koşuşturuyor, hem de dal
gacıklarla beraber dalgalanan yosun
ları, yosunlar arasında gruplar halinde 
dolaşan küçük balıkları seyrediyoruz. 
Denizin dibinde su yeşildir, masmavidir. 
Yeşil - sarı ebruli yosunlar kaygan ve dal
galı hem de pırıltılı, dipte koyu yeşil, 
yukarıda sarı ye sedef, en uçlarda 
açleta ak-pak. İki kocaman kaya var 
denizin içinde ve de kumsala çok yakın, 
biri yayvan, ötekinde sivri çıkıntılar var. 
0 çıkıntılı olan kayaya biz çıkamazdık 
ve Kayıkhanenin balıkçı çocukları çıkar - 
tardı. Biz oturamazdık, onlar otururlardı. 
Bu kaya kaygandı da aynı zamanda.
I Öteki kaya yassı idi, onun üzerine otu
rulabilirdi. Genç kızlar kollarını birbir
lerinin! bellerine dolar, şarkı söylerlerdi 

i rüzgara karşı, ayaklarını denize sarkıtır, 
serinlerlerdi. Rüzgarla beraber şarkıları 
dalga dalga açılırdı açıklara, hatta coş - 
takları zaman deniz inilder, kumsal 
Inilderdi. Kayanın çevresinde küçük balık 
sürüleri dolanırlar, kıvrım kıvrım, kat kat 
yapraklı, yeşil mi yeşil yosunların araları - 
na dalar, dalgacıklarla ve yosunlarla 

I beraber bir o yana bir bu yana dal- 
I Sulanırlardı.
r Biz'daha küçükler, çoğunlukla kum

salda çakıl taşı, incik boncuk toplardık. 
Mavi, ak, kızıl, kara, yosun yeşili, mat, 
kaygan ve biçim usulünce fırlatır, su 
üzerinde sektirmeye çalışırdık. Kumla'ya 
doğru, Karacaali, Narh'ya doğru pat 
pat geçen motorların kıyıya varan,- ka 
yaların yanlarında şaplayan dalgaları
na bakar, çocuk gönlümüzün seslerine 
uygun düşlere dalardık.

Yukarıda, çınarların altında annele 
rimizi, komşu teyzelerimiz yemek hazırlar
lar, sofralar kurarlar, buz gibi akan çeş
menin yalağına koymuş oldukları kavun 
karpuzları keserler, iki çınarın arasındaki 
AYAZMA denilen küçük havuzun durgun 
suları arasından kurbağalar ayakları 
altında zıplarken, onlar dağın eteğinde
ki kocaman bir kaya oyuğunda ateş 
yakar, ızgaralar yaparlardı.

Hiç unutmam, dedim ya.. Şöyle bir 
şey olduydu o gün.

İkindiye doğru bir sandal geldiydi. 
Kayıkhanenin iki büyük kayasının hemen 
dibinde kıyıya yanaştıydı. Babam vardı 
sandalın içinde. Bir kaç saat önce ajans 
haberlerini dinlemek için aşağıya, 
Gemlik'e inmişti. Ve yeni havadislerle 
dönüyordu. Sandalın yanaşmasını bile 
bekleyememişti de, sandalcı daha 
kürekleri bırakmadan, o iki elini ağzının iki 
yanına dayamış, bağırmıştı yukarı 
doğru...

"Leh kuvvetleri teslim olmuşl"
Haftaya

“ İkinci Dünya Savaşı Çıkıyor"

kutlandı
„ İslam dünyasının kutsal 
dünlerinden olan ve 

^Ramazan Ayının müjde- 
•leyl’cisi olarak bilinen 
Mjraç Kandili geçtiğimiz 
hafta cumartesi akşamı 
kutlandı.
\ •• Miraç Kandili nedeniyle 
müslümanlar camilere 
akın ederek Kur'an ve 
dua okuyarak geçirdiler.

Miraç, Hazreti 
■Mühammed'in göklere 
yükselerek Allah katına 
çıktiğ gece olarak kabul 

: edilir.
Kandillerde dargınların, 

küskünlerin barışması için 
birer vesile günü sayılır.

Türk 
Müziği 
Konseri 
18 
Aralık’ta

• -Gemlik Belediyesi Sanat 
WKlıltür Derneği etkinlik
lerinden olan Türk Müziği 
konseri 18 Aralık'ta yapıla
cak •

’ Şef Erdinç Çelikkol 
yönetiminde geçen yıl 
kutulan, Belediye Türk 
Sanat Müziği korosu 1996 - 
•97= sezonunun ilk konserini 
bu .> yıl Milton Aile 
Gazinosunda verecek.

• .İki bölüm halinde 
sunulacak olan eserlerin 
birinci bölümünde, tanın- 
m^'Türk Müziği besteci
lerinin çalışmalarına yer 
verildikten sonra, ikinci 
bölümde koroya katılan 
solistler, birbirinden güzel 
şarkıları seslendirecekler.

Manastır’m 
tretuvarları 
tamamlanıyor

Gemlik - Kumla Yolu 
.Manastır mevkiinde 
Belediye Fen İşleri 
Müdürlüğünce hızla 
sürdürülüyor.
...Belediye Fen İşlerinden 
aldığımız bilgilere göre 
yayaların güvenli olarak 
Yürüyebilmeleri için 
bugüne kadar yapıl
mayan bir hizmetin yerine 
getirildiği belirtilerek, önce
likle tretuvar bordürlerinin 
yerleştirildiğini önümüzdeki 
günlerde ise dolgu ve karo 
çalınmalarının yapılacağı 
öğrenildi.

EGE SİGORTA
Kasko - Trafik - 

Tüm İş Tüm Konut 
- Nakliyat 

Serap - Serkan 
BİRLİK

TEL: 5144512
FAX: 5132769

Gonca YERLİYURT - ------
Yazarımızın yazısı elimize ulaşmadığı için yayınlıya - 

madik. Özür dileriz. •
Gemlik KÖRFEZ

Bekir Doğu adlı şahısa bıçak zoruyla senet imzalattılar.

Dörtlü çete hapsi boyladı
Geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda Bekir 

Doğuadlı şahısa tabanca ve bıçak zoruyla senet 
imzalatan Erkan Bıçakçı, Suat Erdeniz, Ali Altıner ve 
Okan Bayramoğu adlı şahıslar polis tarafından suç 
aletleriylebirlikte yakalanarak şevk edildikleri 
mahkeme tarafından tutuklandılar.

Geçtiğmiz hagfta meydanagelen olayda Erkan 
Bıçakçıadlı şahısın 28 Kasım gecesi polis tarafından 
yapılan kimlik kontrolünde üzerinde dinamit lokumu 
bulunmasından sonra tutuklanmış, bir süre cezaevin - 
de kaldıktan sonra tahliye olmuştu. Olyadan Bekir 
Doğu'yu sorumlu tutan Erkan Bıçakçı, kurtulmak için 
500 milyon lira masraf yaptığnı iddia ederek bunun 
kendisine ödenmesini istemiş, ancak parayı ala
mayınca yanına arkadaşı Ali Altıner, Suat Erdeniz ve 
Okan Bayramoğlu'nu alarak sanayi sitesinde bulduk
ları Bekir Doğu'dan bıçak zoruyla üzerindebulunan 
1 Omilyon lirasına el koymuşlardır.

Bekir Doğu zorbaların elinden kurtulmak için boş 
senede imza attıktan sonra kendisine birkaç gün 
içinde 50 milyon lira para geleceğni belirterek, süre 
istemiş ancak verilen sürenin dolmasına karşılık 
parayı alamayan zorbalar bu kez Bekir Doğu'yu bir 
araca bindirerek Benli Köyü yoluna götürerek yine 
bıçak zoruyla üzerindeki paraları alarak tartak
lanmışlardır.

Dörtlü zorbanın elinden canını zor kurtaran Bekir 
Doğu durumu emniyete şikayet edince gözaltına alı
nan zorbalar suç aletleriyle birlikte yakalanarak 
sorgularından sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuk
landılar. Zorbalar BursaAğır Cezada yargılanacaklar.

Atatürkçü Düşünce Derneğinde panel 
düzenlendi

Kadınlara siyasi 
hakların verilişi 
kutlandı

Türk kadınına siyasal haklarının veriliişinin 62. 
yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

5 Aralık 1996 Çarşamba günü siyasi parti kadın 
komisyonu üyeleri ile demokratik kitle örgütü yönetici
leri Atatürk Anıtına çelenk koyarak saygı duruşunda 
bulundular.

Aynı gün saat 14.oo'de DYP Kadın Komisyonu 
üyeleri bir basın toplantısı düzenleyerek Atatürk'ün 
Türk kadınına siyasi hakları vermesinden şükran duy
duklarını belirterek, Türk kadının Ata'sına layık olmanın 
kavgasını verdiği dile getirildi.

Atatürkçü Düşünce Derneğinde ise emekli tarih 
öğetmeni Ürer Konak tarihsel süreçte hakin haklarını 
anlattı.

TUHCÛ mOBiLYû 
Vb Ahşap SânûYi

Çocuk Odası, Daire 
Dekorasyonları, 

İşyeri, Büro, Dükkan 
Dekorasyonları 

İtinalı ve Kaliteli işçiliği ile 
Hizmetinizdeyiz.

Osmaniye Mah. Pazar Cad. Güneş Sok. 
No: 9 GEMLİK

Tei: (0.224) 514 31 88 
Fax : (0.224) 512 09 73
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GEMLİK TRABZONLULAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜğÜ
Madde 1-a ) Derneğin adı : Gemlik Trabzonlular Yardımlaşma ve 

Dayanışma Derneğidir.
' b) Derneğin : Gemlik
c) Derneğin şubesi: Yoktur.
Madde 2- Derneğin amaçları ve Faaliyetleri:
1- Tüm üye ve hemşehrilerimizin arasında ekonomik, sosyal ve kültürel 

alanlarda karşılıklı veya karşılıksız ilişki kurmak, yardımlaşmak, ör fve 
adetlerimizi uygun olarak devam ettirmek için her türlü imkan ve çalışmayı 
sağlamaktır.

Bu amacı gerçekleştirmek için;
a) Trabzon ve çevresinin bilinen ve bilinmeyen doğal tarihi ve kültürel 

yönleri ile folklörünün tanıtılması.
'b)Üye ve hemşehrilerimiz ile ilgili ihtilaf ve anlaşmazlıkları gidermek için 

gerekli girişimlerde bulunmak,
c) Tüm üye hemşehrilerimiz ile yakınlarına gerektiğinde Hastalık, Kaza, 

Ölüm, doğal afet ile sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda yardıma muhtaç, 
kişilere her türlü maddi, manevi ve aynı yardımlarda bulunmak,

d) Spor ve folklor kuraları düzenler, kursiyer yetiştirir, bu kursları idare 
edecek öğretmenler temin eder.

e) Dernek üyelerinin istirahatlerini ve sosyal hizmetlerinin temini içiryokal 
açar ve çalıştırır. .

f) Yoksul aileler için sünnet cemiyetleri düzenler.
g) Derneğin amacına uygun Konferans, Panel, Sempozyum, Kermes,- 

Konser, Balo, Tiyatro, Piyango, gezi, yemek ve eğlence gibi sosyal faaleyitler 
düzenler.

h) Derneğin hiç bir surette siyesetle ilgisi yoktur.
Faaliyetlerde bulunur.
DERNEĞİN KURUCULARI :
DERNEĞE ÜYE OLMAK - ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA ŞART VE ŞEKİLLERİ 
Madde 3:
Dernek kurucularının ad ve soyadları, ana, baba adları, doğum yeri ve yılı 

tabiyeti, meslekleri ve ikametgahları şunlardır.runludur.

Adı Soyadı Baba/Ana Adı Doğ.Yeri ve Tarih Tabiyeti Mesleği İkamet Adr.
Fevzi AYYILDIZ Ali Osman/Emine Yomra-1.2.1964 T.C. İnşaatçı nCsnm-- <o?ıoyornev.No 29
Harun AYVAZ İsmail-Emine Yomra-2.3.1959 T.C. İnşaatçı "sm M- Kaşnay MevNal7
HamdiÖztürk Mustafa-Huri Arsin-20.1.1965 T.C. Esnaf Osm M’t'.ılıcaKsurnevNbA
İsmail Tuna Hüseyin-Emine Yomra-3.3.1962 T.C. Serbest Hor. Mr. Mezbaa A-k No.Biıa
Abdullah Akçay İlyas-Emine Trabzon-1.4.1949 T.C. Serbest Ham Mh ÇamhcaSK No<
Kadir Karslı Ahmet-Emine Yomra-2.4.1971 T.C. Fayansa . Osm. MK'ScoteAtev No 7
Orhan Karslı Mehmet-Haya Yomra-5.4.1967 T.C. Fayansa Ojt. Vh Kasaya Mev. No 23

DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA ŞART VE ŞEKİLLERİ :
Madde4: Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve!8 yaşını bitirmiş 

bulunan herkes derneğe üyeolabilir.
Dernekler Kanunun 4. maddesinin ikinci fıkrasının (2) ve(3) numaralı < 

bendlerinde gösterilenler ile diğer kanunların derneklere üye 
olamayacaklarını belirttiği kişiler, ortaokul ve orta öğretim öğrencileri dernek 
üyesi olamazlar.

Dernekler kanunun 4. maddesinin ikinci fıkrasının (4) numaralı bendinde 
gösterilenler, bu bendde belirtilen yasak süresince dernek üyesi olamazlar.

Yabancı uyruklu vatandaşların dernek üyesi olabilmeleri için Türkiye'de 
ikamet etme hakkına sahip olması gereklidir. Fahri üyelik için ikamet şartı 
aranmaz

Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan müracaatların en çok 30 gün 
içinde üyeliğe kabul veisteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucunun 
müracaat sahibine yazı ile bildirmek zorundadır.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ:
Madde 5: Herhangi bir nedenle dernekten ayrılanların, derneklere üye 

olma hakkının kaybedenlerin ve üyelik aidatlarını tayin edilen zamanda 
ödemeyenlerin ve dernek tüzüğüne aykırı hareket edenlerin tesbiti halinde 
üyelik kaydı dernek yönetim kurulu kararı ile silinir.

ÜYELİK HAKLARI:
MADDE 6: Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya 

zorlanamaz. Her üye istifa etme hakkına sahiptir. Dernek üyeleri eşit haklara 
sahiptir. Üyeler aarasında dik ırk, renk, cinsiyet, din ve meshep, aile, zümre ve 
sınıf farkı gözetilmez ve ayrıcalık tanınmaz. Her üyenin genel kurulda bir oy 
hakkı vardır.Üye oyunu bizzat kendisi kullanır. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.

ÜYELİK AİDATI:
MADDE 7: Üyeler girişte 250.000.- TL. ve yılda 3.000.000 TL. üye aidatı 

öderler. Bu miktar yıllık olarak verilebileceği gibi, aylık taksitler şeklinde de 
ödenebilir. Ödeme şekli ve zamanı üyenin talebi de göz önüne alınarak 
yönetim kurulunca tesbit edilir. Yapılan bu tesbit her üyenin kayıt defterine 
işlenir.

DERNEK ORGANLARI:
MADDE 8: Dernek organları şunlardır, a) Genel Kurul b) Yönetim kurulu 

c) Denetleme kuruludur.
DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ VE TOPLANTI ZAMANI :
MADDE 9: Dernek genel kurulu: Derneğe kayıtlı üyelerden teşekkül eder. 

Genel Kurul, bu toplantıya yönetim kurulunca çağırılır, a) Dernek tüzüğünün 
gazetede yayınlandıı tarihi takip eden (6) ay içinde ilk genel kurul toplantısını 
yapmak zorundadır, b) Olağan genel kurul toplantısı 2 yılda bir OCAK 
ayındadır. Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka 
bir yerde yapılmaz.

MADDE 10: Dernek Genel Kurul Toplantıları ilanda belirtilen ve mahallin en 
büyük mülki amirine bildiren gün, saat ve yerde, genel kurula, katılma hakkı 
bulunan üyelerin yarısından 1 fazlasının katılmasıyla toplanır, ilk toplantıda 
yeter sayı sağlanmazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu yeni 
toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam 
sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması, toplantının ertelenmesini 
gerektirmez. Yukarıda birinci fıkrada belirtilen tam sayı sağlanmışsa, durum bir 
tutanakla tesbit edilir. Yönetim kurulu başkanı veya görevlendirceği yönetim 
kurulu üyelerinden biri tarafından toplantı açılır. Açılıştan sonra toplantıyı 
yönetmek üzere bir divan başkanı ile katipler seçilir.Toplantının yönetimi divan 
başkanına aittir. Katipler, toplantı tutanağının düzenler, başkanla birlikte 
imzalar ve yönetim kuruluna verir.

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. 
Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin eh az onda biri tarafından 
görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulun görev ve yetkİlerI :
Madde 15- Genel kurulun görev ve yetkileri şunlardır
1 - Dernek organlarının seçilmesi
2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
3- Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim kurulun 

ibrası,
4- Yönetim kurulunca hazırlan bütçenin görüşülerek aynen veya 

değiştirilerek kabulü,
5- Dernek için gerekli taşınır taşınmaz malların satın alınması veya satılması 

hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi
6- Derneğin federasyona girmesi ve ayrılması.
7- Derneğin Derneğin Uluslarası faaliyette bulunması. Yurt dışındaki dernek
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veya kuruluşlara üye olarak katılması.
8- Derneğin feshedilmesi. ’•

. 9- Mevzuaata veya dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer 
görevlerin yerine getirilmesi.

YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ VEGÖREVLERİ
MADDE 12 : Yönetim kurulu 7 asil ve 7 yedek üyeden teşkil etmek üzere genel 

kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyelerden boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin 
göreve çağırılması zorunludur.

a) İlk toplantı en yaşlı üyenin başkanlığında yapılır. Ve üyeler arasında görev 
bölümü karara bağlanır. Yönetim kurulu aralarında başkan, ikinci başkan, 
sekreter, muhasip ve .üye olmak üzere görev taksimi yapar. Toplantı gündemini 
tesbit eder. Toplantılarda salt çoğunluk aranır. Mevcudun salt çoğunluğu ile karaı 
verilir. ÜstüstelÖ toplantıya mazereti olmaksızın katılmayan üyeler kurul üyeliğinden 
çekilmiş1 sayılırlar. Buna dair kararı ilgilinin süre vererek savunması alındıktan 
yönetim kurülu verir.

b)Yönetim kurul üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerden yerine 
getirilmesinden sonra, üye tam sayısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut 
yönetim kurulu üyelerini veya denetleme kurulu tarafından 1 ay içinde toplantıya 
çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birisinin başvurması 
üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak, dernek üyeleri arasından üç 
kişiyi, bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

MADDE 13 :
Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:
1) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına 

yetki vermek.
2) Derneğin gelir ile gider hesaplarına ilişkin hesapları yapmak ve gelecek 

döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.
3) Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde 10 gün içinde 

mahallin en büyük mülki amirine bildirmek.
4) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak veya 

yetkileri kullanmak.
DENETLEME KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ :
MADDE 14 :
Denetleme kurulu 3 asil ve 3 yedek üyeden teşkil etmek üzere genel kurulca 

seçilir.
a) Denetleme Kurulu, derneğin hesaplarını ve çalışmalarını devamlı denetler. 6 

ayda bir hazırlayacağı raporları yönetim kuruluna ve toplantıda genel kurula 
sunar.

b) Yönetim kurulu, her türlü hesap ve işlemlerin dosyalarını talep edildiğinde 
denetleme kuruluna göstermeye mecburdur.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ:
MADDE 15:
Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen 7 gün içinde yönetim kurulu başkanı 

tarafından yönetim ve denetleme kurullarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve 
soyadları, baba ve anne adları, nüfusa kayıtlı olduğu il, ilçe, doğum yeri ve 
yılı,meslekleri, ikametgahları, dernek merkezinin bulunduğu yerinen büyük mülki 
amirliğine yazı ile bildirilir.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİKLERİ:
MADDE 16 : Dernek kurulu genel kurula iştirak eden üyelerin 2/3'ünün çoğunluğu 

ile değiştirme yapılır. Değişiklik kuruluştaki usule göre ilan ettirilerek kesinlik kazanır. 
Tüzükte yapılan değişiklikler ve derneğin ikamet adresi yazılı bildirimin alınmasından 
itibaren 15 gün içinde mahalli bir gazetede yayınlanır ve gazetenin 5 nüshası, 
yayın tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde mülki amirliğe verilir. ( Sadece 
değiştirilen maddeler ile tüzüğe yeni eklenen maddeleri yayımlanacaktır.)

DERNEĞİN GELİRLERİ :
MADDE 17 : Derneğin gelir kaynakları;
a) Üye aidatı b) Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, yemek 

ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması, konferans, panel, kermes gibi 
faaliyetlerden sağlanan gelirler, c) Derneğin malvarlığından elde edilen gelirler d; 
Bağışlar ve yardımlar e) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun 
olarak toplanacak bağış ve yardımlardan ibarettir. Derneğin dış ülkelerdeki gerçek 
veya tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alması dış işleri bakanlığının 
izni ile olur.

DERNEĞİN TUTACAĞI DEFTERLER :
MADDE 18 : Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar.
1) ÜYE KAYIT DEFTERİ : Derneğe girenlerin kimlikleri, giriş tarihleri, aylık ve yıllık 

aidatları yazılır.
2)KARAR DEFTERİ : Yönetim Kurulunun aldığı kararlar tarih ve numara sırası ile bu 

deftere yazılır.
3) GELEN VE GİDEN EVRAK KAYIT DEFTERİ: Gelen ve giden evrak tarih sırasıyla bu 

deftere yazılır. Ve dosyalarda saklanır.
4) GELİR GİDER DEFTERİ : Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve 

harcanan paralarında verildikleri yerler, açık ve düzenli olarak bu deftere yazılır.
5) BÜTÇE KESİN HESAP VE BİLANÇO DEFTERİ: Bütçe, kesin hesap ve bilançolar bu 

deftere yazılır.
6) DEMİRBAŞ DEFTERİ :Derneğe .ait demirbaş eşyalar bu deftere yazılır.
7) ALINDI BELGESİ KAYIT DEFTERİ : Dernekçe alınan, alındı belgesi makbuzları bu 

deftere yazılır.
Yukarıda belirtilen defterlerin Noterden tasdik ettirilmesi zorunludur.
GELİR VE GİDERLERDE USUL :
MADDE 19 : Dernek gelirleri, alındı belgesi ile toplanır. Giderler harcama belgesi 

ile yapılar, Bu belgelerin saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen uzun süreye 
ilişkin saklı kalmak üzere beş (5) yıldır.

TAŞINMAZ MAL EDİNME :
MADDE 20 : Dernek ikametgahı ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olanlardan 

başka taşınmaz mala sahip olamaz. Dernek satın alınan veya bağış ve vasiyet 
yoluyla intikal eden taşınmaz malların dernek adına tapuya tescilinden itibarenüç 
ay içinde içişleri bakanlığına bildirmek zorundadır. Dernek ihtiyacından fazla 
olduğu tesbit edilenler, içişleri bakanlığınca belliedilecek süre içinde dernek 
tarafından paraya çevrilir.

HÜKÜMET KOMİSERİNE ÜCRETÖDENMESİ :
MADDE21 : Mahallin en büyük mülki amirliğince, kongre için tayin edilecek 

hükümet komiseri için iç işleri maliye bakanlığınca müştereken tesbit erdilen ücret, 
genel kurul toplantısından en az iki gün önce maliye veznesine yatırılır.

LOKAL AÇMA :
MADDE 22 : Dernek merkezinin bulunduğu yerde mahalin en büyük mülki 

amirinden izin almak ve kanunlara aykırı davranmamak şartı ile lokal açıp 
İşletebilir.

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASVİYESİ:
MADDE 23 : Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. 

Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, genel kurula katılma hakkına 
sahip üyelerlnen az üçte İkisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu 
çoğunluk sağlanmazsa, dernek tüzüğünün 10. maddesine göre ikinci toplantıyc 
çağırılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne kadar olursa olsun, fesih konusu 
görüşülür. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu 
İle yerilmesi zorunludur.

Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından 5 gün içinde mahallin en büyük mülki 
amirliğine yazıyla bildirilir.

MADDE 24.:
Derneğin feshi halinde bütün para, mal ve haklan hâzineye intikal eder.
MADDE 25 : Bu tüzükte yazılmamış hususlar 2908 sayılı dernekler kanuna göre 

İşlem yapılır.
MADDE 26 : Butüzük 26 maddeden ibarettir.
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ŞİİR ICOŞcSİ
Mecit UNAL’dan :

SEN DE GÜZELSİN UNUTMA

Karanlık çökmesin göğüne gülüm
Göğsünü hüzünle doldurma
Havayı bozar hüzün
Yolu uzatır
Çıkmaz bir sokaktır
Çarpar yüzüne
Vurar alın çatından
Doğurulamazsın

Bizi düşün derim sana
O büyük günü
Yüzlerinde mutluluğun
Çocuksu çığlıkları
Elleri bayraklı halklar geçsin yüzünden
Al yüreğini dağlara çık
Bizi düşündüğünde
Bizim geçtiğimiz köprülerden sen de geç
Al da iç bir yudum içtiğimiz şaraptan

, Senin de ellerin bulunsun bayraklarda 
Gençsin 
Alımlısın
Çünkü güzelsin de
Ve unutma
Bu kavga
Senin de kavgan

/Aî^l FAKA YARI CİDDİ Erol gÜRÇrty

DEVREN SATILIK

Faal durumda Devren Satılık 
Market Gazete 

Tekel Bayii 
Tel: 513 00 53

TUNCELİLİLER YARDIMLAŞMA 
DAYANIŞMA

VE KÜLTÜR DERNEĞİ 
BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimizin yıllık olağan Genel Kurul toplantısı 
29 Aralık 1996 Pazar günü saat 12.op de Dernek 
Lokalinde yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantı 
çoğunluk aranmadan yapılacaktır.

| Üyelerimize duyurulur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM
1. Açılış ve yoklama
2. Divan oluşumu, saygı duruşu
3. Yönetim kurulu Çalışma raporunun okunması
4. Denetleme kurulu raporunun okunması
5. Raporlar üzerindegörüşme açılması ve rapor
ların aklanması
6. Yeni yönetim ve denetleme kurllarının seçilme
si
7. Dernek tüzüğünün 15 ve 22,-maddelerinin 

| değiştirilmesiyle ilgili görüşme açılması.
I 8. Dilekler ve istekler
I । 9. Kapanış.

P--

HAŞARI VE VEFALI (5 / A) SINIFI ÖĞRENCİLERİ
Önümüzdeki yıl Mayıs ayında, Bursa Erkek Llsesi’nin 114. yılı kutlanacak.
Kuruluşundan beri, Türkiye'nin en kaliteli üç-dört lisesi içinde yer alan bu 

lisede, "1958 yılında ilginç bir olay”, yaşandı.
5-A Fen sınıfında, yaşanan bu olay, öğrencileri birbirine daha sıkı 

bağladı.
Neydi, bu yaşanan ilginç olay.
Efendim, 5-A Fen sınıfı, başarısı kadar, haşarı davranışları ile de, ün 

kazanmıştı.
Bir kış günü, ders arasında, öğrenciler arasındaki maksadı aşan bir 

boğuşma, "idarenin” büyük tepkisine, neden oldu.
Ve.. Ani bir kararla, sınıfın tamamı okuldan kovuldu.
Boğuşma, bir kavga niteliğinde olmasa da, tipik bir ağır şakaydı.
Hani, bazen “eşek şakası” denilen bir deyim kullanılır ya.
İşte.. Bizim şakamızda, bu deyimi doğrular nitelikteydi. Herhalde.
Ökul idaresi, o kadar hızlı tepki gösterdi ki, öğrenciler, paltolarını bile 

alamadan, kendilerini kapının önünde buldular.
(5/A)’lı öğrenciler, biraz tedirgin ve biraz şaşkın bir vaziyette, Heykel 

önünde toplandılar.
O anda, alınan bir kararla, Atatürk Anıtının önünde, bir hatıra fotoğrafı 

çektirdiler.
Bir bölümü, Heykel civarında gezerken, önemli bir çoğunluk, Aşıklar 

Caddesine gitti.
Öğrenci topluluğunun şehre yayılması, şehir halkının merakına sebep 

olurken, okul idaresinde de, tedirginlik başlamıştı.
Bu “toplu kovulma", “toplu cezaya” dönüşmedi.
Sonuçta, öğrenciler yaptıkları şakanın ağırlığını, okul idaresi de, aldığı 

kararın, çok sert olduğunu, anladı.
Ve.. İş tatlıya bağlandı.
İşte.. Bu acı ve birazda tatlı olayı, yaşayan öğrenciler, zaman zaman 

Ankara’da ve Bursa'da toplanıyorlar.
5-A sınıfının pek haşarı olmayan, öğrencilerinden Sıtkı Sancar, şimdi Tıp 

A.O. Genel Müdürlüğü görevini yapıyor.
Sıtkı ve Ayşe Sancar çifti, 30 KASIM 1996 günü, Ankara'da yine “otuz 

kişiyi” bir araya getirdiler.
O günü yaramaz çocuklarını , başarılı bürokrat ve işadamı olarak 

görmek, insana büyük mutluluk veriyor.
Tabi, bu arada eski sınıf arkadaşlarımızın, zarif eşlerini de, kutlamak 

gerekiyor.
5-A sınıfı toplantılarına verdikleri desteK, gösterdikleri hoşgörü, her türlü 

takdirin üstünde yer alıyor.
Bakın.. 30 KASIM 1996 tarihindeki, toplU'yemegimize kimler katıldı-
Sıtkı Sancar, Nezih Dimili, Lütfü Artuner, Ferruh Uygur, Fahri Köprülü, 

Nurettin Yanbolulu, Cemdi Pazarbaşı, Teoman Yalazan, Atila Tozkoparan, 
Öncü Boğatur, Behiç Aylıan, Orhan Yazıcı, Oktay Beken ve Sevgili Tuna 
Altay.

Ve.. Tabi sınıf arkadaşlarımızın zarif ve hoşgörülü eşleri toplantıda, yer
lerini aldılar.

Sohbet, espriler ve şakalar gece boyu sürdü.
Orhan Yazıcı’nın nefis “kanun resitali” ve hanımının nefis şarkıları, 

gecenin rengi oldu.
Cemal Pazarbaşı'nın, okuduğu nefis şiirler, hatunları kendinden geçirdi.
Lütfi Artuner'in, toplananın hem açılışında, hemde kapanışında, yaptığı 

“kısa ve öz” konuşmaları, “ister-istemez” dinledik.
Bütün bu güzelliklerin yanısıra, bir acıyı da birlikte yaşadık.
Sınıf arkadaşımız, Altar* Eker ölmüştü.
Çok üzüldük. Ve yapılan butoplantılarımızın, önemini, daha iyi kavradık.
Orta yaşlardaki inşam dostluk arıyor. Çünkü dostlukların, akrabalıkları 

aştığını, çok iyi biliyor.
İstersen, hergün milyarlar kazan, sohbeti paylaşamadığın, dostların 

yoksa, büyük kayıp içindesin.
Belki yürümeyecek hal® gelince, bu duyguyu farkedeceksin, ama o 

zamanda, geç kalacaksın*
(5/ A)'lı öğrencilerin bir bölümü, temiz dostluğun ve dayanışmanın, öne

mini kavradılar.
Dansı, bunu kavrayamayanların başına....

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

Kaymakamlık
Kaymakamlık 5131051
Kaymakamlık Ev 51-31052
C. Savcılığı 5131053
C. Savcı Yrd. 5132954
Emniyet M. 5131028

ULAŞIM
Uludağ Turizm '5131212
Aydın Turizm 5132077

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

Gemi Saatleri

Eleman Alınacaktır
Servis Teknisyeni yetiştirilmek üzere, 
Meslek Lisesi veya Lise mezunu, 

. askerliğini yapmış eleman alınacaktır.
Müracaat ARÇELİK YETKİLİ SERVİSİ

Tel. : 513 22 94

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

Körfez Taksi
Çınar Taksi
Güven Taksi
Gemlik Taksi

TAKSİLER
5131821
5132467
5133240 
5132324

ALINGAN
Tıp Fakültesinde, profesör, 

yanındaki hastayı öğrencile 
rine gösterdikten sonra;

“İşte" der. "Bariz bir skrofu- 
los görüyorsunuz.”

“Burun şişi, gözler çarpık ve 
dudaklar da sarkık...”.

Profesörün sözleri bittikten 
sonra, bu "sözlere alınan” 
Karadenizli hasta:

“Uy sen sançi, dünya güzeli 
muşundur, da” der profesöre.

Bu haftaki yazılarımız hep 
hoca ve öğrenci ağırlıklı oldu.

Ama.. Fıkramızdaki “alın
ganlık” konusuna da bir 
değinelim.

Toplumda, güven ortamı 
yok olunca, şeffaflık kaybo 
lunca, insanlar birbirlerine 
samimi davranamıyorlar.

Şüpheli ve alıngan 
davranışlar ön plana çıkıyor.

Hele toplumdaki, kültür 
yapısı da düşüyorsa, o 
zaman” alınganlığın”, yerini 
“evham” alıyor.

İşte. Bizim fıkramızdaki 
Karadenizlide, bir anlamda, 
alınganlık ve evham kurbanı..

Sözlü - Yorum

Hoşgörü; Karşımızdakiler!, 
Bizim istediğimiz biçimde değil, 
Kendi istedikleri biçimde, 
Mutlu edebilmesanatıdır.

"J. ROBİNSON"

Hoşgörü, şu anda en fazla ihti 
yacımız olan, bir duygu.
Politikacının, işadamının, 
bürokratın ye halkımızın 
büyük bölümü gergin.
Yavaş yavaş hoşgörüden, 
uzlaşmaktan ve paylaşmak
tan uzaklaşıyoruz.

O KADAR; dalgındı ki, oto
büsün içinde olduğu halde, 
“Hay allah şu otobüs nerede 
kaldı?” diyordu.

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

TUP DAĞITICILARI
Aygaz 513 12 95
Özgaz 514 17 00
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 5.13 45 46
Likit gaz 514 28 41
Yeni Llkltgaz 513 65 00
Alevgaz 513 40 95

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

Tatil Günleri 06.30-13.00-17.00
Deniz Otobüsü

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

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

13.00-14.30-16.00-17.30-19.00-20.30

Gemlik'te 
sinema günleri:

AİLE SİNEMASI
Bu hafta : 

“Kuş Kafesi”
Tel : 513 13 29

BURSA 2000 - 
OLAY VE

HABER 
gazetelerine 
vereceğiniz 

her türlü 
İLAN VE

REKLAMLAR 
için bizi 
arayın

BİR TELEFONUNUZ 
YETERLİ

İCORFEZ 
nckLAm

Gazhane Cadde Beceren 
Apt. Altı

No : 51/A GEMLİK 
(Akmanlar Ticaret Ticaret 

arkası)
Tel : (0.224) 513 17 97 Fax

: (0.224) 513 35 95
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BAŞ SAĞLIĞI
Okulumuz emekli öğretmenlerinden

Tayfur ARSL AN
2 Aralık 1996 günü vefat etmiştir.

, Cenazesi 3 Aralık 1996 günü, vasiyeti üzerine 
doğum yeri olan

İskenderun Dörtyol'da toprağa verilmiştir.
Merhuma Tanrıdan rahmet, Kederli ailesine ve 

yakınlarına başsağlığı dileriz*

Gemlik Ticaret Lisesi ve 
Anadolu Ticaret Meslek Lisesi 
Yönetici, Öğretmen, Öğrenci 

ve Personeli

VEFAT ve TEŞEKKÜR
Gemlik Ticaret Lisesi eski öğıetmenlerinden,. j 

ailemizin büyüğü, iyi ve örnek insan, babamız/ 
emekli Öğretmen

Tayfur Arslan
* yakalandığı pnansız hastalıktan -kurtulamıyarâk 

hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Cenazesi vasiyeti üzerine Doğum yeri olan 
İskenderun Dörtyol'da toprağa verilmiştir. 

Cenazemize katılan, acımızı telefon eder ek, telgrafla 
çekerek veya evimize kadar gelerek bizjerle paylaşan 

. eş dost ve tanıdıklarımıza teşekkürü bir borç biliriz.

Eşi Ümran Arslan
Kızları Dr. Yasemin Arslan- Dt. Şule Arslan

Yeni yılını aileniz ile eğlence dolu geçirmek için 
daha fırsatı kaçır madınız
Zengin eğlence programı

Piyanist şantör Ozcan 
eşliğinde müzik dolu

saatler, süpriz sanatçılar.

MİLTON
AİLE GAZİNOSU

Rezervasyan : İskele Meydanı GEMLİK Tel: 513 10 71

--------------re—•---------------------------------- :--------■—■---------
GEMLİK İCRA.DAİRELİ / '
Dosya No: 996/1282

MENKULÜN AÇIK ARTTIRMA 
İLANI

İki gidiş iki gel 
malarının tamc

Bir borçtandolayı hacizli ve aşağıda cinsi, miktarı ve kıymetleri yazılı mallar 
satışa çıkarılmıştır.

Birinci arttırma 771/ 1997 günü saat l_4.p6-14.20 de Gemlik Emniyet Müdürlüğü 
Bahçesinde yapılacak ve o günü, kıymetlerinin % 75 ine istekli Jaülunmadığ.; 
takdirde 8/1/1997 günü aynı yer ve saatte 2. arttırma yapılarak satılacağı. ŞıJ 
kadarki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzdekırkını bulun-, 
masının vesatış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklıların toplamından fazla 
olmasının ve bundan başka parayd'çevirme vepayların.yaplaştırma masraflarını: 
geçmesinin şart olduğu, mahcuzunsatış bedeli üzerinden %T5 oranında KDV. nin 
alıcıya ditolacağ ve satış şartnamenin.Jğir örneğinin isteyene gönderilebileceğ, 
fazla bilgi almak.isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla Dairemize başvM 
maları ilan olunur. 6.12.1996

Gemlik İcra Müdürü ' .

Muhammen Kıymet Adedi Cinsi (Mahiyeti veönemlihitetlikl^MM 
400.000.Ö00.- TL.. f -1 16 ZC 938 plakalı 131 Murat marka hususî!

. ' . ' • otomobil 5 ’

U^ûlW6gü 
4aısaifö|*wnûn) 
i 745 milyon liray 
|öprünûn trafiğe 
molamın lamcriar 
| Belediye ila .Ter 
Isşkil edecek yolu t 
uosıyla ilçe içi trafik

(İc. İf. K. 114/1, 114/3)
Yönetmelik. Ö.rnek No : 25

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

1 Gelin görüşelim .
Telefon edin biz gelelim

KÖiejES OJSET
Matbaacılık-Yayıncılık- Reklamcılık-ve Tanıtım Hizmetleri

Gazhane Cad. Fikret Oto Elektrik yanıNo : 51/A GEMLİK

Tel : 513 17 97 Fax:513 35 95

Ten

I '^Susurluk şl® 
I ^te. İSKİ. İLKS 
i

içine ççrefe l&.^akılatoi 
| ilmesi içine.;! 
I Sitemiz ta

I •ite

I

ıfe"



Bahçe işlerinde çalıştırılmak üzere 
ERKEK ELEMANLAR 

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

ELEMANLAR ARANIYOR

2. Karsak Köprüsü 
açılışa hazır

Sanayi Sitesi önünde 
. . Olu

İki gidiş iki gelişti Karsak 2 Köprüsü 745 milyon liraya mal oldu. Altyapı çalış
malarının tamamlanmasından sonra köprü trafiğe açılacak.

11 Eylül 1996 günü temeli törenle atılan ikinci 
■ Karsak Köprüsünün yapım çalışmaları tamamlandı.

745 milyon liraya malolan iki geliş ve gidişli 
■köprünün trafiğe açıjması için altyapı çalış
malarının tamamlanması bekleniyor.
I Belediye ilgilileri İstiklal Caddesine alternatif 
^eşkil edecek yolu bağlayacak olan köprünün açıl- 
rnasıyla ilçe içi trafik daha da rahatlayacak.

Umurbey Kavşağının karşısından Karsak Deresine 
açılan yeni yol, ikinci köprü üzerinden Hürriyet 
Mahallesi ile Çarşı Deresine ulaşarak buradan Pazar 
Caddesi Mezarlık altındaki kavşağa gidiyor.

Yalova Yolundan Gemlik'e girmek isteyen araçlar 
Dörtyol Kavşağı ile alternatif yolu tercih edebilecek
ler.

Haberi Sayfa 3'te

Gemlik - Bursa Karayolu 
Gemlik Sanayi Sitesi 
önünde meydana gelen 
trafik kazasında iki kişi 
yaşamını yitirdi.

D.ün, saat 16.30 sıraların
da Gemlik'ten Engürü 
cük'e gitmekte olan 
Cevdet Bilgiç (35) yöneti
mindeki 16 ZE 878 plakalı 
özel otomobil, aşırı hız ve 
dikkatsizlik sonucu kont 
rolden çıkarak yolun 
kenarındaki elektrik 
direğine çarptı.

Yolun yağış nedeniyle

kaygan olmasının da etkili 
olduğu kazada Engürücük 
Köyünde zeytincilik yapan 
Cevdet Bilgiç ile yanında 
bulunan arkadaşı Recep 
Çetin (27) ağır yara
landılar.

Yaralılar kaldırıldıkları 
Bursa Devlet Hastanesinde 
tüm çabalara karşın kur-, 
tarılamayarak yaşamlarım 
yitirdiler.

Kaza, Engürücük 
Köyünde büyük üzüntü 
yarattı.

[Yöneticiler ve tanınmış simalar ilçeyi tartışacaklar Manastır
Üreticiye 392 milyar 16 milyon lira ödenecek

Gemlik cumartesi günü Samanyolu TV’de
Samanyolu TV'nin cumartesi ve 

pazar günleri saat 10.00'da yayınladığı 
ilçelerimizi tanıtan programında bu 
hafta Gemük'i tanıtıyor.

Geçen hafta ilçemize gelen 
Samanyolu TV program yapımcıları 
programa katılacak kişileri belirledi. '

Samanyolu TV ekibi bugünlerde 
Gemlik'e gelerek, ilçeyle ilgili çekimleri
ni yapacak.

Gemlik'in sorunlarını cumartesi ve

pazar günü, Samanyolu TV'de açıko
turum şeklinde ortaya koyacaklarını 
söyleyen yetkililer, programa jlçe 
Kaymakamı, Belediye Baş kanı,Ticaret 
Odası ve Ticaret Borsası Başkanı ile 
Gazetemiz sahibi Kadri Güler, 
yazarımız İnan Tamer, Mehmet Dinç,Ali 
Baklan, Haşan Sözünerj- ve Melih 
Kazanç katılacaklar.

Haberi.Sayfa 3'te

HAFTAYA BAKIŞ
O Kadri GÜLER

Temiz Toplum için Refah 
Sınavda

Türkiye Susurluk şkandalıyla çalkalanıyor.
, Civangate, İSKİ, İLKSAN skandallarını aratan son skandal 

günlerdir toplumun direklerini sarsıyor.
Devletin içine çöreklenmiş güçler, devletin kendi düzenini 

sarsmada. Ancak akıl almaz siyasi ahlaksızlıklar bu skandalin 
da üzerinin örtülmesi için elinden geleni ardına koymamakta.

Türkiye yıllardır temiz toplum olma özlemiyle yaşıyor.
Yolsuzluğun, rüşvetin, ahlaksızlığı kurumlaştığı bir ülke 

görünümünden.çıkrnak zorunda olduğunumuzu bilmeyen birtek 
iktidara gelen siyasetçiler oluyor.

2000 yılına üç yıl kala pisliklerden temizlenmeyi başarmanın 
sihirli anahtarını bulmak zorundadır.

Bunun için Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in liderlere 
I çağrısı çok önemli bir toplantı olmalı, olumlu sonuçların alın

ması için bir başlangıç teşkil etmelidir.
Liderler, bu toplantıdan temiz toplum olma özlemlerimizin 

müjdesini verecek kararlar almalıdırlar.
Susurluk kamyon kazası, devlet içinde bazı görevlilerin 

devleti kullanarak bulaştıkları çirkinliklerin ne düzeylere 
olduğunu gözler önüne serdi.

, , Pislik eşedikçe altından daha büyük pislikler çıkıyor.
, Bu çirkinliğin üzerine giden muhalefet partileri ve madya, 

görevini gereği gibi yapıyor.
Ancak, kitlelere “Adil Düzen” vaad eden RP iktidarının baş

tan beri sınıfta kaldığını üzülerek izliyoruz.
Tansu Çiller’e bir diyeceğimiz yok. Çünkü kamunun vicdanın

da sabıkalı, ama ya Erbakan Hoca. O’nun daha'topluma ve yan
daşlarına verdiği sözleri tutması için çok erken bir iktidar dönemi 

I [yaşanıyor. ,
I. Refah Partisi topluma verdiği sözleri tutabilmesi için önce 
I temiz toplum özlemlerinin öncüsü olmak zorundadır, 
i| RP'nin Sûsurluk olayının başlangıcında bıraktığı izlenimi 
■ Bilmezi liderler toplantısındaki tavrıyla değişebilir.

İşte size fırsat, Değerlendirin beyleri...

Rotary Kulübü 
meslek ödülü verildi

BAK- 
TAT’a 
başarı 
plaketi

Gemlik. Rotary Kulübü 
1996 yılı meslek başar! 
ödülünün ilkini BAK-TÂT 
Gıda Sanayi Limited Şir
keti Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Baklan'a 
verdi.

Geçtiğimiz hafta Tibel 
Otel'de yapılan haftalık 
yemekli toplantıda BAK- 
TAT adına möslek başarı 
ödülünü Klüp Başkanı 
Ecz. Ferruh Erçek'ten 
alan Ali Baklan, yaptığı 
konuşmada kısa bir süre 
önce kurulan işlet
melerinin ürünlerinin 
tamamını ihraç ederek 
ülkeye döviz
kazandırdıklarını, 
amaçlarının kapasiteyi 
yükselte'rek döviz girdi
lerini yükseltmek 
olduğunu bildirdi..

Haberi Sayfa 3'te

yaya 
kaldırımları 
kaplaması 
yapılıyor
Manastır mıntıkasındaki 
karayoluna yapılan bordür 
çalışmalarından sonra 
yaya yolunun üst kapla; 
ma çalışmalarına yarın 
başlanacağı bildirildi. ;
Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı, Manastır bölgesinde
ki imar çalışmalarının hızla 
sürdüğünü, kaldırımların 
üzerlerinin emanet usulüyle 
müteahhide yaptırılmakta 
olduğunu söyledi. Avcı, 
Manastırın yol sorununu 
tamamen çözeceklerini 
bildirdi.

Haberi Sayfa 3'te

Trabzonlular
Derneği 
kuruldu
Gemlik Trabzonlular
Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği adlı 
yeni bir dernek kuruldu.
Amacı hemşehriler arasın- 
dâ ekonomik, kültürel ye 
s.osyal alanlarda dayanış
ma sağlamayı amaçlıyor.
Derneğin kurucuları ve 
üyeleri ise şu kişilerden 
oluşuyor:
Fevzi Ayyıldız, Harun Ayvaz, 
Hamdi Oztürk, İsmail Tuna, 
Abdullah Akçay, Kadir 
Karslı ve Orhan Karslı.

Haberi Sayfa 3'te

“Gidinin köftehorları”
Yılmaz Akkıhç'ın yazısı 2.
Sayfada
“İki Film Birden:Biri Eşkiya"
Necati Kartal'ın yazısı
2.Sayfada
“Yarı Şaka Yarı Ciddi”
Köşesi Erol Gürçay 5.
Sayfada

Marmarabirlik 2.249
bin kilo zeytin aldı

72 Nolu S.S. Marmara 
birlik Zeytin Kooperatifi 
ortaklarından 15 Aralık 
gününe kadar aldığı 2 
milyon 249 bin 367 kilo
gram zeytine karşılık ortak 
larına, 392 milyar 16 milyon 
97 bin lira ödeyecek.

Kooperatif ilgililerinden 
aldığımız bilgilere göre, 
1996-97 kampanya döne
minin başından bugüne 
dek kooperatif alımlarını 
sürdürüyor.

1 Şubat'a kadar alırh- 
ların yapılacağını bildiren

yetkililer havaların uygun 
gitmesi -nedeniyle kam 
panyanın daha kısa 
sürede sona erebileceğni, 
alınan zeytinlerin yüzde 25 
bedellerinin ödenmesinin 
sürdüğünü söylediler.

İlgililer, 8 Aralık 1996 tari
hine dek kooperatife zeytin 
veren ortaklara verdikleri 
ürün 'bedelinin yüzde 
25'inin tutarî olan 75 milyar 
927 milyon 409 bin liranın 
ödemelerinin yapılmakta 
olduğunu söylediler.

Kaymakamlık kupası voleybol 
karşılaşmaları başlıyor

Kaymakamlık Voleybol 
Kupası karşılaşmaları bu 
akşam başlıyor.

6 takımın katılacağı 
karşılaşmalar sonunda finale 
kalan takım Kaymakamlık 
Kupasını alacak,

Bu yıl geçtiğimiz yıla göre 
daha az katliamla başlaya

cak olan 1996 Kaymakamlık 
Voleybol Kupası için ilk 
karşılaşma bu akşam saat 
19.00'da Azotspor ile Baytaş 
İnşaat arasında yapılacak. 
Daha sonra Duruspor ile 
Devlet Hastanesi karşı 
karşıya gelecek.

Haberi Sayfa 3 'te

“-TEMİZ TOPLUM, TEMİZ TOPLUM."
TOPLUM TEMİZ
TERTEMİZ
ÇAMAŞIRLAR KİRLİ...
KİRLİ Kİ; NE KİRLİ!..
LEŞ GİBİ
NE DETERJAN TEMİZLER, 
NE DE KAFOGLU SABUNU ..

İnan
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Gidinin köftehorları!

Gemlik KÖRFEZ . z Sayfa; 2

tfazı (Jorum
Necati Kartal

İKİ FİLM BİRDEN : BİRİ “EŞKİYA”

3 Temmuz 1979, akşam 19.30 
sulan. Ayağım kırık. Evden çıkamı 
yorum, masabaşında çalışmak
tayım.

Pencere açık, ansızın üç el silah 
sesi yankılandı...

Tak! tak! tak!..
İçim cızz etti, koltuk değneğime 

abanarak pencereye gittim, dışarı 
sarkıp Sakaldöken'in alt tarafına 
doğru baktım,birşeyler sezinlemeye 
çalıştım.

Ama galiba anlamıştım...
Kısa süre sonra gömlekçi Uğur 

Esendemir geldi. Ağlıyordu...
Ne yazık ki o harika genç insanı, 

Avukat Mehmet Cengiz Göral'ı vur
muşlardı.

Bu acıyı hiç, ama hiç unutmaya
cağım...

Bir de, Devlet’in, onun vurulacağı 
hakkında istihbaratı olduğunu...

19 Ağustos 1980, saat 08.30 suları. 
Evde yalnızdım ve henüz yataktay
dım. Uykuyla uyanıklık arasında, 
telefonun uzun uzun çaldığını far- 
kettim. Çarçabuk kalktım, yatak 
odasından salona geçtim, 
mikrotelefonu elime aldım. Bir ses:

"Ben Emniyet Müdürü Alparslan 
Bilginer" dedi, “size tuzak kuruldu, 
dışarıya çıkmayın, polis ekibini 
bekleyin."

Denileni yaptım. Bu arada 
kardeşimi de arayıp durumu anlat
tım. Az sonra ellerinde makineli 
tabancalarıyla dört sivil polis geldi. 
Biri, "Sizi Bursa’dan çıkaracağız, ne 
reye gitmek istersiniz?" diye sordu. 
O ara kardeşim de geldi, onun 
Gemlik Narlı'daki yazlığına 
götürülmem kararlaştırıldı. Ben 
kardeşimin arabasında ön koltukta, 
arka koltukta iki silahlı iki polis ve 
bizim arkamızda da bir polis aracı 
olmak üzere yola koyulduk...

Zaman geçti, “12 Eylül” patladı. 
Bir süre sonra "Ülkü Ocakları 
Demeği”nde bir liste ele geçirildi. Bu 
listede, çeşitli kesimlerden bazı kişi
lerin adları yazılıydı. Örneğin 
Adliye'den Ağır Ceza Mahkemesi 
Başkanı Şemsettin Işık ve Asliye 
Ceza Yargıcı Mülayim Subaşı...

Avukatlardan Yahya Şimşek...
Başka kesimlerden başka tanın

mış kişiler ....
Ve siviller bölümünde ilk sırada 

ben...
• Yargılama aşamasında, bu lis
tenin “öldürülecekler listesi” olduğu 
anlaşıldı ve öylece mahkeme 
tutanaklarına geçti...

Bir başka şey daha: Avukat 
Cengiz Göral'ı, Ülkü Ocakları Bursa 
yöneticilerinden Mustafa Karaca' 
nın vurduğu belirlendi. Bu kişi 
yapılan yargılaması sonUrpda 
"İdam" cezasına çarptırıldı, ceza 
Yargıtay'ca onaylandı...

Ne var ki 1988'de Turgut Özal'ın 
ünlü "çarpık af yasasTyla, tıpkı

GEMLİK KÖRFEZ 
|■B Haftalık Siyasi Gazete

Yıl : 24 SAYI: 1145 
Fiyatı :20.000 TL. 

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

Tel: 513 17 97 GEMLİK
Basıldığı yer KÖRFEZ OFSET 

Matbaacılık Yayıncılık - Reklamcılık Tesisleri 
mUk Gazhane Cad. No.: 51 / A GEMLİK

Balgat katliamını şanığı İsa 
Armağan -hani Muhsin 
Yazıcıoğlu’nun ziyaretine gittiği-, 
yedi TİP'li genci nasıl öldürdüğünü 
mahkemede soğukkanlılıkla anlatan 
Haluk Kırcı ve Doğan Öz'ü vurduğu 
için ailesinden "özür" dileyen 
İbrahim Çiftçi ve ötekileri gibi, 
Mustafa Karaca da salıverildi...

Anılarımı anlatmaktan hoşlan
mam. Arkadaşlarımın v ebeni 
tanıyan kimi gençlerin "Yazmalısınız, 
bu bir zorunluluktur" yollu uyarıları
na kulaklarımı tıkarım.

Yalnız bir kez, benim adımı "ölüm 
listesi"ne alan örgütün o sırada 
yönetim kurulu üyesi olan -şimdi- 
ANAP'lı bir siyasetçiye, bazı neden
lerle "serzenişte" bulunmak 
amacıyla, iki değerli gazeteci 
arkadaşımın yanında “Cengiz 
Göral’ı vurduran ve beni ölüm lis
tesine koyan zihniyeti yargılama 
hakkım vardır" diye çıkıştım.

Ama Türkiye'nin selameti için, 
kör-topal işleyen demokrasimizin 
yeni bir kazaya uğramaması için 
“hoşgörülü" olmaya kendimi zor
ladım. Bursa'da ilk siyasal cinayeti 
işleyen kişiyle bile, sırası geldiğinde 
el sıkıştım...

Ancaaak... >
“Susurluk olayı"nın ardından, 

dünkü kaatiller "kahraman" ilan 
edilince ve de gazetelerde “yurtse 
verlik dersi" vermeye kalkışınca 
midem bulanmaya başladı.

Siyasetçilerin, iktidar uğruna bu 
denli bayağlaşmalarını içime sindi
remiyorum, hele şu son günlerde 
öğürüyorum, kusacağım geliyor..

Ne demek yani?
Ahmet Vatan Kırkbulak, adlı 

onyedi yaşında bir öğrenciyi vuran 
kişi mi öğretecek bana, yurt ve ulus 
sevgisini?..

Yani Mustafa Karaca '.‘kahra
man" da, o kaatilin kalleşçe vur
duğu Cengiz Göral mı "hain" olu 
yor?

Yavruları yetim büyüyen emekçi 
Ahmet Öztürk'ü, daha çocuk yaş
taki Mustafa Özkan'ı, Cumhuriyet 
sattığı için Nihat Irkh'yı öldürenler 
“kahraman" ve “yurtsever”; 
öldürülenler ise “hain", öyle mi?

Ömrünün yirmibeş yılını 
Türkiye'nin her karış toprağında 
görev yaparak tüketmiş, siyasal 
yaşamını en küçük bir "leke" 
almadan tamamlamış olan ben 
"hain"im...

... Benim için "ölüm fermanı" 
çıkaranlar "yurtsever" ve "kahra
man" ha?l..

Gidinin köftehorları sizi! Topunuz 
birden, Hacı'nızla, Bacı'nızla, kaşar
lanmış Führer'inizle... benim ayağ
ıma su bile dökemezsiniz!

Cengiz Göral'ın kesip attığı tır
nak bile olamazsınız sizi

Cehenneme kadar yolunuz var...

[ BU BİR SEVGİ İLANIDIR l]
Herkesin birbirine 

hediyeler verdiği yeni yılda 
kimsesiz yavrularımızı da 
unutmayalım. 
Kullanmadığınız oyuncak, 
çocuk kıyafetleri ve ki 
tapldrı ÖZEL BARAN LİSESİ 
aracılığı ile onlara ulaştıra
bilirsiniz.

Tel: 267 00 72 (4 Hat)
Not: Yardımlarınızı, bizi 

aradığınızda yerinden ala
biliriz.

İstanbul/ Ankara, İzmir gibi 
metropollerde olduğu gibi, Bursa'da da 
biri yabancı, biri yerli iki film gişede kapış - 
maya başladı.

Geçen haftaya kadar "Demi 
Moore"nin oynadığ “Striptease" (striptiz), 
"Şener Şen ve Uğur Yücefin başrolünü 
oynadıkları "Eşklya"yq hafif fark atmış 
durumdaydı.

Ancak, Eşkiya'nın yarattığı popülarite, 
Striptiz'© "sol çekeceğini" açıkça belli 
etmiş durumda.

Bunun da böyle olması zaten olağan.
Sinema kalitesi bakımından pek 

bilmem ama, bizden folklorik değerler 
taşımasından kaynaklanan bu filmin, Biz 
de alıcı bulmaması komik olurdu.

Gişe rekorları kıran, gazete köşe 
yazarlarını ve TV yorumcularını karşılıklı 
çatıştıran, zorlamalarla da olsa siyasal 
eksenlere sokulmaya çalışılan, en önemlisi 
de "Susurluk" gündemlini yarmayı 
başaran “Eşkiya"nın yapımcısı "Yavuz 
Turgul."

Şener Şen, Uğur Yücel, MFÖ'den 
Özkan, Yeşim Salkım ve Kamuran Usluer'in 
rol aldığı Eşkiya, 35 yıl sonra cezaevinden 
çıkıp, “makus talihinin" nedenlerini ara
maya çalışan, eşkiya Baran'ın öyküsü.

Babası köylerinin ağası tarafından 
vurulduğu için, bıyıklah henüz terlememiş 
delikanlı Baran dağlara çıkıp, eşkiya olur. 
Sevdiği kıza göz koyan ve (Freud'çu bir 
mantığa sahip senaristin genlerinde hep 
sahtekarlık bulunan bir tipmiş gibi yarat
tığı) yakın arkadaşı "Berfo" tarafından 
jandarmaya ihbar edilip, yakalanır.

Berfo, Baran'ı yakalatmakla kalmaz,, 
eldeki altınları ve sevgilisi "Ke/e"yi de alır. 
Bu alma, bir el koyma gibidir. Keje,. 
babasının zoruyla karışık gider. Gider 
ama, tam 35 yıl bütün yalvarmalara, 
bütün işkencelere rağmen, ne satıldığı 
kocası Berfo ile, ne de /başkası ile tek bir 
kelime konuşmaz. Bu O'nun yarattığı 
"bir iç direniştir" ve filmin psikolojik 
yapısından anlaşıldığı kadarıyla, o her 
şeye muktedir Berfo'yu bile teslim almış 
ve butun şiddetiyle ezmiştir.

Ağa, Baran'ın yakalandığını duyunca, 
O'nu vurdurmak için cezaevine üç 
adamını gönderir. Baran onları da 'öldürür 
ve Meşruten tahliyesini (mahkum diliyle 
infazını) yakar, müebbet hapis süresini 
tam olarak yatar.

Köye gelip, kaderin ve tesadüflerin 
(diğer adıyla ihanetin veya kendisine 
kurulan tezgahların) gerçeklerini öğrenir.

Onun için artık tek amaç vardır: 
“Berfo'yu bulup vurmak ve Keje’yi alıp 
götürmektir."

Trende rastladığı, kente göçmüş 
Tarlabaşı delikanlısı Cumali'nin bir “eroin 
yada kokain" torbasını kendisine verme
siyle, artık dünyası değişmeye başlamıştır. 
Ancak O, henüz bunun farkında değildir.

Tesadüflerin yarattığı olanaklarla, 
Berfo'yu bulur.

Berfo, -Özal dönemini andırır gibi- 
“kara parasını aklayıp, sanayici olan 
ünlü Doğulu iş adamıdır artık." Devlet 
üzerinde dahi ağırlığı vardır.

Sonra, dağlardan apartman tepele 
rine inen eşkiya Baran, Tarlabaşı'nda da 
işlerin dağdaki ihanetlerden farklı 
olmadığını öğretmeye başlar.

Tek fark, çelişkilerin teknik metotların 
değişmiş olmasıdır.

Nihayet Berfo'yu bulur.
Keje'siyle de konuşur.
Keje'nin konuşması, Baran'ın olduğu 

w W

ÇATAK CIYLU
’’ TAKIM ELBİSELER - HIRKALAR-GÖMLEKLER -

KAZAKLAR-KOT ÇEŞİTLERİ- KEMERLER-KIRAVATLAR- 
BflVflN ELBİSELERİ- ETEKLER VÜZLERCE ÇEŞİT GİVSİ 
ÇATAK «l¥IA\ ûîLEAiZi TEPER TıRRAĞû GiYDîRiil

Ali Çatak ue Oğulları
DemlrsubaŞı Mh. Mesudiye Sk. Otel Umurbey Altı

Tel : 513 20 75 GEMLİK

öğünlerde Kayıktı
Çömezdi. Çok g

hemen kıyış 
^.laşduvoıta* < 

düzlükler. «İn 
^on, bulanık suyu 

'$e öderce ytc c

hemen oric» 
püntûıeşFğs

kadar, kocası Berfo'nun da temel çelişki
sidir.

35 yıldır konuşmayan Keje, Baran'la 
konuşur. Bu, 35 yıllık bir direnişin,umudun, 
haykırışın, sevginin, aşkın ve belki Onlar 
için varoluşun buluşmasıdır.

İkinci kahraman bıçkın delikanlı 
Cumali, bir yandan kokain mafyası 
tarafından ezilmekte, diğer yandan 
sevgilisi tarafından aldatılmaktadır. 
Umutları da!..

Önce annesiyle beraber olup, sonra 
kızıyla ilişkiye giren pezeveng mi, jigolo 
mu olduğu tam anlaşılamayan sevgilisini, 
"ağabey'] diye tanıtıp, cezaevinden kur
tarmak için 200 milyon arayan sevgilisine, 
kokain mafyasından "mal" çalarak 
yardım eden Cumali, ölümüne adım 
attığının farkında değildir.

Bir otel odasında “sevgilisini ve 
ağabeyi diye tanıttığı hapishane 
kaçkınını” öldüren Cumali,. mafyanın 
eline düşer.

Cum'ali'yi mafyadan kurtarmak için 
Berfo'dan para alan Baran, Keje'sini de 
feda etmiş, 200 milyonluk çeki mafyaya 
ulaştırmıştır.

Çekin karşılıksız çıkması sonucu vuru
lan Cumali'nin intikamanı, hem Berfo'yu, 
hem de yerel kokakin mafyasını vurarak 
"adaleli yerine getiren(l)" Eşkiya Baran, 
gökte yıldız zannettiği havai fişeklerle 
tanışır. Patlayan havai fişeklerin 
albenisiyle "yine bir eşkiya kaydı!" di 
yerek, ayağa kalkar ve gökyüzüne 
koşarken polis kurşunlarıyla vurularak 
ölür.

Bu bir ölüm değildir. Yıldızlara ulaş
madır. Yıldızlara gitmek için Otel damın
dan atlayan Baran'ın infilak etmesiyle, 
filmde finale ulaşır!..

Ijjgidi? İki ge 
oldu. Altyapı 
jjpıû trafiğe c

11 Eylül 1996 gi 
Lan 2. Karsak B 
«Hamlandı.

Yalova Yol 
yohallesinden Pa 
leştiren Karsak Köp 
jaharcandığnı sc 
jderi ilgilileri, ilçeye 
yolun köprünün 
ümete gireceğini .

İki araç geliş 
genişliğinde yc 
İâpıüsünün hizmet

Itatrıt
Manastı! mmtıi 

yapta bordür ç< 
yaya yolunun ıst I 
noyarın başlı

tediye Başa 
içataate. hz

Botgeâvte beeci 
yürüttüğünü.  ̂
teme yaya kai 
devam ed

Kaktarmta 
usûlü ite mütea

İlçeyönefic
Otel damları ne dağdı, ne havai fişek

ler yıldız. Ne dilek tutulurdu, ne de bağrın- 
• da saklanırdı.

Burası, eskiyi terketmeyen ama, yeniyi 
de hakkıyla kuramayan bir başka yerdi.»

Bir ülke düşünün, hem tarım 
toplumunu, hem de sanayi toplumuna 
"eşanlı" yaşıyor olsun.

Hem aşiret düzenin çelişkileri ile değer 
yargıları toplum tarafından kabul edilsin, 
hem de sanayi foplumunun yarattığı 
kente göçün kirlenmesi ve dengesizliği 
yaşansın.

Eşkiyalıktan, eroin satıcılığna, oradan 
sanayiciliğe yâda bölge siyaset temsilci 
liğine, diğer yandan kahveci çıraklığın
dan,. esrar satıcılığına, oradan mafya 
babalığına kadar, 20 yılda, 20 iş değşti 
rildiği ülkemizde, “Eşkiya"yı beyinlerde 
yaratılmış bir soyutlama olarak düşü 
nenler yanılıyorlar.

O'nun çelişkileri, özlemleri ve hedef 
sizliği Bizim her günümüzü alıp götürüyor.

O, ne dünyaya adapte oluyor, ne de 
yeni dünyalıları rahat bırakıyor. ‘

Biri dağlardan, diğeri şehirlerden 
gelmiş, iki "kaybeden" eşkiyanın hüzünlü 
öyküsü, bizleri duygulandırıyor.

Peki ya kazananları?.. 
★ ★ ★

Unutmadan, Kanal 6'da Eşkiya'nın 
PKK propagandasını yaptığı hususunda 
bir yorumu hem izleyip, hem de dinlemiş
tim.

Bu da, bilgi toplumunda yaşadığını 
zanneden, ama henüz sanayi toplumu- 
nun yarattığı iki kutuplu dünyasında 
yaşayan kafa...

tattı
1 Samanyolu 1 
pazar günleri s< 
ladığ İlçelerimizi 
da bu hafta Gen

I Geçtiğmiz h< 
Samanyolu TV t 
açık oturum şel 
grama katılacak 

I Gazetemiz 
müdürü Kadri G 

ı programa, İlçe
Işın, Belediye Bc
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donup kalmaları v 
taıhyı gördüm ve ( 
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! Kayıkhane sırtları 
sin alt yanlarında c 
Keli kadınlar, aya 
delikanlıları beller 
latanın anlatlı.klarir:< 
W şey söylemes i
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Bursa’da tiyatro dönemi
Bursa Ahmet Veflk Paşa Tiyatrosu 

ile Oda Tiyatrosu ve Osmangazl 
Belediyesi Behzat Budak rahnesi'İle 
Prof. Kuruş Sahnesinre kış oyunlarının 
gösterimi devam ediyor.

A.V.P. Aralık ayını ^Salıhcdktakl İki 
Kişi’’ İle başlatarak arkasından 
"Hamlet Efendi, Palyaçolar" 
oyunlarını sahneye koydu.

19-20-21 Aralık günleri ise, aynı 
"Salıncaktaki İki Kişradlı oyun İle 
sahne çalışmaların ısür düren A.V.P. İl,

sanatçılar .yılın son haftasında 
"Hüznün (^oşkustT adlı eseri 
sahneye koyacaklar.

BUCsd Oda Tiyatrosu ise "Bir'Ggrlp 
Orhan Veli* İle açtığı sahnesini 
"Çirkin" adlı oyunlarla yıl sorayna.dek 
sürdürecek.,

Aralık ay nda 3 kez sahnelerini 
izleyicilere ağacak olan Osmangazl 
Belediyesi Behzat Budak sahnesinde 
"Zoj„ Niloah" ,• tiyafroseverler 
tarafından ilgiyle izlenecek. •/

Güzellik Salonu hizmete giriyor
Nüfusu 75 bine yaklaşan, ilçemizin ilk 

güzellik salonu yakihda Gemlikli bay 
ve bayanların hizmetine açılıyor.'

Osmaniye Mâhallesi' Pazar 
Caddesinde bulunan eski bir düğün 
salonunuh kiralayan kuaför Reş'at 
Tebrizcik 400 metrekarelik alcfhı güzellik 
salonu olarak yeniden dizayn ederek. 
Gemliklilerin hizmetine hazırlıyor.

Gemlik'te bugüne 1 kadar bu 
büyüklükte bir salonun ‘ hiç

açılmadığın^,' bildiren Tebrizöik, içinde 
spor yapılabilecek, ayrıca bay < ve 
bayanların 1 cilt bakimi, -saç bakım 
merkezi, çobük;ioyun salöhtarınıh da 
yer alacağı salonun Gemliklilere başkg 
yellere gitmeyi aratma1 'yasağını 
söyledi.

Bursa ve ' bölgesinde de’: isim 
yapması beklenen güzellik saloriuna 
Gemliklilerin ilgi göstermesi bekleniyor.

AHŞAP DOĞRAMA VE PRES KAPI SANAYİ

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

mağazamıza uğrayınız . Çeşitlerimizi görünüz

FARUK HELVACI
Hamidiye Mah. İstiklal Cad. Kaya Apt. Altı No : 113/D

GEMLİK
Tel: (0.224) 514 21 83 Fax : (0.224) 514 42 92

Hayvansal protein açığı
•Türkiye'de ki$l/başına tüketilen 

hayvansal protein mlktdrınin/alınması 
gereken ' miktarın çok altındm olduğu 
belirtilerek,hayvansal protein açığının 
kapatılmasında kümes hayvancılığının 
büyük önem taşıdığı bildirildi. »

Erişkin bir insanın, kaliteli ve dengeli 
bit şekilde beslenebilmek Içlrv günde 
ortdlbma 70 gram proteine ihtiyaç 
duymaktadır. ► Bunun 35 gramının 
hayvansal, 35 gtdmının ise bitkisel 
gıdalardan karşılanması gerökiyöt.

Türkiye'dekişî’ başına tüketilen 
hayvdnsal protein miktarının günde

ortalâmd 21 gram' 'kadar olduğunu 1 
bildiren yetkililer; budurum ülkemizde 
hayvansal protein; açığı olduğunun 
göstergesidir. Söz konusu açığn 
kapatılmasında kümes hayvanları 
üretiminin önemi büyüktür diye 
konuştular.'

.Kümes hayvancı lığı,'İçinde özellikle 
tavukçuluk son. yıjlgrdd önemli 
gelişmeler göstermiştir'.' Diğer kanatK 
hayvanların üçetjmip'. konusunda 
potansiyel olmasına rağmen beklenilen 
seviyeye gelinememiştir.

Düğün, nişan ve özel günleriniz 
için rezervasyonlarımız 

devam ediyor

l&IİÎeTbİhûr^^ Alacaksınız.

U -1. ■ V tefede Meydanı CEM1JK Tel s S13 10 71 ’

BURSA 2000 - OLAY VE HABER 
gazetelerine vereceğiniz her türlü 

İLAN VE REKLAMLAR için bizi arayın

BİR TELEFONUNUZ YETERLİ

kORFEZ ^ckLAm
GazhaneCâdde Beceren' Apt. Altı

No : 51/A G;EMLİKr..i(Akmanlqr : Ticdret Ticaret arkasi)
Tel : (0.224) 513 17 97 Fax : (0.224) 513 35 95

£ K°şesl

JLrnbir. bir yerdi 

igojrda kirletme* 

^DiKjktanlordat 
^oıuz. kayıp ç 
^nzden.

Ifmnetie sanfcyorsur 
ı fapkjnkötuiuğu M 
[con vermek istedik 

| uefes alman bite, n 
11 Telirtenmeden. 
I' yavaşyavaş oluyor 

I ft^rnak için, yedi

I otynankğı. olumu 
I Dostluğu, yaşam < 
I jjçbuçr* yMa.br 

I 'flj® çocukluğu 

I gemden.

I gediklerime 

ferimiz. bizi I 

| fgü bir kere. ı 
I pes? medetiz 

I yelerden.
I jöğşla yavrun. < 

I Senden ve bûtur

ÇIKMAZ SOKA

Bir daha dûnyc 

Yine seni seven 

Beni üzesin diye 

Beni deli divane 

Biliyorum

Bende bir daha

KÖKJEZ OJSE'î
Matbaacılık-Yayıncılık- Reklamcılık ve Tanıtım Hizmetleri

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

"Zengin çeşitlerimizi ve farkımızı görün"

te beni sevme 

| tandan öteyi

NLSUZDİLEKÇ

Gel diyorum ger1 

Boğuyorum ştrrv 

İle holdeyim b<hı 

Miyop musun 

Hipermetrop muR 

Hiç beni görmüyor

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

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

Bugünde akşam oi 

te sen 

tegûn de yoksun 

teeaıdı

Sece vakti 

^eğmnağrs

20 DAKİKADA BİLGİSAYAR SİSTEMLİ KAŞE VE MÜHÜR İŞLERİ YAPILIR
Gazhane Cad. Fikret Oto Elektrik yanı No : 51/A GEMLİK

Tel : 513 17 97 Fax : 513 35 95
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FÎîR ICOŞeSİ
“Doğayı, Toplumu, Politikayı kirletenlere”

BAĞIŞLA YAVRUM

Yaşanabilir, bir yerdi Dünya 
İhtirasımızla kirletmeden.
Bize bırakılanlar da yavrum, 
Tutamıyoruz, kayıp gidiyor 
Ellerimizden.

Minnetle sarılıyorsun bize, 
Yapılankötülüğü bilmeden. 
Can vermek istedik, ama yavrum 
Nefes alman bile, mümkün değil 
Zehirlenmeden.
Yavaş yavaş ölüyorsun, yavrum 
Yaşamak için, yediklerinden.

Düşmanlığı, ölümüde gördün 
Dostluğu, yaşamı öğrenmeden. 
Üç buçuk yılda, büyüdün yavrum, 
Tasasız çocukluğunu aldık, 
Ellerinden.

Veremediklerimiz yanında. 
Verdiklerimiz, bizi kahreden 
Bozduk bir kere, doğal ahengi 
Çaresiz medet umuyoruz 
Mucizelerden.
Bağışla yavrum, af diliyoruz. 
Senden ve bütün kardeşlerinden.

24.01.1991 
Bn. Levent PAZARBAŞI

ÇIKMAZ SOKAK

Bir daha dünyaya gelsem
Yine seni severdim
Beni üzesin diye
Beni deli divane edesin diye
Biliyorum
Sende bir daha dünyaya gelsen 
Yine beni sevmezdin
Kahrımdan öleyim diye.

PULSUZ DİLEKÇE

Gel diyorum gelmiyorsun 
Bağırıyorum işitmiyorsun 
Ne haldeyim bilmiyorsun 
Miyop musun 
Hipermetrop musun Tanrım
Hiç beni görmüyorsun (Ümit Yaşar)

AH
/

Bugün de akşam oldu
Ve sen
Bugün de yoksun
Yine azdı
Gece vakti
Yüreğimin ağrısı

YAî<ı şrAkA YAî^I CİDDÎ Erol çünçny

TEMİZLİK ŞAMPİYONLARI
Son günlerde,ülkemizde olup bitenlere 

akıl sır ermiyor.
Susurluktaki trafik kazası, iç politikayı da, 

"ağır yaralıyor".
Bu kazayı öne sürerek, hükümeti yıprat

mak isteyenler, "devletin altımızdan kay
masına", sebep oluyorlar.

Kazayı sürekli vitrinde tutarak, kullananlar 
da var.

Oyları baraj sınırına düşenler, bu sayede, 
partilerinin çözülmesini, önlemeye çalışıyor
lar.

Hele, bazılarının devleti, ulu-orta göz 
önüne sererek, ve bürokratları bölerek, yeni 
iktidar arayışı içinde olmaları, hiç hoş 
karşılanmıyor.

Ama.. Herkes, bu işleri, vatan ve milleti 
korumak için yaptığını söylemeyi, asla ihmal 
etmiyor.

Yapılanların, temiz toplum - temiz siyaset 
adına yapıldığı söyleniyor. Kampanyalar 
düzenleniyor.

Kampanyanın lideri de Anavatan Partisi.
- Hani, geçmişte "benim memurum işini 

bilir”, diyerek, memuriyet anlayışını tahrip 
eden,

- Bir kez Anayasanın delinmesiyle “birş- 
eycik" olmaz diyerek, hukuk anlayışını 
zedeleyen,

- Doğal Liderinin ailesinin,"aşk ve iş" 
alanında sergilediği hayat tarzı, hala toplum
da tartışılan,

- Yine Doğal Liderinin ailesinin, mafya ile 
ilişkileri, toplumda büyük yankılar uyandıran, 

Anavatan Partisi yönetimi, "Temiz Toplum 
- Temiz Siyaset" sloganını, kimselere bırakmı 
yor.

Sosyal Demokratların, birbirlerinden 
kopuk ve şok olaylar karşısındaki, "cılız tep
kileri", temiz toplum kampanyasındaki lider
liğin, ANAP'ın eline geçmesini sağlamıştır.

Aslında, hala, “İSKİ KABUSUNDAN” kurtu
lamayan sosyal demokratların, “silik ve 
tutuk tavırları”, hiç hak etmemelerine rağ
men, Anavatan Partisini temiz toplum kam
panyasında, etkin hale getirmiştir.

Bu trafik kazasını tartışırken, politik 
malzeme haline, getirmemek lazımdır.

Hükümeti yıkmaya çalışırken, devlet 
kurumlarını tahrip etmemek gerekir.

Ama.. Tüm kamuoyunun, suçluları 
görmek istediğini de, unutmamak gerekir.

Türkiye’de erozyon
Toprak kanseri- olarak da 

adlandırılan erozyonun, Türkiye'nin 
"öncelikle çözülmesi gerekli" sorun
ları arasında yer aldığı bildirildi.

Türkiye topraklarının yüzde 
83'ünde çeşitli şiddetlerde erozyon 
yaşanıyor. Erozyonun,ormanların, 
çayır.ve meraların tahribi ve yanlış

Eleman Alınacaktır
Servis Teknisyeni yetiştirilmek üzere, 
Meslek Lisesi veya Lise mezunu, 
askerliğini yapmış eleman alınacaktır.
Müracaat. ARÇELİK YETKİLİ SERVİSİ

Tel. : 513 22 94

GEMLİK REHBERİ

ULAŞIM
Uludağ Turizm 5131212
Aydıh Turizm 5132Q77

Gerekli Telefonlar
İtfaiye no
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 5131055
Polis Karakolu 5131879
Gar, Kom 5131206

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

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

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi

TAKSİLER
5131821
5132467
5133240
5132324

ACINDAN ÖLDÜ
Hoca:
"Cemal öldi” der.
“Sapasağlam adamdl, 

neden öldi?"
“ Açindan öldi".
"Uşağım hiç bir laz acindan 

ölmez. Söyleseydi, heplmuz 
yardım ederduk ona."

“Utandl söylemeye."
"Gördün mü? Acindan değil, 

İnadından öldi da".
Demek kİ Karadenizlilerin, 

pratik zekaları kadar, inatları da 
çok meşhurmuş.

Fıkradaki inad, ölümüne 
kadar, bir inad.

İnşallah, politikacı
Karadenizliler, inadlarını 
ölümüne kadar götürmezler.

Çünkü, politikadaki inadın 
zararını, devlet Teşkilatı ve millet 
görüyor.

[Sözlü - Yorum

Bize kıymet kazandıran şeyler, 

Yaptığımız işlerdir.
“BANCROFT”

Bakınız.. Sözümüzde, yapılan 
“iş”in, önemi vurgulanıyor.
Yani... (Laf) değil, (iş) yapmak 
lazım, demeye getiriyor.
Otuz-kırk yıldır, (iş) yerine 
sadece(LAF) üreten, poli
tikacılarımızın kulaklan çınlasın.

O KADAR; kuvvetli içkiydi ki, yere 
dökülen damlalarını yalayan fare 
“Nerede bu evin kedisi” diye na 
ralar atmaya başlıyordu.

tarımsal uygulamalardan kay
naklandığını ifade eden yetkililer; 
önlenemediği takdirde erozyonun 
sonucunun "açlık, ölümler ve göç" 
olduğunu da kaydettiler.

Dağlık alanlardaki otlak ve me 
ralardan aşırı faydalanma talebi ve 
bu alanların tarıma açılması sonucu

Gemi Saatleri
Yalova -Sirkeci (işgünlerl) 

05.50 -1.3.05 -17.00. 
Tatil Günleri 06.30-13.00- 17.00

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

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

TUP DAĞITICILARI
Aygaz 513 12 95
Özgaz 514 17 00
Tekgaz 513 1637
Ocakgaz 513 1637
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Likit gaz 514 28 41
Yeni Likitgaz 513 65 00
Alevgaz , 513 40 95

Deniz Otobüsü
Yalova -Kabataş (işgünlerl) 

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

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

13.00-14.30-16.00-17.30-19.00-20.30

Gemlik'te 
sinema günleri:

AİLE SİNEMASI
Bu hafta : 

“12 Maymun”
Tel: 513 13 29

KAYBOLAN YILLAR
"Kaybolan Yıllar", Sezen Aksu’nun 
çok seviler) bir şarkısı.
Ama.. Sadece, bir şarkı değil tabi.
İnsan yaşamında, Devlet Hayatında 
ve Belediye Yönetiminde de, kay
bolan yıllar var.
- “Aşk ve iş” yaşamını, yeteri ölçüde 
değerlendiremeyen • insanlar, 
geçmişe acı ile ve buruk bir şekilde 
bakıyorlar.
-Tüm yılı, suçlamalar ve kısır çe 
kişmelerle geçen ülkemizde, 1996 
yılı gerçekten kayıp yıl oldu.
Gelir dağılımındaki dengesizlik, daha 
da büyüdü.
İşsizlik daha da arttı. ■ .
Büyük yatırımlar, yine devreye soku- 
lamadı.
Ve.. Dış Politikada, ülkemize nefes 
aldıracak bir atılım yapılamadı.
-Belediyelerdeki kaybolan yılları, o 
şehrin halkı, daha net olarak göre
biliyor.
Mesela, Bursa - Metrosu, üç yıldır 
uyutuldu.
Üç yıl bekletildikten sonra, çıkılan 
ihalenin nasıl bir aşamada olduğu, 
belli değil.
Kasım/Ayı sonunda, Ankara’ya git
miştim.
Devreye giren, "Ankarcı 
Metrosunu” gördüm. Ankara 
gerçekten, bir Avrupa Şehri oldu 
artık.
Bursa’nın girişlerinde ve şehrin 
göbeğinde, bulunan tabelalarda, 
Bursa Avrupa Şehridir” diyor, ama 
sadece bu iş, tabela ile olmuyor.
Ankara halkı iki uzak noktadan, beş 
ile yedi dakika içinde, seyahat ede
biliyorlar.
Halk, kendinde “iz bırakan”, 
“yaşamını kolaşlaştıran”projeler isti 
yor.
Ve.. Bu projeleri, yakından izliyor.
Gemlik Belediye Yönetiminin, 
geçirdiği üç yıl için, kaybolan yıllar 
diyemesek te, halkın üzerinde,”iz 
bırakan” yıllar oldu da, diyemiyoruz. 
Arzumuz, Gemlik Belediyesinin kalan 
iki yılını, “iz bırakan” ve “yaşamını 
kolaylaştıran” projelerle süslemesidir.

şiddetlenen erozyon nedeniyle, son 
50 yılda, bine yakın sel, taşkın, çığ 
olayları meydana gelmiş 3 bini 
üzerinde can kaybı olmuştur.

Erozyon sonucu tarım alanları veri
mini kaybeder. Bu da açlık tehlikesini 
ortaya çıkarmaktadır.

Ülkemizde hüküm süren çeşitli tür
_ve derecedeki erozyon sonu

cu, barajlarımızın su depola
ma kapasitesi ve ekonomik 
ömrü önemli ölçüde 
düşmektedir. Bu durum çok 
yakın bir gelecekte 
hidroelektrik enerji üreti
minde düşmelere neden 
olabilecek ve sulanan arazi 
lerde su sıkıntısına yol aça
caktır.

Erozyon nedeniyle ülke 
mizde önemli ölçüde toprak 
kaybedilmektedir. Ülkemizde 
taşman toprak ve ana 
materyal miktarının 1 milyar 
tona ulaştığ dile getirilmek
tedir.

Erozyonla mücadelenin 
yalnızca devletin görevi 
olarak nitelendirilmesinin 
yanlış olduğu; yerel yönetim
ler, DSİ, TEDAŞ gibi kamu 
kuruluşları ile büyük ölçekli 
özel orman sanayi kuru
luşlarının, erozyonla 
mücadele çalışmalarına 
katkıda bulunmaları, bunun 
için yeterli kaynak ayırmaları 
ve hatta mücadele çalış
malarından sorumlu tutul
maları gereklidir.

Dahası ülkedeki her 
kurum, kuruluş ve bireyin bu 
tür çalışmalara katılması 
gerekiyor.
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Gazhane Cad. Fikret Oto Elektrik Yanı No: 51/A GEMLİK 
Tel : 513 17 97

Gemlik KÖRFEZ Sayfa ■

Yeni yılını aileniz ile eğlence dolu geçirmek için 
daha fırsatı kaçırmadınız! 
Zengin eğlence, programı 

Piyanist şantör Ozcan 
' eşliğinde müzik dolu 
saatler, sürpriz sanatçılar

KOKJE2 OJSE^C

Rezervasyan : İskele Meydanı GEMLİK Tel: 513 10 71

Rahmi Baba Restaurant
filezih bir ortamda ailenizle yeni 

yıla birlikte girelim.
Zengin yılbaşı menümüz ordövr 

tabağımız ve ara sıcaklarımızla yeme 
. zevkini tadacaksınız.

Sibel & Batuhan
Oryantal Haygl 

Piyanist Emirhan İNAN

Müzik ve Eğlence dolu bir gecede

Kişi başı sadece 3.500.000 TL.dır.

REZERVASYON : (0.224) 582 26 40 FAKS : 582 22 82
CEP : (0.532) 321 95 28 - 246 24 81

an
Eczanelere 

[vermeyen 
ikaldırmac 
liEczaneleı

lalan, Bac 
I ödemede

I Atatürkçü D 
Demeg Gen® 
^enibir etkin® 
bayanlara sun 
r. Demek yo 
tarafından ga 
yapılan açıkl 
bayanlara m< 
gümüş kaplam 
ve batik dalla 
sanatları kursı 
cağı, kursun ı

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

® sıyası parti iden 
Hinde.

Sususluk kazası) 
«öya çıkardığı devk
M.Gelin görüşelim 

Telefon edin biz gelelim
KGRJ EZ O3SE<T
Matbaacılık-Yay incilik- Reklamcılık ve Tanıtım Hizmetleri

Gazhane Cad. Fikret Oto Elektrik yanıNo : 51/A GEMLİK
Tel : 513 17 97 Fax : 513 35 95

Ortaya çıkan sonu 
İtti devlet içinde r 
Mtijfr.
" istihbarat tan 
M ne gibi ta 
fckavnştııru'ııa'ıd 
. Mn binin ûzem 
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GIMLİK

HAFTALIK SİYASİ OAZKTI

ELEMANLAR ARANIYOR
Bahçe işlerinde çalıştırılmak üzere 

ERKEK ELEMANLAR 
alınacaktır.

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

pelediye ve Turizm Derneği tarafından organize edilecek |

iüç eczane ile Eski Gemlik Evleri Fotoğral

anlaşma sağlandı
I trınnolûrcı ilnr^ rsnrrilnrını 7r^mnmınHn Arlo\/omp\/on Rrıri-k'ı ır'lı ı\/n İL[Eczanelere ilaç paralarını zamamında ödeyemeyen Bağ-Kur'luya ilaç
vermeyen eczaneler, Muhtelif Esnaf Odasının girişimleri sonucu yasağı 
kaldırmağa başladı. İlçemizdeki Erçek, Balıkpazarı ve Küçük Kumla 
Eczaneleri i Bağ -Kur'luya ilaç vermeğe başladı. Oda başkanı İbrahim 
talan. Baâ-Kur'lu üvelerinin üc eczaneden recetelerivle ilaçlarını ücret

Gemlik Turizm ve 
Tanıtma Derneği ile 
Gemlik Belediyesi tarafın
dan Bursa. Ressam Şerif 
BursalI Sanat Merkezinde 
“Eski Gemlik Evleri” konu
lu fotğraf sergğisi açıla
cak.

Sergi ile ilgili hazırlıklara 
başladıklarını söyleyen 
Gemlik Turizm ve Tanıtma 
Derneği Başkanı Hakan 
Doğu, 18-25 Ocak günleri 
arasında açık kalacak 
olan sergide daha önce

seçmelerin konacağını 
bildirdi.18 Ocak günü 
saat 16.30 da verilecek
kokteyle açılacak
olan "Eski Gemlik Evleri" 
ve "Bir ZamanlarGemlik" 
konulu serginin finansör
lüğünü GEMPORT'un 
yapacağı öğrenildi.

Amaçlarının Gemlik'İn
tanıtımı olduğunu

Gemlik'te açılan

söyleyen Dernek Başkanı
Doğu, “Geçmişin
Gemlik'inin güzellik
lerinden söz ediyoruz. 
Eski yapıların tek tük

ödemeden alabileceklerini söyledi.

Bayanlara ücretsiz el sanatları öğretecekler

Atatürkçü Düşünce Derneğinden el sanatları kursu
| Atatürkçü Düşünce 
[Derneği Gemlik Şubesi 
yeni bir etkinliği bu kez 
bayanlara sunuyor.

Dernek yöneticileri 
[tarafından gazetemize 
Jyapılan açıklamada 
[bayanlara makrome, 
[gümüş kaplama, çiçek 
|ve batik dallarında el 
Kanatları kursu açıla
cağı, kursun ücretsiz

verileceği belirtildi.
Dernek ilgililere 

kursa katılmak isteyen
lerin Cuma ve 
Cumartesi günleri 
Kondon Apartlmanı 
altındaki Dernek 
merkezinde ki 
görevlilere kayıt yap- 
tırabileceklerini 
söylediler.

HAFTAYA BAKIŞ
O Kadri GÜLER

Zirveden sonuca doğru
Cumhurbaşı Süleyman Demirel’in parlementoda grubu bulu- j 

nan siyasi parti liderleriyle birlikte yaptığı toplantı ülke günde- ı 
minde.

Sususluk kazasıyla başlan ve medyanın üzerine giderek | 
ortaya çıkardığı devlet içindeki çetelerin ciddiyeti, zirvede ele ı 
alındı.

Ortaya çıkan sonuç bazı siyasiler beyenmesede, böyle bir 
çetenin devlet içinde mevcut olduğu ve yasadışı birçok olaya 
Karıştığıdır.

Milli istihbarat birimleri dışında oluşturulan bu çetenin, ülke 
genelinde ne gibi çalışmalar yaptığı, nelere bulaştırıldığı I 

। çözüme kavuşturulmalıdır.
Bugün binin üzerinde faili meçhul cinayetin işlendiği bir 

ülkede, yıllardır sözü edilen Kontr Gerilla diye adlandırılan 
yasadışı kuruluşun -adınına ne derseniz deyin- hukuk 
devletinde su götür yanı yoktur.

Eroin kaçakçılığı, adam kaçırma, haraç alma, cinayet, senet 
ve çek tahsilatı gibi birçok kirli işe bulaşmış olan bir çetenin 
devlet adına, resmi üniformalarla görev yapması 
düşündürücüdür.

1 ’ Eski bir ülkücü ve katliyam sorumlusu zanlı ile bir polis 
şefinin ve bir parlementerin susuturucularla, silahlarla biraray 

. gelmesinin teşadüfi bir kaza sonucu ortaya çıkmasının ardından 
olaylar pamuk ipiliği gibi çözülmeğe başladı.

İnsanları toplu olarak öldürenleri “bana devlet için hizmet 
etmiş kişiler şereflidir” diyerek savunanlar, olayı artık örtbas 

I edemezler.
Devletin en yüce kurumu işin ciddiyetini görmüş ve bu pis- 

li ligin temizlenmesi için görev yapmayanlara karşı bir çeşit uyarı 
। da bulunarak, sorumluların ortaya çıkmasını istemiştir.

Devletin temenini sarsan skandala hergün bir yeni olay 
t1 ekleniyor.
| Evlatları evlerinden götürülerek yok edilen anaların ahi yerde 
İ kalmamalı, en üst düzeyde de olsa kirliliğe bulaşmış olan bu 
i çete çökertilmelidir.

Rotary 
Kulübün 
1997/98 
dönem 
yöneticileri 
seçildi

Gemlik Rotary 
Kulübünün 1997/9-8 
dönem yönetim kurulu 
üyeleri belirlendi.

• Gelecek dönem 
Yavuz Alemdar başkan
lığında çalışacak- olan 
yöneticiler geçtiğimiz 
hafta Tibe.l Ötel'de 
yapılan genel kurul 
toplantısında seçildiler.

Haberi sayfa3'de

Erdinç Çelikkol ve öğrenci
leri Gemliklileri coşturdu

Türk
sanat
müziğine 
doyduk
Gemlik Belediyesi.Sanat 
ve Kültür Derneği Türk 
Sanat Müziği korüsu yılın 
ilk konserinde izleyicileri 
türk sanat müziğine- 
doyurdu.
Erdinç Çelikkol'un 

şefliğinde hazırlanan 
konserin 600 bileti tama
men satıldı.
Konserin-birinci 
bölümünde ünlü türk 
sanat müziği bestecilerin 
eserlerine yer verilirken, 
ikinci bölümde kora ele
manları yine Türk sanat- 

, müziğinden seçme eser
leri solo olarak 
seslendirdiler.

Haberi sayfa 3’te

Haberi Sayfa 3'te

Köylüler asfalt ve 
kanalizasyon istedile

Vali
Taşanlar 
Adliye 
Köyünü 
ziyaret 
etti

Bursa Valisi Orhan 
Taşanlar, geçtiğimiz hafta 
geldiği Adliye Köyünde 
köylülerle sohbet etti.

Köy kahvehanesinde 
köylülerle konuşan Taşanlar, 
köylülerin isteğ oylan kanal
izasyon yapımı ve köy yolu
nun asfaltının onarımı 
konusunda söz verdi.

Adliyeliler uzun-zaman
dan beri köylerine bir valinin 
gelmediğini, ziyaretleri 
nedeniyle Taşanlara 
teşekkür ettiler.

Haberi sayfa 3te
Şehit .' Meh k 
sokakta yangın korkusu 

Gaz Sobası 
apartmanı 
yakacaktı

Şehit Mehmetçik Sokakta 
bulunan Hüseyin Maviş'e 
ait Apartmanın ikinci katın
da gaz sobasından çıkan 
yanğın, apartman sakinler i 
ne korkulu dakilar yaşattı.

Geçtiğimiz hafta pazartesi 
günü meydana gelen 
olayda, apartmanın ikinci 
katında kiracı olarak otu
ran Mustafa Abaka'nın 
oturma odasında kullandığı 
gaz sobanın fâzla açılması 
sonucu hararet nedeniyle 
koltuklarım yanmasıyla 
başladı.
Evdekilerln geç fark ettik

leri yangın bir anda odayı 
sardı Devamı sayfa 3 te

sergilerde sergilenen eski 
Gemlik fotoğrafları ile 
Fotoğraf yarışmasına 
katılan eserlenrden

ayakta kaldığı
günümüzde; eski Gemlik 
evlerinin belgelenmesine 
yardımcı oluyo ruz. “dedi.

Kordon ve caddeler deniz suy uy la doldu

Lodos denizi taşırdı
Lodos fırtınası denizin 

taşmasına neden oldu. _ 
; İki gündür devam 

eden ve dün gece şid
detlenen lodos fırtınası, 
Marmara denizinde 
büyük dalgalanmaya 
neden oldu.

Gemlik Körfezinin'sığ 
bir lirrian olduğunu 
söyleyen Gemlik.' Liman 
Başkanı Eftal Taşçılar, 
dün geceki fırtınadan 
etkilenen gemi ve motor
ların bulunmadığını

söyledi.-Liman Başkanı 
açıklamasında, limanda 
iki geminin açıkta bulun
duğunu, balıkçıların ise iki 
gündür denize açıl
madıklarını bildirdi.

Bozburun ve Trilye 
önleri- ile Marmara 
Denizinin açıkklarında 
çok şiddetli lodos rüz
garının estiğini söyleyen 
Liman Bayşkanı, böyle 
havalarda denize açıl
mamak'gerektiğini hatır
lattı.

Yalova yolunda kaza
Gemlik yalova yolunun 

Kapıkayalar meyki yakın
larında geçtiğimiz hafta 
meydana gelen trafik 
kazasında • . Özuş-ak 
Otobüs İşletmesi 
Sahiplerinin bulunduğu 
özel oto aşın hız ye yolun 
kaygan olması nedeniyle 
kontrolden çıktı. Bursa 
Çimento Fabrikası dolum

tesislerinin önünde 16 NS 
642 . plakalı TIR’la 
çarpışan araç karşı yola 
geçti. Özel oto, bu kez 77 
AE 286 plakalı otobüs ile 
çarpıştı.

Araçta bulunan Fevzi 
Baş er, Halil Keskin ve 
İsmail Metin ağır yara
landılar.

Haberi sayfa 3 te

LİDERLER ÇANKAYA’DA TOPLANDI

TOPLANMASINA TOPLANIYORLAR DA

TOPLATAMIYORLAR, TOPLAYAMIYORLAR 

BİR TOPLAYABİLSELER...

NE ÇARPAN KALIR, NE ÇARPILAN

NE VURAN OLUR, NE VURULAN...
İnan ‘TAftÛEHi
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1996 BİTERKEN

KÖŞEMDEN
Yılmaz AKKILIÇ

C/czzı yorum
Necati Kartal

joğ-Kı

Durum ve "liderler doruğu”
Türkiye bir "içhesaplaşma”ya 

doğru sürükleniyor. Gerçi daha 
önceleri de gözleniyordu bunun 
belirtileri, ama REFAHYOL'un iktidara 
gelişinden bu yana daha bir netlik 
kazandı. Cumartesi günkü 
Hürriyetle Ertuğrul Özkök yazısında 
şöyle diyordu:

İran Devlet Baş kanı
Rafsancani'nin ziyareti şunu ortaya 
koydu. Türkiye'de ‘iki ayrı devlet' 
var. Biri DYP'nin liderlik zaafından 
yararlanarak giderek RP'nin kont 
rolüne giren koalisyonun yönettiği 
devlet, öteki Cumhurbaşkanı ve 
askerlerden oluşan 'devlet koalis 
yon'u."

Bu, salt Özkök’ün koyduğu bir tanı 
değil. Özellikle “Susurluk olayı"nın 
ülke gündeminin ilk sırasına oturduğu 
günden beri, Türkiye'mde "devlef'in 
bir bakıma “ayrışma süreci"nde 
olduğuna ilişkin ciddi bulgularla 
karşılaşıyoruz. Üstelik bu ayrışma, 
galiba bu kadar basit de değil.

Yani sadece Refah'ın denetim 
1 altına almaya başladığı "cephe" ile, 

buna karşı Cumhurbaşkam'yla 
askerlerin savunduğu "cephe"den 
ibaret değil ayrışma. Susurluk'ta, 
devlet içinde, bu iki “karşıt 
kavram"la bağdaşmayan bir 
"çeklrdek"in varlığı da -artık- ayan 

| beyan ortaya çıkmış bulunuyor.
Dünkü Milliyette yayımlanan "bant 
çözümü”, son derece ciddi bir 
“tehdit"in varlığını gösteriyor.

Özetlemek gerekirse, Türkiye'de 
devlet en azından üç değişik 
“yorum" yandaşlarının hesaplaşa
cağı bir sürece doğru sürükleniyor.

Rafsancani'nin gezisi, karşıt iki 
kampın sürtüşmelerini gün yüzüne 
çıkardı, Bu da gösteriyor ki, RP 
açısından Türkiye'nin dünyadaki 
konumu ve şu evrede üstlendiği rol 
önem taşımıyor, ya da Erbakan'ın 
kurmayları bunun ayırdında değil.

Bakıyorsunuz Eîbakan'ın beş 
"sorumsuz" danışmanı, Rafsan
cani'nin generalleriyle -Türk 
Genelkurmay’nın oluru dışında- 
Özel ittifak arayışları içine giriyor. 
Ama Milli Savunma -yani 
Genelkurmay- , İran heyetinin "F-16 
tesisleri"ni ziyaretine izin vermiyor!

İstihbarat örgütlerimizin raporları
na' göre İran'da onaltı “PKK Kampı" 
var, oysa Hoca “Bizim MİT yanılıyor” 
söyleminde ısrarlı.

Yine Erbakan'ın siyasi sorumluluk 
taşımayan bir danışmanın gi 
rişimiyle, Milli Savunma bütçesinden 
50 trilyonluk bir ödenek aktarımı 
/apılıyor -yani bir bakıma ‘şeriatçı 
askerleri dışlayan ordu cezalandırıl
mak isteniyor-. Milli Savunma 
Jakam'nın -yani Genelkurmay’ın- 
ranıtı hazır: "Vermem, alamazlar!”

■REFAHYOL'un gölgesine sığınmış

■JpEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl : 24 SAYI: 1146 
Fiyatı :20.000 TL ...

' ? Sahibi ve Sorumlu Müdürü : KADRİ GÜLER 
lllllfnetim Merkezi: Gazhane Cad. No.51 /A 

Tel: 513 17 97 GEMLİK
Basıldığı yer KÖRFEZ OFSET

Matbaacılık Yayıncılık - Reklamcılık Tesisleri 
»B Gazhane Cad. No.: 51 /A GEMLİK

Dışişleri Bakanı Moskova'da güyd 
masaları yumruklarken, Erbakan'ın 
genelgesiyle Doğu'ya dönük ikinci 
bir "reis-ül küttab"lık (OsmanlI 
dönemi dışişleri bakanı) makamı 
ihdas ediliyor -aslında çoktan beri 
fiilen var bu-. Tansu Hanım pür-telaşl

Çiller'İn “Kumarhaneler kapa - 
nacak" buyruğuna mırın kırın eden 
Turizm Bakanı Yücel, Bakanlar Kurulu 
toplantısının ardından bu yönde 
açıklama yapan Abdullah GÜl'ün 
yanında süt dökmüş kedi misalil

YÖK'ün şeriat özlem&lsl Harran 
Üniversitesi Rektörü'nü ^görevden 
almasının karşılığı derhal geliyor 
RP'den, bakıyorsunuz “yürütme"ye 
sımsıkı bağımlı yeni bir sistem tez
gahlanıyor. Eski YÖK Başkanı ve şim - 
dinin Milli Eğitim Bakanı'nın boynu 
bükük!

Rafsancani’nin kızı, "Gördüğüm 
kadarıyla Türkiye’deki kadın, İran’da 
devrimden önceki kadına benziy
or” diye demeç veriyor!

Düşünüyorum, "Acaba kara 
çarşaflara bürünmüş bir Çiller, 
bugünkünden farklı mı olurdu?" 
diye...

İşte bu ortamda Çankaya'da 
"liderler doruğu” yapıldı...

Ecevit'in doruk sonrasındaki açık
lamasına göre, toplantıda liderler 
yine bildiğini okudu, bir ortak nokta
da buluşamadı.

Acaba, hiç değilse "milletvekili- 
dokunulmazlığı” ve "Memurun 
Muhakematı" hakkında ki yasayla 
ilgili, değişiklikler üzerinde bir "uzlaş- 
ma"ya varılabildi mi?

Bunu önümüzdeki kısa dönemde 
göreceğiz...

Ne var ki Türkiye'nin bunalımı, 
esasen "liderler doruğu”nda 
sağlanacak göstermelik bir "uzlaş- 
ma”yla aşılabilecek türden değil. 
Sorun ne salt “milletvekili dokunul- 
mazlığı”nda, ne de salt “memurların 
yargılanmasTnı sınırlayan düzen
lemede.

Sorun daha derinde. Sorun, 
“devlefe egemen olma kavgasın
dan kaynaklanıyor.

Bir yanda, devleti ve milleti, "en 
çok sevenler"ln (!) giderek yer 
üstüne fışkıran karanlık eylemleri. >

Bir yanda Refah'ın, Türkiye'nin 
yüzünü Doğu'ya çevirme uğraşında
ki pervasız tutumu.

Cumhuriyet'in temel niteliklerini 
hedefleyen bu iki gelişmenin- 
bileşkesinde, "bölücü terör"ün ser
pilip güçlenme ve "siyasal destek" 
bulma olanağı daha da artırışı.

"Liderler doruğu"nda, bu ciddi 
gelişmelere bir"ortak tanı" konula- 
madığı açık.

Yani, galiba dağ yine fare doğur
du!

İşte asıl sorün bu...

KAYIP
Tekirdağ , 

Şarköy'Nüfus 
.Müdürlüğünden 

almış olduğum 
nüfus cüzdanımı 

kaybettim^- 
Hükümsüzdür,
Recep EREN

1996 gerek ülkemize, gerek 
dünyaya, ve hatta bireysel olarak 
İnsanlara -ben dahil- "İyi birşey" 
getirmedi,

Ülke konjektüründe ise, 1994'lerde 
girilen siyasal ve ekonomik kriz bütün, 
şiddetiyle kendini devam ettirdi.

Kilitlenen seçimler, hükümetsiz 
aylar, atanmış-* hneclis, gerilimli sosyal 
ortam, ekonomik geri gidiş, insanların 
ufkunu da daralttı.

"İyi ne’ydi?" diye soruyorurh.
Pek birşey de bulamıyorum.
1996'ya ait bulduğum en iyi şey, - 

bilgisayarıma kimin tarafından 
yazıldığını bilmediğim 
2900' yjl pnce fbîr 
"insanoğluna yapılan 
duvara kazımaya çalışan 
emeği"ydi.

- bundan 
tapınakta 
önerileri" 
"filozofların

Onlar, geleceğe mi yazmışlardı 
yoksa, o günü ilgilendiren sosyal 
yaşama ilişkin önermelerde mi 
bulunmuşlardı. Bunu bilemiyoruz. 
Ama, bildiğimiz birşey varsa, o da, 
bundan 2900 - 3000 yıl önce yazılmış 
bir yazıyı . okuyup “günümüzün 
sosyal yaşamında bireye ilişkin ne 
güzel önerileri var" denebildiği.

Filozoflar “bu yazının 3000 yıl sonra 
da geçerliliğini koruyacağım" san
mıyorlardı eminim. .

Tapınaktaki bu eski yazıda dendiği 
gibi "insanlığın yüzyıllardır öğrendik
leri, sonsuz uzunluktaki bir kumsalda 
tek bir kum taneciğinden daha fazla 
değildir!”

1996 biterken okuyucularımıza 
M.Ö. 9. yüzyıl da yazılmış XSENTİUS'a 
ait bir tapınak yazıtını hediye ediyo
rum.

ESKİ BİR TAPINAK YAZITI:
(Belki de şimdinin kılavuzu!),
Gürültü - patırtı ortasında sükune

tle dolaş; sessizliğin içinde huzur 
bulduğunu unutma.

Başka.türlü davranmak açıkça 
gerekmedikçe herkesle dost olmaya 
çalış. Sana bir kötülük yapıldığında 
verebileceğin en iyi karşılık unutmak 
olsun. Ama kimseye teslim olma.

İçten ol; kısa ve açık seçik konuş. 
Başkalarına da kulak ver. Aptal ve 
cahil oldukları zaman bile dinle 
onları;, çünkü dünyada herkesin bir 
öyküsü vardır.

Yalnız planların değil, başarılarının 
da tadını çıkarmaya çalış. İşinle ne 
kadar küçük olursa olsun ilgilen; 
hayattaki dayanağın odur.

OÜUIIYIAI
’l TAKIM ELBİSELER - HIRKALAR-GÖMLEKLER-

KAZAKLAR-KOT ÇEŞİTLERİ- KEMERLER-KIRAVATLAR- 
BRVHN ELBİSELERİ- ETEKLER VÜZLERCE ÇEŞİT GİYSİ 

ÇATAK »IVLU AiLEniZi TEPeD TıRflAĞA GİYDİRİR
Hli Çatak ue Oğullan

Demlrsübaşı Mh. Mesudiye Sk. Otel Umurbey Altı
Tel 513 20 75 GEMLİK

Seveceğin bir iş seçersen, yaşamın
da bir an bile çalışmış ve yorulmuş 
olmazsın. İşini öyle sev ki, bedenini 
ve yüreğini güçlendirirken verdik
lerinle de yepyeni hayatlar başlat- 

jczanelere ik 
l^fluya ilaç

mış olasın.
Olduğun 

göründüğün 
zaman sever

gibi görün ve 
gibi ol. Sevmediğin 
gibi yapma. Çevrene 

önerilerde bulun ama hükmetme. 
İnsanları yadırgarsan onları sev 
meye zamanın kalmaz.

Ve unutma ki, insanlığın yüzyıl
lardır öğrendikleri, sonsuz uzunlukta 
bir kumsaldaki, tek bir kum 
taneciğinden daha fazla değildir. *

Aşka burun kıvırma sakın^o çöl 
ortasında yemyeşil bahçedir. O bah 
çeye layık bahçıvan olmak için, her 
bitkinin sürekli bakıma ihtiyacı 
olduğunu unutma.

Kaybetmeyi, ahlaksız bir kazanca 
tercih et. İlkinin acısı bir an, ötekinin 
vicdan azabı bir ömür boyu sürer.

Bazı idealler o kadar değerlidir ki, 
o yolda mağlup olman bile zafer 
sayılır. Bu dünyada bırakacağın en 
büyük miras dürüstlüktür.

Yılların geçmesine öfkelenme; 
gençliğe yakışan şeyleri gülümse
yerek teslim et geçmişe.

Yapamayacağın şeylerin, yapa
bileceklerini engellemesine izin 

[rçek, Balıkp 
ilaç veriyor.
| Gemlik Muhle! 

Odasının girişim 
Odasının eczane 
sonucu, Bağ-Kur’lu 

: ma yapılan eczanı 
I Gemlik Muhtel 
(Odası Başkanı bre 

Oda üyelerinin ık 
Fiçin Yalova'daki

lanın ve HaçlarınİM V
Gemlik Rota 

iytUıkotağungeı 
W7|’»Vhvöm 
seçim yopitt

Geçfigmizh 
îlbelOld'deyc 
da yapılan ge 
.1996 yılı cal>< 
Raporun kabul 
Ih kutulu seçr 
. Gelecek di 
'önceden befc» 
.Alemdar Ba

Rüzgarın yönünüverme.
değiştiremediğin zaman, yelkenlerini 
rüzgara göre ayarla. Çünkü dünya, 
karşılaştığın fırtınalarla değil, gemiyi 
limana getirip getiremediğinle 
ilgilenir.

Ara sıra isyana yönelecek olsan 
da hatırla ki, evreni yargılamak 
imkansızdır. Onun için kavgalarını 
sürdürürken bile, kendi kendinle 
barış içinde ol.

Hatırlar mısın doğduğun zaman
ları: Sen ağlarken, herkes sevinçle 
gülüşü yordu.

Öyle bir ömür geçir ki, sen mutlu
lukla gülümse. Sabırlı, sevecen, 
erdemli ol. Eninde sonunda bütün 
servetin sensin. Görmeye çalış ki,ı 
bütün pisliğine ve kalleşliğine rağ
men, dünya yine de insanoğlunun 
biricik güzel mekanıdır.

XSENTİUS M.Ö. IX. Yüzyıl.

Yak
Gemlik Yaloı 
şekilde yaralı

1 Uşaktan Ista 
IMKeslân(62)

MCDplakahöz 
1 yolun kaygan c 
l'Kapıkayalar gin 
i Çmento Fabrik 

yotaçıkan Mas 
İmindeki 16NSı 
Içoıpışh. ■ 
|Çapffnadans

lÜFTAflıp

1997'nin başarı, sağlık, duyarlılık, 
barış ve sevgi getir mesi dileğimle; ■

YAŞAMI PAYLAŞMAK ÜZERE, 
MUTLU ve UMUTLU KALIN.

f 0 zamanlar. 
Savaşının çıkhğ 
Şey şenlik şadım 
Sevgi, butunlul 
halkın arasında 
kaymakam. Şut 
Reisinin hemen ad 
öi yeılisiydi hep t 
ta da yine zeng 
Yeı ayırılıyor. o tekit 
kakyoılaıdı.

Sinema daha y 
radyo vaıd 

kahvehanelerde. 
Açıyorlardı. Musa 
binalı, Girift Ptev 
te Gemlik in yeme 
tej örtülü gezen!® 
tyn üstündeki!® 
tedai di brtğ var 
^.Girit'ten Pıe.ezı 
R olanların ® 
teaco konuşuiuyo 
^ndo yasbioıot 
’tytfter
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Bağ-Kur'luya müjde!

r Üç eczane ile anlaşma sağlandı
I Eczanelere ilaç paralarını zamamında ödeyemeyen Bağ- 
■ kurluya ilaç vermeyen eczaneler, Muhtelif Esnaf Odasının 
| girişimleri sonucu yasağı kaldırmağa başladı. İlçemizdeki 
i Erçek, Balıkpazarı ve Küçük kumla Eczanesi bağ Kurluya 
I ilaç veriyor.

Gemlik Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar 
Odasının girişimleri, Bursa Eczacılar 
Odasının eczaneleri serbest bırakması 
sonucu, Bağ-Kur'lular artık ilaçlarını anlaş
ma yapılan eczanelerden alabilicek.

Gemlik Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı İbrahim Tdîan,bir süre önce 
Oda üyelerinin ilaç sorunlarını gidermek 
için Yalova'daki bir eczane ile anlaştık
larını ve ilaçlarını memurları aracılığı ile

aldırdıklarını,'ancak bu uygulamanın 
Gemlik'te de başlaması üzerine 
Yalova'ya gitmeye gerek kalmadığını 
söyledi. Talan,"ilçemizdeki Erçek, 
Balıkpazarı Eczanesi ile Küçük Kumla 
Eczanesinin Bağ-Kür üyelerinin reçetelerini 
işleme koyduğunu ve ilaç vermeğe 
başladığın müjdeledi. Reçetesi olan Bağ- 
Kur’lular üç eczaneye başvurarak 
ilaçlarını alabilecekler.” dedi.

Rotary Kulübün 1997/98 dönem yöneticileri seçildi
Gpmlık Rdtdry Kulübünün yapılan.. ... Kardeştuncer(Bbşkan Yaıdıfncısı), "Hdlîi 

yıllık olağan genel kurul toplantısında özer(Genel Sekreter), Kaan
1997/98 yılı Yönetim kurulu üyeleri İçin: 
^ÇİITi-yapılcIı.
' -Geçtiğimiz hafta Perşembe günü 
Tibel Otel'de yapılan yemekli toplantı
da yapılan gerel kurul toplantısında 
4996 yılı çalışma raporu görüşüldü,. 
Raporun kabulünden sonra yeni yöne
tim kurulu seçimlerine geçildi.
: Gelecek donem başkanının bir yıl 
ön c ed en belirlendiği Rotary' de, Ya vu z 
Alemdar Başkanlığında Yunus

Dimili(Saymcfn) Kadri Güler, Nuri 
Bozbeyll. Mahmut Solaksubaşı(uye) 
seçildiler,

Toplantıdan sonra bir konuşma 
yapan gelecek dönem başkanı Yavuz 
Alemdar, topluma h izmet iç İn ku tülmüş 
olan rotary kulübünün kendi dönem
lerinde de başarılı çalışmalar yap
mağa devam edeceğini söyledi. ,

Gemlik Rotary Kulübü denetleme 
kurulu üyeliklerini ise Dr. Naci Özpkur, 
Ahmet Güllü ve Bülent Kurt seçildiler.

Yalova yolunda kaza
Gemlik Yalova meydana gelen kazada Uşaklı işadamları ağır bir 
şekilde yaralandı. Yaralılar Bursa Deylet hastanesine kaldirıyldılar.

Uşaktan İstanbul'a gitmekte olan 
Halil Keskin(62) yönetimindeki 35 
MCD plakalı özel oto, aşırı hız ve 
yolun kaygan olması, nedeniyle 
Kapıkayalar girişinde bulunan Bursa 
Çimento Fabrikası önlerinde ana 
yola çıkan Mustafa Korkmaz yöneti
mindeki 16 NS 642 plakalı TIR'la 
çarpıştı.
Çarpışmadan sonra kontrolden.

çıkarak yolüh ortasına fırlayan oto - 
mobile 77. AE 268 plakalı otobüs de 
çarptı. Kazada, Singapura gitmekte 
olan Özuşak Otobüs ve deri şirketi 
sahibi Fevzi Başer ile işadamları Halit 
Keskin ve İsmail Metin ağır y,ara
landılar.

Yaralılar, önce Gemlik Devlet 
Hastanesine kaldırıldı.Buradan da , 
Bursa'ya sevk edildiler.

H A r 7 Afhp sroMSETı
Tarih içinde Gemlik ve Havalisi

AH! O ESKİ GÜNLER 1
O zamanlar, hani İkinci Dünya 

Savaşının çjk-tığı günlere kadar her 
şey şenlik şadumanlık demiştik ya.., 
Sevgi, bütünlük, kaynaşma var 
halkın arasında, müsgmerelerde 
kaymakam, ŞubeReisi, Belediye 
Reisinin hemen arkasında göçmeniy
di, yerlisiydi hep birarada oturuyor-' 
lorsa da yine zengin takım için önde 
yer ayırılıyor, ötekiler daha arkalarda 
kalıyorlardı.

Sinema daha yoktu Gemlik'te. 
Ama radyo ’ vardı zengin evlerinde, 
kahvehanelerde,' çevreye neşe 
saçıyorlardı. Müsamereler, balolar, 
Vodinalı, Giritli, Prevezeli, Kumlalı ve 
de Gemlik'in yerlileri hep birarada, 
baş örtülü gezenler sadece orta 
yaşın üstündekiler, ya da köylü 
olanlar, dil birliği var da şiveler çeşit 
çeşit. Girit'ten Preveze'den göçmen 
gelmiş olanların evlerinde hala 
Rumca konuşuluyor, hatta onlar 
arasında, yaşlılardan hiç Türkçe 
bilmeyenler bile var.

Belediye önünde akşam konser
leri.. Bândo-mızıka yerini alınca 
çoluk çocuk usûl usul toplanıyorlar 
bandocuların oraya, pistin çevresini 
sarıyorlar. Enstrümanlarını alıyorjar 
bandocular ellerine, yukarı doğru 
kaldırıyorlar, bando muallimi İşaretini 

Ly&ılyoL. Qnce istiklal Marşı, sptll.

fası tası ilemarş la r, oyun havaları,zey
bek, harmandalı hatta kazaska...

Onbeş-yirmi metrekarelik, çimen- 
topistte teker teker oynamaya çıkıy
orlar çocuklar. Bizim gibi utangaç 
olarlar ancak kalabalığın arasına 
karışabiliyor.. Delikanlılar arasında 
.harmandalı bilenler olurdu. Hatta bir 
genç kız vardı, Selim Can adındaki 
gazete kitap satılan bir dükkanın 
torunu olurdu.,Rusya'dan göç etmiş 
Tatar bir aile.. Bu kız çok güzel 
Kafkas oyunları oynardı. 
Müsamerelerdede rol alırdı. Çekik 
'gözlerini hiç unutmam.

Kısacası şenlikli, çok şenlikliydi 
Gemlik o günlerde. Gazinolar dolu, 
masalar üzerinde tepeleme kabak 
çekirdeği, sakız leblebi. Çay, kahve; 
gazoz. Nargile fokurdatanlar bile var 
oralarda, karamela satan çocuklar- 
masa aralarında dolanıyor. Ağzdg 
dağılıveriyor bu karamelalar. 
Çukulata kokuyor ama çukulata 
değil. Yepyeni bir tat, yepyeni bir ad. 
Yeni Hayati

“Yeni çıkan yeni hayati" böyle 
bağırıyor çocuklar.

“Hakikidir baylarl"

Haftaya “Ah O Eski Günler 2”

Köylüler asfalt ve 
kanalizasyon istediler 

Vali
Taşanlar 
Adliye 1 •• •• •• koyunu 
ziyaret 
etti

Bursa Valisi Orhan 
Taşanlar, sesizce geldiği 
Adliye Köyünde, köylülerle 
yaptığı sohbetten sonra 
köy yolunun asfaltının ve 
kanalizasyonun yapılması 
İçin şöz verdi.

ifi Geçtiğimiz hafta 
perşembe günü Adliye 
Köyü halkından olup 
Buria'da antikacılık ve 
gazetecilik yapan Cihan 
Bofçbakan İle birlikte 
Adliye Köyüne.saat 16,30 
da gelen Bursa Valisi 
Orhpn Taşanlar, köy 
kahvehanesine giderek 
köyiülerle'sohbet ederek 
köy Sorunlarını dinledi.

Adliye Köyü halkı Vali 
Tasanlar'dan Umurbey 
Adliye köyü arasındaki yol 
asfaltının yenilenmesini ve 
köy içi kanalizasyonunun 
yaptırılmasını istediler.

Köylülerin isteklerini yeri 
ne getireceğini söyleyen 
Vali Taşanlar, bir saat 
süren sohbet toplantısın- 
dan memnunlukla ayrıldı.

Uzun yıllardan beri köy
lerinde bir valiyi görme 
mutluluğunu . yaşayan 
Adliyelıler, Bursa Valisi 
OjH'On Taşanlar'ı
uğurladılar.

Atatürkçü 
Düşünce 
Çimeğinden 
el sanatları 
kursu
Atatürkçü Düşünce 
Demeği Gemlik-Şubesi 
tarafindan el sarrafları 
kursu açıldı.
Atatürkçü Düşünce . 
Derneğinden yapılan açık
lamada çiçek, batik, 
gümüş ve makreme dal- 
larında açılacak olan 
kursa katılmak isteyenlerin 
cuma ve cumartesi günleri 
Defnek Lokaline başvu- 
ratak kayıt yaptırmaları 
istendi.

Yaz sobası 
apatmam 
yakacaktı

Birinci sayfadan devam 
Evdekilerln fark edemediği 
yangın dışarıdakilerin 
odadan çıkan dumanları 
görmesiyle ortaya çıktı.

İtfaiyenin çağrılması, son- 
nucu yangın büyümeden 
kontrol altına alındı, diğer 
odalara sıçratılmadı.

Şans eseri ucuz atlatılan 
yangında, odadaki kul
lanılan yaklaşık 200 milyon 
lira değerindeki eşyalar 
yandı.

-----— Gonca YERLİ YURT----- r

Balık değil, su hasta

Bir sabah uyandığında akvaryumdaki 
balığının yalpalayarak yüzdüğünü gören adam 
akvaryumla beraber soluğu veterinerde alır, 
“Valla balığımın dün birşeyi yoktu, Sabah kalk
tığımda iyi görmedim. Bir bakar mısınız nesi var." 
Gerekli incelemeyi yapan veteriner, adama 
dönerek "Balığınız gayet sağlıklı. Ancak problem 
suda. Balık değil, su hasta. Öncelikle suyû tedavi 
etmemiz gerekiyor" der.

Bu anektodu Doğan Cüceloğlu'ndan dinle 
dim. Geçtiğimiz günlerde bir konferans vermek 
üzere kentimize gelen Cüceloğlu, foplumumuz- 
daki sorunların yalpalayarak yüzen balıkta 
olduğu gibi tek tek biteylerden değil, bazı yanlış 
inanç ve uygulamalardan kaynaklandığını 
söylüyor. “Su-hastaysa" diyor “eninde sonunda 
balık da hasta .olur. Ama bilinçle su 
düzeltilebilir."

Cücüloğlu'na göre üç tür bilinç var. İlki “ben" 
bilinci. Bunda' tam bağımsızlık sözkonusu “önce 
ben, hepsi benim, bana daha çok" davranış 
kalıbı, İkincisi, "sen bilinci". Burada ise “tam 
bağımlılık" öne çıdıyor. Her anlamda bir 
başkasını bağımlı olma ve onun tarafından yön
lendirilme. “Önce sen, sen+ ben" yaklaşımı.

Bu örnekler ne yazık ki şu günlerde fena- 
halde k'arşımıza çıkıyor. “Önce ben diyenler" ve 
malum bedenlerden dolayı birbirine girmiş tam 
bağmlı ilişkiler. Şüphesiz “önce ben" ve" önce 
sen" bilincinin hakim olduğu .anlayış ile suyun 
temizlenmesi beklenemez. Cüceloğlu ancak "biz 
bilincinin" topluma yerleşmesiyle suyu te 
mizleyecek küçük damlacıkların oluşabileceğini 
söylüyor. Biz bilincinlnin “karşılıklı dayanışma" 
temeline oturduğunu söyleyen cüceloğlu "Eğer.r 
biz hincine erişmişsek, diğer insanların gele
ceğine de sahip çıkarız. Aşama aşama giderek, 
ihsapları aşarız ve merhaba benim yaşam 
kardeşim deriz."

Tabii bunu demek, bazı temel, ilkelere de 
sahip çıkmayı gerektiriyor. Kişisel bütünlük (özü 
ve sözü birbirine uyma), koşulsuz sevgi, 
hakkaniyet; denge,bilinçli'çalışma, sabır, onura 
saygı, üstün kalite, hizmet etme, gelişme ve 
geliştirme “biz" bilincine ulaştıracak vizyonunu 
temelleri.

İnsanların “önce sen" ve.-önce ben" bi 
linçine sahip olmasının onları durduracağını, 
“biz" bilincinin isetoplumları ve insanlarrgeliştire- 
ceğini söyleyen Cüceloğlu “biz" vizyonu oluştu
rarak bunun bir, parçası içinde ekip olmanın 
önemini vurguluyor...

Erdinç Çelikkol ve öğrencileri Gemliklileri coşturdu

Tiirk Sanat müziğine doyduk
Gemlik Belediyesi 

Sanat ve Kültür 
Derneği, Türk Sanat 
Müziği korosu sezonun 
ilk konserinde izleyenleri 
coşturdu.

Geçtiğimiz hafta 
Milton Aile
Gazinosunda yapılan 
konserde. Bursa
Belediyesi Türk Sanat 
Müziği Konserv'aturvarı 

'Müdürü ve besteci, şef 
Erdinç Çelikkol tarafın
dan çalıştırılan Gemlikli 
Türk Müziği severlerin üç 
aylık çalışmaların ilk 
ürünü beğeni ile izlendi.

Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı ve eşinin 
de katıldığı gecede 
600 biletin tamamı 
satıldı.

Asumdn Gözüpek'in 
sunuculuğunu yaptığı 
konserin birinci
bölümünde Lavantacı 
Andon Efendi, Yesari 
Asım Ersoy, Rakim 
Elkutlu, Şerif iiçILTanburi 
Cemil .Bey, Zeki Müren, 
Nûrl Halil Poyraz ve 
Erdinç Çelikkol'un birer 
eserlerine yer verildi.

■Konserin , İkinci 
bölümde ise solistler 
geçidi yapıldı.

Koroda buluunan 
öğrencilerden Harika 
Yıldız Şevki Bey'ln 
"Hicran Oku sinem

deler”. Nebi Tülek, 
Neyzen Rıza Bey'in 
"Bak şu güzel 
köylüye", Muhhterem 
Dicle, Şükrü Tunar'ın 
"Geçti sevdalarla 
ömrüm, ihtiyar oldum 
bugün", Ahmet Çelik, 
Tanburi Ali' Efendinin “ 
senden bilirim yok 
bana bir faide ey gül", 
'Şükran Sonat,. Lem'i 
Âtlı'nın “ O güzel 
gözlerle bakmasını bil", 
Fikri Danış, Taytos 
Efendinin “ Çektim 
elimi gayrı bu dünya 
heevesinden", Güner 
tetkik. Şevki Bey'in " 
Nedir bu haletin ey 
meh cemalim", Aslıhan 
yurdakul. Haşan 
Soysal'ın ' "Yol ver 
çıkayım, özlediğim 
dağlara gurbet", 
Hüseyin Maya, Fehmi 
Tokay'ın “ Tutam yar 
elinden " , M ü n i r e 
sayın,"Keklik dağlarda 
çağlar"adlı şarkıyı , 
Abbas Aydın, Dr. 
Sefahattin Içli'nin 
"Zeytin gözlüm > sana 
meylim nedendir", 
Hülya İpek, Mahmut 
Oğul'un “Çatlayan 
dudaklara, sararan 
yapraklara, kuruyan 
topraklara, yağdır 
mevlam su "adlı
şarkıları seslendirdiler.'

İzleyenler konser 
sonunda şef Erdinç 
Çelikkol ve koroyu, 
dikakalarca alkışladı.
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Cumhuriyet İlköğretim Okulu Okul Koruma 
Derneği Başkanlığından 

KONGRE İLANI*
Derneğimizin yıllık olağan genel kurul toplantısı 11 Ocak 1997

Cumartesi günü Saat 13.00'de Okul Salonunda yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanmadığı taktide 'toplantı 1 hafta sonra aynh 

yer ve saatte yapılacaktır.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :
1- Açılış ve Yoklama
2- Divan oluşturulması
3- Yönetim ve Denetleme Kurulları çalışma raporlarının 
okunarak görüşülmesi ve aklanması.
4- Yeni yönetim ve denetim kurullarının seçilmesi.

'5-1997 yılı tahmini bütçesinin görüşülerek, kabul edilmesi.
6- Dilekler ve istekler.
7- Kapanış.

HŞ^ DOĞRAMA VE PRES KAPI SANAYİ

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

mağazamıza uğrayınız . Çeşitlerimizi görünüz
FARUK HELVACI

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

Sosyal Sigortalar Kurumu Gemlik Hastanesi Satınalma 
Komisyonu Başkanlığından

İLAN
Hastanemizin 12 aylık(l yıl) .öğle, sabah, akşam yemekleri kapalı teklif ususlü 

ile ihale suretiyle bir lokantaya verilecektir.
Yemek İhalesi 07701/1997 . Salı günü saat 14.00'da yapılacaktır, ihaleye 

katılacak lokantalar en son teklif mektuplarını 07/Ö1/1997,günü saat 11.00'a 
kadar vermeleri rica olunur.

1- Muhammen bedel (12 Aylık) KDV dahil 17.812,740,000.- TL olup geçici 
teminat(% 3) 535.000.000.- TL'dır. Kesin teminat (% 10)4.781.27z|.000.-TL'dır. |

2- İhâleye iştirak etmek İsteyen lokantalar tekliflerini'hazırlarken 147.400.-TL'lik ■ 
damga pulunu tekliflerine yapıştıracaklardır.

3-Teklif mektuplarında öğle,akşam, sabah yemeklerinin fiyatları ayrı ayrı ve 
KDV Dahil olarak belirteceklördir.Öğle ve akşam yemeklerlaynı- fiyat olacaktır. I

4- İhaleye iştirak etmek isteyen firmalar tekliflerini hazıfldrken; Tekliflerini 
mühürlü sarf içerisine koyarak üzerine isteklinin adı ve açık adresiîj 
yazılacak,teklifi ihtiva eden bu mühürlü zarf istenen diğer belgeler İle beraber 
ikinci birzarfa konularak kapatılacak ve istekli karâfından firma kaşesi jlej 
kaşelenecektir. Dış zar fınüzerine de isteklinin ddı ve soyadı yazılacaktır.

5- Tekliflere eklenecek belgeler
a) Gemlik hudutları içinde ikametgah adresi.
b) Geçici teminatlarını yatır dıklarına dair kasa tahsil fiş iveya banka teminat 1 

mektubu. .
. c) Firmanın Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğu belge

.6- İhaleden doğacak her türlü masraf karar pulu bedpli sözleşme pulu bedeli; 
v.s. ihaleyi kazanan firmaya aittir. •

7- İhale üzerinde kalan, firma kesin teminat olarak geçici teminatın %7'sinr 
daha yatıracaktır.

8- Firmanın yükümlülüğünü yerine getirememesi halinde geçici teminatı' 
kuruma irat olarak kaydedilecektir..

9-, Kurumumuzun izni olmadan ihale üzerinde kalan , firma birbdşkasına ■ 
yükümlülüğünü devredemez.

10- Hastanemiz mutfağ faaliyete geçtiği taktirde ilgili lokanta ile olan 
sözleşme faaliyet tarihi itibariyle sona erdirilecektir,. .

1.1- Yemek ihalesine ait şartnameler Hastanemiz Malzöme.Servisi'nden ücret 
karşılığı temin edilecektir. Şartnameyi almayan ihaleye giremez.

12rKurumumuz 2886 sayılı Devlet ihale kanununa tâbi olmayıp ihaleyi yapıp • 
yapmamakta, dilediğine yapmakta yahut kısmen yapmakta serbesttir.

İlan olunur.
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BİR TANEM

T Güdersen giderir 
Öl dersen ölürün

I Bekle dersen bel 

I Yeterki sen sevdi

| Diersen direk dik

1 Ferhat gibi dağı
L Ketem olup yam
I! Yeter ki sevdiğirr

YEŞİL GÖZLİ

Göremezsin goz
I Bilemezsin eletir 

Arkrnazsn sensiz!
Olduğu yerdeki

Beti sende değfc 
Ağmaksa grine
Seninekadanç 
Olduğjn yerde kc

I DİYORUM

I Buıan buram k( 
Kürdesin yar

1 1 Büküp boynum

| Uzadıbuâdem

Gece gündüz sı 
Sensiz ne bahar

I Bir zevk domıyc 

Gel eski günlere

BOTAŞ
(BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş.) 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Adaklar adıyor
Yaradıhnşı z be
Şucanmbies

NGTL- 2 Hattı ihfiyacıiçîn ve BOTAŞ Yönetim Kurulunun 30/5/ 1990 tarih 432/17- 1990/8-54 sayılı kararı gereğince kamulaştırılan 
taşınmazlar İle varsa üzerindeki müştemilata ilçe Kıymeet takdir komisyonunca takdir edilen bedelleri gösterir liste aşağıdadır.

Bu bedeller T.C. Ziraat Bankası Gemlik Şubesine hak,: sahipler adına yatırılmıştır. y
İltiraz halinde husumetin(BOTAŞ- BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Güneş Sokak No. 12 GÜVERNEVLEF 

- ANKARA) adresine tevcihi gerektiği 2942 sayılı karnılaştır ma yasasının 13. maddesi gereğinde ilan olunur
İli..............Bursa
Köyü........Umurbey 2

İlçesi,........Gemlik 
Mahallesi........

Sıra Ada Parsel Cinsi kdı ve Soyadı Baba Adı Payı Geçici Daimi Mülk Geçici TL. Daimi TL. Mülk. Geç. TL. TOPLAM TL
1 0 1813 , TARLA Ölü İzmitli MustafaMirasçıları TAM 321 0 0 4.815:000 0 . 0 ' 0 4.815.000 ,
2 0 2704 TAR. ZEY. Hıdır Kaya Ferhat 1/10 477 0 0 ' 715.000 0. 0 7.Ö00.000 ' 7.715.500

Şahi Kaya Mustafa 1/10 - 71'5.500 ■ 0 0 7.000.000 7.715.500 J

Sasa Kaya .Hıdır F 1/10 . '715.000 0 0 7.000.000 7.715.500 ı
Gülizar Kaya Hıdır 1/10 '715.500 0 0 7.000.000 7.71-5.500 '

Beser Kaya ■Hıdır 1/10 ' 715.000 0 • 0 7.000.000 7.715.500 ,
Fatma Kaya .Hıdır 1/10 715.500 .0 • .0. ' 7.000.000 7.715.500
Ali Ka^a . Ferhat ■ 1/10 715.000 0 ■ " 0 .7.000.000 7.715.500
Saray 1/10 ■715.500 . 0 0 . 74300.000 7.715.500' ;
Mehmet Kaya Ferhat - 1/10 715.000 0 . 0 7.000.000 7-715 500 • '

Ali Aytaç ■Mustafa • 1/.10- 715.500' 0 ' 0 . 7.000.000 7.715.500 ■
3 p 2708 TARLA . Hıdır Kaya Ferhat 1/16 210 .0 ’ , 0 '■ 196.875 0 0 0 196.875 ■

Şahi Kaya Mustafa 1/16 196.875 0 0-’ .-0 ■ 196.875
Sasa Kaya Hıdır . 1/16' 196.875 0' 0 ■> 0 . 196.875 •
Gülizar Kaya Hıdır ■ 1/16' 196.875, 0 0 . 0 196.875
Beser Kaya Hıdır 1/16 .196.875 0 0 p 196.875

, Fatma Kaya Hıdır 1/İ6 196.875 0 . 0 0 196.875
Ali Kaya Ferhat 1/16 196.875 0 0 0'. 196.875 ,
Saray 1/16 196.875 0 ' Q- 0 196.875
Mehmet Kaya Ferhat .1/16/ 196.875 .0 0 ■ 0 196.875
Ali Aytaş Mustafa 1/16 196.875 0 0 . 0 196.875 .

Sff Maliye Hâzinesi .1/16 14 81.250 0 0 0 1,181.250 '
4 0 .2710 TARLA Vlldan Koşucu Osman TAM 248 0 0 3.720.000 0 0 12.000.000 15.720.000
5 0 ' 2711 TARLA Hıdır Kaya Ferhat 1/10 284 0 0 426.000 0 0 4.200.000 4.626.000

Şahi Kaya . Mustafa 1/10. 426.000 0 0 ’ 4:200.000 4.626.000 ,
Sasa Kaya Hıdır 1/10 426.000 0 Û •4.200.000 4,626.000 '
Gülizar kaya Hıdır • 1/10 426.000 0 ö 4.200.000 4.626.000 •
Beser Kaya . Hıdır 1/10 4'26.000 0 ■ 0 4.200.000 4.626.000
Fatma Kaya Hıdır 1/10 426.000 0 0 4.200.000 4.626.000 ’
Ali Kaya Hıdır 1/10 426.000 0 0 ■ 4.200,000 . 4.626.0Q0 ,

6 
7
8

9

0 
0
0

a

2715 
4734 
4741

4747

TARLA 
TARLA 
TARLA

TARLA

Saray
• Mehmet Kaya 

AH Aytaş 
İsmail Altın 
Nedim Korucu 
Emin Akbaba 
Ayşe Çelebi 
Kevser Öntay 
Hüseyin Everesi

Ferhat 
Mustafa- 
Ethem 

'Haşan
Şerif 
Şerif
Şerif 
Halill

1/1'0 
1/10

■ 1710 
TAM 
TAM 
1/3 . 
1/3 
1/3
TAM

212
204

. 0 
594

0 
1492.65

426.000 
426.000 
426.000

3.180.000 
3:060.000 
3.390.000 
3,390.000 
3.390.000
6 1 on nnn

0 0 .
0 0
0 '0.
0 0
20.790.000, 
4.200.000 
4.200.000 
4.200.000 
11) 510,000

4.200.000
4.200.000
4.200.000
4.200.000

89.559.000 0
0 0
0 0
0 ■' 0 
n n

4.626.000
4.626.000-
4.626.000

41.180.000 J
113.409.000 g
45.810.000 |
45.810.000 J 1
45.810.000 J 1

117.630.000 1

AHMET ÖZÛN(

Gemliklilerin tanıd 
doğan Özün, şiirk 

doğa tutkusunu d 
İ 1970'li yıllarda 

yöneten Ahmet t 
I Sık sık ilçemi 

devam ediyor. 
I gelişinde gazete 

temduç şiirini KC 
|/dtaoianlarr için y 

i Dost Ahmet 0 
[tafta köşemize kor

ANADO
I

ANAHTAR TESLIh

- Evrak fol 
-Para öde
• Yüzde yû 
■Anlaşmalı 
başvurma 

ffpıS: 3İl€i 7c
3^ îcLcrC

NUMAN Sil

MM YE! 
^ 05224)5130
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5‘îîit kOŞeSr
Ahmet ÖZÜN

BİR TANEM

Git dersen giderim ardıma bakmadan 
Öl dersen ölürüm gözümü kırpmadan 
Bekle dersen beklerim mahşere kadar 
Yeterki sen sevdiğimi bil birtanem.

Dilersen direk dikerim gök kubbeye 
Ferhat gibi dağ delerim seve seve 
Kerem olup yanarım gülü güle
Yeter ki sevdiğimi bil birtanem,

YEŞİL GÖZLÜM

Göremezsin gözümdeki yaşları içime akıyor, 
Bilemezsin ellerim Tanriye senin için kalkıyor. 
Anlamazsın sensizlikten içimde volkanlar yanıyor, 
Olduğun y erde kal yeşil gözlüm böylesi daha güzel

Ben sende değlsem sen bendesin işte ta kalbimde, 
Ağamaksın, gülmeksh, yaşamaksın,ölmeksin her şeysin. 
Seni ne kadan çok sevdiğimi inanki bilemezsin 
Olduğun yerde kal yeşil gözlüm böylesi daha güzel.

DİYORUM

Buram buram kokuyorsun burnumda 
Kalbimdesin yanımda olmasanda 
Büküp boynumu baktırma yollara 
Uzadı bu özlem bitsin diyorum

Gece gündüz sensiz aynı anlamda
Sensiz ne bahardayım ne yazda 
Bir zevk alamıyorum yaşantımda 
Gel eski günlere dönsek diyorum

Adaklar adıyorum gelmen için
Yaradılmışı z ben sen, sen ben için 
Şu canım bile senin, bil diyorum.

ı'Aî^ı FAkAVA^ı clDDî Erol günçay

AHMET ÖZÜN(PEHLİVAN) : Ozan Ahmet Özün 
^Gemliklilerin tanıdığı bir şair. Engürücük köyünden 
Idoğan Özün, şiirlerinde genellikle aşk konularını, 
doğa tutkusunu dile getirdi.

1970'li yıllarda”Gemlik Gazetesi”nde şiir Köşesi 
Löneten Ahmet Özün, İstanbulda ticaret yapıyor.
l Sık sık ilçemize gelen Özün, şiir yazmağa 

Idevam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ilçemize 
^gelişinde gazetemize uğrayarak son yazdığı aşk 
temalı üç şiirini KÖRFEZ okurları ve kalpleri sevgi ile
dolu olanlarr için yayınlanması istedi.
I Dost Ahmet Özün'ü yukarıdaki şiirleleriylei bu 
pafta köşemize konuk ettik.

BEYAZ ÖTESİ TEMİZLİK
Temiz toplum sloganı, herkesin dilinde.
Temizlikten hiç nasibi olmayanlar bile, 

bu sloganı, alabildiğine kullanıyor.
Kimi, toplumun temiz olduğunu, kirlen

menin politikada olduğunu söylüyor.
Bir başkası, esas çürümenin, bürokra

side olduğunu savunuyor.
Bir diğeri ise, problemin sistem İle ilgili 

olduğunu, “sistemin tıkandığını", belirti yor.
Ve.. Hep birlikte susurluk olayının 

peşine takılıp, suçluların, bulunması isten! 
yor.

Tamam...Bu olayın suçlularını, bulduk 
diyelim.

Emniyet teşkilatında görevli, bazı 
polislerin ve bazı üst düzey yöneticilerin, 
görevden alındıklarını ve cezalandırıldık
larını, kabul edelim.

Hatta.. Bunlara bazı politikacıları da, 
ekleyelim.

Bu sonuç, toplumda tam temizlenmeyi 
sağlayacak mı, kitlendiği iddia edilen sis
temi, çalışır hale getirebilecek mi, acaba.

Tabi ki hayır.
Ama..Susurluk olayının, belki bir faydası 

olacak.
Toplumun özlemi haline gelen, 

"yeniden yapılanmanın", belki ilk adımları 
atılacak.

Tabi.. Bu olay, yozlaştırılmaz ve poli
tikaya bulaştırılmaz ise.

Aslında, ülkemizde, "beyaz ötesi" 
derecesinde, temizlenmesi gereken, daha 
önemli konular var.

Ülkede, sosyal deprem yaşanırken, 
bazı büyük holdingler, 1997 “Dolar" fiyat
larını, 220 bin lira olarak açıkladılar.

Yani.. 1997 yılında, yüzde-yüz enflasy
on bekledikleri, anlaşılıyor.

Bu açıklamalarla, devleti ve piyasayı 
psikolojik baskı altına,almak istiyorlar.

Bir Arjantin, bir Mısır,enflasyonu yüzde 
onlar düzeyine indirebilmiş.

Ama.. Biz yüzde yetmişin altına 
düşemiyoruz.

Bir kez, 12 Eylül Askeri Hükümeti döne
minde,% 25’lere düştük.

Acaba, askerlerin ekonomiyi daha iyi 
bilmelerinden mi, yoksa işadamlarının, 
askerlerden çekinmelerinden mi?

Ona..Siz kgrarverin artık.
Ülkemizde, esas temizlik, ekonomide 

yapılmalıdır.
Halkın refah seviyesi artınca, temizlik 

her alanda ve daha rahat yapılır.

FİİL ÇEKİMİ
Dilbilgisi dersinde, Karadenizli 

öğretmen, Erzurumlu öğrencisini 
sözlüye kaldırıp sormuş,

“Bakmak, fiilinun çekumunu 
yap pakalum”.

Erzurumlu öğrenci hemen 
başlamış..

“Bakirem, bakirsen, bakir...”
Öğretmen, öğrencisinin bu yanıtı 

karşısında.
“Uy diluni eş şek ârisu soksun.. 

Öylemi denur da?
Onin aslu pöyledur:”
“Pakayrum, pakaysun, 

pakayı”...
Ülkede, herkes temizlik istiyor.
Aynı isteği,farklı sözlerle söylü 

yorlar.
Bazılarının, kelimeleri bile aynı.
Ama.. Kimse, bir başka kimseyi 

dinleme ve saygı gösterme 
alışkanlığını kazanmadığı için, kar
gaşa sürüyor, kavga büyüyor.

Fıkrada da görüyoruz.
Karadenizli öğretmen, kendi 

doğrusunugörebiliyor.
Erzurumlu öğrencinin, doğrusunu 

göremiyor.
Tıpkı..Önyargılı politikacılar gibi.

[Sözlü - Yorum |

Yolun ilerisini göremiyorsanız, 
Dönemece gelmişsiniz demektir.

"REED"

Yollarda ve ülke tarihlerinde döne
meçler çok önemlidir.
Eğer iyi viraj alamazsanız, veya ül 
kenizde yeni değişim programlan 
uygulayamıyorsanız, trafik kazası 
yaparsınız, toplumu kazaya 
uğratırsınız.
Türkiye bir dönemece .takılmıştır. 
Değişime ve yeniden yapılanmaya, 
ihtiyacı vardır.
Eğer bunu fark edemezseniz veya 
gecikirseniz, ulus olarak acı çekeriz. 
O KADAR; tedbirli bir muhasebeciydi 
ki, makbuz almadan canını, 
“Azraile” vermiyordu.

İNGİLİZ SOLUNUN, DİN İLE 
İLİŞKİLERİ

Yeni Yüzyıl Gazetesinin,!2 Aralık ta 
rihli sayısında, bir yorum ilgi çekti.
Başlık, "Dinin yükselişi karşısında, sol 
ne yapacak?” şeklinde verilmiş.
İngiltere’de, solu temsil eden İşçi 
Partisinin, 10 yılı aşkın muhalefetten 
sonra, iktidara doğru yükselişi, konu 
ediliyor.
Peki. Ne yaptı, bu işçi partisi.
Oylarını nasıl, % 54’lere kadar 
çıkardı.
-Daha önce, tüm milletvekillerinin, 
seçildikleri illere gönderildiği, ve iş 
takibinin yasaklandığı gibi, bazı 
uygulamalara geçildiğini, okumuş
tuk.
Ama.. Bu önlemin, oyları bu kadar 
arttıracağına, pek ihtimal vere
memiştik, doğrusu.
-Yeni Yüzyıl’daki yorumda, İşçi 
Partisinin, “din olgusu” ve “dinsel 
cemaatlerle”, 30 yıldır kopuk olan, 
bağlarının yeniden kurulmaya 
çalışıldığı, belirtiliyor.
-Şu anda, İşçi Partisi Lideri olan Tony 
Blair, tanrıya inandığını ve "dini 
bütün bir Hristiyan” olduğunu, 
açıkça deklare ediyor.
-"Hristiyan Sosyalist Hareketin”, 
desteğini alıyor ve üye sayısını art
tırıyor.
-Kamuoyu kampanyalarında, parti 
liderinin, inançlı ve dindar olduğu 
konusu, işleniyor.
Bütün bunları okuyunca, bizim solun, 
din ile ilgili, tavırlarını düşündüm.
Sonra da, laiklik ile ilgili, yorumlarını 
ve uygulamalarını hatırladım.
Ve, yıllardan beri, solun niye ger
ilediğini, anladım.
Çünkü sol liderler, laikliği bozarım 
korkusuyla, İngiliz İşçi Partisi Liderinin 
yaptığı açıklamaları yapamazlar.
Tabi. Tüm dünyada dinin yükselişi ile 
ilgili gelişmelerden, ve avantajlar
dan da, yararlanamazlar.
Ama.. Refah Lideri, Her zaman 
Sosygl Demokrat, uygulamalardan 
ve sloganlardan rahatça yararlanır. 
Tüm Sosyal Demokratlar, İngiliz İşçi 
Partisini uygulamalarını izlemelidir.

Avrupa’nın en genç çevrecileri Türkler
Avrupa'nın en iyi genç çevre 

araştırmacıları Türkiye ve 
İrlanda'dan seçildi. 7. Uluslar arası 
"Avrupa Gençliği Çevre için 
Araştırıyor" adlı yarışmada, jüri 7 bin 
Marklık birincilik ödülüne Funda 
Pepedil (17) ve Vahap Ozan Kotan 
(17) adlı, iki Türk gencini layık gördü.

Yarışmada birinci secilen gençler. 
Bitkilerin gellşimiüzerine bir inceleme 
yapan 18 yaşındaki İrlandalI Brendan 
Fitppatrick'e, Federal Araştırma Bakanı 
Jürğen Rüttgers tarafından özel ödül ver
ildi; İkinciliğe seçilen 18 yaşındaki Alman 
genci, otomobil üretiçilerlnin ilgisini çeke
bilecek bir buluşla katılmışlardıyarış- 
maya. Kazalarda depodan benzin

akmasını önlemek amacıyla depoyu 
saran bir gömlek geliştirmişlerdi. “Gençlik 
Araştırıyor" Vakfı ile Deutsche Bank'ın 
ortak katkılarıyla düzenlenen ve üç gün 
süren yarışmada, 15 ila 21 yaşlarındaki 
genç araştırmaların çevreyle ilgili toplam 
60 projesi tanıtıldı.Yarışmaya 35 ülkeden 
genç bilim adamı katıldı.

ANADOLU SİGORTA A.Ş.

ANAHTAR TESLİMİ KASKO’DA N YARARLANIN

- Evrak takibi yok
- Para ödeme yok
- Yüzde yüz hasar ödeme
- Anlaşmalı oto servisimize 
başvurmanız yeterli

6C0İF. BİLGİ ı/c FİYATLAi^îmîZ. İçİp 
BİR TELcFOnUpUZ YeTEKL’i

NUMAN SİGORTA LTD. ŞTİ.
Numan Dursun

TAM YETKİLİ ACENTA
I TEL. : 05224) 513 02 34 FAX : 514 11 48

Çarşı Meydanı Akıt İş Merkezi
I Kat: 1 No: 4 GEMLİK
[i1— •• ----- -

Eleman Alınacaktır
Servis Teknisyeni yetiştirilmek üzere, 

Meslek Lisesi veya Lise mezunu, 
askerliğini yapmış eleman alınacaktır.

Müracaat ARÇELİK YETKİLİ SERVİSİ 

Tel. : 513 22 94

GEMLİK REHBERİ
Gerekli Telefonlar Resmi Daireler Belediye
İtfaiye 110 TEK Arıza 5132066 Santral 5134521-23
Polis İmdat 155 TEK İşletme 5134503 Başkanlık 5134520
Jandarma İmdat 156. Turizm Der. 5131274 Zabıta 5132432 

'5134521-122
5134521-115
5132325

Jandarma K, 
, Polis Karakolu 
Gar. Korn

5131055
5131879
5131206

Spor Sah. 
Orm Böl. Şf. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Eğt. Mrk.

5131900
5131286
5131174
5131846

Otobüs İşlet. 
Su İşletmesi 
İtfaiye

Kaymakamlık Halk Kütüp. 5131353 Muhasebe M. 5134521-182
Kaymakamlık 5131051 As. Şb. 5131057 Yazı İş. Md. 5134521-111
Kaymakamlık Ev 5131052 Karayolları 5131308 Su Arıza Yalnız 185
C. Savcılığı 5131053 Uman. Bşk. . 513 .113'3 TÜP DAĞITICILARI
C. Savcı Yrd. 5132954

Mal IVİd. 5131095 Aygaz 513 12 95
Emniyet M. 5131028 Nüfus Md. 5133742 Özgaz 514 17 00Özel İd. Md. 5131507 Tekgaz 513 1637Tapu Sic. Md. 5131414 Ocakgaz 513 16 37

ULAŞIM
Uludağ Turizm 5131212
Aydın.Turizm 5132077

Müftülük 
Gümrük Md. 
tekel Md.
Ver. Da. Md.

5131364 
5131411-5130024
5131042
5132360

Ergaz
İpragaz
Habaşgdz
Likit gaz

513 88 43
■ 513 22 59

513 45 46
514 28 41

İlçe Tar. Md. 5131186 Yeni Likltgaz 513 65 00
İlçe Seç. Md. 5134994 Alevgaz 513 40 95

Hastaneler Gemi Saatleri
Devlet Has- 5139200 Yalova -Sirkeci (İşgünlerl) Gemlikte
SSK Hastanesi 
Mer. Sağ. Ocağı

513232? 
5131068

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

Deniz Otobüsü
TAKSİLER . Yalova -Kabataş (İşgünlerl) AİLE SİNEMASI

Körfez Taksi ı, 5131821 j 07.20-09.45-12.40-15.00-17.15-19.30 Ru hafta :
Çınar Taksi 5132467 Tatil Günleri 10.20-13.30-16.15-19.001
Güven Taksi 5133240 Yalova -Kartal (İş günleri) “Power Rangers ”
Gemlik Taksi 5132324 07.30-09.10-1,0.45 Tel: 513 13 29

13.00-14.30-16.00-17.30-19.00-20.30

800 BİN 
İŞLETMENİN 
BAŞINDA BİR 
KADIN VAR

Wizburg- Günümüzde 
Almanya'da yaklaşık 800 
bin işletmenin başında 
bir kadın bulunuyor. 
Wizburg'da ilki yapılan iş 
kadınları toplantısında 
Almanya da üst 
kademede görev yapan 
kadınların sayısının öte - 
den beri olduğu gibi 
düşük olduğuna dikkat 
çekildi.

KAYIP
Aydın Nüfus 
Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüz
danımı kaybettim 
Hükümsüzdür. ’

Melike Yıldırım
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Yeni yılını aileniz ile eğlence dolu geçirmek için 
daha fırsatı kaçır madınızr 
Zengin eğlencç, programı 

Piyanist şantör Ozcan 
eşliğinde müzik dolu 

saatler, sürpriz sanatçılar

MILTON
UL£ UZHOSII

Rezervasyan : İskele Meydanı GEMLİK Tel:51310 7

Rahmi Baba Restaurant
flezih bir ortamda ailenizle yeni 

yıla birlikte girelim.
Zengin yılbaşı menümüz ordövr 

tabağımız ve ara sıcaklarımızla yeme 
zevkini tadacaksınız.

HANIMLARA DUYURU

YI
^996yılınıacı 

bııakaıak yenit 
] 1996 W a< 

yine yolsuzlukla 
foplum skandal 
etkisiyle umduğ 
Umutlaryineg 
1997 yılının so 

belli değil. Siya 
Laf dağının ard 
I uanoğlu yine 
I İliyor.

jUilü 
■ Samanyolu

I
 Seçtiğimiz 
Eumartesi güm 
10.30- 12.oo ok

Müzik ve Eğlence dolu bir gecede

Sibel & Batuhan
Oryantal Hayal 

Piyanist Emirhan İNAN

REZERVASYON : (0.224) 582 26 40 FAKS: 582 22 82
CEP : (0.532) 321 95 28 - 246 24 31

Derneğimiz Lokalinde EL SANATLARI KURSU açılmıştır. 
Çiçek, Batik, Gümüş ve Makreme dallarındaki kurs 

? ücretsizdir.
Kursa katılmak isteyenlerin Cuma ve Cumartesi günleri 

Dernek Lokaline başvurmaları duyurulur.

Adres : İstiklal Cad. Tekel Sok. Kordon Rpt. fliti.

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

Gelin görüşelim
Telefon edin biz gelelim 

KÖR? EZ OJSE^E 
Matbaacılık-Yay incilik- Reklamcılık ve Tanıtım Hizmetleri

Gazhane Cad. Fikret Oto Elektrik yanı No : 51/A GEMLİK
Tel : 513 17 97 Fax:513 35 95

I Acısıyla tatlısıyla 
I Mn 1996 yılının son g 
I 1996 ülkemiz ve dûny 
I Savaşta insanları yc 
Iskalıyor.
I [Gelecek yıldan brj. 
| «temek bertesin hakkı. 
|, toak, bu (Sektemizi 
| Kekmiyiz?

^«Mıyanıtt^ 
JJ*»IMoo'ûvw

I yan. coşarak, mutlu 
J**Meniyo 

| «temize sankpıortn 
| tt^e. doskmı^a

J"®emdenuzaöö 

। **£?**•*



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

zle kusursuz hizmet sunuyoruz.
Ayrıca kendinden mürekkepli, İthal otomatik kaşeler.

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

kÖRFEZ OFSETGEMLİK 31 Aralık 1996 Salı

HAFTALIK SİYASİ GAZETE

UTLU
dileriz.ILLAR

Bağkur emeklisi kandil günü karısını öldürdü

Gemlik KÖRFEZ

1996 yılını acı tatlı anılarıyla bu gece saat 24.00’da geride 
Fbırakarak yeni bir yıla adım atacağız.

1996 Türkiye açısından olumsuzluklarla dolu bir yıl oldu. 
Yine yolsuzluklar, siyasi skandaller, ard arda birbirini izledi. 
Toplum skandallarla sarsılırken, 1996 yılında enflasyonunda 
etkisiyle umduğunu bulamadı.

İl Umutlar yine gelecek yıla sarktı.
11997 yılının sorunları çözmede ne denli başarılı olacağı 
belli değil. Siyasilerin topluma güven verememesi, umutları 
Laf dağının ardından gelecek kurtarıcıya bırakıyor.
İnsanoğlu yine de girdiği her yeni yıldan güzellik ve huzur 
[diliyor.

Samanyolu tv. 
geçtiğimiz hafta 
Eumartesi’ günü saat 
00.30- 12.oo arasında 
y a y .ı n l a n a n 
“Samonyolunun 
Konuklan” programında

G emlik tanıtıldı.
İlçe' Kaymakamı, 

Belediye.Başkam, Belde 
Belediye Başkahld'fr, 
gazetemiz sahibi ve 
Sorumlu.,Müdürü Kadri 
Güler, ticaret Odası 

^Ticaret Bofsası temsilci
leri, Esnaflar Odası temsil- 
c is i, H üsey i n D in ç, A y d ı n

OsmanEr.enoğlu,
Doğan,Çqğrı Selçuk pro
gramın konuklprı. oldular..

Haberi sayfa 3'te

Kuçuk 
Kumla’ da 
fırın 
yangını 
korku 
yarattı 
Geçtiğimiz hafta salı 
sabahı saat 
O3.oosıralgrında lodosun 
Anar fırın bacasını ters 
tepki yaparak tutuştur-. 
ması sonucu, işyerinde 
bulanan mazot depoları 
alev alınca büyük bir ' 
facia yaşandı.
Gemlik, Küçük Kumld, 
Orhangazi ve Bursa 
Belediyelefihirvrtfdiyeleri 
yangını güçlükte 
söndürdüler? 4

Haberi Sayfa 3'te

Gemlik'in ilk güzellik 
merkezi hizmete girdi

Face to
Face
güzellik 
merkezi

Okurlarımızın 
yeni yılını 

kutlar, sağlık ve 
mutluluklar

Umurbey’de cinayet
U m u r bey 

Beldesinde _ Berat 
Kandilinde erkekliği ile 
alay eden karısı Ülkü 
Aytıın'u vuran Ünal 
Aytun hapsi boyladı.

25 Aralık ’ gü,nü 
Parsbey , Mahallesi 
Aydede Caddesi .32 
nolu konutta saat 12 
salarında meydana 
gelen olayda banyo 
yapmakta olan eşi 
Ölkü Aytun'u tek 
kurşunla vurarak 
öldürdü./

■ Jandarma tarafın
dan gözaltına alınan 

Ünal Ayfiın verdiği 
ifadesinde eşinin v'ö' 
kdyınpederinin sürekli 
kendisiyle' dalga 
geçtiklerini, erkekliğiyle 
alay ettiklerini . ve 
.aşağıladıklarını söyledi.

Sol gözünden tek 
kurşunla vurularak 
öldürülen Ülkü 
Aytun'un cesedi Bursa 
Adli tıp'a kaldırıldı.

32 yıllık eşini öldür en 
Ünal Aytun, çıkarıldığı 
mahkemece tutukla
narak cezaevine gön
derildi.

Haberi Sayfa 3'te

Üst geçit kullanılmayınca kazalar bitmiyor
Kısa kıs a kısa kısa kıs a

HAFTAYA BAKIŞ
O Kadri GÜLER

Hoşgeldin 1997
Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bırakıyoruz. 

Bugün 1996 yılının son günü.
1996 ülkemiz ve dünya açısından olaylı bir yıl oldu., 

■ Savaşların insanları yok ettiği, sevgisizliğin kol gezdiği bir yılı 
geride kalıyor.
[ Gelecek yıldan barış, kardeşlik, sevgi, güzellik,hoşgörü 
beklemek herkesin hakkı.
E Ancak, bu dileklerimizi yerine getirebilecek kıpırtılara erişe
bilecek miyiz?
I Buna olumlu yanıt bulmak zor.
■ Ama, saat 24.oo’ü vurduğunda içimizdeki duyguları hep 
birağızdan, coşarak, mutluluk dileklerimizle haykıracağız.

• . Mutluluklar yeni yıl. Hoş geldin 1997 diye bağıracağız. 
Sevdiklerimize sarılıp, Onları kucaklayacağız.
n Eşimize, dostumuza ulaşabildiğimizde bu mutluluğu paylaş
mak için çabalayacağız.
L Sevdiklerinden uzakta kalanlar buruk bir şekilde girecekler 
yeni yıla. Umut ve özlemle bekliyecekler sevdiklerine kavuş
mak için...
L Her yeni yıla dileklerle girmek, sevdiklerine armağanlar 

ı almak, sevgiyi paylaşmak güzel değil midir.
“Çam sakızı çoban armağanı” alınacak bir hediyenin 

I gönüllerde ne denli taht kurduğunu alanda veren de bilir.
Bugün olumsuzluklardan, tatsız ve hoş olmayan sözcükler

den kaçınıyorum hep/
Yeni yılla barışık olmak istiyorum. Ama o, bize güzelliklik 

[sunmazsa, biz de yine umutsuzluğa kapılıp, bizleri muttandıra- 
cak olan masal prensinin gelmesini bekleriz.
i Sevgili Gemlik Körfez okurları, 1997 yılının tüm insanlık için 
barış, kardeşlik, sevgi,hoşgörü ve dostluk yılı olmasını diliyorum. 
L Sîzlerin de yeni yılınızı kutluyor, sağlıklar diliyorum.' 
■l Yeni yılda hersav aönlfınCızm nlaıın.

Kitap 
fuarı 
açıldı 
Belediye Sergi 
Galerisinde ilçemizde ilk 
defa kitapları açıldı.,, 
tlglka ucuz ye indirimli ■ 
kitap satışını^ dq 
yapıldığı fuar bugün 
sona erecekuL?, 
Fuarda hetçeşit kitap 
satıldı.
Gemlikliler kitdp.fuarına 
büyük ilgi gösterdiler.

Haberi Sayfa 3'te

Ramazan
davulu 
kiralandı
Ramazan ayının yak7 
laşması üzerine 
Belediye Encümeni ■ 
huzurunda yapılan , 
İhale ile "Ramazan 
Davulu" kiraya verildi. 
İki edibin kapıştığı ihale 
Metin Pırıldaroğlunda 
10 milyon £00 bin 
liradan kaldı.,

Haberi sayfa 3'te

açıldı
İlçemizde yapımı 

Sürdürülen bir güzellik 
merkezinin çalışmaları 
Çürütülürken, Face to Face 
adlı yeni bir güzellik merkezi 
dün sessizce -^hizmete 
açıldı.

Kuaför Nur Ceylan ile 
Güzellik Uzmanı Sevgi 
Erdoğan'ın Emin Dalkıran 
KordöhU; Kumsal Sokak Yalı 
Apartmanının birinci katın
da dün hizmete giren 
güzellik merkezinde 
Gemlikli hanımlara her 
türlü kuaförlük ve güzellik 
hizmetleri verilecek.

Haberi Sayfa 3'te

Kaymakamlık 
kupasını 
Azotspor 
kazandı
199ö yılı Gemlik 
Kaymakamlık Kupası 
Voleybol karşılaşmaları 
sona erdi. Kupayı 
Azotspor elde etti.
Endüstri Meslek Lisesi 

Salonunda 8 takımın 
katılımıyla yapılan 
karşılaşmaların .final
lerinde Baytaşİnşaat'ı 3-1 
yenen Azotspor kupayı 
haketti.

Dörtyol’da kaza
Gemlik çıkışında kullanmadan Gemlik

Dörtyol Mevkiinde cuma 
günü meydana gelen 
gelen kazada Adnan 
Kaya Ekiz. (62) adlı şahıs 
demir yüklü bir kamyonun 
altında kalarak can 
verdi.

Cuma günü 16.00 
sıralarında meydana 
gelen olayda üst geçidi 

ERBAKAN İKTİDARINDA YILBAŞI TATİLİ BU 
YIL BEŞ GÜN

MÜSLÜMANLIĞI KİMSEYE BIRAKMAYIP TEK
ELİNE ALANLARIN, YAPTIKLARI İŞE BAKINIZ 

ÖYLE YA...
MUSA’YA KARŞILAR
BİR DE İSA’YI MI GÜCENDİRSİNLER
HZ. MUHAMMED YETMİYOR MU CENNET

İÇİN...
EY BÜYÜK ALLAH!
NELER GÖSTERDİN BİZE...

İnan
BARIŞ GETİR, BEREKET GETİR, ESENLİK 

GETİR 1997. MERHABA. ’

yönünden karşı tarafa 
geçmeye çalışan Adnan 
Kaya Ekiz adlı şahıs 
Orhangazi yönünden 
gelmekte olan 16 TK 052 
plakalı demir yüklü bir 
kamyonun altında 
kalarak hayatını kaybetti.

Haberi Sayfa 3’te
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KÖŞEMDEN
Yılmaz AKKILIÇ

Erdemliliğin raconu
“Susurluk olayr'nın ardından 

ortaya atılan iddialar şaşırtıcı. 
Zaman geçtikçe, Devlet'in içine 
düşürüldüğü “açmaz”ın vahameti 
daha da belirginleşiyor. Ulusça, 
sanki Hitchcock'un başyapıtların
dan bir “gerilim filmi”ni izlemekte 
yiz. Veriler öylesine çelişkili ki, 
“kahraman"la "kötü adam"ı bir
birinden ayırt etmek neredeyse 
olanaksız. Gerçekle yalan birbirine 
dolanmış, ipuçları arapsaçına 
dönmüş durumda.

MİT Daire Başkanı Mehmet 
Eymür'ün, “Susurluk Komisyonu”na 
verdiği ifadi tüyler ürpertici. Eymür 
genel batlarıyla şöyle demiş:

| “Abdullah Çatlı 1983’ten 
itibaren bir süre MIT’le çalıştı, yurt 
dışı işlerde kullanıldı. ‘Uyuşturucu 
işi'ne bulaşınca biz bıraktık, ama 
Emniyet Genel Müdürlüğü alıp kul
lanmaya başladı.” |

Peki Çatlı'yı MIT'ten alıp kul
lanan kim?

Emniyet Genel Müdürü Mehmet
I Ağar...

1978'de Ankara Bahçe 
lievler'de, yedi genci barbarca 

| öldürülüşünü mahkemede 
soğukkanlılıkla anlatan, yedi kez, 
“idam”a mahkum azılı kaatil Haluk 
Kırcı'nın nikahında şahitlik yapan 
kim?

Erzurum Valisi Mehmet Ağar...
Ve bu Mehmet Ağar, 1991'de 

Tansu Hanım'ın listesinden Elazığ 
milletvekili seçiliyor...

Sonra?
ANAYOL Hükümeti'nde “Adalet 

Bakam” oluyor...
Ya sonra?
REFAHYOL'un “İçişleri Bakam” 

yapılıyor...
Yani eğer iddialar doğruysa -ki, 

doğru olduğuna ilişkin bilgi belge 
ve karineler son derece inandıncı, 
hem ANAYOL döneminde, hem de 
özellikle REFAHYOL'da, "kediye 
tulum peyniri"emanet edilmiş!..

* **
< 1996'nifi son günlerinde çorap 
söküğü gibi ortaya çıkan gerçekler 
yabana atılır cinsten değil. 
Vatandaşta, Devlet'in adeta 
“çeteler tarafından parsellendiği” 
izlenimi uyarıyor.

Nasıl uyanmasın ki? Büyük 
bölümü bilgi, belge, kaset ve 
ifadelerle doğrulanan iddialardan 
anlaşıldığma göre. Emniyet Genel 
Müdürlüğü'ne transfer olmuş, 
“sabık MIT ajanı” Abdullah Çatlı, 
“MİT ajanı” Tarık Ümit'in özel 
harekat timi elemanlarına kaçırtı 
yor, sorguluyor ve öldürtüyor -veya 
öldürtüyor-.

Bu kadar da değil. MİT Daire 
Başkanı Eymür diyor ki: “Tarık’ın 
özel harekat elemanlarınca 
kaçırıldığını Ağar’a haber verdim, 
‘Olur mu öyle şey? Ben şimdi 
İbrahim’i (Şahin) arıyorum, hemen 
ilgilenip bıraktırıyorum’ dedi. 
Şahin’! de aradım, ‘Bakarız, 
'amam' demekle yetindi.”

HOEMLİK KÖRFEZ 
Sili Haftalık Siyasi Gazete

• Yıl : 24 SAYI: 1147 
Fiyatı :20.000 TL. 

'//Sahibi ve Sorumlu Müdürü : KADRİ GÜLER 
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Aman Tanrım!
Yani beni, ailemi,, tüm TC vatan

daşlarını korumak, güvenliğimizi, 
sağlamakla görevli kurumun başın
daki adam, emrlndekiler, Devlet'in' 

^istihbarat kurumu MIT'in ajanını 
kaçırdıklarını, sorguladıklarını ve 
öldürdüklerini biliyor!

Ama kılını bile kıpır datmıyarî
İyi de Devlet'in istihbara,t’kuru

mu MIT'in elemanı bile, Devlet'in 
güvenlik güçlerinin elinden cani.ni 
kurtaramıyorşa...

Benim; ailemin, sıradan TC. 
vatandaşının hali nice olur?..'

* * *
Siyaset*, arınmak istiyorsa, 

gerçekler ne denli ürpertici olursa 
olsun, “Devlet içindeki çeteler”irT 
üzerine gitmek ve tüm:kiiIHlişki
leriyle birlikte kazımak zorundadır.

Kimi sabık M.İT^çi'veya’tellkçi 
medyatörlerin “cinayet çeteleri”ne 
arka çrkaryayınları kimseyi ikircime 
düşürmemeli, geriletmemelidir. 
Onlar, bakarsanız bir hayasıza. 
“Düşman bu vatanı terkederken 
dölünü bırakmış. Kim eline 
süpürge alıyorsa, soyundan şüphe 
etmek lazım” dedirtebilir;>ef.endH; 
lerjne’ kuyruk sallamakla bu denil 
ileriye gidebilirle/., .

Ama slydse't, halktan aldığı 
vekaletin hakkini vermekle, diren
me kle y ü küm I üd ü r. Bu, siyasetç ini n 
kaçını lam az g ö r e v.j.d i ı$ye te ğe r, 
aksatılacak olursa “rejim” ygra alır, 
hatta tehlikeye düşer. ■

Cumhurbaşkanı yıl sonu basnt 
toplantısında, “‘Devlet adına 
cinayet işledim’ diyen, ikinci bir 
cinayet işlemiş demektir” deme 
gereğini duyuyor. Bu^sögler, son 
derece “vahim” bir djjruirı teşbjtj- 
midir yoksa?..

Peki, nedir yapılması gereken?
İçişleri Bdkanı; Istarabul Emniyet 

Müdürü'nü “Topal cinayeti soruş
turmasındaki İkircikli tutumu 
nedeniylş. .açığa aldı. Çür^kü 
Yazıcıoğlû Cumhurbaşkanı ve 
Başbakan'a başkcu İçişleri 
Bakanıma başkğ. türlü konuşuyor
du. Dolayısıyla yapılması gereken 
“soruşturmanın selameti” bakımın
dan Yazıcıoğlu'nu görevden uzak; 
(aştırmaktı.

Ne var ki “liderler doruğu”ndaki 
bizzat Başbakan'ın açıkladığı “MİT 
önraporıT'nda devlet İçindeki 
“çeteler”le ilgili oldukları öne 
sürülen siyasetçilerin adları geçi 
yordü!

Bu, gibilerinde “soruşturmanın 
selameti” bakımından sorumlu 
makamlardan ayrılmaları gerek
mez mi?; 2 
, Hem dö derhal!

Erdemliliğin raconu budumu.
Ama bunlar, bu gereği yerine; 

getirmek yerine “Rambo şov”lara 
kalkışıyorlarsa, -tıpkı Yazıcoğlu gibi 
görevlerinderj alınmcılıdırlar.

. Sayın, Demirci'de Anayasa'nın 
gerektiğinde Devlet'in başını yetkili 
kıldığını Vurgulamıştır...

KÖRFEZ
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Sayfa: ?

ELEŞTİRİLERİYLE Mİ BİTİRELİM?

Necati Kartal

Şimdi, "kim kazandı, kim kaybetti" I 
modası başladı medyada.

Bu moda, yaşamı bir kumar olarak 
algılayan "Amerikan rüyası" sanırım.

Siyaset de, ekonomi de, sosyalite 
de, moda da ve medya da ve de 
sosyete de kim kazandı, kim kaybetti? 
Bilin bakalım.

Bilmiyorsanız, biraz televizyon 
izleyin.

Bir bir sıralanıyor isimler.
T. Çiller kaybetti, M. Yılmaz kazandı (!)
A N A Y O L k a y be İ t i, R E F A H Y O L 

kazandı (!)
Sigara içenler kaybetti, çerezciler 

kazandı (!)
Akşam kaybetti, Sabah ve Milliyet 

kazandı (?) :
Ajda Pekkan kaybetti, Muazzez 

Ersoy kazançlı...

Ne kazandı, ne kaybetti?
Ortak yanıt, muhtemelen "Avanta 

ve reyting!" olmalı.

Evet, bu kumarda birileri kaybedi 
yor, birileri kazanıyor?

Ama, kim neden kaybediyor, 
kazananlar neden kazanıyor?

Kazananların ve kaybedenlerin, 
kazanma ve kaybetme nedenleri ne 
derece önemli?

Ben bunları ne okudum, ne izledim! 
Ne de kazananla kaybedenin kimler 
olduğunu biliyorum. Hem de anlamı 
yorum. . ç «I

Çünkü ben hala "değerler”deyim.~ 
Onlar'sa "kişiler"de, kazanan da- 
kaybeden de.

Bundan dolayı benim anlayamam 
doğal.

Neyse, ben de kaybeden ve 
kazanan var mı diye baktım. 1

Onca dramaya/rağmen bir tek 
kazanan buldum.

Kazanan “medya"ydı.
. Medya neyi kazanmıştı? .

, Okuyuçuyû.
Hangi okuyucuyu?
Promosyon için değil de, Susurluk 

olayından beri, “haber okumak için 
gazete almaya başlayan” okuyu- । 
cuyu.

Belki de hepimiz için en büyük 
kazançtı bu.

"Okumak” eleştirileri, görüşleri, 
gelişmeleri izlemek.

Doğru yorum yapabilmek.ve doğru 
tavır alabilmek için, okumak.

Biz de okünuyor(!) diye, 1996 yılın
da bu köşede birçok eleştiride bulun
duk. Bir kısmından da sonuç aldık.

Eleştirilerin temel niteliğni "yapıcı" 
olarak değerlendirdik. O nedenle 
eleştirdik, o nedenle eleştirildik.'

> Ama, nedense.ülkemizde eleştiri 
"yıpratma" olarak algılanmaktadır. Bu 
hem eleştiriye açık olmayan bir 
toplum psikolojisine sahip olmamızdan 
kaynaklanmakta; hem de, eleştirileri 
yapanların, insanların büyük bir 
bölümünün algıladığı gibi, eleştiriyi 
"yıpratma amacıyla kullanmasından" 
kaynaklanmaktadır.

Ayrıca, "devlet geleneğinin eleştiri 
kabul etmeyen temel niteliğinin" 
OsmanlI'dan bu yana aynı mantıkla 
seyretmesinin, bir sonucu olarak, 
eleştiriye kapalı bir toplum olduk 
Ves'selam!.. ' f

Biz yine yapıcı olarak anladığımız 
bir eleştirimizi beledlye(mlze) yönelte
lim.

Son beş gündür, gazetemize en az 
yirmi "şikayet geldi, Manastır böl

gesinden.”
Hem de dozajı epey yüksek.
Şikayetin konusu “yol.”
Hakan inşaat ile Körfez Sitesinin 

önünden başlayıp, Günaydın güzer
gahını geçip, Baytaş'ın orada biten, 
Gemlik - Kumla yolunun hali anlatıla
cak gibi değil.

100-150 metrelik bu bölümde enS 
1000 çukur var.' ■

Durumu tesbit için biz de çıktık.
, Baktık ki bize söylenenler eksjl^ 

kaçar.
O ne! Arabayla geçmek mümkün 

değil. Kazayla 20 km'lik bir hızla gitsen, 
arabada ne amortsör kalır, ne-şase. J

Zaten araba her yarım metrede^ 
sekiz oluyor.

1 metrekarede ortalama 3 çukur 
var. Derinlikleri 10 cm'den başlıyor, 30 
cm'ye kadar iniyor. -4,

Aracı olanların çektikleri çileyi gör 
şeniz, hallerine acırsınız. 'Yayaları! 
durumu ise daha da acı.

Şikayete gelenlerin çoğu' 
Belediyeye bildirimde bulundukların-. 
dan bahsettiler.

Biz de çıktık dedim ya, yolun btp 
hale gelmesinin nedenlerini sorduk.

Gördüklerimiz ve duyduklarımı,? 
biraz sitem doluydu.

' Oysa bu vahametin nedeni, olumla 
bir yol çalışmasından kaynaklanıyor 
du.

Yolda tretuvar çalışmalarıvardı. 
Ayrıca asfaltın Günaydın Sitesi önün
den geçen kısmına ve site girişlerine 
stabilize malzemesi dökülmüştü. . I

Gördüğümüz kadarıyla, site girişleri' 
toprak olduğu için, dolgu malzemesin! 
den olumlu olarak etkilenmişi! 
Günaydın Sitesinin önü bozulmuş' 
asfalt olduğu için, yağmur ve kail 
yağınca akılalmaz derecede çukurlar 
oluşmuştu.

İlçe Belediye sınırları dahilinde 
olduğu için Karayollarıda sö/Gmla 
ilgilenmemiş ve bu vahamet ortaya 
çıkmıştı.

□esi günü saat 
Z’Samanyolun 
Ljin. İlçe Bek 

□lan, gazetem1 
Lîemsilcisi Has 

Unlı, Turizm ve 
ÇAv. Aydın Erene 
I E
I jmanyolu TV.'nin 0 

M -12.00 kuşağı 
^yolunun Konuldc 
j|uı bu hafta Gemi 
□lik Kaymakon 
^Belediye Başkaı 
Jibey Belediye Başkr

I .jk Kumla Belediyr 
I ^Kurşunlu Belediye 
I jii, Gazetemiz Soru 
I jjbi Kadri Güler, iic 
I (josı Başkan vekili H 
I Basası temsilcili

^Ky.AydnErenoğl 
İ^Oynan Doğar

l^oaÇağii Selçuk ka 
.5onwic'utepfogrc 

■jıocusıfailuncer'iı 
Euğjl.5Mat Progn 
Knılımı yapö Kayma 
İjıGemlirm coğafi ve 

■latan açılış ionuş m 
Kediye Boştan Nure 
Ktmını yaptı
I Belde Belediye Bete 
I ıbekteleriiiıscrunlanı 
I [ski Balıkçılar De

Blgeçil kullanıl

)ört

Çözüm belki de basitti.
Belediye iş makinalarından biri 

gelip çukurları siyirsa, hiç değilse 
birkaç günlük bir rahatlama yaratırdı.

Cuma günü Ge 
levkiinde meyd 
ozasında Adnan' 
dandaş, demir 
atlında kalarak caı 

■ Cima günü 16.1 
dana gelen kazad 
(62) adlı şahıs Dc 

Kemlik yönünden 
geçidi kullanmad

Merak bu ya, bir belediye aracıı 
geçer diye bekliyoruz.

Neyse belediyenin bir aracı, ağır ve 
itinalı bir şekilde Hakan İnşaatın önün
den virajı dönerek çıktı.

O da yolun bu halinden muzdarip. 
Dikkatli ve yavaş bir şekilde çukurlar
da dansetmeye çalışıyor.

•Araçtaki görevli, . hem okul 
arkadaşım, hem de değerli bir dos
tum.

Camdan cama "nedir bu hal" gibi
lerinden, hem selâmlaşıyor, hem de 
kısaca söyleşiyoruz.

"Na’pahm, Başkan’a en az on kere 
bildirdik, O’na sorun" diyor.

Biz, hem sorma görevini, hem de 
toplumsal şikayeti dile getiriyoruz, t

Umarım ilgililer Manastırlıların bu 
şikayetine çözüm getirirler.

irîlfh|l 5"0

Al
Si de macuncu var 
Dili tezgahında he 
jo bir renk macun 1 

■dolardı macuncu n
1 islersen.. Macunla 
V) dolanın: crtaiita
s Atatürk Anıhı d

Evet Sevgili Okuyucular; 1'996‘yi 
sonladığımız bu günde unutmayalım 
ki "toplumsal sorunlar, insanların 
(idare edildiği) kurumlarıyla, insan
ların duyguları (ve talepleri) arasında
ki çatışmadan doğar."

(Bernard Shaw)

d yerde yorulana u 
tûlomacalar olnar;
W başı, hovuziarocı 
b.
Sçyoruhıozdık.
Jıenk renk çr eter, 
^kparmazcik. Canmj 
^deelmizvamaza 
^nku vara arar,. 
JJWkj-yotever-«.-;

Parti o.’aryyvo 
» daha

I > 
^'adrvavsoı :a.

1997'nin iyi birş.eyler getirmesi 
umuduyla.

bsÜİ2***
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jrçMrtye'Uy» tanıtıldı

1 Gemlik Samanyolu Iv 'de tanıtıldı
’ Cumartesi aünü saat 10.30 ile 12.oo arasında Samonvolu TV.de vavın-Cumartesi günü saat 10.30 ile 12.oo arasında Samanyolu TV.de yayın

ek.
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lanan “Samanyolunun konuklan” programına Gemlik Kaymakamı 
Orhan Işın, İlçe Belediye Başkanı Nurettin Avcı ile Belde Belediye 
Baş kânları, gazetemiz Sahibi ve Sorumlu Müdürü Kadri Güler, Ticaret 
Odası Temsilcisi Haşan Sözüneri, Ticaret Borsası Temsilcisi Hayrullah 
Özaydınlı, Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Hakan Doğu, Hüseyin 
Dinç, Av. Aydın Erenoğlu, Çağrı Selçuk katıldılar.
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Samanyolu TV.'nin Cumartesi günleri 
saat 10.30 -12.oo kuşağında yayınlanan 
“Samanyolunun Konuklan" programının 
kopukları bu hafta Gemliklilerdi. • 
’ Gemlik Kaymakamı Orhan Işın, 
Gemlik Belediye Başkanı Nurettin Avcı, 
Umurbey Belediye Başkanı Oktay Mete, 
Küçük Kumla Belediye Başkanı Eşref 
Güre, Kurşunlu Belediye Başkanı Bayram 
Demir, Gazetemiz Sorumlu Müdürü ve 
Sahibi Kadri Güler, Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkan vekili Haşan Sözüneri, 
Ticaret Borsası Temsilcili Hayrullah Özay-

ayalann

dinli. Av. Aydın Erenoğlu, Hüseyin Dinç, 
inş. Müh. Osman Doğan, Folklor Derneği 

| Başkanı Çağrı Selçuk katıldılar.
Samanyolu Tv. program yapımcısı ve 

«sunucusu Faruk Tuncer'in hazırlayıp sun- 
■ duğu 1.5 saatlik programda Gemlik'in 

tanıtımı yapıldı. Kaymakam Orhan Işın 
İn Gemlik'in coğrafi ve tarihi durumunu 
[anlatan açılış konuşmasından sonra. 
Belediye Başkanı Nurettin Avcı,ilçenin 
tanıtımını yaptı.

Belde Belediye Belediye Başkanları 
da beldelerinin sorunlarını anlattılar.

Eski Balıkçılar Derneği Başkanı

Hüseyin Dinç Gemliklin balıkçılık potan
siyelini ve sorunları,, Av. Aydın Erenoğlu 
köylerin sorunları anlatırken, gözetimiz 
sahibi ve Sorumlu Müdürü Kadri Güler 
ise Gemlik'teki kültür çalışmalından söz 
etti.

Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı 
Hakan Doğu ise Gemlik'in köylerinin dağ 
turizmi için çok uygun olduğunu, eski 
evlerin azaldığını kalanların korun
masının gerektiğine değindi.

Ticaret ve sanayi Odası başkan vekili 
haşan Sözüneri ise Gemlikin kuruluşun
dan beri göç yollarında bulunmasından 
dolayı birer cazibe merkezi oluştur
duğunu ve ticaretinin geliştiğini söyledi. 
Bugün Gemlik'in ticaret, sanayi ve turizm 
açısından Türkiye'nin önemli merkez
lerinden birini teşkil ettiğini söyledi.

Gemlik'te özel eğitim kurumlarıyla 
resmi eğitim kurumlarının geliştiğnin de 
sözün edildiği toplantıda hayırsever ilçe 
halkının katkılarıyla bir ilköğetim okulu
nun yapılmakta olduğu, bir hayırseverin 
ise tarihi evini öğretmenevi olarak 
bağışladığı belirtildi.
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Üstgeçit kullanılmayınca kazalar bitmiyor

Dörtyol’da kaza
Cuma günü Gemlik çıkışı Dörtyol 

Mevkiinde meydana gelen trafik 
kazasında Adnan Kaya Ekiz (62) adlı 
vatandaş, demir yüklü kamyonun 
altında kalarak can verdi.

Cuma günü 16.30 sıralarında mey
dana gelen kazada Adnan Kaya Ekiz 
(62) adlı şahıs Dörtyol kavşağının 
Gemlik yönünden karşı tarafa üst
geçidi kullanmadan geçmek iste

yince, Orhangazi yönünden gelmek
te olan 16 TK 052 plakalı Recep 
Çolak yönetimindeki demir yüklü 
kamyonun altında kalarak olay 
yerinde hayatını kaybetti.

Kamyon sürücüsü kazadan sonra 
gözaltına alınırken Borusan tarafın
dan Dörtyol Kavşağına yaptırılan üst
geçidin kullanılmaması bir canın 
daha yok olmasına neden oldu.
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Tarih içinde Gemlik ve Havalisi
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t, Bir de macuncu vardı o zamanlar. 
Ayaklı tezgahında her bir gözünde 
başka bir renk macun. İncecik çubuk
lara dolardı macuncu, macununu. Ne 
renk istersen.. Macunlarımızı yalaya 
yalaya dolanırız ortalıkta, arada parka 
girer Atatürk Anıtının dibindeki mer
merli yerde yorulana kadar koşarız, 
kovalamacalar olnarız. Bıkınca da 
havuz başı, havuzlardaki kırmızı renkli 
balıklar... f
I Hiç yorulmazdık, koşardık koşardık, 
parkın renk renk çiçeklerini koklardık. 
Ama koparmazdık. Canımız koparmak 
isterdi de elimiz varmazdı. Kimi yara
maz oğlanlar vardı aramızda, onlar 
arada yolu-yoluverirlerdi o güzelim 
çiçekleri.

Gemlik Parkı o zamanlar bugünkü 
gibi değildi, daha büyüktü. Atatürk 
Anıtı tam odasındaydı, herşey nis
petliydi. Parkın yanındaki caddenin bir 
ucu çarşı içine uzanıyor, denize doğru 
uzayan uçta ise Gemlik'in ahşap iske
lesi, İskele üstünde iskele gazinosu, 
iskele gazinosu ahşap bir yapı idi, 
balkonu her zaman dolu olurdu. 
Akşam saatlerinde ise dolar dolar 
taşardı. Masalar kumsal üstünde, taa 
^Liman Dairesinin oralara kadar insan 
dolu her yer (şimdiki Birinci Bulvarın 
başladığı yerde Liman Dairesi vardı 
vekocaman kayalar .üzerine oturtul
muştu yapı)

Gazino masalarında daha çok 
aileler olurdu. Bekarlar gezip dolaş
mayı yeğlerler, park kanepelerinde ise 
gazinoya gedecek durumda 
olmayanlar yani fakir tıkara takımı ve 
bir da o kadar alafrangalaşmamış 
olanlar doldururdu.-Deniz ve kumsal 
ötekilerininse parkın' çiçekleri ilk kane
peleri bunlarındı. Havuzların 
fıskiyelerinde şırıldayan suyun sesine 
dalar, kırmızı kırmızı balıkları seyreder, 
arada birbirleriyle sohbet ederler, 
parkın daracık ama biçimli ve yeşillik
lerle süslü yollarında koşuşan çocukları 
seyrederlerdi. Akşam üzerleri ise daha 
bir şenlikli olurdu her yan. Bando mızı
ka ile' beraber gün geceye 
dönüşürken Gemlik halkının büyük bir 
bölümü müzik dinlemeye ve dans 
edenleri seyretmek için Belediye 
önüne doğru kaymaya başlardı.

Deniz kıyısının kalabalığ he zaman 
dağılırdı onu hiç bilemedim. Biz çocuk
lar pek geç vakitlere kadar kalmazdık 
sokaklarda. Bir iki taş atardık havuza 
gizlice sonra park bekçisi kovala
madan kaçıp giderdik. Anne-babamız 
gazinoda ise gazinoya, değilse evimize 
doğru ama her zaman oyuna ve güne 
doymamış olarak dalgın ve de hüzün - 
lü günün geceye dönüşmesini seyred
erdik.

Haftaya “Ah O Eski Günler 3”

GerjMik’in ilk güzellik 
merkezi hizmete girdi

Face to 
Face | 
güzellik 
merkezi 
açıldı U

İlçemizde yapımı 
sürdürülen bir güzellik 
merkezinin çalışmaları 
yürütülürken, Face to Face 
adlı yeni bir güzellik 
möfkezi dün sesizce 
hizmete açıldı.

Kuaför Nur Ceylan ile 
güzellik uzmanı Sevgi 
Erdoğan'ın Emin Dalkıran 

"Kordonu, Kumsal Sokak 
Yal) Apartmanının birinci 
katın da dün hizmete 
dç.iiğı güzellik merkezinde 
kuaförlük hizmetleri gelin 

i’bgş.î, perma, röfle, 
manikür, pedikür, seç kesi
mi, ağda ve makyaj yanın
da, iğneli epilasyon, bio 

• Jeili epilasyon, bölgesel 
tedavi masajı, kirpik ekme, 
kirpik perma, cilt bakımı, 
porselen tırnak katılması 
ga?| hizmetler verilecek.

Gemlikte ilk kez bayan- 
fârMçin hizmete giren 
^güzellik salonunu, ilgi ile 
karşılandı..

Gemlik’te 
kitap fuarı 
açıldı
Gemlik Belediyesi 
Galerisinde ilçemizde ilk 
kez Kitap Fuarı açıldı.
Bir hafta suretiyle açılan 
fuarda çeşitli yazarların 
eserlerini sergilenirken 
f atış da yapıldı.
Şiir,'raman, piskoloji, yöne
tim, dünya klasikleri set
lerinin tanıtıldığı ve satıldığı 
fuara Gemlikliler büyük ilgi 
gösterdiler.
Çocuk setlerinde yüzde 
25, diğer kitaplarda % 10 
indirim uygulandığı 
satışlarda fuar bugün sona 
eriyor.

Küçük 
Kumla’da
Wın ^ÜMI 
yangını 
körku jfez 
yarattı
Küçükkumla Kasabasında 
geçtiğimiz hafta çıkan 
yangında bir fırın tama
men yandı.
Geçtiğimiz hafta Perşembe 
günü akşamı İskele'de 
feyîUhan Anar Fırınında 
meydana gelen yangın 
kısa sürede büyüdü.
leylerin mazot depolarına 
sıçraması üzerine biranda 
ortalık cehenneme döndü. 
Kumla, Gemlik, Orhangazi 
ve ' Bursa itfaiyelerinin 
çabalarıyla yangın 
söndürüldü.

Rahmi Baba Restaurant

filezih bir ortamda ailenizle 
yeni yıla birlikte girelim.

Zengin, yılbaşı menümüz ordövr 
tabağımız ve ara sıcaklarımızla 

yeme zevkini tadacaksınız.

Müzik ve Eğlence dolu bir gece*

Sibel & Batuhan
Oryantal Hayal 

Piyanist Emirhan İNAN
Kişi başı sadece 3.500.000 TL.dır.

REZERVASYON: (0.224) 582 26 40 FAKS: 582 22 82
CEP i (0.532) 321 95 28 g 246 24 81 *

Yeni yılını aileniz ile eğlence dolu 
geçirmek için daha fırsatı kaçır

madınız!
Zengin eğlence programı

Piyanist şantör Ozcan
eşliğinde müzik dolu

saatler, sürpriz sanatçılar

MİLTON
■ (FİNOSU

MUTLU YILLAR!..

Rezervasyon: İskele Meydanı GEMLİK Tel:

513 10 71

Bağkur emeklisi kandil günü karısını öldürdü.

Umurbey’de cinayet
Umurbey Beldesinde 

Berat Kandilinde erkekliği 
ile alay eden karısı Ülkü 
Aytun'u vuran Ünal 
Aytun hapsi boyladı.

25 Aralık günü 
Parsbey Mahallesi 
Aydede Cadde 32 nolu 
konutta saat 12'de mey
dana gelen olayda 
banyo yapmakta olan 
eşi Ülkü Aytun'u taban
casıyla tek kurşunla 
vurarak öldürdü.

Jandarma tarafından 
gözaltına alınan katil 
Aytun, verdiği ifadesinde 
sinir hastası olduğunu ve 
bu nedenle sürekli,ilaç 
aldığını, eşinin ise ilaç 
aldıktan sonra kendisini 
iktidarsız olmakla 
suçladığını belirterek 
"eşim ve kayınpederim

sık sık beni bu nedenle 
aşağılıyorlardı. Hapları 
kesince düzeldim. Ancak 
eşim benimle odalğa 
geçmeyi sürdürdü. Hatta 
ölmüşlerime bile homo 
seksüel diyordu. Beni 
arasıra öldüreceğini de 
söylüyordu. Olay 
saatinde yine sinirlendim, 
beni yine aşağıladı ve 
banyoya girdi. Bu arada 
beni kese yapmam için 
çağırdı. Sonrasını hatır
layamıyorum." şeklinde 
konuştu. .

Sol gözünden ..tek 
kurşunla öldürülen Ülkü 
Aytun'un cesedi Bursa 
Adli Tıp'a kaldırıldı.

32 yıllık eşini öldüren 
Ünal Aytun, tutuklanarak 
çıkarıldığı mahkemece 
cezaevine gönderildi.

Ramazan davulu kiralandı
Belediye encümeni geçtiğimiz hafta önümüzdeki 

.günlerde başlayacak olan Ramazan dolayısıyla 
ramazan davulunu ihaleye çıkardı.

Çarşamba günü belediye encümeninin huzurunda 
yapılan ihaleye Metin Parıldaroğlu vb ekibi, katıldı. 
İhalede davul 10 milyon 500 bin liradan 
Parıldaroğlu'na verildi. Ramazan boyunca her gece 
sahura kalkacak müslümanları geleneksel ramazan 
davulu uyandıracak.

TV.de
TV.de
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İnan
BUNLAR DA BENDEN

1 Samanyolu TV*nln» Türkiye'nin ilçe ve İllerini tanıtan ve cumartesi günü canlı 'olarak yayınlanan 
’Samanyolu'nun Konuklan* programı İçin ben de davetliydim, Eksik olmasınlar STV Bursa Sorumlusu Sayfn 
Hlil Kabadayı işyerlimize kadar geldiler. Doğma büyüme bir Gemlik'ti olarak benim de bu proğrama 
tartışmacı olarak katılmamı arzu ettiklerini beyan ettiler. Kendilerine teşekkür ederek, katılamayacağımı 
söyledim. Mazeretlerimi ifade ettim. Daha, fazla ısrar edince de; "Bakınız, sîzler bir tanıtım yapmak 
abusundasınız. Amacınız halkımıza yöreleri tnıtmak. Bu programda pek tartışmanın olmayacağını, 
sorunların tartışılıp dile gelemeyeceğini, hep olumlu gözle bakılıp, övgüler ve tanıtıma ağırlık verilevelni, siz 
ne kadar sorunlar tartışılacak demiş olursanız olun, bunun mümkün olamayacağını, zamanla kısıtlı bir 
programda en yüksek sıfatlı katılımcılardan başlay'arak makam ve mevkileri gereği sözleri kesilemeyeceği 
için, diğer katılımcılara çok kısa bir zaman kalabileceği, hatta hiç konuşamayan hemşehrimin olacağını 
oysa benim söyleyecek çök sözüm olduğunu ifade ettim." Satır başları ile Gemlik'in sorunlarını anlatmaya 
çalıştım. Sabırla ve nezaketle dinlediler.

Görüldüğü ğibi dediklerim aynen gerçekleşti. İlçenin önde gelen sıfatları konuşuldu. Sanki Gemlik'in 
pek bir sorunu yokmuşçasına her şey toz pembe gösterildi. Tanıtımda yeterli değildi.

’ Onbeş gün önceki GEMLİK KÖRFEZ Gazetesinde bü programa katılacakların arasında adım zikredildiği 
halde; programda tartışmacı olarak beni göremeyen bir hayli arkadaş ve okurum bizzat ve telefonla 
aradı sorunları açık yürekle dile getirebilecek ve ortaya koyacak yapıda bir kişi olarak bu programa

- neden katılmadığımı sordular. Ben de yukarıda belirttiğimi gererkçeleri dile getirdim.
Gemlik için doğmuş bir tanıtım şansını, (sorumluları zor durumda bırakarak Gemlik'in olumsuzluk 

içinde, köyleşmiş bir konumda olduğunun çoğu kişi tarafından bilinmesine ve ilgilinin qzalmasına sebep 
olmamak İçin) kullanabilmeye fırsat tanımak istedim.

Neler mi diyecektim?
Ey, nerede çocukluğumun, gençlik yıllarımın Gemlik'!, şirin Gemlik! Temiz Gemlik, Temiz havası solunan, 

yosun kokan, denizi pırıl pırıl, şeker gibi Eşref Bey suyu, her evin önündeki yeşil yapraklı dut ağaçları, 
caddelerinde salkım salkım akasya, ağaçları, dev çınarlar, mis gibi kokan envayi çeşit çiçeklerle dolu 
parkı. Arnavut kaldırımı olmasına rağmen tozsüz, çamursuz sokaklar. Kahvehanelerinde kadın garsonların 
hizmet verebildiği, alanlarında dansların yapıldığı. Ağasına, beyine saygılı, fakirini, düşkününü doyuran, 
zeytinini dayanışma ile şölen gibi devşiren birbirini seven, sayan insanlar. Hırsızlığın, uğursuzluğun olmadığı, 
kofnşüluğun kardeşliğe dönüştüğü yakınlıklar.

40-50 yıl sonrası şimdiki Gemlik öyle mi ya. Havası solunamıyor kömür dumnından. Suyu içilmiyor 
çamurdan. Ne dut ağaçlan kalmış, ne akasyalar. Devrilip yok olmuş asırlık abide gibi çınarlar, çalışmayan 
kanalizasyon. Denizi kapkara... 160 çeşit baliğin olduğu denizde, yaşayabilen 11 çeşit balık kalmış. 
Amonyak gazı tehdidinde, demir oksit buharı tehdidinde, göğsündeki bomba gibi benzin stok tankları. 
Milyonlarca kilo linyit'in depolanmasından zuhur eden karbonmonoksit gazının oluştuğu ve çevreye 
yayıldığı tehlikeli gaz kirliliği. Maddi çıkardan ötürü biten dostluklar, dayanışmalar. Birbirini tanımayan, 
tanımak istemeyen, birbirine hasımmışçasına bakan insanlar. Selam verirsek para kaptırabiliriz 
düşüncesinde insanlar. Velhasılı arınacağı yerde kirlenen doğa, kirlenen sosyal yaşam.

27 Mayıs Devrimi sonrası seçimle.oluşan Gemlik Belediye Meclisinde; genç biî belediye meclisi,üyesi 
olarak, bir turizm şehri olmaya aday Gemlik'in, sanayi şehrine dönüştürülmesine karşı koydu bu satırların ' 
yazarı. İlk sanayi kuruluşu B-.P.'ye izin verilmemesini,, akar yakıt-stok depolarının büyük tehlike 
oluşturacağını, akar yakıt tankerlerinin sintine suları ve zuhur edecek petrol kacakları ile denizin kirlenerek 
balık ürününün büyük zarar göreceğni anlatmaya çalliştı. Ama nafile. B.P. arkadan, Çimtaş, 
Borusan.M.Kİmya, Azot Sanayii Gemlikli'ye ekmek'kapısı olacağı aldatması ve ümidi ile geldi, yerleşti. 
Turistik özelleğin yom olması böyle başladı. Körfez korunabilseydi, uluslararası amatör balık avlağı olarak 
büyük döviz girdisi sağlardı ülkemize. Yukarıda sayılan sanayi kuruluşları hızlı göçü de beraberinde getirdi 
ilçemize. Sağlıksız yapılaşmalar ve gece kondular oluştu. Plansız, altyapısız. Sanayi kuruluşlarının sahipleri 
ve de yöneticileri yöreleri insanlarına öncelikle iş verdi tesislerinde. Bu saydığım tesislerde halen çalışanların' 
% 10’u bile Gemlikli değil.

Hızlı göÇ sonrası Gemlik ovasım iskana açtık. Yap'mayın, etmeyindedik. Bu büyük hatadır, Osmaniye 
ve Orhaniye mahalleleri yamaçları bakirdir, bu yöreleri planlayalım. Süratle yeni yerleşim alanları açalım 
dedik. Kim anlaya, kim dinleye. Şimdide bu düşüncelerimde ısrar ediyorum. Bursa-Armutlu karayolu 
belirttiğim güzergahtan geçiyor. Bu durum sağlıksız yapılaşmayı süratle getirecek, gecekondular mantar 
gibi bitecek. Ontfn için bu alanları hemen planlayarak arsa üretimi ile Gemlik'in sağlıklı gelişmesini 
sağlayalım. İlçede’iskan alanlarının sınırlı ve kıt oluşu sonucu cadde ve sokaklarımızda kuyular oluştu. 
Konutlar ne güneş görüyor, ne de hava alabiliyor. Özellikle baca dumanlarından göz gözü görmüyor, 
soluk alınamıyor. Yetkililer, gelişim alanlarının olmamasını bahane ederek;' yapılaşmada habire kat artırımı 
yapıp duruyor. 12-13 katlı yapılaf aldı yürüdü. Gemlik/1. derece deprem bölgesiymiş- kimin umurunda. 
Korkarım, 5şiddetinde bir deprem, Gemlik'i yerle bir edecek. Çok can alacak. Cc; ,-uıe> ,e- .anacak. 
Allah korusun!

Bütün bu tehlikeleri giderebilmek ve modern, sağlıklı gelişmeyi sağlaman için aha-ûief.rr-, ,azırr.. 
Osmaniye ve Orhaniye mahalleleri yamaçlarından başka Engürücük, Yeniköy, Kurtul ve Gençali köylerini 
ilçe belediye hudutları içine alıp, planlayalım. Yalnız iskan ve ticari alanların oluşmasına izin verelim. Hava 
kirliliğini önlemek için doğal gazı ilçeye getirelim. Doğal gaz burnumuzun dibinden geçiyor, bizler karşıdan 
bakıyoruz; zehir soluyoruz.

Dünyanın en iyi, sağlıklı ve içilebilir kalitede Ilıcak su kullanılmıyor, Sümerbank Sunğipek'de boşuna 
akıp gidiyor. Saniyede 28 litre debisi bulunan bu su; sembolik bir bedelle kuruluş aşamasında 
Sümerbank'a satılmış. Fabrika 20-25 yıldan beri ihtiyacı olan suyu İznik Gölü'nden sağlıyor. Sunğipek üretimi 
olmadığı ndan Ilıcak Suyu kullanmıyor. Bü su geri alınmalıdır diye her'belediye başkanına hatırlattık. Kulak 
asan olmadı. Bir kez daha hatırlatıyorum. Sunğipek satış listesinde. Satıldıktan sonra almak mümkün 
olmayabilir. Gençliğini Gemlik'te yaşamış Sn. Doğan Çelik'in Sümerbank genel müdürü oluşu ayrıca büyük 
bir şans. Ilıcak su ile beraber, Sunğipek ve Azot Sanayii su isale hattından alınacak su ile Gemlik'in uzun 
yıllar su sorununun giderilebilmesi mümkün. Tabii dikkate alan biri olursa.

Belediye, önceki yıllarda Uludağ Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler için sabah-atşam için özel 
bir servis otosu tahsis etmişti. Ne hikmetse bu yıl bu hizmet kaldırıldı. Öğrenciler perişan. Sabahın köründe, 
ayazında itiş, sıkış ayakta kuzey garajına. Kuzey Gafından kalkan otobüse binebilirsen ne ala. Binemedin 
derse girmek yok, sınava yetişmek yok. Evvelce konulan seferin Bursa trafiğine de olumsuz etkisi yok. Bursa 
Belediyesi trafik yoğunluğunu giderebilmek için çevre yolu yaptı. Devlet yapmaya çalışıyor. Gel gör ki; 
çevre-yolundan direkt Üniversiteye gidişe izin yok, şaşılacak şey! Baş vurulmadık kapı kalmadı. Hep- 
tamam, yakında cevabı. Birinci sömestr bitti, yine hizmet konulamadı. Yeter bu zulüm artık Beyler, hem 
ayıp, hem günah. Siz niçin varsınız. Hizmete mi? Zulme mi? Halk yararına olan hizmeti kaldırmak mı işiniz.

Son birkaç aydır Gemlik'i Bursa Büyükşehire katmak arzusu dillerden düşmüyor. Bursa Büyükşehir 
Belediyesi hangi önemli sorununu çözümlemiş ki; bizim işimizi halletsin. Gemlikli kendi iradesini bir başkasına 
bırakacak veya azınlıkta kalacağı bir meclis ile paylaşacak. Artık belediyelerin işlevi değişti. Önceleri 
temizlik, aydınlanma, su, kaldırım, yangından korunma gibi işleri görmekti. Şimdi şehir planları öncelik aldı. 
Planlamalar ve .planlar rantın hem anasr hem babası. Bursa'da pem ümit kalmadı. Bakir alanlar Gemlik 
köyleri ile ilçe mücavir alanları. Gemlikli baksın, güçlüler kapsın! Yok öyle yağma. Aç gözünü hemşerim. 
yeri gerdikçe tepkini göster. İlçeni yönetmek senin hakkındır.

Gemlik bir liman şehrine dönüştü. Deniz trafiği arttı. İskeleler genişletiliyor. Yeni iskeleler açılsın isteniyor. 
Bu işlerden Genrilik'e, Gemliklilere ne fayda. Kirliliği, gürültüsü, toplumsal olumsuzlukları bize, yumurtaları 
başkasına. Fabrikaların, liman işletmelerinin merkezleri Gemlik dışı, ne vergisinden, ne oda aidatından, ne1 
iskele rusmundan, ne yeterli işgaliye resminden yararlanabiliniyor. Bundan böyle kurulacak işletmelerin 
faaliyetine merkezleri Gemlik olmadığı müddetçe izin verilmemelidir.

Çocuktum, Gemlik'te her hafta pazar günleri futbol maçları yapılırdı. Halk büyük ilgi gösterirdi 
maçlara. Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı, İstanbulspor'u, Vefa'yı konuk etmişti Gemlik. Şimdi bu 
sporla ilgilenen birkaç genç. M. Kemalpaşa, Karacabey, Mudanyaspor, inegölspor, iznlkspor yıllar öncesi 
profesyonel liglerde maç yaptılar, kimileri halen yapıyor. İlçelerinin adını duyuruyor, tanıtımını yapıyor. 
Gemlik ne gezer. Yakın zamana kadar spor yapacak bir tesis bile.yoktu. Allah razı olsun eski Spor Bakanı 
Şükrü Erdemin gayret ve yardımlarıyla bir stada kavuştuk, kapalı spor salonununda yapımı devam ediyor.

Eksik olmasın Sn. Kadri Güler arkadaşımız önemli bir noksanlığı dile getirdiler. Kültür sarayının süratle, 
hizmete konularak, genç değer ve yeteneklere çalışma İmkanının böylece verilebileceğini belirttiler. 
Gelişen Gemlik için kültür sarayı şart.

Düşkünler evinin olmayışı da büyük noksanlık. Sonumuzun ne olacağı belli mi? Bir gün gelir ne para işe 
yarar ne de bir zamanların ayrıcalık ve üstünlük sağlayan sıfatları.

Gemlik Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Sn. Hakan Doğu önemli bir konuyu dile getirdi. Dbğa 
sporları. Gemlik'in doğası’ gerçekten güzel, Görüp gezmeye değer. Doğa sporu ile ilgilenen şüphesiz 
doğayı daha iyi korur. Doğayı koruyabilmek İçinde Gemlik'e bir poligon gerekli. Çoğu gencimiz atıcılık için 
av yapıyor, zamanlı zamansız. Onun için av hayvanı kalmadı desek yeri. Oysa bir atış poligonu olsa; atış 
zevkin! tatmin edecek, yeteneğini geliştirecek, kısa zamanda av hayvanları üreyecek.

Gemlik ekonomik yönden zeytin! İle ünlü olduğu kadar, yetiştirdiği İnsanlarıyla da ünlüdür. Toplantıda 
yalnız 3. cumhprbaşkgnımızmerhum Sn. Celal Bayar'ın adı dile getirildi. Oysa büyük Türk leventl Meml Reis,- 
OsmanlI harbiye nazırı Şaklr Paşa, siyaset adamları merhum Ahmet Hamdl Sancar, Selami Dlnçer, Fikret 
Turhangll, Emin Dalkıran, Muharrem Tunçay, Allah uzun ömürler versin Mustafa Tayyar, Hüseyin Bayrı, Attlla 
Mltman ve büyük askerler Hv. Kvv. K. Örgeneral Halil Sözer, Org. Ahmet Dural,* Kor. Gnl, Köse, Kor. Gnl. 
Dalkılıç, Kor. Gfil, Yıldıran, Tüm. Gnl. Önür, Amr. Salt Halman, Danıştay Hakimi Feridun Taşkın, Büyükelçi 
Süha Noyan, merhum Prof. Karasoy, merhum ses sanatçısı Sevim Deran, Gazeteci-yazar Rauf Tameı ve 
daha nice üst düzey yönetici ve işadamı Gemlikli hemşehrimiz. Gemlik'te sanayiciliğe ilk adımını atan 
Vehbi Koç, Türkiye'nin İlk sanayicilerinden Rüstem Vafl, Kamil Kafoğlu, Veli Alemdarda anılabilirdi. Ben 
anayım da gelecem nesiller bilsin.

Sunğipek fabrikası satılmasın. 0, Gemlik'in İlk abide eseri. Bacasından hep duman tüttü, Uludağ 
Ünlversftesi'ne devredilerek zeytincilik enstütüsü, sui ürünlürl yüksek okulu ve tekstil mühendisliği fakültesi 
olarak hizmet görsün, bilgi ve yetenek tütsün.

Ya, böyle hemşehrilerim... Bu yazdıklarım, o programda dile geleblllrmlydl? Gelmezdi/,
Yazarak arşivlere bırakıyorum, sîzlerin de bu tespitlerinize tercüman olduğuma İnançla, vatandaşlık 

görevlerimizi yerine getirdiğimizi sanıyorum,
Sorunsuz, örnek bir Gemlik özlemi İle.,.

S.S. Küçük Kumla Tarımsal Kalkındırma Kooperatifi 1

Başkanlığı’ ndan
ZEYTİN SATIŞ İLANI

xÇIÇB

»«(Uf®’’"

S.S. Küçük Kumla Tarımsal Kalkındırma Kooperatifi elinde bulunan^ 
1995/96 mahsülü zeytinleri 02.01.1997 Perşembe günü saat 13.00'del ! 
Küçükkumla çarşısında açık artır ma ile satacaktır.

Satış şartları aşağıda belirtilmiştir . İlgililere duyurulur.

10 kn, 330-350 tane 3 Havuz
3ton 300-320 tane 1 Havuz
2 ton 250-290 tane 1 Havuz

SATIŞ ŞARTLARI :
1 - % 20 peşinat, 45 gün vade
2- Fiyat + KDV
3- Banka teminat-mektubu getirilmesi.
4- Yönetim Kurulu ihaleyi istediğine verip vermemekte serbesttir.

GSIMS 
i* S**9?. 
«to6*""1, 
r «o*015'

SS-“

KONGRE İLANI 1
Artvinliler Dayanışma ve Kültür Derneğimizin 2. oloğan Genel

Kurulu 19 Ocak 1997 Pazar günü saat 13.00 te İstiklal Caddesindeki 
30/1 nolu Dernek Lokalinde yapılacaktır. ’

Çoğunluk sağlanmadığı takdide genel kurul toplantısı 26 Ocak 
1997 tarihinde aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır. İ

Üyelerimize duyurulur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

1) Açılış ve Saygı duruşu
2) Divan heyetinin teşkili.
3) Faaliyet Raporunun okunması

. 4) Bütçenin görüşülmesi 5) Denetim kurulu raporunun okunması’
6) Raporlar üzerinde görüşme 7) Yönetim Kurulunun ibrası |
8) Yeni yönetim kurulu seçimi 9)Yeni deneteleme kurulu seçimi İ

10) Dilek ve temenniler.

0$
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KAFDAGI'NINA 
YÜREĞİ BEYNİN1 
ORTADA ATEŞ! 
SÜIARIERSİNE 
KİMLER KİMLERİ 
ELMAS NEREDE 
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i AĞRISIZ DAG 
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DERELERSUYI 
HAVANDA DJ
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YOLCÜLÜkLAn DİLERİZ.
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S.S. GEMLİK MOTORLU TAŞIYICILAR 
KOOPERATİFİ 
BAŞKANLIĞI

, -uĞRAMA VE PRES KAPI SANAYİ
Müteahhit- Kooperatif ve şahıs inşaatlarında hazırkapı uygun 
fiyat, ödeme kolaylığı ihtiyaç sahipleri mağazamıza uğrayınız 

Çeşitlerimizi görünüz
DOST VE (M'UŞTE'RJLE'RJ9dİZI^yiE^(J yÎLÎM 

vesilt. 
OEtMSlSUKj DİLEMİZ
FARUK HELVACI

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

ELMAS NEREI

İM
FALCI KADI» 
"DİL" DEDİ!
YILDIZLARA 
“İN” DEDİ!
DOLAŞTIM G 
BİR SES Kİ; 
KALBİNDEKİ

A HAD

ANAHTAR TE

' Evrak takibi 
'Para ödemi 
•Yüzde yüz lı 
■Anlaşmalı 01 
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Shls slıei
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KARDA AÇAN ÇİÇEKLER
YAî^ı S"AkA YAri! CİDDİ ero/ günçrty

BAHÇEMİZ YERYÜZÜ YEDİVEREN 
TÜTSÜN OCAĞIN, SEN Kİ; KADINSIN 
HAYAT MI CİLVELİ, KAÇAMAK ÖPÜVEREN 
KARDA AÇAN ÇİÇEKLER GÖRDÜM 
Bİnİ SANDIĞIM YERDE DİRENEN 
EL VEREN, DİL VEREN, UMUT VEREN 
ŞENLER Kİ. DOĞANIN DENGELERİ 
SONBAHARI DA OLSA SOLMASIN RENGİN 
GÜNBATIMLARINDA BULUTLAR GİBİ! 
YENİDEN YAZILAN KİTAPLAR GİBİ!

12 Kasım 1996

AYNALAR

ALDIĞINI GERİVEREN AYNALAR 
VERMEDİĞİN ŞEY NE Kİ!
GÜLÜN ADI GÜL İŞTE 
GÜLDÜRMEYEN ŞEY NE Kİ! 
EPİKTETOS'UN MUMU 
GÜN-ORTASINDA ERİR 
* DESCARTES'İ ÜZEN NE Kİ!

* Descartes: “Dekart” okunur.
29 Ekim 1996

ELMAS

KAF DAĞININ YÜREĞİ KOR
DORUĞU ALEV!
DÜŞMÜŞ PEŞİNE ÖLÜMSÜZ AŞKINI 
BİN DEREDEN BİN DAMLA SU 
KAF DAGI'NIN ETRAFINDA 
DANS EDİYOR DEV!

KAF DAĞI NIN ARKASINDA DEĞİL ELMAS!
YÜREĞİ BEYNİNE TAŞMIŞ
ORTADA ATEŞ!
SULAR TERSİNE AKIYOR DEREDE!
KİMLER KİMLERE EŞ
ELMAS NEREDE!

DAG DOĞURAN DAĞLAR DA VAR 
AĞRISIZ DAG NEREDE!
BİN DAMLA SU BİR BARDAKTA 
DERELER SUYUNU İSTER!
HAVANDA DANS EDEN DEVLER 
ELMAS NEREDE!

Aralık 1996
İM
FALCI KADINA SORDUM: 
"DİL" DEDİ!
YILDIZLARA SORDUM: 
“İN" DEDİ!
DOLAŞTIM GÖKYÜZÜNDE GECELER BOYU!
BİR SES Kİ;
KALBİNDEKİ "İM” DEDİ !

24 Kasım 1996

FENERBAHÇE • GALATASARAY 
FARKI

Geçen sezonu bir hatırlayalım.
Sezon bitmek üzere. Trabzonspor, büyük puan 

farkı ile önde gidiyor.
“Ali Şen Başkan, Fenerbahçe şampiyon” slo

ganıyla, iş başına gelen, Fenerbahçe yönetimi, 
Hakem Heyeti ve Federasyon ile, tartışmayı 
sürdürüyor.

Fener'in deplasmanda, Trabzonspor'u yen, 
mesi de, yetmiyor.

Bir mucize bekleniyor.
Ve.. Bu da gerçekleşiyor.
Vanspor, Trabzonspor'u deplasmanda yeni 

yor.
Ve sloganı değiştiriyor.
"Vanspor galip, Fenerbahçe şampiyon” şek - 

ünde oluyor, bu meşhur slogan.
Bu arada, Trabzon - Fenerbahçe maçı öncesi, 

“Trabzon stadında can güvenliği”, adı altında 
açılan kampanyada, amacına ulaşıyor.

Trabzonspor kendi evinde, psikolojik baskıya 
tabi tutuluyor.

Ve.. Ali Şen Başkanlığındaki, Fenerbahçe 
İdare Heyeti, Allahın yardımı ve Vanspor’un gali
biyeti ile, şampiyonluğa ulaşıyordu.

Bu yıl yine, maksadı aşan, bir sinir harbi var.
Fenerbahçe ile, Futbol Federasyonu kanlı- 

bıçaklı oldu.
Federasyon, Cumhurbaşkanına bile, şikayet 

edildi.
Ama.. Esas sebep Federasyon değil, hakem

ler de değil.
Ana sebep, Galatasaray’ın büyük başarısı.
Ve.. Süper Romenlerin, süper performansı.
Bir de, Fenerbahçenin transferlerine bakalım.
Okacha, dışındaki tüm transferler, yedek 

kulübesinde, oturuyorlar.
İşte.. Bu tablo, Fenerbahçe yönetimini, çile

den çıkardı.
Ve.. Futbol dışı arayışlara itti. -
Bende, bir Fenerbahçe taraftarı, bir eski pro

fesyonel futbolcuyum.
Başarıyı, kavga ile çatışma ile, yakalaya

mazsınız, başarıyı iyi transferler ve iyi yönetim ile 
yakalayabilirsiniz.

Bakın Galatasaray neler yapmış eski futbol
cularına, “Ali Sami Yen” Beyefendinin adını 
stadyuma vermiş.

"Florya Çalışma Tesislerine”, Metin Oktay'ın 
adını vermiş.

Ali Şen Bey ise, Türkiye’de ve İtalya'da tribün
leri ayağa kaldıran, Can Bartu için, “Hasbel kader 
futbolcu oldu" diyebiliyor.

İşte... Galatasaray farkı burada yatıyor.

GECELİĞİMİ ALDIM
Temel, Cemal’e konukluğa git

miştir. Gece sağanak halinde 
yağmur başlayınca, Cemal 
konuk severlik gösterir.

"Ula Temel, çok fena yağmur 
yağiyor, eve citme, purada kal.”

Temel kabul eder. Bir süre 
sonra ortadan kaybolur.

Aradan epey zaman geçtik
ten sonra, kapı çalınır.

Bakarlar, kapıda sırılsıklam bir 
biçimde Temel durmaktadır.

“Ula neredesun, merak ettuk 
senu” diye Cemal çıkışır.

Temel hemen cevabı yapıştırır.
“Eve kadar çittim.

Geceluğumu aldum da.”
Temeli, ıslak ve sulu bir gece 

bekliyor.
Gönül, hiçbir işin, sulandırılma- 

masını istiyor.
Susurluk olayında, savcının 

gönderdiği fezleke de, noksanlık 
var denilince, bu işin sulandınla- 
bileceği, konusunda endişe
lendik.

Muhalefet Partisi Liderinin, her 
olayı, sadece Doğru Yol Partisi 
Liderine bağlamaya gayret 
etmesi, olayın önemini küçültüy
or, biraz da sulandırıyor.

Aman, ne olur bu konu ıslan
masın, sulanmasın.

Sözlü - Yorum

Düşünmak, görmektir.
"BALZAC”

Son yıllarda, düşünmekten, 
düşündüğümüzü ifade etmekten 
korkar olduk.
Aman yarabbi. Ulusça kör mü olduk 
acaba.

O KADAR; A^dal bir dilenciydi ki, 
“Allah rızası için şu dilsize bir sada
ka” diyerek dileniyordu.

“UTANDIRAN RAKAMLAR”
Hani meşhur bir deyim vardır.
“Hocanın dediğini yap, yaptığını 
yapma" diye. •
Hatırlarsınız, Türk Cumhuriyet
lerine, pazar ekonomisi İle ilgili 
tecrübelerimizi yıllardır aktarı 
yoruz.
Devlet büyükleri, bürokratlar ve iş. 
adamları ekonominin gelişmesi 
için, habire karşılıklı, gidip gell 
yorlar.
Peki. Türk Cumhuriyetlerinde, son 
durum nedir, enflasyon rakamları, 
ne durumdadır.
İsterseniz kısaca bir göz atalım.
- Gürcistan’da enflasyon, 1994 
yılında 1 7.272, 1996 yılında 50, 
- Azerbaycan’da enflasyon, 1994 
yılında 5.276, 1996 yılında 23,
- Kırgızistan’da enflasyon, 1994 
yılında 278, 1996 yılında 20,
- Kazakistan'da enflasyon, 1994 
yılında 1.880, 1996 yılında 39, 
Diğer Türk Cumhuriyetlerinde de, 
aynı başarıyı görüyoruz.
Ermenistan'da bile 1996 yılında, 
enflasyon % 26'lara kadar 
indirilmiş.
Şimdi gelelim, bizim durumu
muza.
1996 yılı enflasyonu, % 90'lara 
ulaşacak.
1997 yılında, "üç rakamlı” olacağı 
söyleniyor.
İş adamlarımız “sağ olsunlar”, 
1997 yılının döviz fiyatlarını, 
kalkınma hızını ve tahmini 
enflasyon nisbetlerini şimdiden 
açıkladılar.
Ve.. Piyasaları şimdiden, psikolo
jik yönden şartlandırdılar.
Halbuki, Hükümet ile beraber, bu 
hedefleri tesbit etseler, olmaz mı?
Peki.. Akıl verdiğimiz, tecrübele 
rimizi aktardığımız, Türk 
Cumhuriyetleri bu işi nasıl 
başardı.
Hocalarının, “yaptıklarını yap
madılar".
"Dediklerini yaptılar” ve onun için 
başarılı oldular.

^üm üyelerimizin ve saygıdeğer gemliklilerin 
yeni yılını kutlar sağlık, mutluluk ve başarılar 

dileriz.

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI

ANADOLU SİGORTA A.Ş.
ANAHTAR TESLİMİ KASKO’DA N YARARLANIN

- Evrak takibi yok
- Para ödeme yok
- Yüzde yüz hasar ödeme
- Anlaşmalı oto servisimize-^ 
başvurmanız yeterli

yıllar 
dileğiyle

EE0ÎF BİLGİ /E FiYÂTLAHiHIiZ 
BÎR TELEFOflUnÜZ YETERLİ

NUMAN SİGORTA LTD. ŞTİ.
Uluman Dursun 

TAM YETKİLİ ACENTA

TEL.: 05224) 513 02 34 FAX î 514 11 48
Çarşt Meydanı Akıt İş Merkezi 

Kat: 1 No : 4 GEMLİK

Eleman Alınacaktır
Servis Teknisyeni yetiştirilmek üzere, 

Meslek Lisesi veya Lise mezunu, 
askerliğini yapmış eleman alınacaktır. 

Müracaat: ARÇELİK YETKİLİ SERVİSİ
Tel. : 513 22 94

GEMLİK
Gerekli Telefonlar

REHBERİ
İtfaiye
Polis İmdat
Jandarma İmdat
Jandarma K.
Polis Karakolu
Gar. Kom

110
155
156
5131055
5131879
5131206

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

Uludağ Turizm
Aydın Turizm

5131051
5131052
5131053
5132954
5131028

ULAŞIM
5131212
5132077

Resmi Daireler 
TEK Arıza 
TEK İşletme 
Turizm Der. 
Spor Sah.
Orm. Böl. Şf. 
Milli Eğt. Md. 

. Halk Eğt. Mrk.
Halk Kütüp. 
As. Şb.
Karayolları 
Liman Bşk. 
Mal Md. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu SIc. Md. 
Müftülük 
Gümrük Md. • 
Tekel Md. 
Ver. Da. Md. 
ilçe Tgr. Md. 
İlçe Seç. Md.

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

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

•Gemi Saatleri
Devlet Has. 5139200 Yalova -Sirkeci (İşgünleri)
SSK Hastanesi 513232.9 05.50- 13.05-17.00.
Mer. Sağ, Ocağı 5131068 Tatil Günleri 06.30-13.00-17.00

Deniz Otobüsü
TAKSİLER Yalova -Kabataş (işgiinleri)

Körfez Taksi 5131821 07.20-09.45-12.40-15.00-17.15-19.30
Çınar Taksi 5132467 Tatil Günleri 10.20-(l 3.30-16.15-19.00
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

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
Likit gaz 514 28 41
Yeni Ukitgaz 513 65 00
Alevgaz 513’40 95

Gemlik'te
sinema günleri:

AİLE SİNEMASI
Bu hafta :

Power Rangers"
Tel: 513 13 29

5134521-23 
5134520 
5132432 
5134521-122 
5134521-115 
5132325
5134(521 -182 
5134521-111
Yalnız 185 .

S&UeİMl
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Gemlikti dost ve 
müşterilerimizin Yeni Yitim 
kutlar, safltık, muttutuk ve 

başarılar dileriz.

JTHutlu yıllar 

dîleyiyle

YILDIRIM TUZ A.Ş.

Tel: (0.224) 514 36 74 GEMLİK

COŞkUnLAR TİCARET
Esat COŞKUN

Tel: 513 50 69 Fax : 513 12 63 GEMLİK

<Dost ve oAAüşteftiCe/tiınigin 

Ojeni OJıPmı butPa/ı, sağCıb, 

mutMıb ve esenCibCen diVetıifi.
ETÇILER OTOMOTİV VE SU 

ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. ITD. ŞTİ.

istiklal Cad. Kafoğlu Apt. No : 2 GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 73 99 

yeni yılınızı en iyi 
dilel^lerimle tytlar, sağlık 

ve mutlulu^ dolu günler 

getirmesini dilerim.

Mehmet DİNÇ
Anavatan Partisi Belediye 

Meclis Üyesi



Gemlik KÖRFEZ Sayfa: 7

Gemlikli Hemşehrilerimizin 
Yeni Yılını kutlar, 
sajjlık ve mutluluklar dileriz.

GÜZEL NAKLİYAT
SANAYİ VE TİCARET ITD. ŞTİ.

Jaruk gÜZEC
Tel: 513 46 81 - 513 67 00 ( 3 Hat )
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| 1997 pıtının barış, mutbuCub^
:h

| huzurgetirmesi cbibetçCerimizbe
I

ı 
■s I iR' g

B

BAKTAT
i i i
% |
I'

GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. fW
KONSERVE - TURŞU - SALÇA ÇEŞİTLERİ
Yalova Yolu 3. Km. GEMLİK Tel: 513 13 58 g

UlUdAg silThAnşsI
İSMAİL - OSMAN EMEÇ 

utost ve müşterilerimizin yeni 

yılını kutlar, saylık, huzur ve 

mutluluklar yetirmesini dileriz. 
Her zaman taze süt ürünleri - Sucuk - Pastırma - Yumurta - Bal 

- Reçel ve helva çeşitleri bulunur. 
Demirsubaşı Mah. No : 31

Tel: 513 11 51 GEMLİK

gemlikli Dost ve 
Müşterilerimizin IJeni 
pıtını Kutlar, Sağlık ve 
Mutluluk getirmesini 
Dileriz.

AKIT PETROL
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