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Hamidiye Mahallesindeki Atmaca pompası arızalandı

Yüksek katlar susuz
Pompa arızasının gidirilmesine kadar apartmanlardaki 4. ve ö.katlara su çıkması 
«güçleşiyor. Yetkililer, çok katlı binalara mutlaka hidrofor konulmasını istiyorlar.

Beşinci kattan kendini attı.

Ölümüne 
atladı ölmedi

Belediyeye ait Hamidiye Mahallesi Orhangazi 
Caddesindeki Atmaca Pompasının bozulması 
■apartmanların 4.ve 5. katlarına su çıkmamasına 
reden oldu
I Evlerinde kış ortasında su bulamayan hanımlar, 
feelediye Su İşleri Müdürlüğünü telefon ile
■blukaya aldılar.
| Belediye yetkilileri, arızaların her zaman olabile

ceğini apartman sakinlerinin binalarına hidrofor

.tandı
İlçemizde yaklaşık 8 
İd ı r Cumhuriyet

.■■•/cılığı ve Cumhuriyet 

.^"savcılığı yapan 
yrettin Uysal 

■ rdağ'a atandı.
• aşsavcı Hayrettin 
i -.ıl'ın ilçemizden ayrıl- 
K sı nedeniyle bu 
I . ım onuruna "Veda

eğj" verilecek. Öte' 
t1’-,..lan Yumurtalık 
^^Pyısı Vural Ekiz ise 
'İ^'".lik Savcılığına 
" Wdı.

koymalarını istediler.
Yeni binalarda hidrofor zorunluğunun bulun

duğunu hatırlatan ilgililer, su sıkıntısının iki güne 
kadar giderileceğini söylediler

Sıkıntının daha çok eski binalarda hidrofor yok
luğundan kaynaklandığını, beliriterek, apartman
ların birinci, ikinci ve üçüncü katlarına su çıkıyor 
dediler.

Haberi Sayfa 3’te

Gençlere uyuşturucu 
konulu panel

Gemlik Rotary Kulübü üyelerinin eşleri ile Gemlik 
Lions Kulübü ortaklaşa « Uyuşturucu ile Mücadele* 
konulu bir panel düzenliyorlar.

Yarın saat 13.oo de Belediye Düğün salonunda 
yapılacak olan Paneli Uludağ Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Selçuk 
Kırlı verecek.

Gemlik Lions Kulübü Başkanı Şahin Danış,uyuştu
rucunun ülkemizde de.yaygınlaştı.rıldığı, bununla 
mücadelede eğitimin şart olduğunu söyledi.

Haberi sayfa 3'te

HAFTAYA BAKIŞ
O Kadri GÜLER

Değişen gündemi yakalamak
Haftalık yazı yazmak günlük yazmaktan daha zor olsa gerek, 

t Eskiden daktilo başına oturur, belleğinde saptadığın konuyu 
K- şünce süzgeçinden geçirerek beyaz kağıda dökerdin.

. Şimdilerde bu işi bilgisayarlar yapıyor.
Kağıdın yerini ekrarlar aldı. İşler daha modernleşti, daha 

. 'aylaştı.
< İşte 1997 yılın ilk haftası...

y Eski yılın son günlerine kadar kamuoyunu meşgul eden 
L ■•sûrluk olayı gündemi Aczmendi Şeyhinin baskını ile yer 

ğiştirdi.
. Şeyh ve basıldığı hatun kişi birden günün yıldızları oldular, 

p. Derken gündem yine değişti. Bu kez Özdemir Sabancının 
^katillerinin teslim olduğu ve cinayetin nasıl işlendiği öyküleri baş 
birayı aldı medyada.

j Ne oluyor? Türkiye için çok önemli bir kaza olayının 
|sonuçlarının alınması beklenirken gündem birden değişti.

i. Susurluk olayı ve ilişkileri unutuldu.'.
■ Temiz toplum olma istemleri rafa mı kaldırılmak isteniyor.

Bu sorular insanın karnını ağrıtıyor.
| Kime, neye .nasıl inanacağız bilinmiyor.
K 1997’ye hızlı başladık.
fc Gemlik yeni yıla arızalanan bir pompa nedeniyle susuz girdi, 
t Düşünebiliyor musunuz evinizde gün boyu akmayan bir 

»dşmeyi.
I Ne yüzünüzü yıkayabiliyorsunuz ne de tuvaletinize bir sifon 
I ■. çekebiliyorsunuz.
k” Biz her halde yeni yıla ağır kokularla girme şanssızlığına 
frenlerdeniz.
f Önümüzdeki'günlerde 1997 yılının ilçe bazında ve ulusça 
İtelere gebe olacağını birlikte göreceğiz,.
f iyi haftalar dileğiyle.

Lise caddesinde yangın

Kibritle
oynayan 
çocuk evini 
yaktı
Cumartesi .günü Lise 
Caddesi Eşref bey 
Apartmanında 3 yaşındaki 
Seycan Kahraman adlı 
küçük kız çocuğu .bulduğu 
Kibriti, tutuşturması sonucu 
ydngin çıktı.
Annenin evde bulunması 
küçük kızının yanarak 
ölmesini önledi. Evde 
büyük maddi zarar mey
dana geldi.

Haberi sayfa3‘te

Cuma 
günü 
ramazan 
İslam dünyasının kutsal ayı 
olan ramazan önümüzdeki 
cuma günü başlıyor. 
Perşembe akşamı teravih 
namazıyla başlayacak 
olan Oruç ayı 10 Şubat 
g.ühü sona erecek.

Haberi sayfa 3'te

İlçe Ziraat Müdürlüğünden 
[çiftçilere uyarı I

Zeytinde 
erken 
budama 
yapmayın
V||çe Tarım Müdürlüğün 

den yapılan açıklamada, 
havaların lodos gitmesi 
nedeniyle ağaçlarda uyan
ma meydana geldiğii belir
ti lerek çiftçilerin erken 
budama yapmamaları ve 
azotlu gübre kullanma
maları istendi.
■ Azotlu gübrelerin şubat 
ve mart aylarında zeytin 
bahçelerine, verilmesinin 
gerektiğine değnen ilgililer, 
erken budama sonrası 
hava ısısının düşmesi ile 
ağaçlarda yanmaların 
meydana geleceği hatır
latıldı.

Çifçilerden havaların 
uygun gitmesiyle yanlış 
gübreleme ve budama 
yapılmaması istendi.

Haberi Sayfa 3’te

Verem 
Savaşı 
Haftası 
başladı

Veremle Savaş Haftası 
kutlamalarına dün baş
landı.
,. Her yıl 6 - 12 Ocak gün
leri arasında kutlanan 
Veremle Savaş haftası 
nedeniyle Verem Savaş 
Derneği tarafından öğren
cilere ve halka dağtalan 
broşürde, verem aşısının 
bulunmasından sonra aza
lan hastalığın, kötü beslen
me nedeniyle yeniden 
görülmeye başladığı 
bildirildi.

Haberi Sayfa 3'te

Ailesiyle tartışan 
Özlem Alp adındaki 17 

yaşındaki kız oturdukları 
apartmanın 5. katındaki 
balkonundan atlayarak 
intihara teşebbüs etti.

Olay, geçtiğimi^ 

hafta perşembe günü 
saat 18.00 sıralarında 
meydana geldi. 
Manastı-ı Sümeripek 
sitesinin beşinci katın
daki Alp ailesine ait 
evde annesiyle tartışan- 
genç kız Özlem Alp 

biranda koşarak

dairenin balkonuna 
çıktı ve kendini aşağıya 
attı.

Babası tarafından 
Gemlik Devlet 
Hastanesine kaldırılan 
genç kıza ilk tedavi 
yapıldıktan sonra Bursa 
Devlet Hastanesine sevk 
edildi.

Aile, içinde büyük 
üzüntüye neden olan 
intihar olayından sonra 
bakıma alınan Özlem 
Alp'in sağlık durumunun 
iyiye gittiği öğenildi. .

Armutlu; Fıstıklı, Engürücük ve Merkezde 
atımlar devam ediyor.

Marmarabirlik 2400 
ton zeytin aldı

Nolu Gemlik Marmara 
Birlik Zeytin Kooperatifi 
19.96/97 alım kampa- 
nyasanı sürdürü yor.

Hafta sonunda bitmesi 
beklenen . kampanya 
süresince koope ratif 
ortaklarımdan 2400 ton 
zeytin zeytin alındığını 
bildiren ilgililer, ortaklara 
ödemelere devam 
edildiğini söylediler.

Alınan zeytinlerinin 
bedelinin 400 milyar lira 
olduğunu da belirten 
Kooperatif ilgilileri, 4 
Kasım- 1 Aralık tarihleri 
arasında alınan zeytinlerin 
ikinci yüzde 25'lerlnln 
ödenmesine başlandığını, 
ortaklara bugüne kadar 
170 milyar lira dağıtıldığını 
bildirdiler.

Haberi Sayfa 3'te

Verem Savaş Yararına Kermes
Gemlik Veremle Savaş Derneği yararına bugün 

Belediye Sanat Galerisinde kermes düzenliyor.
Demokratik kuruluşlarında katkılarıyla gerçekleşe

cek olan kermesden elde edilecek gelir ile veremli 
hastalara yardım edileceği açıklandı.

TANKA- TOPA
KELEPÇE -COPA 
YÜZDE YETMİŞ. 
KALEME - KİTABA 
EMEKÇİ - DUL - BİTABA 
YÜZDE OTUZ.
ADALET Mİ BU!.. DE..
HELE BİR TEPKİ GÖSTER, 
YE BELİNE TEKME, 
BAŞINA TOPUZ...

inan
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yazıyorum
Necati Kartal

BİR FİLM : “FRİENDLY FİRE”: 
Savaşta Arkadaşını vurmak!

Küfür serbest, günah gizli!
Bir , tartışmadır sürüyor: 

"Aczmendi Şeyhi’nin, 22’lik afto
suyla oynaşmasının medya 
tarafından kamuoyuna yansıtıl
ması ‘kişilik hakları'na saldırı 
mıdır,değil midir?”

Hemen söyleyeyim: Kişinin özel 
yaşamı başkalarını ilgilendirmez, 
dokunulmazdır, günahı ve sevabı 
kendisine aittir. Özel yaşamın 
amaçlı amaçsız kamuya “teşhir" 
edilmesi, -bırakınız ‘kişilik haklan'nı 
falan bir yana- bana kalırsa 
“insanlık haklan”na da doğrudan 
saldırı niteliğindedir. Hele bir kadın
la bir erkek arasındaki “rıza”ya 
bağlı ilişkinin medya aracılığıyla 
“teşhir”!, kanımca bağışlanması 
mümkün olmayan bir "ağır suç”tur.

Ne var ki...
Eğer adamın biri, “ele verir 

talkını, kendi yutar salkımı” özde 
yişiyle belirtildiği üzere ikiyüzlülük 
yapıyor, topluma dürüstlük ve 
ahlak gibi yüce değerlerden söz 
ederken, tam tersi bir yaşam 
sürdürüyorsa, toplumsal çıkar 
açısından onun maskesinin 
indirilmesi gerekir.

Yani it oğlu itin biri, sürekli 
“din”den, “iman”dan, “ahlak”tan 
dem vurarak, çaresizlik içinde 
“metafizik” arayışlara yönelmek 
zorunda bırakılan insanlardan 
çevresinde bir “mürid” halkası 
oluşturacak...

Ve zaman içinde demokratik 
rejimin karşısına bir “tehdit” öğesi 
olarak dikilecek...

O it oğlu itin gerçek yüzünü ve 
art niyetini kamuya “teşhir” 
etmek, -yine bana göre- medya 
için bir “toplumsal görev” halini 
alır!..

“Herif-i na-şerif”in teki, örn^n 
Müslim Gündüz, Ulusal Bağımsızlık 
Savaşı'nın önderini “Deccal" 
(kıyametten az önce ortaya çıka
cak ve Hazreti İsa tarafından 
öldürülecek olan yalancı ve Zararlı 
kişi, yalancı Mesih) ilan edecek!

Bu, onun “demokratik hak”kı 
olacak, ama yargı yakasına 
yapışıp içeri tıkınca “Zulme 
uğradım!” diye feryad ü figan 
eyleyecek...

"Herif-i na-şerif”, Cumhuriyet'in 
temel taşlarını döşemiş kişinin 
annesi için “Selanik genelevinin 
sermayesi” diyecek!

Yakasına yapışınca da, “İyi 
ama filan böyle yazmış, ben onun 
yalancısıyım” bahanesiyle yakasını 
sıyıracak, ve lâkin “ansiklopedi” 
adıyla yayımladığı çirkefte o 
yazdıkları öylece kalacak...

Yani küfür serbest, günah gizli!
“Herif-i na-şerif” pişkin, “Bu 

benim imam nikahlı karım" diye
cek. Dört karı izninin, ekonominin 
“fethe” dayandığı dönemlerin 
-hani o erkek sayısının çok 
azaldığı dönemlerin- dayatması 
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olduğunu öteleyerek, “Şer’an dört 
karıya cevaz var” yutturmacasın- 
da direnecek; hatta “Boş ol” 
mesajını telefonla gönderebilecek!

Ama kadın kısmı da kalkıp 
“Dünya değişti efendi, kadınla 
erkek eşitlendi çağdaş dünyada. 
Buna karşın sen ‘dört karı' da 
direniyorsan, benim niye 'dört 
koca' hakkım olmasın?’’diyecek 
olsa -Neuzü-billahl- günahların en 
büyüğünü işlemiş olacak...

Medya, eğer böylesi it oğlu 
itlerin mostrasını kazıyıp foyasını 
meydana vuruyorsa, bunun adına 
“kişilik haklarına saldın" denilmez, 
denilemez. Çünkü o kişi çaresiz 
insanları kandırarak, bir bakıma 
"toplum haklarına saldırı” 
halindedir.

Façası indirilmelidir...

Erzurumlu İbrahim Hakkı 
Hazretleri buyurmuş ki:

Bize lazım değil zaif ve mariz 
İsteriz avreti semin ve ariz
Tercümesi şöyle: Bize zayıf ve 

hastalıklısı lazım değil, etli butlu 
kadın isteriz...

Yine İbrahim Hakkı'ya göre 
şairin biri demiş ki:

Kadınlar bizim için yaratılmış 
şeytanlardır

Şeytanların şerrinden Allah’a 
sığınırım

Yani kadın “şeytan"dır bu gibi 
şuara ve hoca takımına göre. 
Kadın “ifsad” ettiği için “günah”a 
girer mübarekler, sonra “tövbe 
istiğfar” edip arınırlar -da, nedense 
‘günaha girme'ye hep hazırdırlar-. 
Müslim Efendi de,anlaşılan “şey
tanın iğva”sına kapılıp yakalanmış 
medyanın kameralarına!

Meheldir...
İbrahim Hakkı Marifetname'nin 

seks dersleri bölümünde bakın ne 
diyor:

“Hazreti Ömer’e kadının zayıf ve 
şişmanından soruldukta, ‘Döşeğin 
yumuşak olsun’ buyurmuştur. 
Kadınların etlisinin daha güzel, 
daha istekli ve cimaı daha leziz 
olduğunu duyurmuştur.”

Çünkü kadın mal!
Oysa çağ değişti, tersi makbul 

şimdilerde. Yani dünya dönüyor, 
uygarlık gelişiyor. Sen, hala 
Ortaçağ kalıntısı hurafelerle kadın 
kandırıp yatağa atma peşindey
sen, yuh olsun evrahına!

Senin “kişilik haklan”n var da, 
toplumun “korunma hakkı” yok 
mudur behey nadan?

Gidinin köftehoru!
Senin “kişilik haklan’’na saygının 

bedeli, eğer sana “köpeksiz köyde 
değneksiz dolaşma” imkanını 
veriyorsa...

Medya üzerine düşeni yapmak, 
tekmil it oğlu.itlerin ipliğini pazara 
çıkarmak zorundadır...

KAYIP
Erzurum Ilıca Nüfus 

Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüz
danımı kaybettim.
Yenisini alacağım

dan eskisi 
hükümsüzdür.

Hüsam AKYOL

Dünya, ilk kez televizyonları başın
da b' ''m - kalım savaşını naklen 
izliyor.

TRT, ünlü Amerikan televizyonu 
CNN'ne bağlanıp, ünlü muhabir Peter 
Arnett'in sesini,, bizim için yabancı 
olmaktan çıkarıyor.

Cumhuriyetçi partinin şahini ABD 
Başkanı George Bush'un, Beyaz Saray 
basın salonundaki "Başka çaremiz 
yoktu!" diyen açıklaması da, hala 
kulaklarımızı çınlatıyor.

ABD Genel Kurmay Başkanı Col.in 
Povvel “Çöl Fırtınası Harekatının" 
başladığını anlatıyor bütün dünyaya.

Vietnam savaşından bu yana, 
ortaya çıkmayan kahraman (!) ABD 
generali örneği yeniden türüyor. Çöl 
Fırtınasının Komutanı "Çöl Ayısı" 
ünvanını alan General Norman 
Schwarzkop sahnede.

Dünya, nefesini tutmuş, "yeni 
dünya düzeninin” ilk uygulamasını 
izliyor.

Geceyi aydınlatan ölüm füzeleri, 
misket bombaları ve Bağdat'ın yer- 
lebir edilişi.

Yeni Dünya Düzeni yerine, "düzen
sizliğin dehşetinin” başladığı yıllar.

Evet. Hani "bir koyup üç ala
cağımız” ünlü “Körfez Savaşı” vardı 
yal

Vietnam'dan bıkmış Hollyvvood 
için yeni bir malzeme yarattı.

“Courage Under Fire” Ateş Altında 
Cesaret ismiyle Körfez Savaşından bir 
kesiti anlatan film, Türkiye sinemaların
da gösterime girmiş durumda.

Bursa'da Pembe Çarşı ve Kumluk 
Cinel'de gösterime giren “Ateş 
Altında Cesaret" filminin başrol oyun
cuları Denzel Washington ve Meg 
Ryan.

Yönetmen Edward Zwick. Filmin 
süresi 155 dakika.

Film sinema eleştirmenlerinin çen
geline takılmış durumda.

Ünlü yapımcı Akira Kurasavva'nın 
“Roshomon" filminden etkilenildiği 
izlenimini veriyor.

Film "şeref Madalyası için" yapılan 
bir soruşturmada, bir tanık saldırışı 
sırasında kendi tankını düşman 
zannederek, ateş emrini veren bir 
komutan ile, hava harekatında sıh
hiye birliğine ait bir helikopter komu
tanı bayan yüzbaşının askerleri 
tarafından ölüme terkedilişi gerçeğni 
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saklayan Pentegon'un tavrı ile, soruş
turmayı yürüten bir albayın tavrını 
anlatıyor..

Oskar ödüllü ve Hollyvvood'un 1 
pahalı oyuncusu Denzel Washington, I 
soruşturmayı yapan Albay Serling 
rolünde.

Soruşturmada içice geçmiş “flash- 
back”lerle savaşa geri dönüş yapıp 
gerçeği yakalamaya çalışan albay, 
sonuçta (komedi filmlerinin aranan 
yıldızı ve dünyanın “en iyi orgazm 
taklidi yapan oyuncu” ünvanını aldığı 
"Harry Sally’yle Karşılaşınca" filminin 
ünlü oyuncusu Meg Ryan) Yüzbaşı 
Karen Walden'e Beyaz Saray 
“Kahramanlık Ödülünü" verilmesini | 
sağlayan raporu verir

Bu da yetmez. Filmin finaline doğru I 
Bayan Yüzbaşının "gerçek bir kahra
man" olduğuna karar verip, mezarını 
ziyaret eder ve kendisine verili bulu
nan madalyayı da mezarının taşına 
koyarak saygı duruşunda bulunur.

Tank saldırısı Şırasında kendi tankını j II 
vuran komutan olarak da, şehit olan F 
arkadaşı Boylar'ın ailesine giderek, j 
gerçeği anlatır.

Washington Post muhabiri Tony I 
Gardner'e de ses bantlarını veren j 
Albay Serling, Kamuoyunun gerçekleri 
öğıenmesini de sağlar

Filmin finalinde Albay, yaşadığı 
bunalım sürecinde ilişkileri kopma I 
noktasına gelen ailesine geri döner.

Film, belki de bizim için hala tartış
ma konusu olan "Körfez Savaşı"nın I 
nedenlerine hiç girmiyor.

Ancak, yakın tarihte gerçekleşmiş 
ve neredeyse tek taraflı sürdürülen ve I 
çok kısa süren b.u savaşta, savaşın iyi 
eğitim almış ABD askerlerini dahi, ne I 
derece psikopatlaştı rdığı nı ve ABD® 
"Army”sinde görülen bir kısım pislikleri)^ 
gösteren bir özelliği de içinde® 
barındırıyor. I ■

"Herşeyin gerçeği kendi içinde I 
değerlendirilir.” mantığını tepetaklak II 
edilerek "çırılçıplak bir gerçeğe ulaş- ) 
mak” ilkesi ahlaki motiflerinin ana- F 
tema olarak işlendiğ bu film, umarım ' I 
"Ülkemize de birşeyler öğretir.” I

Yakın zamanda "Eşkiya”dan sonra 
Bursa sinemalarında izlenebilecek en 
iyi filmdi bence.

J G(
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■S 
l'^du 
■Sı 

lfe?l 
IkS |Kf 
|!Kdl ■

İS»*

■4? 4I.R 

■ sn,

KSıi
K’H



7 Ocak 1997 Salı Gemlik KÖRFEZ Sayfa : 3

Hamidiye Mahallesindeki Atmaca pompası arızalandı

Yüksek katlar susuz
Pompa arızasının gidirilmesine kadar apartmanlardaki 4. ve 5.katlara 
su çıkması güçleşiyor. Yetkililer, çok katlı binalara mutlaka hidrofor

—— Gonca YERLİYURT

konulmasını istiyorlar.
Hamidiye Mahallesinde bulunan 

Atmaca Kuyusunun suyunu şebekeye 
basan pompanın arızalanması, kış 
ortasında Gemliklilerin susuz kalmasına 
neden oldu.

İki gün önce başlayan susuzluk üzer
ine Belediye Su işleri Müdürülüğü, vatan
daşların telefon istilasına uğradı.

Belediye yetkileri su sıkıntısının 
Hamidiye Mahallesindeki Atmaca pom
pasında meydana gelen arıza 
nedeniyle ortaya çıktığını belirttiler. 
Yetkiiler arızanın ikigün içinde giderile
ceğini söylediler. Arızaya neden olan 
parçaların siparişlerinin verildiğini,

lArmutlu, Fıstıklı, Engürücük ve Merkezde atımlar devam ediyor.

Marmarabirlik 2400 ton zeytin aldı
72 Nolu Gemlik Marmarabirlik Zeytin 

Kooperatifi ortaklarından kampanya 
boyunca 2400 ton sofra zeytini aldı.

Kooperatif yetkililerinden aldığımız 
bilgilere göre, ortaklardan .alınan 
zeytinlerin maddi değerinin 400 mil
yardan fazla olduğu belirtilerek kam
panya başında yapılan açıklama' 
çerçevesinde üretici ortalara verdikleri 
zeytinlerin karşılıklarının yüzde. 
25'lerinin ödenmesinedevam edildiği

Gençlere uyuş turaca konulu panel
Gemlik Rotary Kulübü üyelerinin 

eşleri ve Gemlik Lions' Kulübü, 
"Uyuşturuile Mücadele" konulu bir 
panel düzenlediler.

8 Ocak 1997 çarşamba günü 
Belediye Düğün Salonunda saat 
13.oo başlayacak olan paneli 
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ana 
Bilimdalı öğetim üyelirinden Prof. Dr. 
Serçuk Kırlı yapacak.

Gemlik Lions Kulübü Başkanı Şahin 
Danış, uyuşturucuyla mücadele pan 
elinin önemine değinerek tüm

M Ar TApıp STOMBcsii

Tarih içinde Gemlik ve Havalisi

AH! O ESKİ GÜNLER 3
Geçmiş günleri düşününce bizim 

mahalleyi ve sevdiğim insanları anım
samamak olmuyor.

Akşam vakti olup, gökyüzü pem
beleşmeye başladığı sırada annem 
pencere önünde babamı bekliyor 
olurdu. Havalar biraz serinlediği 
zamanlar evde oturulurdu çoğunlukla. 
Ben küçük bir kızım o zamanlar, 
kardeşlerim daha doğmamışlar. 
Babam işyerini kapattıktan sonra 
Halkevine gider, eve oldukça geç 
gelirdi. Ama şenlikliydi evimiz her 
zaman. Ud vardı, akordiyon, mandolin 
vardı. Annem bunları çok güzel 
çalardı. Babam sürekli akordiyon dersi 
alıyorsa da beş-on parçadan öte pek 
bir ilerleme yoktu onda.

Şarkılar söylenirdi bizim evde, çal
gılar çalınırdı. Radyo da çok çabuk 
girmişti evimize. Akşamları dolar, 
boşalırdı aşağı salonumuz. Radyo din - 
lenir, masallar, türküler, neşeli soh
betler. Hanımlar arasında idi kuşkusuz 
bu eğlenceler, babam daha çok 
Halkevinde, müsamere provasında. Ya 
da diğer erkekler gibi kahvede, tavla 
oynamakta. Annem bir masal anlatır, 

I ağzından bal akıyor derler, işte öyle.
Mahallemiz şenlikliydi zaten. Karşı 

I komşu Halide Hanım, "pencerenin 
I perdesini aç, bana göster yüzünül" 
I diye bir başladı mı, sokaklar inilder, 
I koca karınlı cümbüşün sesi yürek 

parçaların gelmesiyle sorunun ortadan 
kalkacağını bildirdiler.

Belediye Su İşleri yetkilileri, sıkıntıların 
yüksek apartmanlardaki 4 ve 5. katlarda 
meydana geldiğini, sıkıntının giderilmesi- 
için apartmanlara mutlaka hidrofor 
konulmasını istediler.

Apartmanların ikinci ve üçüncü kat
larından su sorunu bulunmadığını 
belirten yetkililer, mutlaka yüksek katlı 
apartmanlara hidrofo konulması uygu
lamasının devam ettiğini, eski binalarda 
hidroforun bulunmamasının sorun yarat
tığını söylediler.

belirtildi. '
4 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında 

alınan zeytinlerin ikinci yüzde 25'lerinin 
de ödendiğini söyleyen ilgililer , kam
panyanın bu hafta sonunda bitebile- 
’ceğini belirttiler..

Yaklaşık 170 milyar lira ortaklarına 
zeytin parası ödediklerini söyleyen 
.kooperatif yöneticileri gelen zeytinlerin 
rekolteyi ciddi bir şekilde değiştirmeye
ceğini de bildirdiler.

İlçe Ziraat Müdürlüğünden 

çiftçilere uyarı I 

Zeytinde 
erken |j| 
budama 
Çapmayın

Gemlik İlçe Tarım 
>'Müdürlüğü yetkilileri zeytin 
•çiftçisini uyararak, ağaçlar
da erken budama yapıl
mamasını istedi.

• Aralık ve Ocak ayların
da:'havaların düzgün 
gitmesi nedeniyle ağaçlar
da uyanma meydana 
geldiğini belirten ilgililer 
.çiftçilerin bu aylarda 
budama ve amonyaklı 
gübre kullanmamalarına 
dikkât çektiler.

Amonyaklı gübrelerin 
ağaçtın gelişmesine 
neden olduğunu söyleyen 
ilgililer, Şubat, Mart ayların- 

' da;- oluşacak soğuk 
.havalarla zeytin ağaçların
da” donma meydana 
gelebileceğine bildirdiler.

' Ocak ayı içinde fosfatlı 
gübrelerin toprağa ver
ilebileceğini hatırlatan 
ilgililer, amonyum nitrat ve 
'amonyum sülfat, üre gibi 
amonyak ; ' içeren 
gübrelerin kesinlikle Şubat, 
Mart ve Nisan aylarında 
kullanılmalarını, 
budamaların da Şubat 
ayından sonra yapılması 

.gerektiğini söylediler.
Gemlikliler in toplantı ya kg tı İmalarını 
istedi.

Şahin Danış,son yıllarda ülkem- 
izdeuyuşturucunun daha çok 
gençlere ahştırıldlğına dikkat çekerek, 
gençlerin ve ailelerin uyuşturucu 
konusunda eğitilmelerinin çok önemli 
olduğuna dikkat-çekti..

Danış,uyuşturucu kullanımının tüm 
dünyada giderek arttığını, bu sek
törde oluşan büyük rantın uyuşturucu 
tacirlerinin gençleri daha çok zehire- 
alıştırdıklarını söyledi. " 

[Lise caddesinde yangın

Türkiye’nin çocukları 
Türkiye’yi konuştu

Henüz dört yaşında Mehmet isminde bir kuzen
im var. Babasının adı Abdullah. Televizyonda çizgi 
film adı altında gösterilen o vahşi, vurdulu-kırdılı 
filmlere bayılıyor. Arabalara ve silahlara düşkün. 
Otomobilleri markalarıyla tanıyor ve babasının 
Mercedesinden başka arabaya binmiyor. Bunları 
aşağıdaki cümlenin anlamlı hale gelmesi için özel
likle bilmenizi istiyorum. Çünkü Mehmet'in geçen
lerde annesine, "Anne ben Mehmet Ağar, babam 
dd Abdullah Çatlı. İkimiz de kahramanız" dediğini 
duyunca dehşete düştük. Büyüyünce polis olmayı 
isteyen bu küçücük beynin, olayları nasıl yorum
layıp nasıl böyle bir sonuca vardığnı çözemedik. 
İsim benzerliğinden Ve Mercedesin cazibesinden 
böyle kurguladı diye iyi niyetli bir yaklaşım içine 
girsek de içimize bir kurt düştü. Ve o günden sonra 
aile bir tedbir olarak -ne kadar olacaksa- 
Mehmet'in yanında haberleri, haber programlarını 
izlememe kararı aldı.

Bunu neden anlattım. Geçen Cuma gecesi 
Siyaset Meydam'nda çocuklar vardı. Türkiye'nin 
çocukları Türkiye'yi tartıştı. Türkiye'nin çocukları 
Türkiye'yi izliyor, yaşıyor, yorumluyor ve herşeyin 
farkındalar. "Demokrasi" diyorlar, “Bu değil. 
Herkeskendi çıkarını düşünüyor, biraz da Türkiye'yi 
düşünsünler. İnsanlara yetki veriyorsun, bunlar bu 
yetkilerini ülkeyi geliştirmek için değil, kendileri için 
kullanıyorlar. Ne sistem bozuk, ne devlet. Onları 
yöneten kişilpr yüzünden bu haldeyiz."

Bir başkası atılıyor. "O kaza olmasaydı belki 
devletin parasını daha çok yiyeceklerdi."

Mikrofonu eline alan önce "O Mercedes o 
kamyona çarpmâsaydı" diyor ve "Polis müdürünün 
kırmızı bültenle aranan adamın yanında ne işi 
vardı" diye soruyor. "O kamyon Mercedese çdrp- 
masaydı ne biz burada olurduk, ne Susurluk olurdu" 
diyor.

Diyarbakır'dan gelen Fırat ekliyor ve, "Bunların 
görevi onlarla arkadaş olmak mı yakalamak mı? 
Yasadışı örgütlerle bu iş çözülmez. Sadece barış 
lazım." Hepsinin Susurluk'a ilişkin söyleyecekleri var. 
12 yasındaki Haluk'un Susurluk yorumu ise dudak 
uçuklatacak cinsten "Devletin içinde oluşan 
örgütlenmeye kanıt'teşkil ediyor" bakar mısınız 
cümlenin şıklığına.

Galatasaray Liseli 14 yaşındaki bir genç ise 
konuşmaları yorumluyor ve diyor ki, "Araba yerine 
Mercedes, polis-mafya-siyasetçi üçgeni gibi 
tanımlamalar medyanın kullandığı sözler. Giderek 
medya devletin üstüne çıkıyor. Ya medya bu 
gücünü kötüye kullanırsa. O zaman kendi çıkar
larını düşünen devlet değil, kendi çıkarlarını düşü - 
nen medya ortaya çıkacak.

Susurluk olayı halkın sindirilmişliğini ve bezginliğini 
de ortaya çıkardı.

Medya üzerine-gitmeseydi kimsenin kalkıp da

İLiman Kaptanlığı kursu başladı.
ZE^E^ÇEECOŞOÇZl^ 16 günde kaptan olacaklar

yakar, gönülleri şenlendirirdi.
Böyle idi Gemlik o zamanlar. Neşe 

hiç yadırganmazdı. (İlle de bizim 
mahalle..

Evimiz caddenin başlarında, alt 
yanımızda, köşede kunduracı Osman 
amcanın dükkanı var. Gün ikindiye 
dönüşünce bir şenliktir, gider onun 
dükkanında. Şen bakışları, güleç yüzü 
ve her zaman birkaç günlük sakalı ile 
Osman Amca mahallenin neşelidir. 
Ayakkabı tamiri yaptığı alçak tezgahın 
hemen arkasındaki duvarda asılı 
yuvarlak ve pırıl pırıl karınlı cümbüşünü 
çeker alır kucağına. O günün işi bit
miştir artık, küçük çekicini, çivilerini 
kutularına koyar, kaldırır tezgahın 
çekmesine. Önce bir iki tımbırdatır 
cümbüşü, akort yapar -çırakları da 
neyin nesiyse hep güzel sesli- bir 
başlarlar hep birlikte, yer gök inilder, 
fasıldan fasıla geçerler.

O zamanlar gündüz elektrik ver
ilmiyor şehre, yani radyo sesi de yok. 
Osman ustanın dükkanı ise bir musiki 
okulu olmuş, hiç durmadan öğreniyor 
çıraklar, gençler orada toplanıyor 
arada siyasi konuşmalar bile oluyor. 
Olmasına oluyor da, o zamanlar öyle 
açık açık atıp tutmak yok. Alçak sesle, 
belki kulaktan kulağa.. Kimi şözler tüm
den yasak. Bunu.herkes biliyor.

Haftaya “Ah O Eski Günler 4”

Kibritle 
oynayan 
çocuk evini 
yaktı
Geçtiğimiz hafta 
Cumartesi günü meydana 
gelen olayda, Lise 
Caddesi Eşrefbey 
Apartmanındaki evinde 
bulduğu kibritle gazete 
kağıtlarını tutuşturan 3 
yaşındaki küçük çocuk, 
dairenin tamamen yan
masına neden oldu.
Sinan Kahraman'a ait 

ey d e annesinin iş yaptığı 
$ırer.da bulduğu kibritii 
yakarak gazeteleri tutuştu- 
ran küçük Sevcdn, biranda 
alevler arasında kaldı.’ 
Bağırışlar üzerine odaya 
koşan annesi kızını kur
tarırken, odadaki tüm 
eşyalar yanmaya başladı. 
Gemlik İtfaiyesinin olay ye 
tine-yetişmesi yangının 
başka dairelere de sıçra
masını önledi.

Verem Savaşı 
Haftası 
kotlanıyor
6*12 Ocak tarihleri arası kut- 
latırnakta olan Verem Savaşı 
Haftası dün başladı.
Bir zamanlar tedavisi mümkün 
olmayan ve milyonlarca 
insanın ölmesine neden olan 
verem mikrobuna karşı 
geliştirilen İlaçlar sonucu 
■hast.alığn azalmasına karşın 
yeterli beslenmeme ve alkol 
yeniden veremin ortaya çık
masına neden oldu.

Ak-Ten Denizcilik 
tarafından ilçemizde 
"Liman Kaptanlığı" kursu 
açıldı.

4 Ocak Cumartesi 
günü başlayan kursun 
düzenlenmesi Ak-Ten 
Denizcilik ile Amigo 
Denizcilik firması tarafın
dan gerçekleştirildi.

Amigo Denizcilik 
sahibi Mustafa Toplu, 16 
gün sürecek kursta 
denizcilere uluslararası 
yangınla savaşım, 
denizde ilk yardım, 
cankurtaran araçlarını 
kıyafet ve kullanma ve 
kıyafetli gemi adamı 
konuları ile kişisel sağ 
kalma yöntemleri konu

larında bilgiler aktarıla
cağı bildirildi.

Kursa en az üç yıllık 
denizcilerin katılacağını 
belirten Mustafa Toplu 
16 gün süren kurs sonu
cu kursiyerlere, liman 
kaptanı sertifikası vere
ceklerini belirterek, 
“Şubat ve .Nisan ayların
da da yine Ak-Ten 
Denizcilik tarafından tel
siz ve gemi adamı 
kursları açacağız. Bu 
kurslardan sonra yapıla
cak sınavlara katılan 
kursiyerler kıyı kaptanlığı 
ve gemi adamlığı bel
gelerini alacaklar." şek
linde konuştu.

Cuma günü ramazan
Onbir ayın sultanı Ramazan ayı 10 Ocak cuma 

günü başlıyor. Müslümanlar perşembe günü akşamı ilk 
teravih namazını kılacaklar ve ayni gece sahura kalka 
rak oruca niyetlenecekler. 8 Şubat cumartesi günü 
sona erecek olan Ramazan ayı sonunda İslam dünyası 
9-10 ve 11 Şubat günleri de ramazan bayramını kutla 
yacaklar. Ramazan ayının 27. gününe rastlayan 4 
Şubat Salı gecesi yine müslümanlar için’kutsal olan 
Kadir Gecesi kutlanacak.
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Dr. Füsun Karabulut

SERBEST 
KÜRSÜ

VEREMDE ERKEN 
TEŞHİS

Verem, vaktinde tanınması şartı ile kolay tedavi edilebilen bulaşıcı 
bir hastalıktır.

Hastalığa neden olan verem mikrobu daha çok tüberkülozlu kişinin 
öksürüğünden yayılan tükürük damlaları ile geçer. Üst solunum 
yollarından giren verem mikrobu akciğerlerde yayılır. Ancak karaciğer 
böbrek, kemik ya da beyin zarı gibi diğer organlara da yerleştiği görülür. 
Bu başlangıç evresi genel olarak sessizdir ve hastalığa yakalanan kişi 
yıllarca mikrobun vücudunda olduğunu bilmeden yaşayabilir. Ancak, 
mikrop harekete geçtiğinde tüberküloz kendini büyük bir yorgunluk, 
zayıflama, öksürük, ateş ve bazen de kanlı balgamla belli eder. Akciğer 
zarı tüberkülozunda batıcı yan ağrısı, nefes darlığı oluşur. Bu belirtiler 
bize kesin tanıyı vermemekle birlikte, hastalığı düşünmemizi sağlamakta 
ve daha ileri incelemeler için yönlendirici bir görev üstlenmektedir. Bu 
durumda röntgenle muayene ve basil kültürlerinin bakteriyolojik 
teşhisini yapmak gerekmektedir.

Gerek teşhisinin kolay olması gerekse bulaşmasının önlenmesi 
açısından erken'teşhis çok önemlidir. Erken teşhiste en önemli yöntem 
tüberkülozun belirtileri konusunda bilgili ve uyanık olmaktın

Sağlıklı günler dileğimle.

İletişimin 
ilişkilerde 
kendinize 
güven 
duymaya 
etkisi

ilişki ve iletişim, "adil 
alışveriş" anlayışını
yakalamaktır. İlişkideki bu 
alışveriş, bireyin
karşısındakine kendini 
etkili bir şekilde ifade 
etmesinihi yanında, onu 
da etkili bir şekilde 
dinleyebilmesi ve 
duyabilmesidir.

İlişkilerimizde 
kendimize güvenimizi 
kaybetmemizin 
nedenlerinden bazıları, 
kendi istek' ve 
gereksinimlerimizin 
ayrımında olmamak, 
bunları nasıl ifade 
edeceğimizi bilememek 
veya ifade etmekten 
çekinmektir. İnsan 
ilişkilerinde kendimizi
ortaya koymak güven 
duymamızı 
kolaylaştıracaktır. Kendini 
ortaya koymanın yollarını 
bilerek yaşama geçirmek 
güven, güç verir.

Kendimize güven 
duyduğumuz iletişimi, 
insanlarla iyi geçinme 
anlayışına dayanan bir 
iletişimden ayırmamızda 
fayda vardır. Kendimize 
güven duyduğumuz ilişki, 
etkili iletişimin temeline ve 
inanca dayalı bir ilişkidir-. 
Böyle bir ilişki de kendi 
kişisel sınırlarımızı 
korurken, başkalarının 
sınırlarına da saygı 
duyarız.

Bu bakış açısı 
farklılıklara da saygıyı 
getirir ki böylece kendi 
farklılığımızı ortaya 
koyarken kendimize olan 
güvenimizi de korumuş 
oluruz.

Etkili bir. iletişimde, 
dışarıdan değil
kendimizden oldığımız 
güdülenme ile samimi, 
içtenmiş gibi yapmaktan 
uzak tutum örneklerimiz, 
bireyin kendisine
güveninin bir
göstergesidir.

T? FMKT TFT?
===== Gonca YERLİYUREzr—

bir şey diyecek hali yoktu."
Ali Kırca, eminim eğlenerek ve bir şeyler 

öğrenerek yönettiği nadir Siyaset Meydam'ndan 
birini yaşadı’o gece. Kimileri "Öğretmenim" diye el 
kaldırdı, kimileri "Başka diyecek birşeyim yok abi" 
dedi, kimileri hüzünlendirdi, kimileri şaşırttı, kimileri- * 1 2 3 
gülümsetti. Ama biri vardı ki sandalyesinin arkasına 
astığı mavi tüylü pelerini, kravatlı takımı ve o 
şaşkınlık ile sevinci barındıran gülen gözleriyle 
diğerlerinden ayrılıyordu. 12 yaşındaki Koray, 
kendisine bakacak kimse olmadığı için 7 aydır 
annesi ile beraber cezaevinde yaşayan bir çocuk. 
Zannediyorum Susurluk'tan bir tek o söz etmedi. O; 
yeni gelen savcıyı anlattı. O, geldikten sonra açılan 
spor salonunu, sinemayı, camiyi anlattı. Gzaevinde 
görüş günleri çocuklarının yolunu gözleyen 
annelerin mesajını iletti. "O iyi biri" dediği savcının, 
bırakmak zorunda kaldığı okuluna bir şekilde onu 
geri göndereceğini müjdeledi. Ve belki bilinçsizce 
en doğru şeyi söyledi. “Eğer içinizden geliyorsa 
temizleyebilirsiniz."-

T.C.
GEMLİK İCRA DAİRESİ
Dosya No : 996/1121

GAYRİMENKULUN AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı:
Gemlik Tapu Sicilinin Demirsubaşı Mahallesi Şehit Mehmetçik ve cami 

aralığında kain pafta 6, ada 218 , parsel 45 de kayıtlı, 154,m2 miktarındaki 
arsa üzerine inşa edilen tapu sicilinde kat irtifakı halindeki kagir 
apartmanın zemin katılndaki 336/ 4512 arsa paylı (1) nolu meskenin bir giriş 
antresi, bir salon, iki yatak odası, bir adet yatak odasına -bitişik sandık 
odası, küçük bir kömürlük, mutfak,banyo ve tuvaletten ibaret elektrik ve. 
suyu mevcut mesken olarak kullanılır.

Taşınmaz bilirkişi tarafından 800.000.000.- TL. kıymet takdir edilmiştir .« 
Mesken açıkarttırma suretiyle satışa çıkarılmıştır .

1- Satış 14/02/1997 cuma günü saat 10.00 - 10.20 arası Gemlik İcra 
Müdürlüğü'nde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu .artırmada tahmin 
edilen kıymetin %75‘ini ve rüçhanlı alacaklılar vgrsa alacakları mecmuunu 
ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur . Böyle bir bedelle alıcı 
çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle24/02/1997 
pazartesi günü aynı yer ve aynı saatlerde ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. 
Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağ ve satış rpasraflarını 
geçmesi şartıyla % 40 ihale olunur.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin, %20 si 
nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat 
mektubunu vermeleri lazımdır. Şatış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 
günü geçmemek üzere mehil verebilir. Dellaliye resmi, ihale pulu, tapu 
harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki 
haklarını hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler 
İle onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları 

| tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklar dır.
4. Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve 

I İflas Kanunu'nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale 
I arasındaki farktan ve % 30 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç 
I bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. KDV alıcıya 
I aittir.
I 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede 
I açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir 
I 6- Satışa İştirak edenlerin şartnameyi gör müş ve münderecatını kabul 
I etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 996/1121 sayılı dosya 
I numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

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

İcra Müdürü

Kimsenin gerçek temizlik yapmayı istemediği bir 
ülke resminin çizildiği saatler süren programda, hep 
temiz toplum istekleri tekrarlandı. "Atatürk bu ülkeyi 
biz,e temiz olarak bıraktı, onu kirletmeye hakkımız 
yok" dediler.- 12 yaşındaki Onur, Atatürk'ü 
matematik kitabının ilk sayfasındaki asık suratlı 
fotoğraf olarak değil, kavram olarak anlamamız 
gerektiğini’ hatırlattı ’bize. Eğitim sistemi masaya 
yatırıldı, imam hatipler tartaşıldı, sokak çocukları, 
uyuşturucu, dilenciler konuşuldu, ırk-din-dil ayrımı 
yapılmaması, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı 
kavramanın yerleştirilmesi, jop yiyen ahilerin 
'suçsuzluğu dile getirildi,' Cuma-Cumartesi Annelbri, 
darbe beklentisi, (Diyarbakırlı Fırat'ın bu ülkede üç 
darbe olmuşsa dördüncüsünün olması olağandır 
demesi unutulamaz) geiecek kaygısı ve dahi okula 
gitmeyen çocuklara devletin harçlık vermesi bile 
tartışıldı. Yani gündemde ne varsa çocukların o 
konuda söyleyecek sözleri vardı. Hatta büyüklerin 
düşünemediği, göremediği ayrıntılar bile onların, 
gündemindeydi.

Görüldü ki ya da ben gördüm ki Türkiye’nin-bu 
çocuklara ihtiyacı var. Ne kadar eğitimi 
sistemimimizi yeterli bülmdsak, ne kadar devleti ve 
sistemi yargılasdk. da bu çocuklar uzayda 
yetişmedi, bizim çocuklarımız. Her kesimden; 
doğudan, batıdan, özel .okuldan, yetiştirme 
yurdundan, cezaevinden, konfeksiyondan, imam 
hatipten, devlet okulundan, sokaktan gelen 50'ye 
yakın çocuk yüzümüze ayna tuttuk Siyasetçilere 
güvenmediklerini, yolsuzlukların eğitim haklarını 
çaldığını ve fena halde her şeyin, farkında 
olduklarını gösterdiler bize.

Ve son derece gerçekçi bir şekilde haykırdılar 
yüzümüze 97 umutlarını, “95'te de aynı şeyi, 
istemiştik, daha iyi eğitim, daha demokratik bir * 
yönetim demiştik. 96'da da, 97'de de istemeye I 
devam ediyoruz. Pek birşey değişmiyor ama biz 
gene de umutluyuz. Çünkü biz genciz, bu'ülke ve 
gelecek bizim."

Devamı Sayfa 4'te

MİLTON AİLE ÇAY BAHÇESİ
Düşün, nişan ve özel günleriniz 

için rezervasyonlarımız 
devam ediyor

Hileniz için giiuenli ue kaliteli bir ortam. Memnun kalacaksınız.
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GEMLİK HALK DANSLARI FOLKLOR DERNEĞİ 
BAŞKANLIĞINDAN^

Derneğimizin yıllık olağan’ genel kurul toplantısı 29 Ocak 19971 
Çarşamba günü saat 20.30 da Dernek Lokalinde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdide ikinci toplantı çoğunluk aranmadan 5-; I 
Şubat 1997 Çarşamba günü aynı yer ve saatte toplanacaktır.

Üyelerimize duyurulur. • -j»
Yönetim Kurulu I*

GÜNDEM: ’ İ I
1. Açılış ve yoklama ' ' • -t I
2. Divan oluşumu, saygı duruşu 11
3. Yönetim ve Denetleme Kurullarının çalışma raporlarının okunması
4. Raporlar üzerine konuşmaların yapılması ve aklanması
5. Yeni Yönetim ve Denetleme Kurullarının seçimi
6. Dilek ve istekler
7. Kapanış - , >
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Geçirince eline, 
Tesadüfen balları, 
Parmak yalamak yetmez, 
Götürür tüm malları.

Her yol mübahtır ona, 
İktidar ve güç onda, 
Vatan millet Sakarya!.. 
İkbalinin yolunda.

At gözlüğü üstüne, 
Takar pembe camları. 
Neşeli mutlu sanır, 
Delirmiş insanları.

Çok yazık bu vatana.
Adımlar hep çıkara.
Düşüncesiz budala,
*Nü girilir mezara.
* Nü: Çıplak

Bn. Levent PAZARBAŞI 
07/01/1995

KAFALAR “KARMAKARIŞIK”
Ülkeyi sarsan, "kamyon", vatan

daşın değer yargılarını da, allak 
bullak etti.

Susurluk kazası, yazılı basını da, 
televizyon kanallarını da İkiye 
böldü.

Medyanın bir grubu, daha'işin 
başında, suçluları buldu.

Halen hükümette görevli olan, bir 
kısım yetkililere karşı, tempolu bir 
atak başlattı.

Diğer bir grup ise, öbür meslek
taşlarının suçladığı yetkilileri, koru
maya özen gösteriyor.

Bu koruma, bazen kahramanlığa 
bile, dönüştürülebiliyor.

İşte.. Vatandaş elinde televizyon 
kumanda aleti ile, "iki farklı yaylım 
ateşi" arasında, sonuca ulaşmaya
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BURSA 2000 - OLAY VE
HABER 

gazetelerine vereceğiniz 
her türlü 

İLAN VE REKLAMLAR için 
bizi arayın

BİR TELEFONUNUZ 

YETERLİ

çalışıyor.
Vatandaşın kafası, gerçekten 

karışık.
Hem de, karma karışık.
Çilekeş, vatandaşım benim.
Bir yandan olayı çözmeye 

çalışırken, öbür yanda, merkez 
sağın, iki lideri arasında geçen ve 
her geçen gün, temposu artan 
savaşı İzliyor.

Ve.. Bazı liderlerin, temiz toplum 
kampanyasına, "politikadan te 
mizlenmemek için", ne denli 
sarıldığını, hayretle gözlüyor.

Kafası yine karışıyor.
Bütün bu temizlik savaşı, ülkenin 

yeniden yapılanması için mi 
yapılıyor.

Yoksa, yenia»--'' iktidar oyunları 
mı oynanıyor.

İşte.. Bunu tam olarak çözebilmiş 
değil.

Şimdi.. Tek umudu’"yargı"ya 
kaldı.

Yargıya güveniyor ve sonucu 
bekliyor.

kÖRFEZ REkLAm
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

Astım hastalığı ile iyi geçinin
Solunum yollarındaki kronik iltihap

tan kaynaklanan astım hastalığnın, 
tüm çabalara rağmeh tamamen 
tedavi edilemediği belirtilerek, 
"astımlıların bu sorunla iyi geçinmeyi 
ve birlikte yaşamayı öğrenmeleri 
gerektiği" bildirildi.

Yetkililer yaptıkları açıklamalarda, 
astımın kamuoyunda abartıldığını 
ifade ederek, "bu teşhisi koyduğu
muzda, hastanın adeta dünyası 
kararıyor, korkulacak bir hastalık

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

EEOÎE 3ÎLCÎ ıfe FıYATLARımıZ »Çift 
BÎR TSLSFOflUnUZ '/ETERLİ

NUMAN SİGORTA LTD. ŞTİ.
Uluman Dursun

TAM YETKİLİ ACENTA

TEL.: 05224) 513 02 34 FAX : 514 11 48
Çarşı Meydanı Akıt İş Merkezi

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 ı ] o TEK Arıza 5132066 Santral 5134521-23
Polis imdat 155 TEK İşletme 5134503 Başkanlık 5134520
Jandarma imdat 156 Turizm Der. 5131274 Zabıta 5132432 

5134521-122
5134521-115

Jandarma K. 5131055
Polis Karakolu 5131879
Gar. Kom 5131206

Spor Sah. 
Orm. Böl. Şf. 
Milli Eğt. Md.

5131900
5131286
5131174

Otobüs İşlet. 
Su İşletmesi 
İtfaiyeHalk Eğt. Mrk. 5131846 5132325

Kaymakamlık Halk Kütüp. 5131353 Muhasebe M • 5134521-182
Kaymakamlık kiaiori As. Şb. 5131057 Yazı İş. Md.

5134521-111
Kaymakamlık Ev aihao Karayolları 5131308 Su Arıza Yalnız 185
C. Savcılığı 5131053 Liman Bşk. 5131133 TÜP DAĞITICILARI
C. Savcı Yrd. 5132954 Mal Md. 5131095 Aygaz 513 12 95
Emniyet M. 5131028 Nüfus Md. 5133742 Özgaz 514 17 00

Özel İd. Md. 5131507 Tekgaz 513 1637 |
TapuSIc. Md. 5131414 Ocakgaz 513 1637

ULAŞIM Müftülük 5131364 Ergaz 513 88 43
Uludağ Turizm 5131212
Aydın Turizm 5132077

Gümrük Md.
Tekel Md.
Ver. Da. Md.

5131411-5130024
5131042
5132360

ipragaz
Habaşgaz 
Likitgaz

513 22 59
513 45 46
514 28 41

İlçe Tdr. Md. 5131186 Yeni Likitgaz 51365 00
İlçe Seç. Md. 5134994 Alevgaz . 513 40 95

Hastaneler Gemi Saatleri
Devlet Has. 5139200 Yalova -Sirkeci (işgünlerl) Gemlik'te
SSK Hastanesi 5132329
Mer. Sağ. Ocağı 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 5131821 07.20-09,45-12.40-15.00-17.15-19.3C Rı 1 hnf+n •
Çınar Taksi 5132467 Tatil Günleri 10.20-13.30-16.15-19.00
Güven Taksi 5133240
Gemlik Taksi 5132324

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

tsperaao
Tel: 513 13 29

13.00-14.30-16.00-17.30-19.00-20.30

HİÇ BİR ŞEY DEMİYORMUŞ 
Trabzonlu fındık tüccarı Ali, 
ortağıyla telefonla konuşuyor.
-"Ne deysun?"

-"Ula ne deysun?”

-"Hiç anlamayrum ne deysun?" 

-"Ha anladum, hiç bir şey 
demeysun,”
der ve telefonu kapatır.
Fındık tüccarı Ali’nin, ortağı 
suskun.
Hiç konuşmadan, belki çok 
şeyler, anlatmak istiyor.
Tıpkı ülkemizdeki, “sessiz 
çoğunluk” gibi.

Sözlü - Yorum

iyi olmak kolaydır, 
Zor olan, adil olmaktır.

"VİCTOR HUGO”

İyi ve güzel konuşmalarla kamu 
oyunda, şirin görünmek 
mümkündür.
Ama.. Esas olan, adil olmaktır.
Güvenlik güçlerine yapılan, 
ekstra % 42 zam, diğer memur 
kesiminde, burukluk yarattı.
Güvenlik güçlerinin,
Güneydoğu’da yaşadığı şartları 
biliyoruz.
Ama.. Orada görev yapan ve 
şehit olan öğretmenleri, unutmak 
mümkün mü?
Ve.. Diğer memurları da, unut
mamalı tabi..

O KADAR; ağırbaşlıydı ki, yastık 
dayandıramıyordu.

değil" dedi.
Astımın tamamen tedavi 

edilmese de kontrol altında tutula- 
bildiğni ve hastanın sosyal yaşamını 
kolaylıkla sürdürmesinin mümkün 
olduğunu kaydeden yetkililer, soru
nun kontrol altına alınabilmesinde en 
önemli faktör, kişinin hastalıkla ilgili 
bilgisinin olması, ilaçlarını düzenli kul
lanması ve doktor kontrolünde 
bulunmasıdır, şeklinde konuştular.

Astımın Türkiye'de görülme sık

BUSİAD ÖDÜLÜ VE BİR 
ÖNERİ

BUSİAD yönetimi, 1996 yılının en 
başarılı işadamını seçti.
Sayın Sakıp Sabancı, bu ödüle layık 
görüldü.
1996 yılı, Sayın Sabancı için, unutul
maz bir yıl oldu.
Hem büyük acılar yaşadı.
Hem de uluslararası kalite, ödülünü 
aldı.
BUSİAD yönetimi, başarılı iş 
adamlarını, hep Bursa dışından 
seçiyor.
Ve.. Bu yüzden, Bursa kamuoyu ve 
BursalI iş adamları tarafından, tepki 
alıyor.
Geçen yıllarda, Sayın Rahmi Koç’a 
verilen ödül de, BursalI iş adamları 
tarafından olumlu bulunmamıştı.
Peki.. Bursa kamuoyu, ne istiyor.
Bursa kamuoyu, ödüle layık görülen 
iş adamının;
-Bursa’da yerleşmiş olmasını, (yer
leşmiş derken Sanayi Tesislerini 
kastediyoruz tabi.)
- Vergisini Bursa’da ödemesini,
- En azından okul, hastane gibi, bazı 
eğitim ve sağlık hizmetlerinde imza
sının olmasını,
- Sosyal ve spon konuları ile ilgili 
olmasını,
Ve, tabi başarılı ve karlı bir yıl 
geçirmesini istiyor.
Peki.. BUSİAD, tüm ülkede başarılı 
olan, hatta başarısı ülke dışına 
taşan, bir işadamına, ödül vermesin 
mi?
Ona da, verilebilir tabi.
Arna.. Bursa dışından, ödüllendirile
cek kişiye, “ÖZEL ÖDÜL”, vermek 
mümkün olabilir.
(2000)li yıllarda, yerel konular, ön 
planda yer alıyor.
Habitat toplantıları, yerel gündem 
toplantıları, mahalli idarelerin yetk
ililerinin arttırılması, hep
“metropol”leri ön plana çıkarıyor.
Yerel futbol takımları bile, tüm futbol 
takımlarının üzerinde, yer alıyor.
O zaman yerel sanayiciye, özel 
önem vermek gerekiyor.
BUSİAD ödül verirken, bu kriterleri 
de, dikkate almalıdır.

lığının yüzde 4 olduğunu, hastalığın 
oluşmasında kalıtsal ve çevresel fak
törlerin önemli etkisi bulunduğunuyor.

Anne ve babası veya yakın aile 
bireyi astımlı olanların çocuklarında 
sorunun ortaya çıkma riski vardır. 
Ancak bu, (her astımlı hastanın 
çocuğu mutlaka astımlı olur) anlamı
na gelmez.

Eğer hastalığın oluşumunda 
genetik faktör varsa belirtiler küçük 
yaşta başlar. Göğüste sıkışma hissi, 

hırıltılı, ıslıklı solunum, sık 
öksürük çoğu zaman 
astımın habercisidir. 
Belirtilere uzun süren nezle, 
göz nezlesi, egzama, deri 
döküntüsü de eşlik edebilir.

Astım hastalığına neden 
olan faktörler arasında, 
hava kirliliği ve sık geçirilen 
üst solunum yolu enfeksiy
onlarının da bulunduğuna 
işaret eden yetkililer; 
sigaradan ve sigara İçilen 
ortamlardan uzak durul
masını önerdiler.

Yetkililer özellikle boya 
ve cila işleriyle uğraşanların 
ve kuaförlerin
malzemelerinin solunum 
yollarını tahriş edici özellik
ler taşıdığnı belirterek, bu 
meslek gruplarındakilerin 
astıma yakalanma risk
lerinin fazla olduğunu ifade 
ettiler.

Astımın kontrol altında 
tutulduğu sürece korkula
cak bir hastalık olmadığını 
vurgulayan yetkililer; 
astımın tehlikeli bir hastalık 
olduğu yolundaki yanlış 
kanıya mutlaka son ver
ilmelidir. Çünkü psikolojik 
yönden yıkılmış bir hastayı 
tedavi etmek güçtür.

Her hastalıkta olduğu 
gibi, astımda da erken 
teşhis önemlidir. . (A.A)



Lisesi okullararası
^^^BM|K|İ|lııasııiia-Br oldu

Gemlikspor 3 - Orhangazi Yeniköyspor 1

İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 
düzenlenen orta dereceli okullararası 
voleybol şampiyonasında Gemlik Celal 
Bayar Anadolu Llsesl'Bursa finallerinde 3. 
oldu.

Gemlik'teki orta okulldr arasında 
yapılan karşılaşmalarda blrlnclllğ elde 
eden Celal Bayar Anadolu Lisesi 
Bursa'da Gemlik'! temsil etti.

Yarı finalde Osmangazl İlköğretim 
Okulu He Emek İlköğretim ve Yenişehir İle 
karşılaşan Gemlikli voleybolcular finale 
yükselmeyi başardılar.

Geçtiğimiz haftçy cuma günü 
Bursa'da Bursa Anadolu Lisesi, Emek ve 
Osmangazl İlköğretim Okulüpun finalde 
yaptığı karşılaşmalarda Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 3.lüğü elde etti.

Bursa 1. amatör kümede ilçemizi temsil 
edene Gemlikspor geçtiğimiz pazar günü 
M,udanyg, sahasında Orhangazi 
Yeniköysporla yaptığı karşılaşmada rdkib - 
ini 3-1 yendi.

Yeni yılın ilk karşılaşmasına iyi 
başlayan Gemlikspor 22. dakikada 
Fatih'in golüyle 1 -0 öne geçti. 31. dakika
da-Orhangazi Yeniköy'ün penaltı kazan
ması som - • durum 1 -1 Eşitlendi.

YENİ BİR ATILIM DAHA

İkinci yarıda baskılı bir oyun sergileyen 
Gemlikspor 62. dakikada Mehmet'in, 65. 
dakikada Ali'nin golleriyle durumu 3-1 
yaptı.

Yeniköyspor karşısında alınan gali
biyetten memnun olduklarını söyleyen 
Gemlikspor Başkanı Zeki'Gemiciöğlu, 
"gençlerimizin bundan sonraki karşılaş
malarda da gösterecekleri başarı bizi ve 
Gemlikli sporseverleri sevindirecek" dedi. ■

kökjez ojs&r
20 DAKİKADA BİLGİSAYAR SİSTEMLİ ACELE 

KAŞE VE MÜHÜR YAPILIR

Gazhane Cad. Fikret Oto Elektrik Yanı No: 51/A GEMLİK 
Tel: 513 17 97

Müteahhit- Kooperatif ve şahıs inşaatlarında 
hazırkapı uygun fiyat, ödeme kolaylığı ihtiyaç 
sahipleri mağazamıza uğrayınız Çeşitlerimizi 

görünüz.
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

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

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

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

KÖR? EZ OJSET
Matbaacılık-Yay incilik- Reklâmcılık ve Tanıtım Hizmetleri

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

"Zengin çeşitlenmişi ve farkımızı görün"

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

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

20 DAKİKADA BİLGİSAYAR SİSTEMLİ KAŞE V! MÜHÜR İŞLERİ YAPILIR.
______ 3 I ___ ________

Gazhane Cad. Fikret Oto Elektrik yanı No : 51/A GEMLİK
Tel : 513 17 97 Fax : 513 35 95 J



HAFTALIK SİYASİ OAZSTS

kÖRFEZ OFSET
KAŞEDE VE MÜHÜRDE BEKLEME YOK 

Yarım saat İçinde 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

Ganyanalar yarışların yapıldığı günler, kupan almak için yarışıyorlar

Atyarışlarınailgi büyüyor
■ Toplumun şans oyunlarını olan ilgisi, At Yarışları 
Erkeklerin büyük ilgi gösterdiği yarışlardaki 
yarışmacıları, yarışların yapıldığı günler ilçenin tek galyan

i Spor toto, spor loto, sayısal loto, milli piyango 
gibi şans oynları arasında Gemlik te en büyük 
ilgiyi gören at yarışları 6 lı ganyan oyunları salgın 
haline geldi.

Atçılar yarışların yapıldığı günlerde ilçenin tek 
ganyan bayiini adeta istila ediyorlar. Erkeklerin 
ilgisini çeken at yarışlarında ikramiyenin yüksek

”6’lı Ganyan”la yoğun bir şekilde sürüyor, 
ikramiyenin büyüklüğü, kazanma isteği ile dolu 

bayiine adete hücüm ettiriyor.
olması altılı ganyanı cazip hale getiriyor.

İlçe merkezi ve köylerinde de gittikçe artan 
ganyancilar kazanma hırsıyla günlerinin bayak bir 
bölümünü bû işe ayırıyorlar.

Resmi dairelerde de memurların giderek büyük 
İlgi gösterdiği 61ı ganyan oyunları için kupon buk 
mak bazen zorlaşıyor.Haberi Sayfa 3'te

IAMV hastalığına yakalanan Barış Ağırbaş yavaş yavaş sağlığına kavuşuyor

Barış ameliyat oldu
İsviçre’nin Zürih kentinde Dr. Anton Valavins tarafından ameliyat 
edilen küçük Barış’ın beyin damarlarının yüzde 85’i değiştirildi.

AMV hastalığına yakalanan Barış 
Ağırbaş Gemliklilerin yardımları ile 
ameliyat olarak sağığna kavuşmaya 
başladı.

Ölümcül hastalıkın kurtuluşunun 
İsviçre deki yapılacak ameliyata bağlı 
olması nedeniyle Kaymakam Orhan 
Işın' tarafından başlatılan yardim 
kampanyasıyla toplanan 3 milyar lira

ile' kabsım ayında ameliyat olan 
Barış'ın beyin damarlarının yüzde 85'i 
değiştirildi.
kaldri damarların iki yıl sonra yapıla
cak bir ameliyatla değiştirileceğini 
söyleyen baba kahraman Ağırbaş 
Barış ın yaşama döndüğünü ve yavaş 
iyileşeceğini söyledi.

Haberi sayfa 3/te

Düzenlemelere 950 milyon 

lira harcandı

Umurbey 
Sağlık 
Ocağı 
yenilendi

Umurbey Sağlık Ocağı 
■ 17 yıl sonra yeni kurulan 
Koruma Derneğ sayesinde 
950lmilyon lira harcanarak

Müslümanlar 1 dy boyunca oruç tutacaklar

Ramazan
Başladı

İslam dünyasının kut
sal ayı olan Ramazan 
geçtiğimiz ■ hafta 
başladı.

Ramazanın başla
masıyla iş yaşamı da 
büyük değişikliğe 
uğradı. Çalışma-saatleri 
ramazan ayının iftar 
safine göre yeniden 
düzenlendi.

Geçtiğimiz hafta 
ramazan ayının ilk 
cumasında tüm camiler 
inananlarla dolup taştı.

Ramazan ayı 
nedeniyle oruç tutan 
müslümanlar iftirada

oruçlarını bozarak 
ibadetlerini yapıyorlar. 
Ramazan ayında kılı
nan teravih namazı 
nedeniyle yine camiler 
dolup taşıyor.

Ayın . . özelliği 
nedeniyle yoksullara 
yarım eden kuruluşlar 
da çalışmalarını başlat - 
tılar. Belediye ve 
Yardımsevenler Derneği, 
Vakıflar aşevleri kurarak 
muhtaç kişilere ve 
ailelere ramazan ayı 
boyunca sıcak yemek 
dağıtımına, başladılar.

.Öğrencilerin katıldığı panelde uyuşturucunun zararları anlatıldı

Uyuşturucu
Paneli Yapıldı

HAFTAYA BAKIŞ
O Kadri GÜLER

Televizyon yüzsüzleri...
Yeni yıl derken o da gerilerde kaldı. İşte ramazan ayındayız. 

İslam dünyası 11 ayın sultanı dediği Ramazanı inançlarına göre 
kutluyor, yaşıyor...

Ramazan ayı sevgi, barış, kardeşlik ve nefsin dinlendiği bir 
aydır inançlara göre.

Ülke gündeminde ise tarikatlar tartışılıyor. Tarikatlardan kapı 
açılmışken Aczmendi Tarikatı Şeyhi Müslüm Efendinin imam 
nikahlı hatunları medyanın baş sırasını işgal ediyor.

- İş bununla bitse, fırsat bu fırsat ya, İslamcı kesim, imam 
nikahını savunma nutukları atıyorlar. İslam hukukunun 
savunuculuğunu yapıyorlar. Onun özlemlerini dile getiriyorlar.

2O.nci yüzyılda din hukukunu yaşam biçimi yapmanın zemi
nini arıyorlar ve bunu da demokrasi söylevleriyle savunuyorlar.

En çirkin yüzlüler, aslında yüzsüzler, televizyon ekranlarında 
cumhuriyet rejimine, O'nun kurucusuna salyalı ağızlarıyla 
tehditler savuruyorlar.

Aczmendi tarikatından bir kendini bilmez, medyaya çıkmayı 
eline geçirdiği fırsat sayarak, yüceliklerine bakmadan neler 
elemedi o akşam..

Bir Susurluk kazası derken, ardından gelişen olaylar gün
demleri allak bulllak etti.

Medya bu çarpıklığı hiç düşünmeden çirkin yüzlüleri beyaz 
camlarına konuk ederek, laik, demokratik düzenin yara almasına 
fırsat veriyor.

Bunları bilerek mi, yoksa bilmiyerek mi yapıyorlar!
Bir kışım OsmanlI özlemciler ise, islamı en iyi yaşayan 

ülkemizi, İran'a, Suudi Arabistan’a benzetmek sevdasındalar.
Yeniden halifeliği, yeniden saltanatı, yeniden medreseleri, 

yeniden ortaçağı getirmenin yollarını arıyorlar.
Acaba buna dönüş olur mu?
Fırsat verilir ve bu aymazlık sürerse olur.
İran’ dan ders almayanlar, sonunda başını taşlara vururlar.
Tabii baş kalırsa...

Başkan 
Nurettin
Avcı 
Ankara’dan 
döndü

Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, geçtiğimiz 
hafta gittiği başkentten 
dondu.

Belediye ile ilgili işlerin 
takibi için Ankara ya 
giden Başkan Nurettin 
Avcı temaslarını tamam
ladıktan'sonra ilçemize 
döndü.
.. Avcı 1997 yılının ilçenin 
alt. yapı sorunlarının 
tamamlandığı yıl ola- 
cağnı belirterek Manastır 
mıntıkasının yol ve kana 
llzasyon işine başla 
nacağını söyledi.

modern bir duruma sokul
du.

Geçtiğimiz hafta 
Kaymakam Orhan Işın 
tarafından hizmete açılan 
Sağlık Ocağı 1996 yılında 5 
bin kişiye hizmet verdi.

Haberi sayfa 3'te

[Sıcak yemek dağıtıyorlar

Belediye ve 
Yardımsevenler 
elele
Gemlik Belediyesi ile 
Gemlik Yardımsevenler 
Derneği'nin ortaklaşa 
düzenledikleri muhtaçlara 
sıcak aş dağıtımı bu yıl da 
başladı.
Dernek ilgilileri Belediye 
Düğün salonunda heıgün 
kayıtlarını yaptıran ihtiyaç 
sahibi ailelere aile birey
lerinin sayısına göre sıcak 
aş verildiğini bildirdiler.

Haberi Sayfa 3'te

Manastır yolu ilgi bekliyor
Her yağışta köstebek yuvasına dönen Manastır 

yolu ilgi bekliyor.
Karayolları 14. Bölge Müdürlüğünün bakım kap

samında bulunan yol, kalitesiz asfalt dökümü 
nedeniyle yağışlarda yüzlerce küçük çukurların mey
dana geldiği yol, araç sahiplerini eziyet çektiriyor. 
Belediyenin malzeme dökmesi yolun düzelmesine 
yetmiyor. Karayolları yetkililerinin dlkatlnln çekilmesi 
isteniyor.

Gemlik Rotary Kulübü 
üyelerinin eşleri ile , 
Gemlik Lions Kulübünün 
ortaklaşa olarak düzen
ledikleri panelde 
«Uyuşturucu ve
Mücadele» konusu 700 
öğrenciye Uludağ Üniver
sitesi , Tıp Fakültesi 
Pisikiyatri dalı öğretim

üyelerinden Doç. Dr. 
Selçuk Kırlı tarafından 
anlatıldı.

Panelde uyuşturucu
nun dünya ticaretinde 
önemli bir yer tuttuğu için 
gençlerin bu belaya 
alıştırılmak istendiği vur
gulandı. ■■

Haberi sayfa 3’de

Kamar’a C mubaha’dan 
teşekkür plaketi geldi
İlçemizde gıda dalında iki işyeriyle çalışmalarını 

yürüten Kamar mağazalarına Cumhurbaşkanı 
Süleyman Demirel'den Sağlık Ocağına yaptıkları 
yardımlardan dolayı teşekkür plaketi geldi.

Kamar'a plaketini Kaymakam Orhan Işın, 
makamında düzenlenen törenle verdi.

D.P.T. KURULDU.
AMBLEMİ ŞEMSİYE
NE DE YAKIŞTI
YARIM ASIR HALKIN GÜNEŞİNE GÖLGE 

EDENLER,
ŞİMDİ DE ISLATMAYIP KURUTACAKLAR
KURUTURKEN DE, KURUYACAKLAR...

Tüm din kardeşlerimin mübarek 
ramazanlarını kutlar, en iyi dileklerimi 
saygılarımla sunarım. İnan
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yazı IJorum

Necati Kartal

TRAFİK YASASI VE TÜRKİYE’NİN 
GERÇEKLERİ (1)

Durum tesbiti ve bir öneri
İşler yine sarpa sarıyor, 

Kamuoyunda, mozalkin parçalarını 
yerli yerine konulacağı umdu uyan
mışken, Adalet Bakanı'nın 
"Başbakanlık Teftiş Kurulu” raporu 
üzerine yaptığı açıklama düş kırıklığı 
yarattı. Tablo yeniden parçalandı, 
özdeyişteki gibi "dağ fare doğur
du"...

Rapor a göre "örgütlü suç" yok, 
devlet kadrolarında yuvalanmış 
"çete" falan söz konusu değil.

Dolayısıyla DGM devre dışı...
Muhalefetin ve medyanın 

aylardır ipliğini pazara döktüğü, 
haraç aldıkları ve adam kaçırıp 
cinayet işledikleri iddia edilen, ne 
var ki kendilerinden bir türlü hesap 
sorulamayan kimi sanıklar, sıradan 
insanlar gibi, sıradan mahkemelerde 
yargılanacaklar!

Ama Denizli'de duvarlara yazı 
yazan 14'le 16 yaş arasındaki 
çocuklar DGM'ye çıkarılacak...

Cumartesi annelerinin üzerine 
köpekler saldırtılacak...

Işık Yurtçu hapishanede ömür 
tüketecek...

Metin Göktepe'yi dverek 
öldürmekten sanık polisleri yargılay
acak mahkeme arayışları devam 
edecek...

Güldürmeyin insanı!
Kamuoyunu aylardır meşgul 

eden bu olaylar ne menem birer 
"bireysel suç"muş ki, müthiş bir 
“yumruk" olup üstüne üstüne gelen 
ana muhalefet partisi liderinin bur
nunda patlamakta?

Bir siyasetçi, bir yasa kaçağı ve bir 
güvenlik grevlisi kaza yapan araçta 
yakayı ele veriyor...

Bir bakanın, bir üçlüyle ilişkileri 
ayan beyan ortaya çıkıyor...
/Ama devlet kadrolarında 

yuvalanmış herhangi bir "çete" 
bulunmadığı sonucuna varıItycy. 
Topal'ı vuran silahın şarjöründeki 
“parmak izi" bile neredeyse "birey
sel suç”un kanıtı sayılacakl

Ve de bakıyorsunuz, Adalet 
Bakanı "Anayasa'nın 138'inci mad
desi açık, Susurluk olayı artık gün
demden düşmüştür" demeye 
getiriyor.

Aba altından sopa gösteriyor...

İstenen, hiç kuşkusuz konunun 
"siyasal gündem"den düşürülmesi...

138'inci maddeye göre: 
“Görülmekte olan bir dava hakkın
da Yasama Mecllsl’nde yargı yet 
kişinin kullanılması ile İlgili soru soru
lamaz, görüşme yapılamaz veya 
herhangi bir beyanda bulunula
maz.”

Bu durumda, Susurluk artık 
Yasama Meclisi'nde konuşulama 
yacakl

Peki, ya Yasam Meclisi dışında?
Erbakan -tabii Çiller- ve Kazan; 

138'inci maddenin ikinci paragrafın
daki "Hiçbir organ, makam, merci 
veyq kişi, yargı yetkisinin kullanıl
masında mahkemelere ve hakim
lere. emir ve talimat veremez, 

GEMLİK KÖRFEZ 
■ Haftalık Siyasi Gazete

: Yıl : 24 SAYI: 1149
j|||p i ‘ * Fiyatı :20.000 TL 
^^Kjhlbi ve Sorumlu Müdürü : KADRİ GÜLER 

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

Basıldığı yer KÖRFEZ OFSET 

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

genelge gönderemez ve telkinde 
bulunamaz" hükmünün de, 
medyayı sustumakta yararlı olup 
olamayacağının muhasebesini 
yapıyorlar anlaşılan.

Yani, önce olayları “örgütlü suç" 
kavramı dışına taşımak...

Sonra da muhalefetleri ve pun
dunu bulup medyayı susturmak...

Böylece “Hacı-Bacı
Koallsyonu"nu, sürdüğü yere kadar 
sürdürmek...

İstenen bu...
Hacı, köşeye sıkışmış konumdaki 

Bacı'nın, bundan sonra atacağı 
adımlara karşı çıkmanın söz konuş 
olamayacağnı düşünüyor ve kıs kıs 
gülüyor belki de...

Ne var ki, Ağar'la ilgili suçlamalar
dan biri “bakanlık dönemi"ne ait. Ya 
bir de muhalefet, sabık bakanı 
148'inci madde aracılığıyla "Yüce 
Divan"a göndermek için "soruştur
ma" önergesi verecek ve yeterli oyu 
sağlayacak olursa?..

Hamlet'in dediğ gibi: "İşte bütün 
mesele!.."

Bu arada bir de önerim var:
TC Anayasas/'nda "İnkılap 

kanunlarının korunması" başlığı 
altında yer alan 174'üncü mad
denin kaldırılması gerektiği kanısın
dayım.

Çünkü:
1 - ‘Tevhld-I tedrisat’ zorunlu, ama 

öğretim birliği İlkesi fiilen işlemiyor.
2- Tekke ve zaviyelerle türbelerin 

kapatılması ve birtakım dinsel 
unvanların kaldırılmasına ilişkin yasal 
düzenleme çoktandır işlemez 
durumda. Laik cumhuriyetin 
başbakanlık konutunda, takkeli- 
sarıklı tarikat ve cemaat efendileri 
"iftar"a davet ediliyor!

3- Bazı kisvelerin giyilmesini 
engelleyen yasayı, DGM bile zoraki 
uygulamakta.

4- Herkes dilediği serpuşu başına 
örtmekte.

5- ‘Dini nikah'ın ancak ‘medeni 
nikahtan sonra geçerli olabileceği 
ilkesi terkedilmiş. Herif, becereceği 
kadına 'prezervatifini bile ısmarlıyor!

Hal böyle iken bu 174'üncü mad
denin Anayasa'da > durması, 
anayasa kitapçığının gelecek 
basımları için “kağıt" ve "mürekkep" 
israfından, ve de Türkiye'de hala 
“laik, demokratik hukuk devleti" 
normlarının geçerli olduğu yanılgısıy
la çırpınıp duranları boş yer e üzmek
ten başka sonuç vermez.

Onun İçin öneriyorum:
RP, DYP, ANAP, BBP ve hatta 

tarikatlara ğöz kırpıp duran DSP, bir 
ortak önerge düzenleyerek, 
174'üncü maddeyi kaldırma onu
runu (I) paylaşsınlar.

Böylece özel ve reytingsel TV 
kanallarımızda günlerdir süregelen, 
“Müslüm’le Fadime "dini nikah'tan 
önce mİ halvet oldular, sonra mı?" 
tartışması daha bir anlam kazanır!

Ne dersiniz?..

SATILIK DAİRE
KUÇUK KUMLA DA 

SAHİBİNDEN 
DENİZ GÖRÜR 

BİR ODA, BİR SALON 
650.000.000 TL. 
SATILIK DAİRE

TEL: 513 17 97' den

Günün ihtiyaçlarına cevap vere- 
UİI’Tie:' 2918 sayılı Karayolları
ııcıtik Yasası yeniden düzenlendi. Bu 
düzenlemede bir kısım maddeler 
değiştirilirken, yeni bir kısım madde 
ler İlave edildi ve en önemlisi de 
ceza limitleri epeyce artırıldı.

1 Ocak 1997 tarihinde yürürlüğe 
giren yasa, hem ulusal, hem de 
yerel medyalarda olağanca 
genişliğinde ele alınıp tartışıldı.

1996 rakamlarıyla günde 1, ayda 
510, yılda 7000 kişinin öldüğü, 
102.300 kişinin yaralandığı, yaklaşık 
5 Trilyon lira maddi hasarın mey
dana geldiği, 235.500 kaza ile 
Avrupa birinciliğimiz, Türkiye’nin 
çırılçıplak bir bilançosudur.

Bu rakamlarla, Avrupa karşısında
ki ezikliğimizi de bertaraf etmiş 
bulunuyoruz (!)

Eee... “Bizim de bir birinciliğimiz 
olsun!” değil mi?

Nitekim yıllar, önce yakaladığımız 
birinciliği hala elimizden kaçırmış 
değiliz.

Bu üstün başarıyı (!) elde ede
bilmek için hangi maceralardan 
geçtik dersiniz?

Yasaya girmeden önce gelişmeyi 
biraz inceledik. Baktık ki, karayolu 
moduna bağlı ulaşım, tekel.duru
munda.

Türkiye 1930-1940 yılları arasında 
sanayileşme hamlesiyle ulaşımda 
“demiryolu” yapımına hız vermiş. 
Halen kurulu bulunan 4355 km’lik 
demiryolunun 2500 km’lik kısmı 
1930-40 yılları arasında yapılmış. 
Yani toplam demiryolunun % 60'ı.

Neden sonra “Truman doktrini” ile 
Türkiye'nin kaderi değişmiş.

ABD ile girilen ticari münase
betler, ulaşım konusunda bir zihniyet 
değişikliğine yol açmış, buna bağlı 
olarak 1950 yılında Bayındırlık 
(Nafıa) Bakanlığı bünyesinde 
“Karayolları Genel Müdürlüğü” 
kurulmuştur.

Tarım ve tüketim mallarına dayalı 
sanayileşme mantığı, bir yandan 
tüketim ekonomisine hız vermiş, 
diğer yandan bu malların üretim ve 
tüketim hareketini arttırdığı için en 
hızlı ve elverişli koşullar da dağıtımını 
yapabilecek kamyon-kamyonet 
türü karayolu modu taşıtlara ihtiyaç 
gittikçe artmıştır.

1950-60 arasında ulaşım hizmet
leri bakımından değişim başlamış; 
demiryolları % 78’lerden % 48’lere 
gerilerken, karayolu taşımacılığı % 
17’den % 40’lara yükselmiştir.

Buna bağlı olarak, karayolu 
47.000 km’den, 61.550 km’ye, araç 
sayısı ise, 13.400’den 45.770’e yük
selmiştir.

Bu aşamadan sonra, önce oto
mobil ithalatına başlayan Türkiye, 
sonralarda montaja dayalı otomotiv 
sektörünü yaratmıştır.

“Yapılan bu karayolları, otomo
biller, tüketim mallarına yönelik 
ekonomi-politikalar yanlış mıdır?” 
sorusu, Türkiye'de Demokrat Partililer 
ile Halk Partililer arasında hep 
tartışıla-gelmiştir.

Bence yanlış değildir. Yaratılmış 
ve yaratılacak olan tüm tüketim 
malları insan içindir ve bizim İnsan

larımız da buna layıktır.
En lüks toplu taşımacılık, kişinin 

özel aracındaki rahatlığı ve özgür
lüğü veıemez.

Ne var ki, demiryolu ve denizyolu 
taşımacılığının unutulmuş olması, 
tüm taşımacılığın karayoluna 
endekslenmesi, buna hazır almayan 
Türkiye'yi sonu gelmez bir maceraya 
sürüklemiştir.

Sanayi devrimin! yapmış ileri 
ülkelerde ulaştırmanın tarihi ince
lendiğinde, kamyondan otobüsten 
başlamış bir örneğe rastlamanız 
mümkün değildir

Bu ülkelerin karayolu ile ulaşıma 
başlaması, alt yapısını tamamla
ması sonucunda olmuştur.

Almanya'da otobanların yapımı 
T933 - 38 yıllarında Hitler dönemine 
rastlar.

Bir yandan karayolları tamamlan
mış, diğer yandan ağır sanayisini 
geliştirmiş, otomobilini, kamyonunu, 
otobüsünü üretmeye başlamış, 
böylece ulaşımdaki macerasını I 
değiştirebilmiştir.

. Türkiye'nin ulaşım politikası hem 
üretim açısından (tersaneler kapan
ma durumuna gelmiş, demiryolları 
kullanılmaz halde, otomotivin % 50'si 
ithal) hem de, ulusal kayıp açısın
dan (kazalar ve ulaşımdaki verimlilik 
yüzdeşinin azlığıyla, petrolde dışa 
bağımlılık) çözümsüz bir noktayaI 
sürüklenmiştir.

Karayolu taşımacılığına bağlan-1 
mış ulaşım, bu niteliklerinden öte, 
güncel ilişkilerde de kentlerin kir
lenmesinde önemli bir unsur haline || 
gelmiştir. Gürültü kirliliğinin neden
lerinde birinci sırayı alan taşıtlar, 
kükürtdioksit kirlenmesinin ikinci 
önemli unsur olarak sırasını almak
tadır.

. Kentlerin en temel sorunları 
içerisindeki trafik, birinci sıralardaki 
yerini hala muhafaza etmektedir. Bir 
yandan kent içi ulaşım, diğer yan
dan park sorunu; hem aracı olanlar 
için, hem de kent yaşayanları için 
önemli problem olmaktadır.

Belediyeler inşaat ruhsatı aşa- 
malarında otopark harcı almalarına 
rağmen, bu harçları otoparka I 
dönüştürmedikleri gibi, ilgili para 
başka cari harcamalarda kullanıl-, 
maktadır. Bu nitelikleri açısından] 
değiştirilen 2918 sayılı Karayolları 
Trafik Yasası görüldüğü kadarıyla,; 
sorunların nedenlerine ilişkin her han- I 
gi bir çözüm getirmekten öte, I 
sonuçlarına ilişkin ceza puanları ve I 
para miktarının çoğaltılmasıyla kont- I 
role alınacağını varsaymaktadır.

Oysa ki,, ilgili yasanın hayata || 
geçirilişinde olumlu sonuç alı 
nabilmesi için, ulaşım konusunda 
karayolu dışında bazı alternatiflerin 
üretilmesi gerekmektedir.

Yine de, yılda 7.000 ölü, 103.000 
yaralı ve 5 trilyon kaybın olduğui 
trafik kazalarında, umarım Uygar] 
dünyadaki birinciliğimizi kaybederler 
Bu aslında bize önemli şeyler 
kazandıracaktır.

Önümüzdeki hafta Gemlik'teki 
trafik problemleri ve otopark soru
nunu ele alıp tartışacağız.
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Galyancılar yarışların yapıldığı günler kupan almak için yanşıyorlar

At yarışlama ilgi büyüyor
Toplumun şans oyunlarını olan ilgisi At Yarışları ”6’lı Galyan”la yoğun 
bir şekilde sürüyor. Erkeklerin büyük ilgi gösterdiği yarışmalardaki 
ikramiyenin büyüklüğü, kazanma isteği iyarıışların yapıldığı günler 
ilçenin tek ga’yan bayiinde adeta hücum ettiriyor.

Sayfa : 3

-------  Gonca YERLİYURT "—

;e der^ | 
nuş olun [• 
‘Ofayoluı | 
ızıralma^ 
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ipmiş iij I 
tarihline' 
otobüsle 
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e ulaşım | 
tamamk I

Milli Piyango bileti, spor toto, spor loto 
derken sayısal lotonun da devreye 
girmesiyle toplumdaki şans oyunlarına 
olan ilgi gittikçe büyüyor. Ama at 
yarışlarınının oynandığı “6'lı Galyan" na 
gösterilen ilgi hiçbir şeye benzemiyor.

Galyancıların, At Oyunu dedikleri 
veya Beygir Yarışları diye tanımladıkları 
6'h Galyan tutkusu, ne spor totoya, ne 
de milli piyangoya biletlerine, ne de 
sayısal ' lotoya benziyor. 
At yarışları tutkunları yarışların yapıldığ

AMV hastalığına yakalanan Barış Ağırbaş yavaş yavaş sağlığına kavuşuyor

m yapı 
döneni Barış ameliyat oldu

İsviçre’nin Zürih kentinde Dr. Anton Valavins tarafından ameliyat 
edilen küçük Barış’ın beyin damarlarının yüzde 85’i değiştirildi.
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Yakalandığı AMV hastalığından 
kurtulmak için İsviçre'de ameliyat 
olması gereken ve açılan yardım 
kampanyası sonucu İsviçre'de 
ameliyat olan Barış Ağırbaş evine 
gelerek sağlığına tam olarak kavuşa
cağı günleri bekliyor.

Kasım ayında İsviçre'de ameliyat 
olan Barışın babası Vergi memuru 
Kahraman Ağırbaş, oğlunun çok 
başarılı bir ameliyatla yaşama 
döndürüldüğünü belirterek gazete 
mize şunları söyledi.:

“Oğlumu sağlığına kavuşturacak 
olan maddi desteğin başka Sayın 
Kaymakamımız Orhan Işın’ın desteği 
ile açılan kampanyada gerekli olan 
para toplanınca hemen uçakla 
İsviçre’ye uçtuk. Hava alanında has
tamızı özel kabine alacaklarını 
söylediler ama maalesef bu olmadı. 
Hava basıncı nedeniyle çok zor bir 
yolculuk yaptık. Uçakta hastamızı 
kaybedeceğimizi zannettik. Zürih 
havalanma indiğimizde hastaneye 
gider gitmez ameliyata alacaklarını 
söylediler. Ve çok kısa zamanda 
hazırlıklar tamamlanarak oğluma

HAM'AnınSpleETı , Z'L'B'E'RÇ'ETCOŞj. W

Tarih içinde Gemlik ve Havalisi

AH! O ESKİ GÜNLER 4

Ramazan boyunca 
yoksullara yemek 
dağıtacaklar

Öğrencilerin katıldığı panelde uyuşturucunun zararları anlatıldı

Bu şenlikler, bu neşe hep Ata'nın 
ölümünden öncedir. Daha sonra bir 
hüzün gelip oturduydu insanların 
yüreklerine. İlk zamanlardaki o göster
işli yakınmalar, ağlayıp sızlamalar 
geçtiydi ama yine şen değildi insanlar. 
Bunu biz çocuklar bile anlıyorduk.

Babam öğle ajansını çarşı 
kahvesinde dinliyordu arkadaşları ile 
beraber. Dünyanın ahvali hakkında 
hararetli konuşmalar yapışorlar, 
Avrupa'nın bilmem hangi ülkesinde 
kopan fırtınaları endişe ile izliyorlar, 
muharebenin bizim buralara kadar 
sıçramayacağını söylese bile dilleri, 
buna pek de yürekten inanamıyor- 
lardı. Habeşistan, ispanya, Çin, 
Japonya derken işler gün geçtikçe 
çatallaşıyordu. Yüzlerdeki renkler 
uçuyor, neşeler kaçıyor, şen kahka
halar yerlerini kara kara düşüncelere 
bırakıyordu.

Ama yine eskisi gibi İdi yaşam 
Gemlik'te. Avrupa'da, Asya'da kimi 
milletler birbirlerine düşseler de, bizim 
burada yine gazinoları dolduruyordu 
insanlar sıcak yaz günlerinde. Tahta 
masaların çevresinde genç kızlar, 
kadınlar toplanıyor, sakız leblebi, 
kabak çekirdek yiyorlar, kabuklarını 
havalara üflüyorlardı. Parkın kapısın
daki kabarık saçlı, bulanık bakışlı 
macuncu tahta çubukların ucuna 

Pazar, çarşamba ve cuma günleri 
Atatürk Kordonunda bulunan ilçemizin 
tek galyan bdyiini adeta istila ediyorlar. 
Sabahın erken saatlerinde kolon ala
bilmek için bayiye dolan galyancılar, o 
günkü yarışmanın kritiğini de yapıyorlar. 
Yarışlarda meydana gelen büyük 
ikramiyeler at yarışlarına ilgiyi arttırıyor.

Gemlik ve köylerinde son iki yılda at 
yarışları merağı ve büyük ikramiyeyi 
•kazanma heyecanı “6’h Galyan" 
oynayanların sayılarını arttırıyor.

başarılı bir ameliyat yapıldı. 
Kanamanın durması onun sağlığına 
kavuşması demekti. İki ay İsviçre’de 
tedavi gördük. Burada olduğu gibi 
orada da hiç tanımadığımız insanlar
dan büyük yardımlar gördük. Evlerini 
bize açtılar, hergün bize rehberlik ve 
tercümanlık yaptılar. Bu insanlara 
minnet borçluyuz.

Barış’ı ameliyat eden Dr. Anton 
Valavins ve ekibi muhteşem insan
lar. Orada insana verilen değeri 
gördükten sonra ülkemde hastaların 
çektiği sıkıntılar nedeniyle utanç 
duydum. Ameliyatla Barış’ın beyin 
damarlarının yüzde 85’i alındı. Bir yıl 
sonra ikinci bir ameliyatla bu 
damarlarda değişecek. Aslında biz 
Türkiye de para toplarken ameliya
ta biraz geç kaldık. Bu da Barış’ta 
kısmi felçlere neden oldu. Zamanla 
bunların geçeceği söylendi. Şimdi 
Barış evinde dinleniyor. Oğlumun 
ameliyat olması için yardımlarını 
esirgemiyen tüm resmi kurumlara ve 
Gemlik halkına teşekkürü bir borç 
biliyoruz.” 

Düzenlemelere 950 milyon 
lira harcandı 

Umurbey 
Sağlık 
Ocağı 
yenilendi

■ • Umurbey Sağlık Ocağı 
'j? ' yıl aradan sonra 
Yertlden düzenlenerek 
hizmete sokuldu.

Geçtiğimiz hafta 
perşembe günü Umurbey 

"merkezinde bulunan Sağlık 
Ocağı, Sağlık Ocağı 
Yaptırma ve Yaşatma 
Derneği tarafından yap- 

. tıriidr.
Gemlik . Devlet 

Hastanesi Yaptırma ve 
Yaşatma Derneği 
başkanlığını da yapan Eski 
Belediye Başkanı Hakkı 
Çakır tarafından 1 ay 

,0'riöe kurulan Koruma 
-Pekheği tarafından yap
tırılan Umurbey sağlık 
Ocağı hakında bilgi veren 
.Çğklt, şunları söyledi:

17 yıl önce kurulan 
.^Ü-mÜrbey Sağlık Ocağı, 
bakımsız bir durumdaydı. 
Butayı modern bir Ocak 
haline getirmek için önce 
demek kurduk. Yardım 
toplamaya başladık. 
Ocağa yılda 5 bin hasta 
başvurarak tedavi gör
müş;
•'"Bu burum Umurbey- 

lllerin Sağlık Ocağına ilgi- 
■ iörjpi: göster iyo r.

Umurbey Sağlık 
Ocbğının bir hastane 
havasına sokmak istedik
lerini ve 950 milyon lira 
rnastaf yaparak modern 
.Cİhâzlar aldıklarını da 
belirterek, ”Bu paranın 
tamamını hayırsever 
insanlardan topladık. 
Umurbeye pırıl pırıl bir 
sağlık Ocağına kavuştur
duk.* şeklinde konuştu.

Umurbey Sağlık Ocağı 
Gemlik Kaymakamı Orhan 
Işth-tarafından hizmete 
açıldı.

İçimizdeki BIZ'i sevgiyle 
uyandıralım...

Doğan Cüceloğlu'nun büyük bir merakla bek
lediğim "İçimizdeki Biz” adlı kitabı nihayet 
yayımlandı ve nihayet Bursa'ya geldi. Sistem 
Yayıncılık'tan "gelişen insan- gelişen toplum" 
sloganı ile çıkan'kitapta; kaliteli yaşamın, anlam - 
lı, doyumlu ve sağlıklı bir yaşam olduğu anlatılı 
yor. Ancak BİZ Bilincine varan insanların; ailede, 
işte, toplumda kaliteyi gerçekleştirebileceği vur
gulanıyor ve "İçimizdeki BİZ yaşamdaki kalitenin 
temelidir" deniyor.

Kitabın sırtında ise "İçimizdeki BİZ gerçeğini 
yaşayan İnsanların oluşturduğu toplumda; trafik 
ışığında motoru stop eden arabanın srücüsüne 
küfür yerine yardım eli uzanır, evlerini içi kadar 
sokaklarının ve kentlerinin temizliğine de önem 
verirler" sözleri yer alıyor.

Günlük yaşamımızda her zaman rastladığımız 
olaylarla güçlendirilen ve Cüceloğlu'nun hisset
tirmeden birşeyler öğreten üslubuyla kaleme 
aldığı kitapta; vizyon oluşturma, iş yaşamı ve 
ailde BİZ bilinciyle liderlik konuları işlenirken, 
gerçek güç kaynağının "bir tek insan" olduğu 
sonucuna varılıyor.

“İnsanın sorun değil, çözümün bir parçası 
olmaya karar vermesi, bu kararını söze dökmesi 
ve sözü ile bütünlük içinde yaşaması, bireyin 
sahip olduğu en büyük güç kaynağıdır” diyen 
yazar, kitabını bir Çin atasözü ile bitiriyor. 
“Binlerce kilometrelik bir yolculuk bir tek adımla 
başlar.”

Sistem Yayıncılığın 96 yılında çıkardığı bir diğer 
kitap da Doğan Cüceloğlu'nuh editörlüğünde 
Gary Chapman'ın “5 sevgi Dili" isimli çalışması.

İnsan.ilişkileri, iletişim-iletişimsizlik, birbirimizi * 
anlamak kavramlarının sorgulandığı kitap "Eşiniz 
ve siz aynı dili mi konuşuyorsunuz?" sorusuna 
cevap arıyor,

Dr. Chapman, insanların, sevgiyi farklı 
şekillerde ifade edip algıladığını söylüyor ve 
bunları 5 sevgi dili olarak belirliyor. Kitabın sırtın
da “Eğer sevginizi, eşinizin anlamadığı bir dilde 
ifade ediyorsanız, sevgi gösterdiğinizi hiç anla
mayacaktır. Sorun iki ayrı dil konuşmanızdandır” 
deniyor ve doğru sevgi dilini bulmanın yolları 
örneklerle anlatılıyor.

Hep denir ya "beni anlamıyorlar" diye sanırım 
bu kitabı okuduktan sonra "ben kendimi 
anlatamıyorum" noktasına gelip, kendini doğru 
ifade etmenin bir yolu olduğu kadar sevginin de 
bir dili olduğunun farkına varırız.

Bi iki kitabı da hararetle tavsiye ediyorum. 
Hem içimizdeki BİZ'i uyandırmak, hem SEVGİYİ 
doğru ifade edebilmek için...

doladığı renk renk macunlprı uzatıyor
du çocuklara, çekirdekçi çocuklar1 bir 
gözü leblebi, bir gözü çekirdek dolu 
camlı kutuları kollarına takıp masa 
masa dolaşıyorlar, İskele gazinosunun 
altındaki demir direkler arasında yanık 
tenli, yamalı donlu, yarı çıplak çocuk
lar debeleniyorlardı, iskelenin ucuna 
doğru kulaç atıyorlar bu çıplak çocuk
lar, yukardan atılan bozuk paraları 
almak için diplere dalıyorlardı! Akşam 
gün kararınca da suyun'yüzünde ateş 
böceği gibi ışıklar açılıyor, açılıyor, 
açılıyor ve de saçılıyordu.

Karşıda Sunipek fabrikasının mavi 
bacası tütmeye başlamıştı artık. 
Fabrikanın üstündeki tepenin oradan, 
zeytin ağaçları arasından döne döne 
inen yoldan arabalar geçiyor, Danış 
Bey Çiftliği, deniz üstünde ince uzun bir 
burun, daha arkada Mudanya'nın ak 
bir şerit gibi uzanan evleri akşam olun - 
ca yine inçe uzun bir çizgi halinde 
pırıldıyor, göz kırpıyordu.

“Yeni çıkan, yeni hayati" diye 
bağırıyordu karemelacı çocuklar. 
"Hakikidir baylar!" Hep üşüşüyorduk 
karemelacının başına. Macuncu dan 
daha çok satıyordu yeni hayatçı. 
Çukulata kokulu karemela macun gibi 
iç baymıyordu.

Haftaya “Korkulu Günler”

Belediye ve 
Yardımsevenler 
elele
'/gemlik Belediyesi ve 

Yardımseverler Derneği 
iXqmazan ayı boyunca 
:^6ksul ailelere yemek 
dağıtımına başladı.
'/'Ramazan ayında yok
sullara ve muhtaçlara 
siööiik yemek dağıtımını 
gelenek haline getiren 
Belediye ve Yardımsever 
hanımlar bu ramazan 
yine kollarını sıvayarak 
genlerinin büyük bir 
bölümünü Belediye 
Düğün salonunda muh
taçlara sıcak yemek 
dağıtmağa ayırıyorlar.
||||||ernllk esnafından 
topladıkları maddi ve 
ayni yardımlarla muh
taçlara özel ustalar 
tarafından hazırlanan 
^^ffleklerl dağıttıklarını 
söyleyen Gemlik 
Yardımsevenler Derneği 
yetkilileri, yemek isteyen
lerin Belediyeye başvur
malarını, kayıt yaptır- 
malarını istediler

ştııruc8'';|
Paneli Yapıldı

Gemlik Rotary Kulübü 
üyelerin eşleri ile Gemlik 
Lions Kulübü tarafından 
ortaklaşa düzenlenen 
panelde “Uyuşturucu ve 
mücadelesi" kon.usu 
öğrencilere anlatıldı.

Geçtiğimiz hafta 
çarşamba günü saat 
14.oo de Belediye Düğün 
Salonunda yapılan Paneli 
Uludağ Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Pisikiyatri Bölümü 
Doçentlerinden Selçuk 
Kırlı yaptı.

Yaklaşık 700

öğrencinin dinleyici 
olarak katıldığı panelde 
uyuşturucunun zararları 
dile getirilirken, son yıllar
da uyuşturucu ticaretinin 
dünyada büyük önem 
kazandığı ve satıcıların 
gençleri bu zehire alıştır
mak için okulları hedef 
seçtikleri hatırlatılarak 
öğrencilerin dikkati çekil
di. Anne ve babaların 
çocuklarını uyuşturucu 
konusunda uyarmalarını 
ve dikkatli olmaları isten
di.

unca fflOBiiYâ ve Ahsa? »myi

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

İtinalı ve Kaliteli işçiliği ile Hizmetinizdeyiz.

Osmaniye Mah. Pazar Cad. Güneş Sak. No: 9 GEMLİK 
Tel: (0.224) 514 31 88 Fax: (0524) 512 09 73
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Tasavvuf ve Tarikatlar (1)
Tasavvufun Hicretten 110 yıl sonra ölen Haşan Basrl İle başladığı 

söylenir. İlk tasavvufl tekke Hicri İkinci asrın sonlarında kurulmuş, daha 
sonraki asırlarda birçok ünlü mutasavvıflar yetişmiştir. Güneydi Bağdadi, 
Beyazldl Blstami, Seyld Ahmet Rufai, Abdülkadir Geylanl, Muhlddlnl 
Arabi, Hallaci Mansur, Ahmet Yesefl, Nesimi, Yunus Emre, Mevlana 
Celalettln-i Rumi,... Tanınmış din elimlerindendir.

Tasavvufun amacı, ahlaken en yüksek mertebeye ulaşmak, her. 
sahada Kur'an-ın ve Peygamberin gösterdiği yoldan gidip Hakka 
kavuşmaktır. Tasavvufa göre ilim zahir ve batın olmak üzere ikiye ayrılır. 
Şer'I ve'tecrübi İlimler, zahir İlimlerdir.- Batın lllmller gönül ve. bilinen 
ilimlerdir. Nefsi bilmek, kalbi temizlemekle elde ediler. Mutasavvıflar 
vahdeti vücud ve Vahdeti Şuhut konularında birçok eserler vermişlerdir,®

Tasavvufun felsefi ceyranlarına paralel olarak bu ceyranların tatbiki 
kısmını teşkil eden tarikatlar doğmuştur.

Tarikat kelimesi yol göstermek anlamına gelir. Tarikatçılara göre 
tarikat Tanrı için tutulan yoldur. «İnsanların alıp verdikleri nefes kadar 
Tanrıya giden yol vardır» fikrinden hareket edildiği İçin sayısız tarikatlar 
doğmuştur.

Bazı İslam bilginleri tarikatçılığı Hz. Muhammedln.ölümünden hemen, 
sonra başlatırlar. Uhut Savaşında iki dişini İcaybeden Kar enli Üveys'ln Hz. 
Muhammedin ölümünden sonra bütün dişlerini çıkartması ve ona 
inananların da bütün sıkıntılara katlanıp kendilerine türlü İşkenceler 
yapmaları tarikatçılığın başlangıcı olarak gösterilir. Fakat büyük 
tarikatlar daha çok onbirlnci, onlkinci yüzyıllarda kurulmuştur.

Bazıları birbirinden doğmuş yüzlerce tarikat vardır. Aşağıda bunların 
önemlileri belirtilmektedir.

KADİRİLİK: Kurucusu Abdülkadir Geylani'dir.. 1078 de doğmuş ve. 1166 
de ölmüştür. .Bağdat ta tahsil görmüş, bir rivayete göre İmam-ı Azam-ın 
türbedarlığını yapmıştır . Sonraları tasavvuf hırkasını’giyer ek vaazlar 
vermeye başlamıştır. Bu vaazlar sayesinde birçok hristiyan ve yahudi 
İslama girmiştir. Abdülkadir Geylani tasavvufa ve ilahiyata dair pek çok 
eser vermiştir. Müritleri onun için “Evliyalar sultam" derler. Kadiriliğin 
kolları: Esedlyye, Ekberiye, Mukaddesiye, Garlblyye, Eşreflyye, Rümiyye, 
Yafiiyye, Samadiye, Hilaliye, Hindiyye.

YESEVİLİK : Ahmet Yesevi tarafından kurulmuştur. Ahmet Yesevi 
Türktür. 11 İnci asrın yansında Batı Türkistanda Sayram kasabasında 
doğmuştur. Babası vefat ettikten sonra Yesi şehrine yerleşmiş ve ’Y esevi 
adını almıştır. Sonraları Buhara ya gitmiş, Yusuf HemedanMle görüşmüş, 
o ölünce üçüncü halifesi olarak onun postuna o,turmuştur. Sonra tekrar 
Yesi şehrine dönerek, tarikatını yaymaya başlamıştır. Bektaşilik, 
Nakşibendilik, Hurufilik, Kalendirilik ve Haydarilik Yesevilikten doğmuştur.

MEVLEVİLİK : Kurucusu Mevlana Celpleddin Rumidir. 1207 de Belh 
şehrinde doğmuştur. 1273 yılında Konya da vefat etmiştir. BöbcfSı vefat, 
ettiği sıralarda Mevlana 14 yaşında idi. Babaşı. ölünce ojıuh yerine, 
geçip, ders okutmaya başlamıştır. 1245 yılından sönra hayatında 
muazzam bir deişikllk olmuştur. Konya da Şam dan gelen Şemseddin-i 
Tebriz! adındaki bir dervişle karşılaşmış ve ondan çok etkilenip, bütün 
talebe ve müritlerini terk etmiştir. Daha sonra Mevlana onu 
bulamayacağını anlamış, onu gnlünde bulmuştur.

Mevlâna'nın birçok eseri vardır: Bunlardan meşhurlan Mesnevi, 
Divan-ı Kebir, Fih-i Ma Fih, Mevalz-i Mecalis, Mektubatı Mevlanadır.

Devamı Haftaya

■T.'C.
GEMLİK İCRA DAİRESİ
Dosya No : 996/355 T.

GAYRİMENKULUN AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı:
Gemlik Tapu sicilinin. Muratoba Köyü Kocaalan mevkiinde kain 20.96 M2 lik 

zeytinliğin parsel: 2435 ve sahife : 2437 de kayıtlı muhtelif yaşlardaki 
zeytinlikleıin(7- 40) 459 aaet zeytin ağacının .bulunduğu takriben % 15 -2p 
meylllli ve kumlu toprak yapısına sahip arazı olduğu beher ağacın 5.500.000 
Tl. değerinde olup toplam zeytinliğin değeri bilirkişi tarafından 2.. 524.500.00C 
TL. değerinde olduğu.

Zeytinlik açık arttırma suretiyle satışa çıkarılmıştır .

SATIŞ ŞARTLARI :
1- Satış 17/02/1997 Pazartesi günü saat 11.00 - 11.20 arası Gemlik İcra 

Müdürlüğü’nde açık grtirma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen 
kıymetin %75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış 
masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur, Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en 
çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 27 /02/1997 Perşembe günü aynı 
yer ve-aynı saatlerde ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı 
alacaklıların alacağı.ve satış masraflarını geçmesi şartıyla % 40 ihale olunur. . 
' 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20 si nisbetinde 
pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu 
vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek 
üzere mehil verebilir. Dellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya 
aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. KDV alıcıdan alınır.

■ 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerinde!^ 
haklarını hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile 
onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu1 
sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.;

4. Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas 
Kanunünun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasında'® 
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 gör-ebilmesi İçin dairede açık 
olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir-

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi gör -müş ve münderecatını kabul 
etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 996/355. T . sayılı dosya 
numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. >

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

İcra Müdürü

GEMLİK KAYMAKAMLIĞI 
SAĞLIK GRUB BAŞKANLIĞI 

SATIN ALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

Hastanemizin yiyecek malzemeleri, ihalesi! 84/8213 sayılı kanunun 29-A 
maddesi müteakip maddelerine İstinaden KAPALI TEKLİF-USULÜ ile eksiltmeye 
konulmuştur. İhale 22.01.1997 ÇARŞAMBA gnü Gemlik Devlet Hastanesinde 
yapılacaktır. İhale ile ilgili idari ve teknik şartnameler Gemlik Devlet 
Hastanesi Dönersermaye Saşmanhğında ücretsiz görülebileceği gibi istendiği 
taktirde 500.000.- TL bedelle temin edilebilir. İsteklilerin İdari ve teknik 
şartnamede istenilen belgelerle birlikte teknik şartnamede hazırlayacakları 
teklif mektupları' ihale saatine kadar Dönersermaye Saymanlığımıza 
vermeleri postadaki gecikmelerin kabul edllmyeceği ilanolunur.

CİNSİ MİKTARI GEÇİCİ BEDEL 
TUTARI

GEÇİCİ TEMİNATI

1 - Kuru Gıda 45 ", 964.735.000 28.942.050
2- Oksijen Gazı 2 "' 185.000.000 . 5.550.000

CİNSİ İHALE TARİHİ ' SAATİ

1- Kuru Gıda 22.01.1997 09.30 da 
,, ] o.OO da

2- Oksijen Gazı 22.01.1997 .

' Basın 1997/1

MİLTON AİLE ÇAY BAHÇESİ
Dügiin, nişan ve özel günleriniz 

için rezervasyonlarımız 
devam ediyor

Hileniz için guuenli-ue kaliteli bir ortam. Memnun kalacaksınız.

iskele Meydanı GEMLİK Tel s 513 10 71

Ait I
AHŞAP DOĞRAMA VE PRES KAPI SANAVİ

Müteahhit- Kooperatif ve şahıs inşaatlarında 
hazırkapı uygun fiyat, ödeme kolaylığı ihtiyaç 
sahipleri mağazamıza uğrayınız Çeşitlerimizi 

görünüz.
FARUK HELVACI

Hamidiye Mah. İstiklal Cad. Kaya Apt. Altı No ■ 113/DTel: (0.224) 514 21 83 Fax : (0.2&) 514 4292 ĞEMLİK
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Fllit BAHÇESİ VAî^ı Ş"AkA YA^i CİDDİ Erol ÇÜKÇAyDursun ERGULER
IŞIK KARATMASI
YAZISIZ YASALARLA
BİÇİMLENEN YAŞAMIN 
YAZILI BELGESİ OLMAZ! 
ORMANIN KİTABINDA 
YAPILIR, SUSULUR! KONUŞULMAZ!

BİR SIR Kİ;
FIRTINA ÖNCESİ DURGUN DENİZLER
BİR YANGIN SONRASI SAVRULAN KÜLLER 
ÇAĞLARIN İÇİNDEN SÜZÜLÜP GELEN 
SEZİLEN, BİLİNEN, HARC-I ALEM!

PEKİ ALEV NERDE!
RÜZGAR NEREDE!
GİZEM Kİ; SIRRA KADEM BASAN İM!
OMUZLAR ÜSTÜNDE UĞURLANAN CENAZE
CAN NEREDE, CANALAN NERDE!

IRMAKLAR YATAY AKAR 
DİKEY YAĞARAĞMURLAR! 
OLGULARIN DOKUSUNDAKİ LOGOS 
SANKİ; RUS RULETİ
GECENİN KALBİNE DÜŞEN YILDIRIMLAR!

27 ARALIK 1996

BAOBABLAR
ORDA SERT GEÇMESİN DİYE
ÇEKİLMEZ OLDU BURDA KIŞ 
RENGARENK GELDİ NÜKLEER!
GÜPE-GÜNDÜZ DİYOJEN
ELİNDE FENERİYLE
YİNE YOLLARA DÜŞER!

ADRESİNİ ARAYAN MEKTUP 
TEK LOKMASINI BİLE
TATMADIĞI SOFRAYA 
“HALİL-İBRAHİM BEREKETİ” DİLER!
-YERDEN GÖĞE KÜB DİZSELER 
SEYREYLE SEN GÜMBÜRTÜYÜ 
ALTTAN BİRİNİ ÇEKSELER

BUHARLAŞIR DA SULAR
BULUT OLUR, SİS OLUR
YAĞMURLAŞIR, DOLU OLUR, KAR OLUR 
GECENİN KALBİNE DÜŞER ŞİMŞEKLER! 
IRMAKLAR TERSİNE AKAR 
DÖNER KAYNAĞINA ŞEYLER
AKIL SIR OLUR
BAOBABLAR NEREDE!
SEZGİ NEREDE!

2 KASIM 1996/İZMİR

ADİL DÜZENİN ZAM ANLAYIŞI
1997 yılı bütçesine göre, memura 

İlk zam, ocak ayında ve % 30 oranın
da yapılacaktı.

1996 yılının son günlerinde, Silahlı 
Kuvvetler mensupları için, ek % 42 
zam gündeme getirildi.

Ve.. Bu zam, özel bîr kararname 
ile, yürürlüğe konuldu.

-Susurluk olayı sonrası, yıpranan 
polis teşkilatına, moral vermek 
gerekiyordu. Hemen bu teşkilata da, 
ek zam söz verildi.

- E.. Önümüzde önamli davalar, 
gündeme gelecekti.

Hakim ve savcılar da unutulma
malıydı.

- Derken, öğretmenler gündeme 
geldi.

Hani.. Hiç bir taksiratı yokken, 
güney doğu da şehid olan, gencecik 
öğretmenler.

İlk roundda, Milli Eğitim Bakanı, 
öğretmene ek zam için, hızlı bir dalış 
yaptı.

Ama.. Baktı ki, ilk işaretler olumlu 
değil, (IMF) izin vermiyor gibi, komik 
gerekçelere, sığınmak zorunda kaldı.

Peki.. Tüm bu kamu görevlileri zam 
aldı diyelim.

- Ülkenin en önemli sorunu olan, 
sağlık hizmetlerinde, görev alanların 
ek zamları ne olacak.

Doktorlar, hemşireler ek zammı en 
fazla hak eden, kamu görevlileri değil 
mi?

- Ülkenin alt yapısında, yatırım
larında hizmeti geçen mühendisler ve 
teknik elemanlar, üvey evlat yerine 
konulur mu?

Çağımız ekonomi ve finansman 
çağıdır.

Artık savaşlar, ekonomi ağırlıklıdır.
Böyle bir dönemde, iktisatçılar 

nasıl unutulur.
Nerede, eşitlik, Nerede, Adil 

Düzen, Nerede Hazreti Ömer’in, 
adaleti.

Hükümetin her alanda, adil 
davranmasını diliyoruz.

Yükleme sınırına uyulmasını istedi
Türkiye Şoför ve Otomobilciler 

Federasyonu Genel Başkanı Derviş 
Günday, yaptığı yazılı açıklamada, 
yeni yürürlüğe giıen trafik yasasıyla 
ilgili olarak şoför esnafını bil
gilendirmeye devam ettiklerini 
belirterek, "Yasanın getirdiği kural
lara uymu her vatandaşın, yük 
verenlerin, \uş kuşuz şoför ve 
nakliyeci esn<. i kaçınılmaz göre
vidir. Bu kuradara uymayanları 
cezalandırmak toplumsal yaşamın

ANADOLU SİGORTA A.Ş. GEMLİK REHBERİ
Gerekli Telefonlar

ULAŞIM
Uludağ Turizm . 5131212
Aydın Turizm' 5132Ö77

İtfaiye 110
Polis imdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 5131055
PolisKarakolu 5131879
Gar. Kam 5131206

Kaymakamlık
Kaymakamlık 5131051
Kaymakamlık Ev 5131052
C. Savcılığı 5131Q53
C. Savcı Yrd. 5132954
Emniyet M. 5131028

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
Liman Bşk. 5131133

ANAHTAR TESLİMİ KASKO’DAN 
YARARLANIN

- Evrak takibi yok
- Para ödeme yok
- Yüzde yüz hasar ödeme
- Anlaşmalı oto servisimize 
başvurmanız yeterli

3ÎLGÎ /c 
FİYATLARıfHıZ içip 
TcLcrOpÜnÜZ VcTcî^Lı

NUMAN SİGORTA LTD. ŞTİ.
JVuman Dursun 

TAM YETKİLİ ACENTA

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

TEL : 0(224) 513 02 34 FAX : 514 11 48 
Çarşı Meydanı Akıt İş Merkezi 

Kat; 1 Na ; 4 GEMLİK

Körfez Taksi
Çınar Taksi
Güven Taksi 
Gemlik Taksi

TAKSİLER
5131821
5132467
5133240
5132324

REÇETE GEREKLİ
Temel'ln tezgahtar olarak 

çalıştığı eczane, o gece 
nöbetçiydi.

Gece boyunca, müşteriler 
gelip gidiyordu. Bir aralık kapı 
tekmeyle açıldı ve içeriye elinde 
tabanca olan, maskeli bir soy
guncu girdi.

Tezgahtar Temel'e,
- "Çabuk, kasadaki paraları 

boşalt...." dedi.
Temel şaşkınlık İçinde, bir soy - 

guncuya, bir de elindeki taban
caya baktıktan sonra, şu yanıtı 
verdi.

“Özür dileyrum, bayım, 
reçetesiz bir şey vermeyruk..”.

E.. Temel'de, belgesiz 
çalışmıyor.

Çünkü, elinde belge (reçete!) 
olmayana, kimse önem vermiyor.

Soyguncunun elinde, reçete 
yoksa, işler karışacak gibi.

Sözlü - Yorum

Başkalarını sık sık affet, 
Kendini asla.

“Syprus"

Bizler, "özellikle politikada", rak
ibimizi affetmek şöyle dursun, 
her geçen gün, kinimizi daha da, 
artırıyoruz.
Kendimizi ise, hiçbir'zaman 
kabahatli görmediğimiz için, 
affetmemize de gerek kalmıyor. 
Politikada, iş dünyasında ve 
bürokraside çözülme ve çürü
menin önlenmesi ile ilgili 
(reçete!), bu sözün (ÖZÜNDE) 
yatıyor.
"UÇUK - SÖZLER"
Anasına bak, birde babasının 
parasına bak, 
Sonra kızını al.

bir gereğidir.” dedi.
GÜNDAY, TŞOF'un yeni trafik 

kanunu ile ilgili olarak da yaptığı 
açıklamada şu görüşl e re yer veril
di:

"Sürekli ve süresiz olarak yük 
naklettiren kamu kurum ve kuru
luşları ve gerçek ve tüzel kişilere 
ait işletmeler, yük nakli yaptırdık
ları araçların azami toplam ağırlık
larını dikkate alarak yükleme yap
mak zorunda olduklarını bilmeleri

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

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

Gemi Saatleri
Yalova -Sirkeci (işgünleri) 

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

Mal Md. 5131095
Nüfus Md. 5133742
Özel id. Md. 5131507
Tapu Sic. Md. 5131414
Müftülük 5131364
Gümrük Md. 5131411-5130024
Tekel Md.. 5131042
Ver. Da. Md. 5132360
İlçe Tar. Md. 5131186
ilçe Seç. Md. 5134994

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 Likltgaz 513 65 00
Alevgaz • 513 40 95

Deniz Otobüsü
Yalova -Kabataş (İşgünleri) 

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

Yalova -Kartal (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 : 
“SİLİCİ”

Tel: 513 13 29

BİR PROMOSYON SKANDALİ 
1995 yılı promosyon dağıtımında 
unutulmaz bir yıldı.
Yeni Günaydın Gazetesi, herkese bir 
buzdolabı kampanyası ile, bu ker
vana katıldı.
Kuponlar verildi. Bu kuponlar her ay 
sertifikaya çevrildi.
Ve.. Kampanya, 1996 baharında 
tamamlandı.
Herkes buzdolaplarının hayali ile, 
yanıp tutuşurken uzun bir sessizlik 
dönemi yaşandı.
Eldeki sertifikalar, “tek bir altın sertifi
ka ile", değiştirildi.
Yine bir suskunluk dönemi, yaşandı.
- Ve.. Buzdolaplarının dağıtımında 
önceliğin, yeni evlilere verileceği, 
ifade edildi.
- Bir yaygara ve bir tantana ile, bir 
dönem daha geçti.
1996 yılının ilk aylarında, 75 bin lira 
vererek, bu ikinci kalitedeki 
gazeteyi, satın alan okuyucuların, 
sabrı taşmaya başladı.
- Yine bir dönem geçti. Gazete kendi 
aldığı bir kararla, sertifika numaraları
na göre teslimat yapılacağını bildirdi. 
Ve., yüzbinlerce okuyucu, her gün 
gazeteden sertifika numarası tâki 
bine, mecbur bırakıldı.
Kuponla vadedilen buzdolapları, 
“piyango çekilişine”
dönüştürülmüştü.
Kampanya sonunda, 50 bin liraya 
indirilen gazete fiyatı, sertifika numa 
raları ilanı ile birlikte, 75 bin liraya 
çıkarılmıştı.
Kampanya, “Yeni Günaydın” 
sözünde duruyor ve Buzdolaplarını 
veriyor, diye başladı.
Ve.. Kuponların yayını süresince, 
böyle devam etti.
Buzdolaplarını alamayan, “yüzbin
lerce” kişi var. t
Arada alabilen, “tek-tük” kişiler, var 
mı bilemiyoruz.
Mağdur olan “veya dolandırılan" 
okurlar, Tüketici Derneği ve Sanayi 
Bakanlığı ile temas halindeler.
Şimdi, “Yeni Günaydın” gazetesinde, 
“temiz toplum” ifadelerine rastlıyo
rum.
Ve.. Temizliğe, nereden başlanması 
gerektiğini, daha iyi anlıyorum.

gerekir. Yasanın 65. maddesinde 
bu kurallara uymayanlar hakkında 
her araç için 72 milyon lira para 
cezası yazılacağı gibi araçlar 
trafikten men edilir denilmektedir."

Günday, tüm kamu kurum ve 
kuruluşları ile gerçek ve tüzel 
kişilere ait işletmelerden nakliyeci 
esnafını zor durumda bırakma
maları için fazla yük vermemelerini, 
bu konuya duyarlı davranmalarını 
istedi.

• Yasayı bilmemepin 
mazeret olamayacağını 
ancak, istemeden bazı 
hataların yapılabile
ceğinin gözönüne alan- 
ması gerektiğini de 
belirten Günday, kanun 
uygulayıcılarının özel oto - 
mobil sahiplerine başka, 
nafakasını emeği ve 
aracıyla sağlayan şoför 
ve nakliyeci esnafına 
başka işlem yapılma
masını isteyerek, trafik 
görevi ve uygu
layıcılarının iyi niyet içinde 
ve aynı zamanda öğretici 
durumunda bulunmaları 
gerektiğini bildiıdi.

Trafik canavarının kan 
dökmesine ve kazaların 
önlenmesine kurallara 
uyularak "DUR" denebile
ceğini vurgulayan 
Günday, tüm vatan
daşların trafik kurallarına 
uymalarının can ve mal 
güvenlikleri açısından, 
gerekli olduğunu, 'trafik 
canavarının durdurul
masının da ancak böyle 
mümkün olabileceğini! 
sözlerine ekledi.

DAYIOGLU DÖVİZ 
Gemlikte Tek Yetkili 
Alım Satım Merkezi

Tel. : 513 2 02
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VİDEO ÇEKİMİ
DÛĞÛN VE HERTÛRLÛ TOPLANTILARINIZ YARINA AKTAR 

MAK İSTEDİĞİNİZ ANILARINIZ İÇİN VİDEO ÇEKİMİ YAPILIR 
TEL.: 513 17 97 DEN

KONGRE İLÂNI
Küçük Kumla Avcılık ve Atıcılık Der neğlnln yıllır olağan Genel 

Kurulu 29 Ocak 1997 Çarşamba günü gühü saat 21 .oo te Küçük Kumla 
Koruma Başkanlığında yapılacaktır.

• Çoğunluk sağlanmadığı takdide genel kurul toplantısı 5 Şubat 
1997 tarihinde aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır, 

Üyelerimize duyurulur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM
! 1) Açılış ve Saygı duruşu

2) Dlvah 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 .
10) Dilek ve temenniler.

KÖRJE2 OJSE^
20 DAKİKADA BİLGİSAYAR 

SİSTEMLİ ACELE 
KAŞE VE MÜHÜR YAPILIR

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

Tel: 513 17 97

Ticaret ve Sanayi Odası rehber bastırdı
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası kuru- 

luşunhun 1Û0. yıl ekinlikleri kapsamında 
bu yıl ilk kez üyelerinin çalışma alanlarını 
belirten bir rehber bastırdı

Oda tarafından bastırılan üyelere, 
Ticaret ve Sanayi Odalarına ve dış temsil
ciliklerimize gönderlylecek olan rehberde 
İlçemizin fiziki durumu, coğrafi ve 
ekonomik özellikleri, ticardeti, sanayisi, 
Odanın kurucuları, turizmi ve ulaşımı- 
tanıtılmakta ayrıca oda üyelerinin 
mesleklerine göre telefon ve adresleriyle

tanıtılmakta.
Ticaret ve Sanayi Odası Başken 

Kemal Akıt tanıtım rehberinde gyazdl 
giriş yazısında, Gemlik Ticaret Odasınffl 
Türkiyenin en eski kuruluş lanndart«n| 
olduğu üye sayızının ise bini bulduğu beli-ll 
fildi.

Oda meclis Başkanı Mehmet turgutm
yazısında, işletmeleriıj
güçlenebilmeleri için biraraya çeleri 
uluslaraası rekabet edecek durumd 
gelmeleri gerektiğine değindi.,

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

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

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

KÖKJEZ OJSE^
Matbaacılık-Yayıncılık- Reklamcılık ve Tanıtım Hizmetleri

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

"Zengin çeşitlerimizi ve farkımızı görün"

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

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

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

Tel : 513 17 97 Fax : 513 35 95 Jl

dialar

Sor 
Alalo

mSüsi t

»■A1'1

.M 
W' 
LBirs

Ljaıj)



GHMLİK
■d

HAFTALIK SİYASİ GAZSTS

kÖRFEZ OFSET
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

> Ani elektrik kesintileri başta sanayi olmak üzere her kesimi olumsuz etkiliyor 16.309 öğrenci karne heyecanını yaşayacak

TEK bıktırıyor İlk ve orta dereceli okullar
M H 1 1«1 I •cuma gunu tatile giriyor

I ■ Dün trafoda meydana gelen bir arıza nedeniyle ilçenin bir bölümü iki saate yakın elek
triksiz kalınca ilçede hayat durdu. Bankalar işlem yapamazken, santralı bulunan telefonlar 
sustu. Kısacası hayat felce uğradı.
[ TED AŞ şirketinin gelişigüzel elektrik kesintileri başta 

■sanayi olmak üzere bütün hayatı olumsuz etkiliyor., 
[ Dün sajb’ah bin trafoda hneydana gelen arıza 
medeniyle ilçemizin bir bölümünde elektrik;kesintisi 
Bneydang geldi. Ticarethanelerin yoğun oduğu bir- 
bölgede meydana gelen kesinti, bankalardaki 
İşlemlerin tamamen durmasına neden ölürken

evlerde bulunan elektronik ve beyaz eşyalarında 
bozulmalafind sebep pldu.

Şebeke bakımı ve başka adlarla yapılq5*kesteti- 
leriOi'sıkJg’şrngşi.'vatandaşı canından bizdirdi.'Küçük 
işletmeler .kesintiler.nedeniyle büyük maddi zararlara 
Uğrarken, 70'li. yıllarda olduğu gibi işyerlerine yeniden 
jeneratör alma düşüncesi yaygınlaşmaya başladı,

Sergiyi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Erdem Saker açtı.

"îi Zamanlar Gemlik’konulu
Çevre yolu ve Oğıetmenevi 
ödeneği için gitti

İlk ve orta dereceli 
okullar 24 Ocak 1997 
cuma günü tüm yurtta 
yarıyıl tatiline giriyor.

İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğünden 
aldığıpnız bilgilere göre, 
19.96/97 öğretim yılında 
Gemlik merkez ve köy
lerindeki.ana. sınıfların
da 390, ilkokullarda 
7450, ilköğretim 
okullarında 3973, lise ve 
dengi okullarda ise 
4415, özel okullarda 81 
öğrenci öğrenim 
görmekte.

2 Ocakta karnelerini

ala.rak yarı yıl tatiline 
girecek olan öğrencileri 
ise 720 öğretmenin 
eğitim ve öğetim verdiği 
öğrenildi.

Bu yıl ramazan 
bayramının okulların 
tatilinin bitimine ratla- 
ması nedeniyle sömestr 
tatili üç gün daha uza
tılarak okulların açılması 
17 Şubat pazartesi 
gününe değin uzatılmış 
oldu.

Milli Eğitim Müdürlüğü 
ilgilileri, öğrencilerin 
yarıyıl tatilini dinlenerek, 
geçirmelerini istedi.

btûjral sergisi bso do oçıldı
J| Gemlik Turizm ve Tanıfnjia Derneği ilçemizi tanıtma çalışmalarını 

tBursa da açtığı «Bir Zamanlar Gemlik» konulu'fotoğraf serğişi ile 
J devam ediyor. Bursa Tayyare Kültür.Merkezindeki Ressam Şefik BursalI 

“ [Sanat Galerisinde cumartesi günü Bursa Büyük Şehir Belediye Başkan^ 
■açtı. Sergi-bir hafta süreyle izlenimde kalacak. Haberi sayfa 3’te

HAFTAYA BAKIŞ
O Kadri GÜLER

Medyayı susturulamazlar
Günlerdir televizyonlarda ard arda Türkiye'yi şarsacak yeni | 

। I skandallar ortaya çıkıyor.
Kimse medyayı kötüleme çabalarına girmemeli.
Medya, Türkiye’nin demokratikleşme sürecini hız- 

! landıran en büyük kurum niteliğini sürdürüyor. Bu başta 
siyasileri, çeteleri, yolsuzluğa bulanmış her kesimi kızdırıyor. 
Radyo, televizyon ve gazeteleri susturabilmek için RP ile DYP 
alelacele yeni yasa tasarıları çıkararak, basın ve yayıncıları , 
kodeslere tıkma hazırlıklarını yapıyorlar.

Bakın, bugünkü gazetelerde okuyacaksınız. Ünlü gazeteci 
। yazar Çetin Attan, Milliyet Gazetesinde Nilgün Cerrahoğlu ile 
j yaptığı bir şöyleşide, devlet için /istiyorum ki, devlet çete 

P olmaktan çıkıp hukuka otursun” sözünden dolayı Adalet 
Bakanının oluru ile yargıç karşısına çıkarılarak kodese tıktırıl - 

। mak isteniyor.
Gelin görün ki; Susurluk kazası, Altan’ın ne denli haklı 

i olduğunu tüm çıplaklığı ile gözler önüne serdi.
Devleti bir değil, birden fazla çete sarmış.
0 makus kaza olmasaydı, belki daha yüzlerce insan faili 

I meçhul cinayetlere kurban gidecekti.
Emire Kalkancı’nın ARENA programında ortaya koyduğu 

ı1 iddialar, siyaset, tarikat ve paranın nasıl iç içe olduğunu, devleti 
saran çetelerin Refah Partisi Van milletvekilinden bile hasım- 

I larını ortadan kaldırmak için 150 bin mark istediğini, Savaş Ay'ın 
H “A Takımı” programında dün gece izledik.

| Medya korkunç gerçekleri ortaya çıkaran büyük bir güç.
>1 i Susurluk gibi, llksan, İSKİ, Bezmenfer, Civan yolsuzluklarını 
Ifll ortaya çıkaran ne güvenlik güçleri, ne de adliye dir.
■I F’ Burada medyanın hakkını medyaya vermek zorundayız.
" İktidarlar medyadan korkuyorlar.
// Bu korku Cumhuriyet tarihimizin her döneminde yaşandı. Bu 
kr| günde yaşanıyor.
P11 Medyayı bam teline bastığı iktidarların susturmaya gücü yet - 

I miyecek.
1 Bir süre yetiyor görünse bile, kendi hazırladıkları enkazın 
11 altında kalacaklardır.

Tarih bunu böyle yazdı. Böyle yazacak.

Ramazan ayı 
nedeniyle iftar yemek-

Ticaret Odası 
İftar yemeği 
verdi

•Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası, dün akşam 
t.Ö.Ğ’SAŞ ,' tesislerinde 
geleneksel' iftar yemek-' 
terinden birini daha yerine 
getirdi.

' Yemeğe Kaymakam 
Orhan Işın, Garnizon 
Kömutanı Bilgi Gülkent, 
Belediye Başkanı-Nurettin 
:Avcı-katıldı.

'/Öte yandan ANAP'lı 
Belediye meclis üyesi 
Mehmet Dinç de Emir 
Buhari öğrenci yurdunda 
geçtiğimiz hafta iftar 
yemeği verdi.

Haberi sayfa 3'te

Kaymakam 
Orhan Işın 
Ankara’dan 
döndü

Kaymakam Orhan Işın 
ve DYP (içe Başkanı Yüksel' 
Yıldırım; geçtiğimiz hafta 
içinde ilçe sorunlarını 
görüşmek- içip gittikleri.' 
başkentten umutlüp 
döndüler.

. Kaymakam Işın, çevre 
yolu Ve öğretmenevi için 
Milli Savunma Bakanı 
Turhan. Taygn'dah 'yardım 
istediklerihi söyledi. •

Haberi sayfa 3’te

Halk Eğitimi 
Merkezi
Bilgisayar ve 
Anne Çocuk 
Eğitimi kursu 
açıyor

Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlüğü 
tarafından bilgisayar ve 
anne ve çocuk eğitimi 
kursu açıyor.

90 saat sürecek olan 
bilgisayar kursu ve «anne 
ve çocuk eğitimi» kursu 
cumartesi ve pazar gün
leri gece ve gündüz 
yapılacak.

Haberi Sayfa 3 'te

Atatürkçü Düşünce Derneği 
Uğur Mumcu’yu anacak

Evinden çıkarak özel daracına binerken araca konan 
bir bombanın patlaması sonucu ölen araştırmacı- yazar 
gazeteci Uğur Mumcu, ölümünün 4. yılında tüm yurtta 
olduğu gibi ilçemizde de anılacak..

Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından 24 Ocak cuma 
günü sagt 9.oo da Atatürk Anıtına çelenk konarak saygı 
duruşunda bulunulacak ve yapılacak konuşmayla Uğur 
Mumcu anılacak. Öldürülüşünün aradan dört yıl geçme - 
sine karşın Mumcu'nun katilleri verilen sözlere karşın hala 
bulunamadı.

DSP İlçe başkanı Savcı basın açıklaması yaptı

“Kapımız halka açık”
Demokratik Sol Parti' 

Gemlik İlçe Başkanı 
Bergin Savcı, yönetime 
geldiklerinden beri 
örgütlenme , çalış-' 
malarını hızlı bir şekilde 
sürdürdüklerini söyledi.

Savcı, partili Bursa 
Milletvekilleri ve İl Genel 
Meclisi üyeleri ile. birlikte

İlçenin sorunlarını sapta
mak içih çalışmaları 
sürdürdüklerini Gemlik 
halkının sorunlarını 
kendilerine ilettikleri tak
tirde bunlara çözüm bul
mak için çaba harcaya
caklarını söyledi.

Haberi Sayfa 3te

ANAP İlçe Yönelim Gençlik ve Kadın Komisyonları kolları sıvadı

Yoksullara ramazan 
yardımları sürüyor
Ramazan ayı nedeniyle 

yoksullara yiyecek 
yardımları devam ediyor.

ANAVATAN partisi 
yönetimi ile Kadın 
Komisyonları Gençlik 
Komisyonları 50 kişiye 25

çeşit kuru gıda maddesi 
partililerce dolaşılarak 
dağıtıldı. Öte yandan 
Gemlik Rotary Külüb eşleri 
de 30 aileye yiyecek 
yardımında bulundu.

GEMLİK’TE AT YARIŞLARINA İLGİ HER
GEÇEN GÜN ARTIYORMUŞ.

NE YAPSIN VATANDAŞ...
SİDİK YAPIŞTIRANLARI GÖRDÜKÇE; AT

YARIŞTIRIP, KERVANA KATILMAK İSTİYOR.
BİR ÜMİT...

O DA OLMASA...

İnan
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E N
Yılmaz AKKILIÇ

Necati Kartal

TRAFİK YASASI VE GEMLİK’İN 
GERÇEKLERİ (2)

Adalet Bakam'nın "Uğur Mumcu 
cinayetiyle ilgili bir "resmi tanık"tan 
söz etmesi ortalığı iyice karıştırdı. 
Sorular geliyor akla:

1 - Bu kişi devletin 'resmi' görevlisi 
ise 'dört yıl' boyunca bekledi? 
Tanıklık yapmaması için ’tehdlt'ml 
ediliyordu, yoksa susması için bir 
yerden 'emir' mi almıştı?

2- Ankara DGM'nin bu kişi 
hakkında 2 Ekim 1996'da 
-neredeyse üç ay önce- Adalet 
Bakanlığna yazılı başvuruda bulun
masına karşın, niçin herhangi bir 
işlem yapılmamış ve bu bilgi Sayın 
Bakana neden ancak 1 Ocak 1997 
de ulaştırılmıştır?

3-Özel TV kanallarında boy 
göstererek şaşırtıcı iddialarda bulu
nan ve kendisini "Avusturya 
Gladiosu"nun eski üyesi olarak tanı
tan Orhan Yağar hakkında, herhan
gi bir kovuşturma yapılmamasının 
gerekçesi nedir?

Serinkanlılıkla düşünelim:
Ankara DGM eşki Savcısı Ülkü 

Coşkun'un, Mumcu'nun eşine, “Bu 
olayı devlet yapmıştır, siyasi iktidar 
isterse iş çözülür" dediği basında 
yer almış ve bu sözler yalanlan
mamıştı.

Dört yıl sonra bir “resmi tanık"tan 
söz edilmesi, Ülkü Coşkun'un sözleri
ni mi kanıtlıyor yoksa?

Dünkü Cumhuriyetle yayım
lanan bir habere göre, Abdullah 
Çatlı'nın sağ kolu ülkücü Rıfat 
Yıldırım'ın eski iş ortağı ve sevgilisi 
Sara Gül Turan, "Mumcu'nun 
ortadan kaldırılması sık sık konuşu
lurdu. Öldürüldüğü günün akşamı 
da Rıfat Yıldırım bana, 'Paramparça 
oldu' dedi. Olayın ertesi günü farkı
na vardım."diyor ve ekliyor: “Ağar, 
Çatlı’yı tanıyordu!”

Sön günlerde Çetin Emeç'inzje 
devletin içinde yuvalanmış "çete1* 
tarafından öldürüldüğü, tetikçinin 
“taşeron" olduğu öne sürülüyorl

Ustad Çetin Alfan da, 
Genelkurmay istihbaratı eski 
baş kanlarından Emekli Amiral Sezai 
Orkunt'un kendisipe, "Abdi İpekçi’yi 
‘kont-gerllla’ öldürdü” dediğini, 
ardından bunca yıl geçtikten sonra 
ansızın anımsıyor. -Orkunt bunu 
kabullenmedi, ama ilginç-.

Ya Bahriye Üçok,.ya Turan Dursun, 
ya Muammer Aksoy, ya ötekileri?..

Topalın diplomatik pasaportunu 
taşıdığı Orta Aöya ülkesinde 
kazandığı (I) 4.5 milyon doları akla
mak üzere getirdiği Kıbrıs'taki 
bankanın büyük ortağı Valeri 
Koubarov adlı bir rus. İkinci sırada 
Ömür Özçelik adlı biri var - bu kişi 
son zamanlara değin Üsküdarda bir 
çatı altında dar gelirli, sıradan bir 
vatandaş olarak yaşamaktaymış-.

Bankanın üçüncü sıra pay sahibi 
ise, artık öldürülmüş olduğu kabul 
edilen Tarık Ümit.

Topal'la Ümit'in aklanmak üzere

GEMLİK KÖRFEZ 
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl : 24 SAYI : 1150 
Fiyatı :20.000 TL. 

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

Tel: 513 17 97 GEMLİK
Basıldığı yer: KÖRFEZ OFSET 

' Matbaacılık Yayıncılık - Reklamcılık Tesisleri 
?C Gazhane Cad. No.: 51 / A GEMLİK

Kıbrıs'a getirilen 4.5 milyon doların 
paylaşımımda çıkan anlaşmazlık 
nedeniyle öldürüldüğü iddia ediliyor.

Ve geçtiğimiz günlerde yayın
lanan Radikalin manşeti ne müthiş 
başlık:

"Gölgedeki patron Ağar mı?"
Peki, adı bu spekülasyon 

malzemesi olan bu Ağar kim?
Türkiye Cumhuriyetinde emniyet 

müdürü, vali, emniyet genel 
müdürü, milletvekili, Adalet ve İçiş
leri eski bakanı! «

Hazini
İyi d, pisliklerin ortaya dökülmesi 

için "çetelerarası savaş "mı gereki 
yordu.

Devam ediyoruz:
Orgeneral Eşref Bitlis'in uçağının 

"buzlanma" değil, "sabotaj" sonucu 
düşmüş olduğu ihtimali giderek 
güçleniyor. Olay sonrası bilirkişi 
raporunu hazırlayanlardan Prof. Dr. 
Nuri Yüksel, “Şimdi kalkıp ‘Uçak 
buzlanma sonucu düştü’ dersen 
kargalar güler’" dedikten sonra ekli 
yor:

"Ben diyorum ki çiklet gibi, 
pencere macunu gibi bir patlayıcı 
motorlarda bir yere konulsa, uzak
tan kumandayla uçak havalandık
tan sonra patlatılsa, bu sonuç 
ortaya çıkar."

Doğru veya yanlış! Ama "şüyuu, 
vukuundan beter" bir durum...

Türkiye, siyasetin mafyasal ilişkiler
le kirlendiği, eski katillerin vatanse 
verlik dersi verip parti yönetim; 
lerinde görev aldığı ve çıkar Odak-, 
larının devleti parsellediği bir ülke 
görünümünde.

Devleti yönettiğini sananlar, 
gizlenmesi.imkansız hale gelen "kir
lenmeyi" hala örtbas etmeye 
çabalıyor, çabaladıkça da batıyor
lar...

Komisyondan çıkan "siyasal 
kararlar”, puslu havadan medet 
uman kurtların işine geliyor,” kirlen
me" yoğunlaşmakta...

Artık bir şeyler yapma zamanıdır:
Siyaset ve dolayısıyla Türkiye, 

pisliklerden arındırılmalı, demokratik 
örgütler "temiz toplum" savaşımı 
için öncülük yapmalı, yurttaşlar 
İtalya’da olduğu'gibi meydanları 
doldurmalıdır.

Bu ülke hepimizin, bu ülkede bir
likte yaşamak zorundayız, hatta 
buna mahkumuz. Kimse "Adam sen 
de, beni ırgalamaz" diye kenara 
çekilme hakkına sahip değildir. 
Çünkü, “çete"nin yarın İdmin 
kapısını çalacağını kestirmek 
olanaksız!

Türkiye Cumhuriyeti’nin ithamdan 
arınması, cinayet, soygun ve 
işkencenin son bulması için, özcesi 
"temiz toplum" ülküsü için görev 
zamanıdır şimdi."

Haydi Gemlik, haydi Bursa, haydi 
Türkiye!.."

SATILIK DAİRE 
KÜÇÜK KUMLA DA 

SAHİBİNDEN 
DENİZ GÖRÜR 

BİR ODA, BİR SALON 
650.000.000 TL. 
SATILIK DAİRE

TEL: 513 17 97’ den

Ceza limitlerinin yükseltilmesi olarak 
2918 sayılı trafik yasasının, 

uaşarı kazanabilmesinin, ulaşım zih
niyetinin değişmesiyle; hem de eğitim 
le mümkün olabileceğini aktarmıştık.

Ne( var ki, en önemli faktörlerden 
biri alt yapı olarak karşımıza çıkmak
ta. Alt yapı problemleriniz varsa eğet 
sorunları çözebilmeniz pek mümkün 
değildir

Biz de oturduk, Gemlik'te Trafik 
Yasası ne getirir, ne götürür ve ne tür 
alt yapı problemleri var diye 
düşündük. Bu amaçla şoförler, yaya 
vatandaş ve trafik yetkilileri ile 
görüştük.

Önce trafik yetkililerine başvurduk, 
genel bir panorama istedik. Trafik 
Şube Müdürlüğünde bizi, Trafik 
Denetleme ve Tescil Şube Amiri 
Başkomiser Nizam Şanlı karşıladı.

Biz sorularımızı sorduk, yanıtlarını 
aldık.

Birinci olarak; Gemlik'teki tescilli 
araç sayısını verdiler. "12.250 aracın 
kayıtlı bulunduğu Gemlik'te ayrıca, 
5.000’e yakın yabancı illere kayıtlı 
olan, ama Gemlik'te ikamet eden 
araç varmış. Bunların % 6O'ı özel oto
mobil, % 20’si yük taşımacılığına ait 
kamyon-kamyonet, % 1’5'1 yolcu taşı
macılığına ilişkin otobüs minibüs vs, 
% 5 ise, tarım-iş makinası türü ve 
mobiletvb. oluşturuyormuş."

İkinci olarak; kazalara geçiyoruz. 
"1996 yılında 385 kaza olmuş. Bu 
kazalarda 6 ölü , 64 yaralı ve 23 mil
yar 1 75 milyon liralık maddi hasar 
meydana gelmiş.”

Bu, yılda hergün en az bir kaza 
demektir.

Trafik açısından yeterli personel
lerinin olmadığından bahsettiler. 
“Ehliyet, tescil ve büro elemanları ile 
Büro amiri dahil, 10 görevli bulunuyor
muş.’* Buna izin, büro işleri vs. katılın
ca, kullanılabilir görevli 5'e düşüyor
muş. Genel Müdürlüğün çıkardığı 
rasyonel personel sayısı ise, Gemlik 
resmi nüfusu baz alınarak, yalnız 
devriyede -dış görevli- 16 görevli imiş.

Yazın araç sayısında en az üç misli 
artış olduğunu, bundan dolayı trafiğin 
denetlenmesinin çok güç olduğun
dan bahsettiler. Hatta bu amaçla 
bize bir istatistik aktardılar.

"Bir cumartesi günü saat 14.oo ile 
saat I6.00 arasında yapılan bir 
sayımda, 45 dakikada 260 araç girişi 
olmuş Gemlik'e" Bu, dakikada 6 
araba yapar. Bu saatin "prime time" 
olmadığ düşünülürse, giriş epey yük
sek.

Vatandaşlardan (gerek şoför, 
gerekse yaya) gelen en önemli 
şikayet "otopark" problemi. Bu prob
lemin araştırmasını yaparken, 
Gemlikspor'a devri yapılmış, sahil çay | 
bahçeleri önündeki açık otoparkların i 
durumunu da inceledik.

Genel şikayet, yeterli olmadığına I 
ilişkin. Bu arada bir özgünlüğü de 
öğlendik. Bunu dcraktarmakta fayda 
görüyorum. "Otoparklara aracını 
bırakanlar, eğer yabancı ve popü- 
leritesi olmayan vatandaşsa, otopark 
ücretini ödüyormuş. Ancak, Gemlikli 
bir önemli tüccar veya eşraftan 
önemli biri veya bürokraside yeri olan ı 
biri İse, bunlar ücret ödemiyormuş. 
Hatta birkaç otopark görevlisini 
dövmek, sert çıkmak gibi nahoş 
birkaç olay da olmuş!..”

2918 Sayılı karayolları trafik kanunu 
"Uygun yerlere park etmeyen 
sürücülere, büyük ceza getiriyor!"

Ne var ki, Gemlikte bu cezaya 
muhatap olmak istemeyen otomobil 
sahiplerinin aracını park edebilecek
leri otoparkları yokl

Dört önemli alanda otopark 
olması gerçeğiyle yüzyüze geldik. "1- 
Otobüs terminali. 2- TIR otoparkı, 3- 
kamyon ve otobüs otoparkı.

4-(Dışarıdan. gelen veya merkezde 
arracıyla işi olan kişilerin bırakacağı) i 
otomobil otoparkı."

Bir de, ilginç ve önemli bir gerçekle 
karşılaştık,

"Aralıklara park eden araçların 
herhangi bir yangın tehlikesinde 
itfaiyenin geçemeyeceği ve bu 
nedenle büyük tehlike yarattığını 
belirten bir yazıyı, itfaiye müdürlüğü 
Beledlye’ye bildirmiş." Belediyeden 
bir yetkiliden, sorunun doğru olup 
olmadığnı öğrendik. Maalesef doğu 
çıktı. Belediye bu sorunu da. Trafik 
Şube Müdürlüğüne bir yazı ile 
bildirmiş.

Trafik yetkililerine sorduk:
"İlgili yazı ve tehlikeyi doğruladılar. 

Ancak, ekiplerine aralıklar konusun
da daha hassas davranılması tali
matının dışında herhangi bir çözüm 
üretemediklerinden bahsettiler?!
Çünkü','sorunun kaynağını otoparklar 
olarak gördüklerinden bahsettiler! 
Maalesef bu konudaki yetersizlik ve 
vatandaşa bu konuda hizmet geti 
rilmemesi, trafiğin elini kolunu 
bağladığından bahsettiler.”

Bu konularda vatandaşlardan 
yoğun şekilde şikayet ve talepleri 
içeren yüzlerce imzalı' dilekçe 
geldiğinden bahsettiler.1

Şehir içi ve Manastır bölge® 
araştırdık. Bu konuda yaya ve şöföı- 

I lerle konuştuk? "1 ve 2 nolu cadde 
i lerde belediye otobüslerinin ve ticari 
1 minübüslerin yolcu alıp indirdikleri 

duraklan var. Yollar çok dar. Bu oto- 
i büs duraklarında cep olmadığı için, 

trafik büyük oranda yığılma gösteri 
j yor.” Bundan herkes şikayetçi; Buna

ilgili araçların şoförleri de dahil.
İlçe Trafik Komisyonu "yol ve 

otopark gibi problemlerin çözümü 
için, yirmiye yakın karar almış, ancak 
hiçbiri hayata geçirilmemiş." Ne 
zaman geçirileceği ise, muamma.

‘ Çevre yolu ile ilgili de araştırma 
yaptık. Bu konuda da önemli bir 
faaliyet yok. Hatta hiç yok. Karayolları 
Bölge Müdürlüğünden herhangi bir 
yazı da yok, ne zaman bitirileceğne 
dair. Bu demektir ki, bu yaz sorunlaıı 
ikiye-üçe katlanacak ve vatandaşım 
işkencesi devam edecek.

Maalesef, 2918 sayılı Karayolları 
Trafik Kanunu' yerel ve merkezi 
idarelere bir cezai müeyyide getireni 
yor.

Trafikten muzdarip otomobil sahibi, 
yapılması gereken yatırımları'yap- 
mayan yerel idareler ve merkezi 
kurumlar ile trafik görevlileri arasına 
sıkışıp kalmış.

Yeni trafik yasasının hayata geçi 
rilmesi, can ve mal kaybının 
önlenebilmesi gerçekten isteniyorsa^ 
sırasıyla:

1 - Altyapı.
. 2- Eğitim.

3- Denetim.
4- Ceza yolüna gidilmesi gerek-; 

mektedir.
Ama ceza, "görevlerini yerine 

getirmeyen yerel ve merkezi 
idarelere de sözkonusu olması gerek
mektedir. "

Örneğin: Belediyelerin inşaat ruh-j 
saflarından aldığı "otoparkı 
harçlarının" ne olduğunu ve bu 
hizmet için harcanıp harcanmadığı® 
vatandaş nasıl bileöek, nasıl] 
denetleyecek? .

Parasını ödediği halde otopark 
yapılanıyorsa, otoparklardan dolayı 
yediği cezayı bu kurumlara rucu ede
bilme hakkı var mı?

Fatih Altayh'nın "Ne Zaman Adam 
Oluruz" adlı bir köşesi var ya, hani her 
gun oraya birşeyler yazıyor.

Ben de diyorum ki: “Herkes,; ama 
özellikle yetkili resmi kurumlar görevini 
yapmadığında, vatandaşın muha tap 
olduğu cezaya muhatap olursa !.."
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Gemlik Turizm ve Tanıtmd Derneği 
[ilçenin tanıtımı amacıyla yürüttüğü 
çalışmalara bir yenisini daha katarak, 
Bursa da "Bir Zamanlar Gemlik" konulu 

!fotoğraf sergisini hizmete açtı.
Geçtiğimiz hafta cumartesi günü saat 

13.30 da Tayyare Kültür Merkezindeki 
lRessam Şefik BursalI Sanat Galerisinde 
gösterime açılan fotoğraf sergisini Bursa 
[Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem 
Saker yaptı.

Saker açılış konuşmasında geçmişi

yaşatmanın büyük önemi olduğunu 
belirterek, çocukluğunda babasının 
Batum Otelinde katiplik yaptığını ve 
çocukluk yıllarını bu sergiyle anım
samaktan büyük mutluluk duyduğunu 
dile getirdi.

GejTilik Kaymakamı Orhan Işın, 
Garnizon Komutanı Bilgi Gülkent, 
Belediye Başkanı Nuretin Avcı ve az 
şayıda Gemliklinin hazır bulunduğu sergi 
bir hafta süreyle fotoğrafseverlerin gös
terimine sunulucak.
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DSP İlçe Başkanı Savcı basın açıklaması yaptı

“Kapımız halka açık"
✓Demokratik Sol Parti Gemlik İlçe Başkanı Bergin Savcı, 
ilçede yoğun bir şekilde örgütlenme çalışmalarının 
sürdürüldüğünü, ilçe sorunlarının saptanmasında halktan
yardım beklediklerini söyledi.

Demokratik Sol Parti 
Gemlik İlçe Başkanı 
Bergin Savcı, basına 
yaptığı yazılı açıklama
da , yeni yönetimin 
göreve başlar başla
maz ilçe düzeyinde 
yoğun bir örgütlenme 
çalışmasınla 
başladığını, köy ve 
mahallelerde yürütülen 
çalışmaların bitmek 
üzere olduğunu söyle
di.

Savcı, açıklamasın
da DSP Bursa mil
letvekilleri ve il Genel 
meclisi üyeleriyle birlik
te ilçenin sorunlarının 
saptanarak çözümlerin 
bulunması için ilgili 
makamlarla temasların 
sürdürülmekte 
olduğunu belirterek, 
"Gemlik'in sorunlarının 
tesbitinde çözülme

sinde ilçe halkının bize 
destek olmasını isti 
yoruz." dedi.

Gemlik'in ve ülkenin 
sorunlarını çözmede 
çözüm üretmenin 
DSP'yi mutlu edeceğini 
de sözlerine ekleyen 
Bergin Savcı," Temiz 
toplum, temiz siyaset 
ancak dürüst bir parti 
önderliğinde gerçek
leşir. Türkiye'nin özle
nen ak günlere kavuş
ması, .halkımızın par
timizi benimsemesi ve 
aktif destek almasıyla 
gerçekleşir. Sorunların 
çöz.ümüne seyirci değil, 
etkileyici olmak temel 
özelliğimizdir."

Bergin Savcı, par
tililerin ve tüm müslü- 
manların ramazanını 
da kutladı.

Halk Eğitimi 
Merkezi 
Bilgisayar ve 
Anne ve Çocuk 
Eğitimi kursu 
açıyor
Gemlik Halk Eğitim merkezi 
Müdürlüğü tarafından bil
gisayar ve anne çocuk- 
bakımı konularında kurs 
açılacağı bildirildi.
Gemlik halk eğitimi merkezi 
Müdürü Kemdl Çetinoğlu, 
basına yaptığı duyuruda 
cumartesi pazar günleri 
yapılacak olan bigisayar 
kurslarının 6 Şubat 1997 
günü başlayacağını, 
kursların gece ve gündüz 
olarak 90 saat süreceğini 
söyledi.
Gemljk'te ilk kez geçen yıl 
başlatılan "Anne ve 
Çocuk Sağlığı" kursunun 
görülen ilgi üzerine bu yıl 
tekrar açılmasına karar 
yerdiklerini de belirten 
Çetinoğlu, 30 Ocak 1997 
günü başlayacak olan 
kursa 6 yaşında çocuğu 
olan ve okuma yozma 
bilen bütün annelerin kayıt 
olmasını beklediklerini 
bildirdi.

• merkez

Çevre yolu ve Öğretmenevi 
ödeneği için gitti 

Kaymakam 
Orhan Işın 
Ankara’dan 
döndü
'ilçe Kaymakamı Orhan 

İşın, hafta sonunda ilçe 
sorunlarını görüşmek için 
[gittiği başkentten umutlu 
döndü.

Doğru Yol Partisi İlçe 
'Ba§:Kanı Yüksel Yıldırım ile 
birlikte geçtiğimiz cuma 
günü Ankara'ya giden 
Kaymakamımız Orhan Işın, 
MIHI Savunma Bakanı 
Turhan Tayan'ı makamın
da’ ziyaret ederek, ilçenin 
SÖfünlarını içeren bir rapor 
suıjdu.
'Dün görevine dönen 

Kaymakam Orhan Işın, 
;ğğ?etemize yaptığı açıkla
mada, Ankara'daki 
temasları hakkında bilgi 
verdi.

? ; Milli Savunma Bakanı 
Turhan Tayan'a yapılmak
ta olan çevre yoluna 1997 
yılı bütçesinden ayrılan 15 
milyar lira ödeneğin yeter
siz olduğunu, yolun bitir
ilebilmesi için 85 milyar 
liraya ihtiyaç bulun
duğunu, bir süre önce 
Danış Ekim tarafından 
öâretmenevi olarak Milli 
Eğitim • Bakanlığına 
armağan edilen konağın 
onanmı için ayrılan 20 mil- 

.yar liralık ödeneğin serbest 
bırakılması için girişimlerde 
bulunmasını istediklerini 
söyleyen Kaymakam, 
Orhan Işın, Bakanın gerekli 
yerlere telefonla yaptığı 
görüşmelerden alınan 
sonuçta, çevre yolunu için 
ayrılan ödeneğin kullanıl
masından sonra ek 
.Ödeneklerin gönderileceği 
sözünün alındığını bilidirdi.

Kaymakam Işın, Bakan 
Tâyan'ın Gemlik'in sorun
larını bildiğini ve takipçisi 
olacağını açıkladığını da 
sözlerine ekledi.
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HArTAnıH SOMBETi ZE'BE'HÇEECOŞK'.
Ramazan ayı 
nedeniyle iftar yemek
leri şıklaştı.

Tarih içinde Gemlik ve Havalisi

KORKULU GÜNLER
Biz çocuklar için ne mutlu günlerdi o 

günler. Büyükler her ne kadar tedirgin v.e 
sıkıntılı da olsalar, çocuklar hiç bîr şey 
anlamıyordu dünyanın ahvalinden. 
Zaten belirgin bir şey de yoktu daha 
ortada. Değişik olan sadece babamın 
ajans haberlerini hiç kaçırmıyor olması, 
bir dei arkadaşlar ile sık sık muharebe 
olasılığını konuşuyor olmaları idi. Yine de 
pek endişeli değillerdi daha. Afrika'da, 
Avrupa da, Japonya da olup bitenlerin 
büyüyeceğine ve ateşin dünydyı sara
cağına ihtimal vermiyorlardı. "Cemiyet 
Akvam", diye bir laf ediyordu babam 
ikide bir. "İspanya da dahili muharebe 
oldu, Japonya, Çin üzerine yürüdü, 
sıçradı mı bizim memlekete? Sıçramadı.. 
Gazetelerin yaygaralarına bakmaya
caksınız!.. Anadolu ajansını dinl- 
eyceksiniz.. Bir de Nurettin Artam'ın 
radyo gazetesini.. Dünyanın gidişatını 
uzaktan izleyeceksiniz.. Paniğe kapıl
manın alemi yok!.." Böyle konuşuyorlar.

Yine de şaşkın ahali. Çarşı içinde bir 
keyifsizlik var. Dükkanlar öğle ajansı 
sırasında boşalıveriyor birden. Çınarlı 
kahvenin kümbet gibi radyosu başında 
toplanıyorlar. Gazeteler gelir gelmez 
tkeniyor bayilerde.

Cumhuriyette Abidin Dover, "Sulh 
köprüleri yıkılmak üzere ama çıkmayan 
candan ümit kesilmezi" diyor “Biz de 
bugün sulh için aynı şeyleri söyleyebiliriz. 
Toplar konuşmuyor, diplomatla

konuşuyor, bomba yerine mesajlar teati 
ediliyor." -

1939 yılının Eylül ayında artık gazetel - 
er şiddetli çarpışmaları yazmaya 
başladılar.

“Fransız parlamentosu 69 milyarlık 
harp tahsisatını kabul etti.

“Amerikada demokrasiler .lehine 
cereyan başladı. VVashington hüküme
tinin bitaraf kalmakla beiraber, 
demokrasilere büyük yardımlarda bulun
abileceği anlaşılıyor."

Polonya parlementosu tarihi bir celse 
gktefti. Bütün mebuslar orduya iltihak 
etti."

Gazete haberleri bir önceki günün 
olaylarını dile getirirlerken, Anadolu 
ajansı günlük haberlerle olayları saati 
saatine bildiriyor, radyosu olan kahve
haneler ajans saatlerinde tıklım tiklini 
dolu oluyordu.

Ama ülkede asıl kargaşa ihtiyat asker 
sevkiyatı haberi ile başladı.

Bizim evin karşısında Şube reisi Sabri 
Beyler oturuyordu. Biz bir pazar günü 
yine Kayıkhane sofasından eve dön
erken, Sabri Beyin hanımı evimize geldi.

İbrahim Bey kaçlı? diye sordu 
anneme.

■ "Yirmi beşli..
"Üç gün içinde ihtiyat askere gidiyor

lar.. Size önceden haber vermek için 
geldıml Haftaya “Kıyamet”

Ticaret Odası 
iftar yemeği 
verdi

Ramazan ayının başla- 
rnaşı nedeniyle kurum ve 
|İ|u®ÜŞİarın iftar yemekleri 
de başladı.

[Gemlik Ticaret ve 
Sanayi-Odas.ı dün akşam 
T.ÖGŞAŞ Tesislerinde 
geleneksel iftar yemeğini 
verdi.
••Yemeğe Kaymakam 
Orhan Işın, Garnizon 
Komutanı Bilgi Gülkent, 
Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı; İlçe Emniyet Müdürü 
Ûzeyir Ergüven, daire amir
leri ve davetliler katıldılar.

Öte yandan Belediye 
[Meclis üyesi Mehmet Dinç 
te • Emir Buhari Öğrenci 
Yurdunda geçtiğiniz hafta 
içinde davet ettiğ kişilere 
İftar yemeği verdi.

İftar yemeklerinin 
öcümüzdeki günlerde de 
devam etmesi bekleniyor.
| GEMLİK DÖVİZ BÜROSU

Gemik'in tek yetkili Döviz Alım Salım Merkezi
TeL: 513 24 02

-- -----  Gonca YERLİYURT
Yürekli küçük kadın

İstanbul'da vagonların altında can veren 
minik bedenlerin görüntüleri gözlerimizin 
önünde, acıları yüreğimizdeyken; geçtiğimiz 
mayış ayında İsviçre de bedeninin yarısını rdy- 
ların üzerinde bırakan Şafak Pavey i hatırladım. 
Hani herşeye rağmen yaşama sevincini o güzel 
kocaman gözlerinden insanlara aktarabilen 
yürekli küçük kadını.

Büyük bir şanssızlık eseri, dünyanın en ileri 
ülkesinde, tüm kurum ve düzenlemelerin önce 
ve sadece insan yaşamını kolaylaştır mak man
tığı ile yapıldığı bir İsviçre şehrinde, Zürih te kaza 
geçiren Şafak; yine büyük bir şans eseri 
yaşamını değil, sadece sol kol ve bacağını kay
betti.

Şafak ın annesinin dediği gibi “Kolay 
anlatılıyor öyküler, kolay yazılıyor. Kolay 
yaşanmıyor oysa..” Ben de ne kadar kolay 
yazıyorum oysa. Sadece diyorum kolunu ve 
bacağını kaybetti. Lütfen bir an düşünelim 
Şafak gibi kolumuzun omuzdan, bacağımızın 
dizden itibaren olmadığını.

Ve protezler takılıncaya kadar geçen süreyi. 
Onlarca ameliyatı, doku nakillerini, sırt üstü yat
maktan vücutta açılan yaraları, vücudun 
parçalarım ararken çektiği ızdırabı...

Sadece birkaç .dakika gazeteyi tutan sol 
elimizin olmadığını, yemek yerken çatal sağ ele 
mi, sol ele mi diye kaygı taşımayacağımızı, 
ayakkabılarımızın sol tekinin asla eskimeyeceği
ni..

Üniversite son sınıftayken bir dikkatsizlik sonu
cu sol bacağımı kırmıştım. Bacağım üç aya ■ 
yakın bir zaman alçıda kaldı. Hiç unutamıyo
rum bir gün bacağım boylu boyunca askıda ve 
ben yatarak televizyon izliyorum. Televizyonun 
karşısında uyuyup kalmışım. Annemler de 
“Aman, iyi, uyudu” deyip sessizce odanın 
kapısını kapayarak çıkmışlar. Bir süre sonra 
üyandım. Felaket susamışım. Uzanabileceğim 
yerlerde su'yok. Koltuk değneklerim de epeyce 
uzakta, almam mümkün değil, kapı kapalı. 
Sesleniyorum. Bana mısın diyen yok. 
Bağırıyorum, nafile. Kapıya nasıl ulaşacağımın 
planlarını yapıyorum. Mümkün değil kalkıp 
dışarı çıkmam. Büyük bir çar esizlik ve acı içinde 
hem bağırıyorum, hem ağlıyorum.

'Tabii biraz sonra bütün ev halkı başımda;. 
Onların varlığı ve ilgisi az önceki durumun komik 
yanlarını bularak gülmemizi sağlıyor.

Yaşamı tüm organlarımızla, sapasağlam 
karşılayıp uğurlama şansına belki hepimiz sahip ı 
değiliz. Ama yaşama şansına sahip olduğumuz 
sürece, bunu iyi değerlendirmek ve yaşamı 
kendimize olduğu kadar başkalarına da 
kolaşlaştır mak. İşte bunu yapabiliriz.

Çünkü sahiden yaşam armağan ye herşey 
bizim için. Mutluluklar da adlar da, masmavi 
pırıl pırıl bir denizde yüzebilmek de, nefesimizi 
daraltan kirli hava da, hastalık da, sağlık da, 
binbir tat ve çeşitteki meyve de, paylaşmak 
da, ağlamak da, gülmek de bizim için.

Tek bir şeyi bilerek geliyoruz dünyaya. O da 
bir gün öleceğimiz. Ölümden başka hiçbir şeyin 
garantisinin olmadığı.

Yaşam denen bu süreçte herkesin bir görevi 
olduğuna inanıyorum.

Herkesin bir misyonu var, herkes bir şeylere 
vesile oluyor ve hiçbir şey boşu boşuna yaşan - 
mıyor.

Şafak ın güzel gülüşünün hüzne ve mahzun
luğa dönüşmemesinin nedeni kazadan sonra 
üstlendiği misyon. "Bu bir kader" diyor annesi 
Ayşe Önal "Dünyanın en ileri ülkesinde böyle 
bir kaza geçirmenin başka bir anlamı yok. 
Şafak bir misyon. Şafak başka insanlara bir 
şeyler öğretecek. Özürlü insanlardan utanma 
yerine, onlardan gurur duymamızı sağlaya
cak.”

Evet belki de görmezden geldiğimiz ve yok 
saydığımız özürlüler, Şafak ın bedeninde ses ola
cak...

Ve İstanbul daki o minik cansız bedenler, son 
üç yılda tren yollarındaki kazalarda toplam-513 
•kişinin yaşamını kaybettiği gerçeğini hatırlata
cak. /•

İyi de büyük dersler almak için illa büyük 
acılar yaşamak zorunda mıyız?

Acıları yaşarken, inançla, inançsızlık arasın
da gelip giderken, neden ben, neden bana 
diye kaderi sorgularken, yani acıyla yaşamayı ■ 
öğrenirken geçen süreç herkes için ayın 
olmayabilir.

Sanırım yaşamı olduğu gibi kabul edip Şafak 
ın dediği gibi, "Bu bizim gerçeğimiz ve onunla 
yaşamak,zorundayız. Keşkelere ve eğerlere 
saplanmadan ne abartarak, ne azaltarak 
sadelikle bunu yaşamalıyız."
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RAfflAZAn kOSES DUYURU
Tasavvuf ve Tarikatlar (2)

KÜBREVİÜK : Kurucusu Necmettin Kübradır. Harzemlldlr. Cengiz'ln 
Qr|cenç şehrini aldığı sırada öldürülmüştür . (1220) Bilgili bir kişidir. Kolları: 
Behalyye, Halvetiyye, Firdevsiyye, Nurlyye, Rüknlyye,' Hemedanlyye, 
Nurincişiyye ve Berzenclyyedlr.

SEHRÜVERDİLİK : ^Kurucusu Şeyh Şâhabettlndlr. 11.44-1234 yılları 
arasında yaşamış ve Bağdatta ölmüştür., Zamanının en büyük 
alimlerinden sayılmıştır. Kolları : Bedrlyye, Zeyheblyye, Behalyye» 
Kemaliye, Ahmedlye.ve Neclbiyye.

MÜDEYMİLİK : Kurucusu.Şüayb bin Hasarıdır. 1193 te ölmüştür, kolları: 
Cebretiyye, Maymuniyye, Dücaniyye, Alvahlyye ve Hamediyye,.

EKBERİYYE : Kurucusu E-bü Abdullah Muhittin M'ehmettlr,
ŞÂZİLİYYE : Kurücu Ebu Haşan Ali Bin Abdüllâhüşşazelidlr.SEn büyük 

tarikatlerdendir. Kolları 1 Desukiyye, Hanefiyye,’Gaziyye,isevlyye, İlmiyye, 
Mıstarlyye ve Afifiyyedir.

BEDEVİYYE : Kurucusü Ahmedülbedevidlr. 1199 da Faşta döğmüş ve- 
127 da Mısır da ölmüştür. Uzun yıllar bir kelime söylememiştir. işaretle 
konuşmuş, peçe ile örtünerek yüzünü kimselere göstermemiş, gömleğlhi;; 
yırtılıncaya kadar değiştirmemiştir. Bq. haller' de 10 binlerce mürit' 
kazanmıştır. Kolları : Şenaviyye, Metb'uliyye, Çelebiyye, BlyUçhiyyşo 
Merzukiyye, Sutuhiyye ve Alvanlyyedİr.

DESUKİLİK : Kurucusu İbrahimdır. Mısırda tanınan bjr .tarikattın: 
Şernublyye, ve Âşuriyye adlı iki kolü var dır.

SADİYYE : Kürucysu Saadettin Cevabidir. 1300 de ölmüştür. Tarikatı 
büyük taraftar bulmuştur.; Kollan : Tağlebiyye, \bfaiyye, Aciziyye ve 
Selamiyyedir.

BEKTAŞİYYE : (BEKTAŞİLİK) Kurucusu Horasanlı Hacı Bektaş-ı V elidir. Türk 
tuhu taşıyan tarikatlardan biridir.. Yeniçerilerin tarikatı olmuştur-. Şubesi! 
yoktur.

NAKŞİBENDİLİK : Kurucusu Hoca Mehmet Bahaettlndlr. İ âl 8 de 
Buharada doğmuş ve 1388 de ölmüştü;. Kurduğu tarikat Türkl.er arasında 
çok yayılmıştır..Kolları : İhrariyye/ Naciyye, .Kgsgniyye, Müçeddöcliyye, 
Muradiyye, Mazhariyye, Melamiyye, Nuriyye, Camiyye, Halidiyyedir,

BALVETİLİK : Kurucu Ömer Ekmellettindlr. Türkler-argşında en çok 
.yayılan tarikatlarden biri de budur. ŞubeleriiGülşeniyye, Merdasiyye, 
Sümbüliyye, Şabaniyye, Şemsiyye, Ahmediyye, Cemaliye, Teçşİyye';. 
AsaTıyyedır.

BAYRAMİYYE : Kurucusu Anka'ralı Hacı Bayramdır; .1332- d.e ölmüştür. 
Taraftarı çok olan tarikatlardan biridir. Kolları : Metamiye, Hamzaviyye, 
Şemsiyye, Tennuriyye, Himmetiyye, İseviyye ve Celvetiyyedir. .

ZEYNİYYE : Kurucusu Zeynettin.Ebubekirdir» Koharı yoktur.
GÜLŞENİYYE : Kurucusu İbrahim'Gülşenİdir. Azerbaycanda doğmuş 

ve T 533 de Mısır da ölmüştür, yavuz Sultan Selim Misir rald.ığı vakit bu 
Şeyhin ziyaretine gitmiştir. Kanuni Sultan Süleyman da Ibstanbul a 
getirerek büyük saygı' göstermiştir.. Birçok, eserleri ve Mevlananın 
Mesnevisine nazire olarak Manevi adlı 40 bin beyittik bir-kitqbı Vardır; 
tarikatının iki kolu vardın Sezaiyye ve Hdletiyyedir.

SÜMBÜLİYYE : Kurucusu ^/lerzifonlü Sümbül Sinan Yusuftur. İ529 de ölen 
Sümbülün tarikatının hiçbir şubesi yoktur . .

AHMEDİYYE : Künucusu Saruhanlı Şeyh Ahmet Şemseddındif Buna- 
-Yiğitbaşı Efendi de derler. Kolları r.Sinaniyye, Uşakiyye,'.Rqmgzaniyye,. 

Cerrahlyye, Mısrlyyeve Bahuriyedir,.
ŞABANİYYE : Kurucusu Şeyh Şaban Kastamonuludur.. 1569 de 

ölmüştür. Tarikatın Karabaşiyye,.Ndsuhiyye, Çerkeşlyye, ve Bikriyye adli 
I şubeleri vardır. r

UŞAKİYYE : Kurucusu Buharalı Hüsamettindir. Musluhiyye, Cahidjyye, 
Cemgliyye ve Salahiyye adlı kolları vardır.

CELVETİYYE : Kurucusu Şeyh İbrahim Zahittir. Tarikatı geliştirenler 
Yayanll Şeyh Mehmet Llftade ile ÜsküdarlıAzIz Mahmut Hüdayidir. 17 inci 
yüzyılda kurulmuştur. Selamiyye, Hakklyye ve Haşimiyye adlı kollap 
vardır.

MISRİYYE : Kurucusu Mısırlı Şeyh Mehmet Niyazidlr.
CERRAHİYYE : Yaygın ,bir tarikat olmgsın'a rağmen kurucüsu belli 

değildir
BİKRİYYE . : Kurucusu Seyyit. Mustafa'dır., Halvetîllği Arabistanda 

yaymaya çıkmış, sonra da: bu tarikatı kurmuştur. Tarikatın Hanefiyye, 
Semanlyye, Derdİriyye,Ezheriyye gibi daha sekiz kolu vardır. ■

HALİDİYYE : Kurucusu Şeyh Zlydöttln Hatiftir. 1826 da Şam da ölmüştür. 
Şubeleri yoktur.

Bursa ili, Gemlik ilçesi, Kocaçukur mevkiinde 
gerçekleştireceğimiz “Kimyasal Depolama Tesisi” 
ile ilgili olarak “ÇED Yönetmeliği”nin 15. maddesi 

uyarınca, halkımızı yatırım konusunda bilgilendirilmek, 
görüş ve önerilerini almak üzere

' ? Ocak 1997 -Perşembe günü-, saat 14.oo’de 
Engürücük Köyü Kahvehanesi, Gemlik-Bursa adresinde 
“ÇED Sürecine Halkın Katılımı Toplantısı” yapılacaktır.

Halkımıza saygıyla duyurulur.

GEMPORT Gemlik Liman ve Depolama İşi. A.Ş.

RAY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİNDEN 
DUYURU

Ağah İş Ham kat .5 .No. 31. Bursa adresinde bulunan ve bu yerde ticari 
faaliyet gösteren ALİ GÜNENME tesçil-tarihinden itibaren, Yangın, Nakliyat, 
(Tekne'hariç), kaza branşlarında : .' . . ..

Sigorta tekliflerini şirketin bildireceği sigorta . azami kd'bül hadleri 
tablosunda yazılı miktarlar dahilinde almaya ve mer'i\tqrif hükümlerini 
uygun fiyat ve şartlarla poliçeleri ve gereken hallerde zelilnâmelerini tanzim 
etmeye, şirketin bildireceği esaslar dahilinde süreleri dolan poliçeleri 
yenilenmek üzere tesçilnamelerini yapmağa ve sigorta ettirenlere verme® 
poliçe bedellerini tahsile ve tahakkuk edecek ücret iadelerini hal 
sahiplerine tediyeye, Mühendislik, Tekne, Zirai, Hastalık ye Hayat 
branşlarında:

Sigorta tekliflerini düzenleyerek şirkete göndermeye, Hayat sigortalarında* 
sağlık.muayenelerini yaptırmaya; Şirketin kabul ederek tanzim edeceğimi 
kendisine göndereeği poliçeleri sigorta ettirenlere vermeye, Hayat, 
Mühendislik, Tekne, Ziraat ve Hastalık sigorta poliçesi primlerini tahsile ve 
şirketçe tahhakkuk ettirilecek ücret iadelerini hâk sahiplerine tediyeye,

Hasar İşlerinde :
Sigorta ettirenler tarafından-vaki olacak hasar ihbarlarını şirkete derip 

intikale, hasarın şirketçe tayin edilecek eksperlere, tespit ettirilmesi içju 
gereken her türlü yardımda bulunmaya ve zarar miktarının artmasını.önleyiG|| 
her tedbirleri almaya BURSA da şirketimizin SÖZLEŞME YAPMA VE PRII 
TAHSİLİNE YETKİLİ acentesi olarak tayin ettik.

RAY SİGORTA A.Ş.

ADRES:
RAY SİGORTA A.Ş.
Meşrûtiyet Cad. No. : 176 Şişhane /İSTANBUL

İLAN i
GEMLİK CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ OKUL VE 

ÖĞRENCİLERİNİ KORUMA DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDA!

Gemlik Celal Boyar Anadolu Lisesi Okul ve Öğrencilerini-^Korumi 
Derneğinin 01.12.1996 tarihinde yapılan olağan Genel kurulunda.. 
Dernek Tüzüğünün 1. maddesinde yapılan Tüzük Değişikliği yen: 
şekliyle aşağıya çıkarılmıştır .

Madde 1
Derneğin Adı (Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi Okul vel 

Öğrencilerini Koruma Derneği) dir
■ Merkezi Gemlik'tir. Şubesi yoktur.

Dernek Yönetim Kurulu 1

r f 
I birir 
İ96C 

narr 
prr 
hizm
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■BBM ç*Y Bahçesi
Düğün, nişan ve özel günleriniz 

için rezervasyonlarımız 
devam ediyor

AH?Ar ifVUAAMA VC HAPI SANAVI
Müteahhit- Kooperatif ve şahıs inşaatlarında I 

hazırkapı uygun fiyat, ödeme kolaylığı ihtiyaç] 
sahipleri mağazamıza uğrayınız Çeşitlerimizi I 

görünüz.
FARUK HELVACI

Hamidiye Mah İstiklal Cad. Kaya Apt. Altı No : 113/D 41 Tel: (0.224) 514 21 83 Fax : (0.224) 514 42 92 GEMLİK]
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Belediye GEMPORT’tan elini çekmeli

Tevflk SOLAKSUBAŞI
Milletlerarası Ticaret Odası 

Yönetim Kurulu Üyesi
Türkiye büyük bir özelleştirme devrine gir

miştir. Bu hareket dünyada özelleştirmeye 
karşı olan ve onun en şiddetli taraftarı bulu - 
nan rejimler yıkılmış ve dünyada özelleştir me 
yarışı başlamıştır .

Bu istikametteki çalışmalar, Türk ekonomi
sine çoktan faydalı olmaya başlamış ve 
daha da artan bir ölçüde özelleştirme 
hareketleri hızlandırılmıştır.

Bu ortam içinde artık, Gemlik Belediyesinin 
de %13.6 oranında hissesi bulunduğu GEM- 
PORT Liman Tesislerinden elini çekme zamanı 
gelmiştir.Ortaklığın başlangıcında Gemlik 
Belediyesinin %25 olan hissesi, birinci sermaye 
arttırımında % 13.6 düşmüş ve yatırımlarla 
(Parmak İskele gibi) bu hisseler çok küçük nis- 
betlere inme temayülüne girmiştir.

Gemlik Belediyesi işin başından beri 
BİSAŞ'a çok kolaylık göstermiş ve daha 
uygun teklifler bulunmasına karşın, ortaklığı 
BİSAŞ'la kurmuştur.

Gemlik Belediyesi de özelleştirmeden 
sonra her türlü kolaylığı GEMPORT'a göster 
meye devam etmesi gereklidir..

Ancak, Türkiyenin en mümtaz sanayicile 
rimizden olan Sayın Muammer Ağım Bey de 
Belediyemizin içinde bulunduğu sıkışıklığı 
düşünerek (ki benim şahsen bundan hiç 
endişem yok) özelleştirme hareketinde 
yardımcı olması ve Gemlik Belediyesine 
gereken kolaylığı göstermesi beklenilmekte
dir.

Belediyemizden şehir içinde halkın bek
lediği (Garaj, otopark, kamulaştırma gibi..) 
çok işler vardır. Şu anda Gemlik Belediyesinin 
başında bir inşaat mühendisi bulunuyor. Bu 
denklemin çözülmesi de onun en büyük 
görevlerinden biridir. Özelleştirilmenin çözürm 
lenmesinde değişik metodlar vardır. Bu konu
da istifade edilecek devlet katında değerli 
danışmanlar bulunabilinir.

Diğer taraftan. Belediye Meclisimizde tem
sil edilen bütün partilerimiz, özelleştirmeye 
taraftar olduğuna göre. Belediye Meclis 
gruplarında bu konuyu süratle ele alarak 
belediye hisselerinin özelleştirilmesi kararının 
bir an önce alınması yönünde çalışmak en 
tabii görevleri arasındadır.

Partilerimiz inşallah bu sefer Gemlik'in üçte 
birinin Yalova'ya verilmesinde gösterdikleri 
gecikmeyi göstermez, aksine enerjik davra
narak, özelleştirmeyi destekler ve bu suretle 
hemşehrilerimizin! beklediği mühim belediye, 
hizmetlerinin yapılmasına yardımcı olurlar.

ANADOLU SİGORTA A.Ş.

ANAHTAR TESLİMİ KASKO’DAN 
YARARLANIN

- Evrak takibi yok
- Para ödeme yok
- Yüzde yüz hasar ödeme
- Anlaşmalı oto servisimize 
başvurmanız yeterli
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TĞLEFOnbnUZ YETERLİ 

NUMAN SİGORTA LTD. ŞTİ. 
kurnan Dursun 
TAM YETKİLİ ACENTA

TEL.J0(224) 513 02 34 FAX : 514 11 48 
Çarşı Meydanı Akıt İş Merkezi

Kat: 1 No : 4 GEMLİK

Devlet Has. 5139200
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YARI YARI CİDDİ

BİR DİN ADAMI
Son günlerde, tarikat mensuplan 

arasında yaşanan olaylar, ülke 
gündemine oturdu.

Tüm televizyon kanallarında, 
tarikat mensuplarının açıkla
malarını, İtiraflarını ve ayinlerini ilgi 
ile İzliyoruz.

Bu arada, aklımıza "Allah ile Kul 
arasına hiç kimse giremez" sözü 
geliyor.

Ve.. Buna rağmen, tarikat ade
dinin sayılamayacak kadar çok 
olduğu, gerçeğini de görüyoruz.

İlahiyat Fakültesi Dekanı, Prof. Dr.
Yaşar Nuri Öztürk beyi tanırsınız.

Geçen gün, bir televizyon prog 
ramında, başı örtülü bir bayan, 
"daha geniş dini bilgi almak için, 
'tarikata girmem’ öneriliyor" dedi.

Ve.. Değerli hocamızın görüşünü 
sordu.

Hoca’nın verdiği örnek çok 
anlamlıydı.

-"Kanarya Sevenler Derneğine, 
üye olmayanları, kuş düşmanı, ilan 
edebilirmisiniz?" diye cevap verdi, 
değerli Hocamız.

Ne kadar demokratik, uzlaştırıcı 
ve birleştirici bir cevap değil mi?

Yine bir Bayan, “Nafile namazlar
la birlikte, günde ‘10 vakit’ namaz 
kıldığını söyledi.

Ve.. Başka ne gibi ibadetler, 
yapabileceğini sordu.

Sayın Yaşar Nuri Öztürk Hocanın, 
cevabına bakın.

-"Yolda giderken, bir pisliği temiz 
lemekte, ibadettir."

-"Karşılaştığın bir kişiye, 
tebessüm etmek te, bir ibadettir."

Bu iki örnekte, çağdaş yaşamın 
izlerini, görebiliyoruz.

Hem dine itaat var, hem çevre 
temizliği var, hem de insan ilişkileri 
var.

Yeni nesli, dine yakınlaştırmak 
için, bu tür hocalar ve bu tür örnek
ler, gereklidir.

Değil mi, değerli okuyucular!

EN UYGUN YER
Temel oğlu ile birlikte televiz 
yonun karşısına oturmuş, 
haberleri dinliyordu.
Bir ara spiker bir geminin 
karaya oturduğunu söyleyince, 
küçük oğlan, babasına dönerek 
sordu.
-"Papa, gemi neden karaya otl- 
rayu?
Temel "Allah, Allah!” gibilerden 
başını sallar ve cevabı 
yapıştırır.
-"Koskoca geminun, sandal 
yeye oturacak hali yoktur ya 
uşağum."
Ne sağlam bir gemiymişiz.
Politikacılar bir tarafından, 
bürokratlar diğer taraftan, çe 
kiştirip duruyorlar.
Ama maaşallah, karaya oturmu 
yoruz.
Bu arada, komşu ülkelerin ve 
bazı büyük devletlerin de, 
gayretlerini unutmamak lazım. 
Ama.. Bu sıkıntılı dönemi, fazla 
uzatmamak gerekiyor.
Uzlaşmanın, kenetlenmenin, 
hoşgörünün tam zamanı.

Sözlü - Yorum

Siz zamanı değil, 
Zaman sizi harcar. 

“FOWLER”

Tüm politik yaşamını, konuşarak 
ve sadece eleştirerek geçiren 
politikacılar, zaman içersinde 
harcanacaklardır.
Halk, m'edyanında desteği ile, 
artık bilinçlenmiştir.
Artık laf yerine, hizmet istemek
tedir.

UÇUK SÖZLER
O KADAR; cimriydi ki, günahını 

bile vermiyordu.

Erol günç/ıy

ÜNLÜ BİR KAHİN
Nostradamus (1503-1566) yılları 
arasında yaşayan, bir kahin, bir tıp 
doktoru ve bir yazardır.
Olağanüstü kehanetleri ile ün kazan
mıştır.
Kehanetleri arasında 1999 yılında, 
büyük bir "dehşet kralının” dünyayı 
sarsacağı ve 1997 yılında Türk-Yunan 
çatışması olacağı da, yer alıyor.
Bu satırları okuyunca “hadi canım 
sende" diyebilirsiniz.
Ama sizi çok şaşırtacak, iki kehaneti 
bir görelim.
-Birinci kehanet ile ilgili “dörtlük” 
şöyle:

“İran iyi bilir yağmuru açlığı, sonsuz 
savaşları,

Aşırı dincilik, hükümdarı yerinden 
edecek,

Fransa’da başlayan, orada son 
bulacak,

Kader dokunduğunu başa geçire
cek”.
Tam “beşyüz yıl” önce, şah’ın 
devrileceği, Humeyni’nin Fransa’dan 
gelip başa geçeceği ve din devleti 
İaırulacagı nasıl bilinmiş.
-Hayret birşey! Gelelim ikinci örneğe.

“Kötü ünlü ve iğrenç bir adam 
olan,

Irak Zorbası, hızla davranacak.
Babil’in Büyük Fahişesine, inanacak 

hepsi.
Ülke, kapkaranlık bir yüzle, 

dehşete^bürünecek.”
Kuveyt’teki Körfez Savaşını, bir hatır
layın.
Televizyonları günlerce dolduran, 
kara gökleri ve petrolden kapkara 
olmuş, çölleri gözünüzün önünden 
geçirin.
Ünlü kahinin, ne denli isabetli 
kehanetleri olduğu, anlaşılmaktadır. 
Şimdi gelelim, bu günlere.
Son günlerde, Kıbrıs konusnda, sıcak 
günler yaşıyoruz.
Büyük devletler, sanki
Nostradamus’un kehanetlerini 
gerçekleştirmek için, çaba sarfedi 
yorlar.
Acaba, Nostradamus’un bu kehanet
leri, büyük devletlerin “dış politika 
senaryolarına mı” dönüştürülüyor.
Orasına, sizler karar verin artık!

Sınav kaygısı hasta ediyor
Bir öğretim kurumana gire

bilmek amacıyla sınavlara hazır
lanan öğrencilerde, kaygıdan 
kaynaklanan psikolojik sorunlara 
sıkça rastlanıyor. Anne ve 
babalara çocuklarına ders çalış- 
malah kL.’Usunda yüklen
memeleri öne .iliyor.

Psikolojik £.tunlar özellikle 
ilkokul 4. ve 5. sınıflarda yaygın

görülüyor ve sınav günü yak
laştıkça daha sık görülüyor.

Okulla birlikte, dershanelere 
giden ya da özel ders aldırılan 
ilkokul öğlencileri, yoğun ve ge ril- 
imli bir ortama sürükleniyorlar. 
Heyecan ve kaygı, dershanel
erde yapılan deneme sınavlarıyla 
da sürekli gündemde tutuluyor. 
Saç dökülmesi, karın ağrısı, bulan

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

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

ULAŞIM
Uludağ Turizm 5131212
Aydın Turizm 5132077

Hastaneler

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

5131274
5131900
5131286
513.1174

Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Sû İşletmesi 
İtfaiye

5132432 
5134521-122
5134521-115

Halk Eğt. Mrk. 5131846 5132325
Halk Kütüp. 5131353 Muhasebe M. 5134521-182
As. Şb. 5131057 Yazı İş. M d. 5134521-1 İl
Karayolları 5131308 Su. Arıza Yalnız 185
Liman Bşk. 5131133 TÜP DAĞITICILARI
Mal Md. 5131095 Aygaz 513 12 95
Nüfus Md. 5133742 Özgaz 514 17 00Özel id. Md. 5131507 Tekgaz 513 1637
Tapu Sic. Md. 5131414 Ocakgaz 513 1637
Müftülük 5131364 Ergaz 513 88 43
Gümrük Md. 5131411-5130024 İpragaz 513 22 59
Tekel Md. 5131042 Habaşgaz 513 45 46
Ver. Da. Md. 5132360 Likit gaz 514 28 4'1
ilçe Tar. Md. 5131186 Yeni Likltgaz 513 65 00
İlçe Seç. Md. 5134994 Alevgaz 513 40 95

Gemi Saatleri
Yalova -Sirkeci (İşgünleri) Gemlik'te

tı, kusma, uyku bozuklukları, tik ve 
yersiz saplantılar gibi şikayetlerle 
meydana çıkıyor. Ve bu 
şikayetlerle doktora götürülen 
çocukların sayısı, her yıl artış gös - 
teriyor.

Anne ve babalar sofrada bile 
sınav ya da dershane konusunu 
tartışıyor. Çocuklar, okulda müzik 
dersine ayrılan saatte, matematik 

dersi gördüklerini söylüy
or. Çoğu okulda beden 
eğitimi resim, müzik gibi 
rahatlatıcı derslere 
önem vermiyor.

Okulda ya da evde 
sadece başarı ödül
lendiriliyor. Çocukların 
sosyal alanlardaki 
başarıları dikkate alınmı 
yor. Ders harici bir uğraş
ta bulunan öğrenci, 
(önce derslerine çalış) 
diye azarlanıyor. Bütün 
bunlar öğrencide, 
psikolojik sorunlar 
yaratıyor.

Yalnızca ders çalış
maya ve başarmaya 
koşullandırılan öğrenci
lerin bazı insani değerler
den de yoksun olarak 
yetiştiklerine de dikkati 
çeken yetkililer; “Bir - iki 
satır fazla okusun diye, 
çocuklarına yemeği bile 
kendileri yediren anne 
ve babalar var. Anne ve 
babalar çocuklarına 
ders konusunda fazla 
yüklenmemeli” şeklinde 
konuştular.

05.50 - 13.05 - 1 7.00. nıınİAri <
Tatil Günleri 06.30-13.oo-17.oo sinema günlen .

Deniz Otobüsü
Yalova-Kabataş (İşgünleri) AİLE SİNEMASI 

07.20-09.45-12.40-15.00-17,15-19.30 Bu hafta !
Tatil Günleri 10.20-13.30-16.15-19.00 «tim rilP”

Yalova-Kartal (İş günleri) TIN '
07.30-09.10-Î0.45 ]-e| ■ 513 ]3 29

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

0
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VİDEO ÇEKÎMÎ
DÜĞÜN VE HER TÜRLÜ TOPLANTILARINIZ YARINA AKTAR 

MAK İSTEDİĞİNİZ ANILARINIZ İÇİN VİDEO ÇEKİMİ YAPILIR 
TEL. : 513 17 97 DEN

BURSA 2000 - OLAY VE HABER 
gazetelerine vereceğiniz her türlü 

İLAN VE REKLAMLAR için bizi arayın I

Calal Bayar Anadolu Lisesi kız ve 
erkek voleybolcuları şampiyon

Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi kız 
ve erkek voleybolcuları-on gü'ndür 
süren liseler, arası grup karşılaşmaların
da kırar kırana gqçen karşılaşmalar 
sonucu şampiyon oldular.

Rakipleri karşısında hiç yenilgi 
alrpadan^amplyon dian Celel Bayar 
Anadolu Lisesi kız ve erkek voleybolcu

ları, Gemlik'! yarı finalde Bursada temsil1 
edecekler,

Daha önce yapılan ortaokular arql 
karşılaşmada da Celal Bayar Anaddlffl 
Lisesi erkek volaybol fakımı Gemili 
temsllen Bursadaki yarışmalara katılmış® 
ve Bursa üçüncüsü olmuştu. I

BİR TELEFONUNUZ YETERLİ

kÖî^Fc^. î|eİCLAA
Gazhahe Cadde Beceren Apt. Altı

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

YENİ BİR ATILIM DAHA
■

w
Eleman Araniyor

Muhasebe bürosunda çalışacak; tercihen Meslek Yüksek Okulu 
mezunu, deneyimli muhasebeci aranıyor.

Tel: 513 57 92

KORJEZ OJSE'l
20 DAKİKADA BİLGİSAYAR SİSTEMLİ ACELE]

KAŞE VE MUHUR YAPILIR

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

Tel: 513 17 97

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

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

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

KÖK? EZ OJSE^C
Matbaacılık-Yay incilik- Reklamcılık ve Tanıtım Hizmetleri

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

"Zengin çeşitlerimizi ve farkımızı görün"

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

Serbest Meslek Makbuzu-Kartviziit-EI İlanı-
KÖRFEZ OFSET VE GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ BİR KADRİ GÜLER KÜRULUŞUDUR

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

Tel : 513 17 97 Fax : 513 35 95 Â



| 1996/97 kampanyasında üreticiden 2 bin 500 ton zeytin alındı

Marmara Bit Kooperatifi

■ 00 _________

KÖRFEZ OFSET
KAŞEDE VE MÜHÜRDE BEKLEME YOK 

Yanm saat İçinde 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

Atatürkçü Düşünce Derneği 
katillerinin bulunmasını istedi

Uğur Mumcu anıldı

zeytin kampanyasını kapattı
t- 72 Nolu Marmara Birlik Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi 1996/1997 alım kampanyasını kapattı. 
Kampanya süresince ortaklardan 2 bin 500 ton 
(zeytin alındı. Bu zeytinlere karşılık ortaklarına 550 mil
yar lira ödenecek olan Marmara birlik bugüne kadar
25 milyar liralık ödemede bulundu.

Kalan 25 milyar liranın bayram öncesi kaynak 
bulunduğu takdirde ödeneceğini söyleyen 
Kooperatif ilgilileri, Ankara'da yapılan temaslar 
sonucu ödemenin yapılacağrsözünün alındığını 
bildirdiler. Haberi sayfa 3'te

24 Ocak 1993 günü 
evinden çıkıp özel 
arabasına bindiği sırada 
aracına yerleştirilen bir 
patlayıcı ile suikast sonu
cu öldürülen araştırmacı 
gazeteci Uğur Mumcu, 
ölümünün 4. yıl 
dönümünde tüm yurtta 
olduğu gibi ilçemizde de 
saygıyla anıldı.

Atatürkçü Düşünce 
Derneği .Gemlik Şubesi 
yöneticeleri tarafından 
geçtiğimiz hafta cuma 
günü saat 11.oo de 
Atatürk Anıtına çelenk 
kondu. Daha sonra saygı 
duruşunda bulunularak 
Uğur Mumcu anıldı.

Haberi Sayfa 3'te

DYP İlçe Başkanı Yıldırım, 1996 ve 1997 yılı çalışmalarınt anlattı

DYP’de basın toplantısı
Doğru Yol Partisi İlçe, Başkanı 

Yüksel Yıldırım, parti binasında 
düzenlediği basın toplantısında 
stad tribünleri için 10 milyar lira 
küçük Kumla sahası içinse 3.5 mil’- 
jyar lira ödeneğin gönderilmesi

için söz aldıklarını söyledi.
Yıldırım,ÇeVre yolu Ve Daniş 

Ekim Öğretmenevine de ödenök 
ayrıldığını, ödeneklerin yakında 
gönderileceğini söyledi.

Haberi Sayfa 3’te

Zeytin 
karakoşnili 
ile kış 
mücadelesi 
başladı

Zeytin ağaçlarının; 
amansız zararlısı Karakoşnil 
ile kış mücadelesinin 
başladığı, üreticilerin zarar
lıya karşı yağlı zehirli 
ilaçların kullanmaları isten
di.

Haberi sayfa 3’te

Şükrü Şenol İlköğretim oku
lunda tören düzenlendi.

Yarıyıl tatili başladı

HAFTAYA BAKIŞ

O Kadri GÜLER

Ticaret 
Borsası’ndan 
iftar yemeği
Gemlik Ticaret Borsası 
geleneksel ramazan iftar

1996/997 eğitim ve 
öğretim yılının birinci 
yarısı, ilk ve orta dere
celi okullarda sona erdi.

Yarıyıl tatili nedeniyle 
geçtiğimiz hafta cuma 
günü Şükrü Şenol 
İlköğretim Okulunda bir 
tören düzenlendi.

Törene İlçe Milli 
Eğitim, müdürü Erol 
Ateşli katıldı. Ateşli, 
öğrencilerden tatilde 
dinlenmelerini istedi.

. Karnede notu bir 
olan öğrencinin ikinci 
yarıda 2 almasıyla 
sınıfını geçeceğini hatır
latarak, çalışmalarını 
istedi.

Öğlencilere «Sizi çok- 
seviyoruz» diyen Ateşli, 
takdirname alan 
başarılı öğrencilere bel
gelerini verdi.

Öğrenciler 23 gün 
tatil yapacak.

Haberi sayfa 3 'te

Dini kitap fuarları devam ediyor
Ramazan1 ayının hafta süreyle galeride

Hoş geldin tatil
Türkiye tatil cenneti bir ülke...
12 Eylül yönetimi İşçi bayramını, 27 Mayıs’ı kaldırarak, tatil 

cenneti olan ülkemizdeki tatilleri azatmaya çalıştı. .
Ancak tatiller yine azalmadı.
Takvimlerde tatilleri saydığımızda, karşımıza üç rakamlı 

sayılar çıkacağını görürsünüz.
Bu yıl Sayın Erbakan Hoca ile Çiller Hanımın kurduğu koa 

lisyon hükümeti.halka şirin görünmek için tatilleri uzatıyorlar.
Yılbaşını Hıristiyanların adeti diyen RP’liler, ne yaptılar?
Yılbaşı tatilini 9 güne çıkardılar.

.Ya şimdiki sömestre tatiline ne diyeceksiniz.
ı Yıllardır 15 gün süren yarıdönem karne tatili, bu yıl REFAH

YOL hükümeti sayesinde 23 gün olarak yaşanacak.
Çocuklar yaşadılar.
Tatilin içinde geçen Ramazan Bayramı 11 Şubat Salı günü 

bitiyor. Okullar ise beş gün sonra açılıyor.
Hangi ülkede böyle tatil cenneti var.
Büyüklerimiz sağolsunlar, varolsunlar.
Tatillerin uzaması iş yaşamını ekonomik yaşamı olumsuz 

etkiliyor.
Çalışanların moral etkisi iş yaşamında verimi düşürüyor.
Yönetinler buna dikkat ediyorlar mı?

. Sanmıyorum.

Değerli araştırmacı -gazeteci Uğur Mumcu’nun katledilişinin 
ardından 4 yıl geçti. ■ ■

Mumcu suikastı sırasında iktidarda bulunan siyasiler, katil
lerin bulunması için “Namus Borcu" sözü vermişlerdi.

Oysa aradan geçen bunca yıldan sonra, ne katiller bulundu, 
ne de namus sözü yerine getirildi.

Ama bir gerçek ortaya çıktı. Susurluk gerçeği.
(Susurluk olayı tüm çıplaklığı ile çözüldüğünde, birçok faili 

meçhulün de çözüme kavuşacağım kamu vicdanı biliyor..
Devlet nedense yıllardır adından sıkça sözedilen bu, çeteyi 

l ortaya çıkarmaya yanaşmıyor.
Türkiye gerçek bir demokrasiye ve barışa kavuşacaksa 

Susurluk olayının üzeri örtülmeyerek sonuçlandırılmalıdır.
Mumcuların, Emeçlerin, İpekçilerin, Aksoyların katillerini 

başka kaynaklarda aramaya gerek yok.. Suçlu ortadadır ve halk 
bağırıyor, “Ey suçlu ayağa Kalk/

Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı geçtiğimiz 
hafta ilçe sorunlarını 
görüşmek için gittiği 
başkentten döndü.

Geçtiğimiz hafta
perşembe günü
Ankaraya giden Avcı iki 
gün Ankargdaki bakanlık
larda yarım kalan işlerle 
İlgili girişimlerini sürdürdü.

Gemlikih Manastır mın- 
tıkasının kanalizasyon 
sorununu çözmek için 
sağlanacak finansmanın 
temini için çalmadık kapı 
ÖMİhnayan Başkan Avcı, 
verilen sözlere karşın 
gerekli ödeneklerin çık
mamasından yakınıyor.

yemeklerinin bir yenisini 
dün akşam verdi.
Sönmez Plaza "4 ler Bili 
Lokantası"nda verilen 
yemeğe Kaymakam Orhan 
Işın .Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı ile Borsa 
yönetici ve üyeleri 
katıldılar.

Haberi sayfa ‘te

başlamasıyla birlikte, 
Belediye , Sanat 
Galerisinde Dini Kitap 
Fuarları ard arda devam 
ediyor.

Geçtiğimiz hafta 
çeşitli yayınevlerince 
basılan dini kitaplar, bir

indirimli olarak satışa 
sunulurken, bu hafta da 
Ensar Vakfı tarafından 
yeni bir dini kitap fuarı 
açıldı.

Fuar bir hafta süreyle 
izlenim ve satışa açık 
tutulacak.

IÇGD ödülleri dağıtıldı.

Yılmaz Akkıhç
2. Sayfada 
“Mumcu’yu Anarken" 
Necati Kartal
2. Sayfada 
"Araştırmacı 
Gazetecilik Üzerine Bir 
Ödül”
Erol Gürçdy 5. Sayfada 
“Yarı Şaka-Yarı Ciddi” 
köşesinde

“Gemlik Geleceğini 
Denizde Arıyor” 
araştırması ödül 
getirdi

Genel Merkezi Ankara'da 
bulunan Çağdaş Gazeteciler 
Derneğl'nln 1996 yılı, “Yılın 
Gazetecileri” belli oldu.

Olay Gazetesinde Hülya 
Güven ve Özcan Yazıcı 
gazetelerinde yaptıkları 
"İlçelerde Değişim
Rüzgarları" yazı dizisiyle 
Çağdaş Gazeteciler
Derneğl'nln “İnceleme- 
Araştırrha" dalında birincilik 
ödülüne layık görüldüler.

Güven ve Yazıcı bu yazı 
dizisinde Gemlik'le İlgili 
"Gemlik Geleceğini Denizde 
Arıyor" başlığyla ilçe sorun
larına değnmlş ve Gemlik’in 
geleceğinin denize bağlı 
olduğunu vurgulamışlardı.

KAYIRDILAR AĞIM I 
YEDİRDİLER BAĞIMI 
VERSİNMİŞ BİR SALKIM ÜZÜM 
OLACAK İŞ Mİ; İKİ GÖZÜM 

ADAM KAÇIN KUR ASI 
EŞEK YÜKÜ PARASI 
VERİR Mİ PAY’A PARA 
ARTIRIR SERMAYEYİ ARA, ARA 
EDER YÜZDE ONÜÇÜ, HİÇ 
DER, HİÇE DEĞER BİÇ.. 
HİÇİN DEĞERİ BİR BARDAK SU 
YUDUM, YUDUM, İÇ... 
İÇENİN BOĞAZI, ŞİŞER. 
İÇİRENİN MİDESİ .v 

inan
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B||jy> Yılmaz AKKILIÇ
yazı CjoKutn

Necati Kartal

ARAŞTIRMACI GAZETECİLİK ÜZERİNE

•Mumcu’yu anarken
Uğur Mumcu vahşice katledileli 

dört yıl oldu. Bırakınız kaatil veya 
kaatillerinin yakalanmasını bir yana, * 
henüz olayın niteliği bile aydınlana
bilmiş değil.

Gerçekler, yoğun bir "sis 
tabakası"nın arkasında gizlenmeye 
çalışılıyor...

Salı gecesi, Show TV'de Can 
Dündar'ın hazırlayıp sunduğu “40 
Dakika" adlı programa konuk olan 
değerli hukukçu ve araştırmacı 
yazar Emin Değer anlatıyordu:

Eylül 1993'te Emniyet Genel 
Müdürü Mehmet Ağar, Güldal 
Mumcu'yu ziyarete gelmiş. 
Görüşme sırasında bir ara ağzından 
şöyle bir tümce kaçırmış:

“Bu olayda sanki tuğlalar üst üste 
konularak bir duvar örülmüş. Alttan 
birin çekseniz, duvar yıkılacak."

Güldal Mumcu, "Öyleyse çekin” 
demiş.

Ağar'dan yanıt:
"Yapamam!”
Güldal.Mumcu şaşkın, ısrar edi 

yor. Ağar'ın yanıtı yine aynı:
"Yapamam!"
Tepki gösteriyor Güldal Mumcu: 
"Öyleyse görevden çekilin!" 
Ağar'ın bu öneriye yanıtı daha 

da ilginç:
“Onu da yapamam!"
Güldal,Mumcu şöyle bir bakıyor 

Türkiye Cumhuriyeti Emniyet 
Müdürünün yüzüne ve son szünü 
söylüyor:

"Öyleyse bir gün duvar sizin 
üzerinize çöker..."

Nitekim öyle oldu, yaklaşık üç yıl 
sonra "duvar" Mehmet Ağar'ın, üzer
ine çöktü. Şimdilerde şöyle diyormuş 
hazret:

"Bana haksızlık etmeyin, ne ydp-, 
tıysam 'devlet' ve 'millet' için yap
tım!"

Ağar belki de içten. Gerçekten 
de "kutsal devlet" (!) aşkıyla göz 
yumdu veya karar verdi birtakım 
ağr suçların işlenmesine. İyi de, bu 
"kutsal devlet” kavramını kim veya 
kimler tanımlayıp çerçeveliyor?

Abdullah Çatlı'ları, Haluk 
Kırcı'ları, Drej Ali'leri, İsa 
Armağan'ları ve öteki mafyalaşmış 
ültücü takımını, "kutsal devlet" 
adına hangi odaklar yönetiyor yer 
altında? v

Örneğin 3 Temmuz 1979'da 
katledilen Mehmet Cengiz Göral'la 
24 Ocak 1993'te bombalanan Uğur 
Mumcu, hangi "kutsal devlet" 
inancının kurbanı seçildiler? 
Jandarma Genel Komitanı 
Orgeneral Eşref Bitlis vatan haini" 
miydi?

Kim veya kimler, hangi ölçütlere 
göre karar verdiler bu insanların 
“vatansever” olup olmadığına?

Bakıyorsunuz bir sünnet davetiye
si: Türkiye Cümhuriyeti'ni “terör” 
belasına karşı korumaktan sorumlu 

GEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete 

• Yıl : 24 SAYI: 1151
Fiyatı :20.000 TL.

||||lhlbl ve Sorumlu Müdürü : KADRİ GÜLER 

^W^netim Merkezi: Gazhane Cad. No.51/A 
g Tel: 513 17 97 GEMLİK

Basıldığı yer: KÖRFEZ OFSET
Matbaacılık -Yayıncılık - Reklamcılık Tesisi

Gazhane Cad. No.: 51/A GEMLİK

Özel Harekat Dairesi'nin başı, 
yakalamakla görevli olduğu firariyle 
birlikte, sonradan yasa dışı işlerde 
parmak izleri bulunacak iki "özel 
tlmci"nin çocuklarının “kirve"sil

Ve fotoğraflar: O daire başkanı, o 
firari ve çeşitli ağır suçlara karıştıkları 
iddiasıyla tutuklanan üç ünlü "koru
ma" karşılıklı göbek atmakta!

TV'lerde bir "Yeşil" salgını var. Bu 
kişiyi yakından tanıdığ söylenen ve 
adını kullanarak bankadan 10 mil 
yon dolar çektiğ iddia edilen Bursa 
Emniyet Müdürü Ahmet Demir sus 
pus, sorulara yanıt vermiyor. Belki de 
bu "ketumiyet"i dolayısıyla dokunul
maz!

Ve de Başbakan, "Teftiş Kurulu 
Raporu"na karşın hala “soruşturma" 
açılması için emir vermiş değil...

Türkiye'de binin üstünde "faili 
meçhul" cinayet işlenmiş. Öyle 
anlaşılıyor ki, bu cinayetlerin "saik"! 
devletin ve milletin yüksek çıkarları!

Yani Türkiye'de birtakım hasta 
ruhlu, insanlar, kendilerini- "devlet 
yerine" koyup, “devlet adına" 
cinayet işliyor, işletiyor. Uğur 
Mumcu'nuh da böyle bir aŞağılık 
zihniyetin kurbanı olma olasılığı yük
sek!

Ama kaatiller giderek “Dr. 
Frankeştayn’ın canavarı" gibi dene
timden çıkmış, “mafya"laşarak 
"uyuşturucu" ve "kumar" sektörünü 
ele geçirme savaşımı ver mekte...

Olay bu!
İşe .bakın ki Türkiye 

Cumhuriyeti'nin' Emniyet Genel 
Müdürü, öldürülenin eşine çaresizlik 
içinde “Yapamam” diye boyun 
büküyor; DGM Savcısı “Siyasetçiler 
isterse cinayet çözülür” diye mırıl
danıyor..,

Ve üç yıl sonra Susurluk'ta kam 
yona çarpan Mercedes o en alttaki 
tuğlayı çekiverince, duvar güm
bürtüyle Ağar'ın üstüne yıkılıyor! -

Ülkü Coşkun'sa, kimbilir nerelerde 
şimdi?..

Türkiye siyasetçileri ve hukukçu
ları, Cumhuriyet'in uluslararası are- 

jıada-eski konumuna kavuşması, 
"işkence” ve “devlet terörü” suçla
malarından arınması için el birliğiyle 
gerekeni yapmak... .

..."Uğur Mumcu cinayeti"ni ve 
“Susurluk olayı"nı mutlaka, ama 
mutlaka aydınlatmak zorundadırlar.

Artık hiçbir mazeretin arkasına 
saklanamazlar!

Bu iki olayın, Türkiye'de “hukuk"u 
ve “siyaset”! yeniden eski saygınlığı
na kavuşturmak ve ülkeyi pislikten 
arındırmak için "son fırsat" olduğu 
kanısındayım.

Evet, son fırsatı
İsmet Paşa'nın dediği gibi:
“Bir memlekette namus erbabı 

laakal namussuzlar kadar cesur 
olmadıkça, o memleket için kurtu- 

| luş yoktur'..."

SATILIK DAİRE 
KÜÇÜK KUMLA DA 

SAHİBİNDEN 
DENİZ GÖRÜR 

BİR ODA, BİR SALON 
650.000.000 TL. 
SATILIK DAİRE

TEL: 513 17 97’ den

BİR ÖDÜL
gazetecilikAraştırmacı

nda yerel bir konu üzerinde 
duıucaktım. Ancak «araştırmacı 
gazetecilik» deyince, akla gelen 
ünlü gazetecilerden Merhum Uğur 
Mumcu'yu unutmamak gerekir.

Uğur Mumcu, bundan dört yıl 
önce 24 Ocak 1993 yılında failleri 
henüz bulunamayan bir suikaste 
kurban gitti.

Cinayetin failleri konusunda çok 
şey söylendi. Hemen hemen hepsi 
süpekülatif kaldı.

İddia sahiplerinin bir kısmı İslam
cı bazı örgütleri, başka bir kısmı 
eroin mafyasını, diğer birileri ise, 
gündemde olan çeşitli çeteleri ve 
nihayet bir bölümü de ClA'yı 
hedef göşterdi.

iki önemli sendryo verdi.
Birincisi: Uğur Mumcu, çetellerin 

çeşitli kurumlarla olan ilişkilerini ve 
eroin trafiğini çözmüştü. Bu neden
le ortadan kaldırıldı.

İkincisi:. CIA, isldmın siyasal 
uyanışını engellemek ve laik kesim 
üzerindeki ölü toprağını silkelemek 
için, Mumcu'yu ortadan kaldır
mıştı.

Kurulan senaryolar doğru ya da 
yanlış. Bu nedenlerle mi, yoksa 
başka bir ilişki ve sonuç için mi 
vuruldu? bilemiyoruz.

Ancak bilinen bir sonuç var. 
Ülkemizde siyasi ya da başka çıkar 
çelişkilerinden kaynaklanarak her 
türden cinayet işlenebiliyor, 
Vurulan bizden değilse, bu mubah 
oluyor! 

Nedense, çelişkilerin
çözümünde bu metodun engel
lenmedi için, toplumun siyasi ve 
sosyal yapılarının büyük bölümün
den bir ciddi tavır yok.

En önemlisi de devletin, bu tip 
cinayetlerin faillerini tespit etme 
konusunda ciddi bir gelişme 
gösterememesidir.

Umarız Türkiye, hem kendi 
toplumuna karşı, hem de dünya 
kamuoyuna karşı, «faili belli 
olmayan cinayetlerin cenneti» 
olmaktan kurtulur. Aksi halde her 
kesimin «meşruiyeti ve hukuku 
kendinden menkul infaz girişim
lerini» engellemek imkansız hale 
gelir.

Bırakın ulusal itibarı, yurt dışına 
mal satabilmek bile imkansız hale 
gelir. Çünkü, «Ülkenin imajı ne ise, 
birey ve firma olarak senin de 
imajın odur.» Bunun böyle 
olmadığını sananlar, yanıyorlar!..

Yerel Gazeteciler:
Hülya Güven ve Ozcan Yazıcı
Yazının girişinde belirttiğim 

üzere, Araştırmacı Gazetecilik 
konusunda geçen hafta BursalI iki 
gazeteciye verilen bir ödülü aktaı-1 
mak istiyordum. Bu ödüle ilişkin 
haber geçen hafta yerel gazete 
lerde yayınlandı.

Haber bizim için iki bakımdan 
önemli.

Haber, «Çağdaş Gazeteciler 
Derneği Genel Merkezi’nin 1996 
yılı, yılın gazetecileri» ödüllerine 
ilişkindi. ÇGD, «yerel gazetecilik 
alanında Araştırma ve İnceleme 
dalındaki ödüllerini Olay 
Gazetesi’nden Hülya Güven ve 
Özçan Yazıcı’ya verilmesini»

KRVIP
Gemlik Nüfus 

Müdürlüğünden 
aldığım nüfus 

cüzdanımı,SSK kartımı 
kaybettim.

Hükümsüzdür.
İRFAN ÖZTÜRK 

uygun buldu. Öpül aldıkları 
inceleme-araştırma yazıları «İlçe 
lerde Değişim Rüzgarları» adlı yazı 
dizisi.

Bu gelişme bizim için neden iki 
bakımdan önemli? Çünkü:"

Birincisi :. Bahse konu yazı dizisi 
içersinde Gemlik'te bulunmak-; 
tadır.

«Gemlik Geleceğini Denizde 
Arıyor.» başlığıyla verilen Gemlik 
incelemesinde, Yerel yönetim; 
Zeytin Kooperatifi, Su Ürünleri 
Kooperatifi, Kaymakamlık, Ticaret 
ve Sanayi Odası, İş Adamları ile 
görüşmeler'yapılmıştı.

Gnce diğer ilçeler, gibi, 
Gemlik'in kimliğinin verildiği yazı 
dizisinde, yerel.gazeteciler şu 
sonuca varıyordu?

«Yüzölçümüne göre Türkiye’nin 
en kalabalık ilçelerinden biri olan 
Gemlik, aynı zamanda Bursa’nın 
en yoğun göç alan ilçeleri arasın
da yer alıyor. Ancak coğrafi yapısı 
nedeniyle, belirli bir sınır içerisine 
sıkışıp kalan ilçe, artık bu göçü 
taşıyamayacak hale gelmiş. Arazi 
bulunamadığı için yeni sanayi
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kurulamadığıtesislerinin
Gemlik’te, göçle birlbkte işsizlik 
oranı da artarken, Gemlikliler de 
yeni çıkış yolları aramaya 
başlamışlar.» 

«Sanayiyi kazanmaya!

B 
d

çalışırken denizini kaybedeni 
Gemlik, sanayi alanındaki! 
gelişme de durunca, ilçenin turis
tik yönünü geliştirmek için,bir yan
dan denizi kurtarma, bir yandan 
da liman sektörünü geliştirme 
çabasına girişmiş.»

Bu alanlardaki araştırma ve 
incelemelerini çeşitli röportajlarla 
da destekleyen gazeteciler, sonu; 
olarak; «Gemlikliler’in son ve 
büyük düşlerinin ilçeye büyük bi 
liman kazandırmak ve bunu biı 
demiryolu ağıyla Anadolu’yc 
açılan bir kapı haline getirip, bi 
yat limanı ve serbest bölge oluş 
turmak» olduğu sonucuna varıyor 
lar.

Bu haber ve ödülün bizce ikine 
önemli özelliği; «bu ödüle layıl 
gazetecilerin Bursa’dan ve bi 
Bursa Gazetesin’nden çıkıya 
olmasıdır.»
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Çünkü bölgemizde ödüllerin vi 
yeteneklerin hep metropoliten ille 
olan İstanbul, Ankara ve İzmir'de! 
çıkabileceğini sanan «taşra beyin 
leri» epeyce fazla.

Hatta buralara gitmeyi) 
yaşamın ve «sınıf atlamanın» bi| 
aracı sanma hastalığı da azımsan 
mayaca k derecede egemen. 1

«Mevcut olanaklarda uğraşıl 
yaratabilme cesaretini göstere 
meyenler, ya binlerine yaslanara 
meslek icra etmeyi yeğliyorlar, yi 
da metropollerde ilahi bir dal 
ganin kendilerini önemli birj 
numda konuşlandıracağını 
varsayıyorlar.»

Bu yanlış kafalar, umarım Hüly 
Güven ve Özcan Yazıcı nın!) 
başarısından etkilenirler v 
metropol kentlerin olanakla'® 
daha yüksek kurum ve kişilerim 
«rekabet edebilme» cesaretin 
göstermeye başlarlar.

İÜ

Gerr 
de. i'

BURSA 2000 - OLAY VE HABER 
gazetelerine vereceğiniz her türlü 

İLAN VE REKLAMLAR için bizi arayın I

BİR TELEFONUNUZ YETERLİ

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

Tel : (0.224) 513 17 97 Fax : (0.224) 5133595
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1996/97 kampanyasında üreticiden 2bin 500 ton zeytin alındı 

Q Maımaıu Birlik Kooperatifi 
j zeylin kampanyasını kapattı
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72 Nolu Marmarabirlik Zeytin 
Kooperatifi 1996/1997 yılı zeytin alım 
kampanyasını 2 bih 500 ton zeytin ile 
kapattı. -

Kooperatif ilgililerinden aldığımız bil
gilere göre, ortaklardan alınan bin 500 
ton zeytine karşılık ödenecek olan 
bedelin 550 milyar lira olduğu , bunun ise 
30 milyar lirasının üretici ortaklara 
ödendiği belirtildi.

Ortaklara Ramazan bayramı öncesi 
bîr ödemenin daha yapılması için gi 
rişimlerin tamamlandığını belirten ilgililer,

1 Şubattan sonra ödenmeyen ortak 
alacaklarına aylık % 6 faiz uygulamasına 
bu yıl ilk kez başlanacağını, böylece 
üreticilerin zararlarının bir kısmının 
karşılanmış olacağın daha önce Birlik 
Yönetim Kurulu Başkanı Kahnuran Yılanlı 
tarafından açıklanmıştı.

Kooperatif ilgilileri 1-996/97 kam 
panya döneminde merkez ve merkeze 
bağı birimlerde alınan zeytinlerde kali 
teye dikkat edildiği, standart dışı zeytin 
alınmadığına dikkat çektiler.

DYP’de basın toplantısı
Doğru Yol Partisi İlçe Başkanı Yüksel Yıldırım parti 

binasında düzenlediği basın toplantısında stad tribünleri için 
10 milyar lira Küçük Kumla soyunma sahası için İse 3.5 mil
yar lira ödeneğin gönderilmesi için söz aldıklarını söyledi.

Doğru Yol Partisi İlçe 
Başkanı Yüksel Yıldırım 
düzenlediği basın 
toplantısında 1996 yılın
da ilçemizde yapılan 
hizmetler hakkında bilgi 
verirken, yarım kalan 
hizmetlerinde tamam
lanması için söz aldık
larını söyledi.

DYP İlçe Merkezinde 
yapılan basın toplantısı
na ilçe başkanı Yıldırım 
yanında, parti yönetim 
kurulu üyeleri de katıldı.

Yıldırım burada yap
tığı açıklamada bir süre 
önce İlçe Kaymakamı 
Orhan Işın'la Ankara'ya 
giderek yarım kalan 
hizmetlerin tamamlan
ması için Milli Savunma 
Bakanı Turhan Taya'n'la 
görüşme yaptıklarını, 
Danış Ekim öğretmenevi 
için 20 milyar lira, çevre 
yolu için ise 15 milyar lira 
ödeneğin önümüzdeki

günlerde ilçeye gönde 
rileceğini, çevre yolu için 
kalan paranın ise, bölüm
bölüm ödeneceği soznu 
aldıklarını belirtti.

Yıldırım, Gemlik futbol 
sahası tribünlerinin ka 
patılması için Spor 
Bakanı Bahattin Şeker 
den 10 milyar lira, Küçük 
Kumla sahası soyunma 
odası ve tirbün yapılması 
için de 3.5 milyar lira 
ödeneğin gönderilmesi 
için olumlu yanıt aldık
larını söyledi. Yüksel 
Yıldırım açıklamasında. 
Marmardbirlik koopera 
tifinin Ramazan bayramı
na kadar üreticilere 10 
trilyon lira lira ödeyeceği
ni belirterek, birliğin 2500 
ton zeytin alarak üreti
cilere .500 milyar borç
landığını, bunun 225 mil
yar lirasının ise ödendiği
ni sözlerine ekledi. S

Zeytin 
karakoşnili 
ile kış 
mücadelesi 
başladı

Zeytin ağaçlarının aman
sız zararlısı kdrakoşnil ile (kara 
hastalık) mücadele başladı.

İlçe Tarım Müdürlüğü yetk
ililerinden aldığımız bilgilere 
göre, zararlının kış mücade
lesi için havaların uygun 
olduğunu ve hastalık ile 
mücadele yapılmadığı 
takdirde ağaçlarda zararlının 
tahribata' yol açacağı, 
bunun ise ürün kalite verimini 
etkiliyeceği bildirildi.

Karakoşnil ile kış mücade 
leşinde yağlı ilaçların kullanıl 
ması gerektiğine dikkat 
çeken ilgililer, üreticilerin 
zamanında yapacakları 
ilaçlamanın kendi çıkarlarına 
olacağı hatırlatıldı.

Karakoşnil ile
mücadelede yazlık yağlı 
yağların kullanılmasını isteyen 
ilgililer Porkan, Triona marka 
yağarın bir ton suya 15 kilo
gram oranında Opron, 
Koruma ve Hektaş yazlık 
yağara bir ton suya 12.5-15 
kilogram ilaç konmasını 
önerdiler. ilaçlamanın 
ağaçların çalışmadığı 
havalarda yapılması istendi.

MArTinıP SOHBETİ

Tarih içinde Gemlik ve Havalisi

KIYAMET

Z‘E‘B‘EfRÇ‘E‘1COŞKUtU,

24 Ocak 1993 günü 
evinden çıkarken bombalı 
bir saldırıya kurban giden 
arâştırmacı-yazar Uğur
Mumcu 
Düşünce

Atatürkçü 
Derneği'nin

düzenlediği törenle anıldı.
.’24 Ocak \1 997 Cuma 

günü saat 9.00'da Atatürk 
Anıtına çelen.k koyan
Atatürkçüler, saygı
/duruşunda bulundular. 
Ardından yapılan konuş
malarla Uğur Mumcu 
âıiildı. Mumcunun katil
lerinin bulunmasının 
devletin görevi olduğu 

:'Ön)çnsatıldı.

Ticaret K
Borsası'ndan 
iftar yemeği

Gemlik Ticaret Borsası 
ramazan nedeniyle bu yıl 
da iftar yemeği düzenledi.

Sönmez Plaza, 4 
Mevsim Et Restaurant'ta 
dün akşam verilen iftar 
yemeğine Kaymakam 
Orhan Işın, Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı, 
B.orşb Yönetim Kurulu- 
Başkanı Osman Sarışen ve 
Yönetim Kurulu-üyeleri ile 
Ticaret Borsası üyeleri 
katıldı.

IŞükrü Şenol llköğıe- 
tim okulunda tören 
{düzenlendi.

İşte kıyamet o zaman koptu 
Gemlikte de, ülkenin diğer yerlerinde 
de. İhtiyatlar çağrılınca..

İş ciddileşmişti. Her ne kadar bu 
bir ihtiyati tedbirse de kırk gün süre
cek bir eğtim, hem uzaklarda değil, 
Mudanya da yine de muharebenin 
ülkemize yaklaşıyor olması ihtimali 
yürekleri oynatmış, her. aileden hiç 
olmadık bir kişinin tevellüdü tutmuş, 
her evde de bu yüzden kıyametler 
kopmuştu.

Şube Reisinin durumu üç gün 
önceden bize haber vermesi 
kuşkusuz komşuluk hatırı idi. Hiç 
olmadık işlerini toparladı babam, iş 
yerini kapamadı, nasılsa kırk günlük 
bir gidiş işinin başına babaannemle 
o zamanlar liseyi bitirmeye uğraşan 
amcamı getirdi. Annemle beni de 
Bursadaki dedesi ile büyükannesinin 
yanına bıraktı,

Bu nedenle biz ihtiyatların 
Gemlikten uğurlanışlarım göremedik. 
Ama bilenlerin bugün bile anım
sayıp, anlattıklarına göre deniz 
kıyısında kıyametler kopmuş, asker 
vapura binerken. Ağlayan ağlayana, 
hatta bayılanlar olmuş. Eski zaman 
muharebelerini bitenler, gidenlerin bir

daha dnemeyeceği endişesi içinde, 
analar babalar, evinin direği yıkıldı 
diye korkan genç kadınlar, ortalıktaki 
kargaşadan ürken ve ağlayıp bağır
maya başlayan çocuklar.

Muharebe başladı sanıyor millet, 
hatta çok tedbirli olanlar daha Eylül 
başlarında yapmışlar kpile tedarikleri - 
ni. Dükkancılara aklı-başına gelme
den un, şeker, pirinç, makarna, 
nohut, fasülye.. Ne buldularsa 
doldurmuşlar evlerine. İstif etmişler. 
Durum böyle. Parası olan üşüşüyor 
çarşılara, ne var, ne yok kaldırıp 
götürüyor.

Parası olmayana yine bir şey ypk. 
O paniğin içinde dükkancı da saklıy
or elindeki malın bir bölümünü. Şeker 
yirmibeş kuruştan beşyüz kuruşa fır
lıyor, ekmek karneye biniyor, kuyruk
larda kar kış demeden nöbet tutuyor 
fakir fukara. Ekmek karnöye bindi, bu 
herkes için aynı da, o ekmeğe katık 
edeçek birşeyi olmayınca.. Kuru 
üzümle çayını tatlandıranlar için için 
köpürmeye başlıyorlar hükümete. 
Açıkça bir şey söyleyen yoksa da 
kinler yüreklerde katmerleniyor ha 
katmerleniyor.

Haftaya “Pasif Korunma”

Yarıyıl tatili 
başladı

1996-97 eğitim ve öğre
tim yılı 1. dönem yarıyıl tatili 
başladı.

'İlçemizdeki ilk ve orta 
•deröceli okullarda karne 
.heyecanı yaşayan öğren
ciler,' bayramı da içine alan 
23 günlük tatile çıktılar.

Sömestr tatilinin başla
ması üzerine 24 Ocak 1996 
Cuma günü Şükrü Şenol 
•İlköğretim Okulunda tören 
düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Erol Ateşli'nin de katıldığı 
farende- okul çapında 
dereceye giren öğrencilere 
Karneleri ve taktir belgeleri 
(dağıtıldı.

Törende konuşan İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Erol 
Ateşli, karnelerinde bir 
alan öğrencilerin ikinci 
dönem bu notu iki yapması 
halinde sınıflarını geçire- 
ceği sözünü verdi.

Öğrencilere tatilde iyice 
dinlenmelerini öğütleyen 
Ateşli "Ben hepinizin 
b.âbâsıyım. Babalar çocuk
larını çok sever. Bu mesleğe i 
doyamadım, sîzleri sev 
meye doyamadım" dedi. 
Sunun üzerine öğrenciler 
ÂteşÜ'ye yoğun sevgi gös
terilerinde bulundular.

GEMLİK DÖVİZ
İLÇEMİZİN

TEK RESMİ DÖVİZ 
ALIM SATIM 

MERKEZİ
TEL : 513 24 02

Gerçek mi hakikat mi?
Kişisel tarihimde geçen cuma gününün ayrı bir 

yeri olacak. Şimdi düşünüyorum da bir güne ne 
çok şey sığmış, sığabilmiş. Ne kadar farklı tat ve. 
renk bir günü biçimlendirmiş...

Önce Uğur Mumcu'nun Setbaşı'ndan Heykel'e 
kadar süren yürüyüş, akşam Bursa Aydınlar 
Ocağı'nın yemeği.

Her biri başlı başına bir yazı konusu... Hepsi tek 
tek ayrı öneme .sahip. Hepsi aynı gün ve aynı 
kentte gerçekleşen «insan» ortak paydasındaki 
etkinlikler...

24 Ocak 1993 tarihinde annem hasta olduğu 
için Tıp Fakültesinde zorunlu istirahat döneminde 
yim. Bir yandan televizyon izliyor, bir yandan 
annemle sohbet ediyoruz. Birden ekranda bir 
altyazı geçmeye başladı: «Gazeteci yazar Uğur 
Mumucu'ya bombalı saldırı.» Biz ilk şaşkınlığı atlata - 
madan bir alt yazı daha «Gazeteci Yazar Uğur 
Mumcu uğradığı bombalı saldırı sonucu yaşamını 
kaybetti. Ayrıntılar az sonra...»

Annemin ilk sözü «Koş bir Cumhuriyet al» oldu.
Uğur Mumcu ile ilgili böyle bir anım var. Çüçıkü 

ben hiçbir zaman Cumhuriyet okuru olmadım. Uğur 
Mumcu'yu zaman zaman okuduğum gazetedeki 
yazılarından, kitaplarından ve ağrlıklı olarak tele
vizyondaki açık, oturumlarda o kararlı ve konusuna 
hakim tavırlarımdan tanıyorum. .Ama itiraf etmeli 
yim, onun farkına öldüğünde varanlardanım.

Gerçek anlamda bir araştırmacı gazeteci 
olduğunu ölümünden sonra yayınlanan yazıların
dan, insan. Uğur Mumcu'yu oğlu Özgür'ün anlatım 
harından, acısını şiirinden tanıdım.

O öldü, onlar öldüler
Bileytendi yürekler.'
Saçım, uzadı.
Altıncı.hissem oldu yağmur.
Uzakta, yangınlarda
külü savruldu çığlıkların.
Gündüz koptu dalından.
Tutsak, ham bir yaşam oturdu boğazıma.
Saçım, uzadı.
Tüm göçmenlerin yakasına
hüzün-, iliştirildi.
O öldü, onlar öldüler.
Büyüdü kalabalıklar,
Büyüdü sesler.
Korteje katıldı
Sokaktan gözü yaştı kediler.
«Bir kişiye yapılan haksızlık bütün topluma karşı 

işlenmiş bir suçtur. Bu bilinci paylaşmak ve sorum - 
luluğu yerleştirmek zorundayız. Uygarca paylaşılan 
sorumluluk bilinci özgürlüğün de, demokrasinin de 
tek güvencesidir. Bu güvence sağlanmadıkça 
demokrasinin temeline bir tek taş bile konmuş ola
maz.»

Unutmayalım ki 'cesur bir kezıölür, korkak bin 
kez ölür.' Önemli olan insanın böyle bir toplumda 
'mezar taşı' gibi suskunluk simgesi olmamasıdır.»

Bu yazıyıl 974 yılında kaleme alan Uğur Mumcu, 
ölümünün 4. yılında insanları sokaklara döküp 
«susma, sustukça sıra sana gelecek» diye bağırtı 
yorsa, gerçekler tüm çıplaklığı ile aydınlatılmayı 
bekliyor demektir...>

Aynı gün bir başka mekanda yine gerçekler
den, aydın olma sorumluluğundan söz ediliyor, 
Türkiye için çözüm önerileri tartışılıyordu. Bursa 
Aydınlar Ocağı üyeleri iftar yemeğinde bir araya 
gelerek, aylık yayın organları Erguvan Dergisi'nde 
yer alan bir yazıyı tartışmaya açıyorlardı.

Ahmet Turan Alkan imzalı «Muhayyel Bir 
Deklarasyon» ara başlığı ile yayınlanan yazıda 
aydınlara şu çağrıda bulunuluyordu: «Kazanılmış 
bütün hak ve mevzileri terk ediyoruz. Artık, sağ-sol, 
islamcı-laik, milliyetçi-enternasyonelci olarak nite
lendirilmeyi haysiyetimize yönelmiş bir hakaret 
olarak kabul ediyor ve reddediyoruz. İçtihadımızı 
önceden teşkü ve tahdit eden bir partimiz, mezhe
bimiz, cemaatimiz, tarikatımız, sendikamız ve her 
neviden herhangi bir mercimiz yoktur. Biz sadece 
hakikattin emrinde ve onun takibindeyiz. Bu 
ülkenin toprağına, halkına ve önün tarih içindeki 
devamlılığına, bu kitlenin inanç ve değer yargıları
na saygı beslemekten başka fikr-i sabiti olmayan 
bir zümreyiz.»

Her türlü ön yargı ve dayatmalardan uzak 
izlediğim bu toplantıdan tiyatroya yetişmem gerek
tiği için üzülerek ayrılırken, hepimizin aynı şeyi farklı 
kelimelerle söylediğinin farkına vardım.

’ Kimimiz «gerçeği» ararken, kimimiz «hakikatin» 
peşindeyiz. Kimimiz bütün çabasını «Türkiye’den 
yanayım» söylemi ile somutlaştırırken, kimimiz 
«Türkiye'nin varlığı fikr-i sabitimiz» ifadesini kullanı 
yor.

Sanırım hepimizin Türkiye sevgisi başka, sevgiyi 
ifade ediş tarzı başka. Ve bu durum diğerleri için 
hep eleştiri kaynağ olmaya mahkum: «Hayır öyle 
sevilmez, böyle sevilir.»

Ortak olan ise Türkiye gerçeği, yoksa Türkiye 
hakikati mi?
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Tasavvuf ve Tarikatlar (3)
Bu tarikatlar ve kollarından başka Üvesiyye, Kümmeliyye, Ethemlyye, 

I Azamiyye, Sofiyye, Tayfuriyye, Kısariyye, Nurlyye, Cundiyye, Bahahiyye, 
I Hatırlyye, HevariyVe, Sehliyye, Haflflyye, Aşklyye, İshakiyye,' Aleviyye, 
I Gazaliyye, Kuşeriyye, Vefaiyye, Ebrehlyye, Sâfavlye, Arıziyye gibi bjrçok 
I tarikatler kurulmuşsa da öbürleri gibi büyük taraftar toplayamamıştır.

Tarikatlerin bazıları ayinlerinin orijinalliği ile bazıları taraftalarının 
I çokluğuyla, bazıları da İslam aleminde kazandıkları nüfuz sayesinde 

tarihte yer almışlar dır.
Ayinlerinin, orijinalliği ile kanman bilhassa Mevleviler ve Rufai'lerdir. 

Mevlevi'lerin ayinlerine «Sema» denilir. Ney üflenerek ve Kudüm adı 
I verilen madeni dümbelerle dervişlerin bir usul altında dönmesiyle 

yapılır. Gözler daima yumûludur. Avuçlarından biri açık biri de yere 
doğru dönük olarak sol ayağın paımakları üzerinde dönülür. Bu arada 
Mesneviden parçalar okunur.

Rufailefde zikir ve devran üç sahneye ayrılır, üç saat kadar sürer. 
Birinci sahnede Şeyhin eli öpülür ve yarım, daire şeklinde oturulur. 
Kurandan Fatiha suresi okunur. Biter bitmez «Lailahe illallah» denmeye 
başlanır. Dervişlerde ellerini yüzleri, göğüsleri ve Karınları üzerinde 
gezdirerek «Allah!» derler. İkinci sahnede ihtiyarlardan biri Peygamber 
hakkında bir şiir okur. Dervişler bu sefer öne arkaya sallanarak «Allah» 
demeye başlarlar. Üçüncü sahne ayakta cereyan eder. Sağ ayak sabit 
olmak üzere dirsekleri ile birbirlerini iterler. «Ya Allah, Hu!» diye bağıran 
dervişlerin bir kısmı içini çeker, bir kısmı hıçkırarak ağlar. Halifenin 
yanındaki ihtiyarlardan birinin ilahi okuması üzerine dervişlerin 
hareketleri hızlanır. Sarıklar, başlıklar atılır, göğüsler açılır. Kol kola girerek 
daire olurlar. Rak hızlanır. Dervişlerin ikisi Şeyhin yanıbaşında duran 
şişelerden, bıçaklardan bir kısmını alır ve kıpkır mızı yapmaya kadar 
ısıttıktan sonra şeyh okuyup üfler Tarikat kurucusunun adı anıldıktan 
sonra kızgın araçları yalarlar, göğüslerine, arkalarına sürerler. Bu arada 
kendilerine kızgın demir verilmeyen bazı dervişler de duvara atılarak 
asılı duran bıçakları alarak vücutlarına saplarlar. Sahnenin sonuna 
doğru şeyh yaraların üzerine okur, üfler Kurandan ayetler okur. Böylece 
ayinde son bulur. J

Her tarikatın ayin ve devranları vardır. Bazılarında «Hu!» çekilir, 
bazılarında saz, dümbelek çalınır. Bazılarında' kutsal'isimler sıralanır.

Tarikatlerin çoğu devlet otoritesinin zayıfladığı zamanlarda 
doğmuştur. Mevlevilik Selçukluların batma devrinde, Bektaşilik Anadolu 
Birliğinin dağılma develerinde kurulmuştur. Kısacası tarikatler sosyal 
buhranlardan faydalanmışlardın

Bursa Sahnelerinde Şubat 
ayı programı belli oldu

Bursa Ahmet Vefik Paşa Sahnesi 
Oda Tiyatrosu ve Osmangazi 
Belediye Sahnelerinde Şubat 
ayında sahnelenecek oyunlar 
belli oldu.

1 Şubat günü AVP'Sahne.sinde 
"Salıncakta İki Kişi" oyunuyla, 
perdelerini açacak olan AVP, aynı 
oyunu 4 Şubat Salı günne değin 
sürdürecek.

Bu arada 1 Şubat Salı günü oda 
tiyatrosunda ise "Garip Bir Orhan 
Veli sergilenecek.

4-16 Şubat târihleri arasında 
■AVP Sahnesinde "Vuslat
(Kavuşma)" adlı oyun 
tiyatroseverlerin beğenisine
sunulurken, oda tiyatrosunda ise 
"Çirkin" adlı oyun sahnelenecek.

Şubat ayının ikinci yarısında ise 
"Düğün Ya da Davul" adlı oyun bu 
sezon yeniden sahnelenecek.

AVP Sahnesinde 27 ve 28 Şubat 
günleri "Hüzün Coşkusu" adlı oyun 
sahnelenecek.

Oda tiyatrosu ayı "Garip Bir 
Orhan Veli" ile kapatacak.

Osmangazi Belediyesi Behzat 
Budak Sahnesinde 2 Şubat Pazar 
günü "Zoraki Tabip", .16 Şubat 
Pazar günü "Kadınlar Mektebi"ni 
sahneleyecek.

Osmangazi Belediyesi Rauf B. 
Kuruç sahnesinde ise 23 Şubat 
Pazar günü "Zoralft Tabip" adlı 
oyunu sergileyecek.

Tiyatroseverler özel tiyatroların 
dışında AVP Sahnesiyle Oda 
Tiyatrosunda Şubat ayı içinde 
böylece "Salıncakta İki Kişi, V uslat, 
Düğün Ya da Davul,= Hüzün 
Coşkusu, Garip Bir Orhan Veli, 
Çirkin" adlı birbirinden güzel ve 
değerli tiyatro sanatçılarının 
sahneye koyduğu oyunları izleme 
olanağı bulacaklar.

1996-97 Tiyatro Sezonunda 
Bursa AVP Sahnesi ile Oda 
Tiyatrosunda "Hamlet . Efendi, 
Kazım ile Havva, Bir Yıldız Seç 
Kendine, Eski . Usûl Komedya’, 
Nalınlar, Palyaçolar ve Zor Nikah 
adlı oyunları da izleme olanağ 
buldular.

ÇATAKCİTİM
TAKIM ELBİSELER - HIRKALAR- GÖMLEKLER - 

KAZAKLAR-KOT ÇEŞİTLERİ- KEMERLER-KIRAVATLAR- 
BRV8N ELBİSELERİ- ETEKLER VÜZLERCE ÇEŞİTGİVSİ 

ÇATAK ÇİVİM AiLSnîZî TEPEH TıRHAĞA GiTDiRiR 
Rlî Çatak ue Oğullan

Demirsubaşı Mh. Mesudiye Sk. Otel Umurbey Altı 
Tel : 513 20 75 GEMLİK

KONGRE İLANI 
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ 

BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimizin olağanüstü genel kurul toplantısı 16.02.1997 Pazar günü 
Dernek Lokalimizde saat 14.00'de yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı taktide ikinci toplantı 23.02.1997 günü aynı yer
ve saatte tekrarlanacaktır. 

Üyelerimize duyurulur.
YÖNETİM KURULU.

GÜNDEM :
1- Açılış yoklama.
2- Divan oluşumu,. Atatürk ve Cumhuriyet Şehitleri için saygı duruşu.
3- Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması, görüşülmesi ve 
aklanması.
4- Denetleme kurulu çalışma raporunun okunması, görüşülmesi, 
aklanması,.
5- Yeni yönetim ye Depetleme kurullarının seçimi.
7- Dilek ve temenniler.
8- Kapanış.

İLAN
İŞLETMEMİZ DAHİLİNDEKİ ZEYTİN AĞAÇLARI 

KİRAYA VERİLECEKTİR
1) İşletmemiz hudutları dahilindeki zeytinlerin mahsulü iki sene 

müddetle kiraya verilecektir.

2) Bu konu ile ilgili şartname İşletmemiz Ticaret Müdürlüğünden temin 
edilebilinir.

3) İştirak edenlerin şartnamemiz hükümlerine göre hazırlayacaklar/ 
kapalı tekliflerinini en geç 17'Şubat 1997 Pazartesi günü saat 17.ooyeJ 
kadar işletmemiz muhaberat servisine vermeleri gerekmektedir. Teklif 
verme süresinden sonraki teklifler geçerli sayılmayacaktır.

«. 4) Bu konu, ile ilgili Geçici teminat Tutarı 10.000.000 TL. dır.

5) İşletmemiz 2886 sayılı Devlet İhaleleri Kanununa tabi değildir.

SÜMER HOLDİNG A.S. GEMLİK SUNĞİPEK 
VE VİSKOZ MAMULLERİ SAN. İŞLETMESİ

Müteahhit- Kooperatif ve şahıs inşaatlarında 
hazırkapı uygun fiyat, ödeme kolaylığı ihtiyaç 
sahipleri mağazamıza uğrayınız Çeşitlerimizi 

görünüz.
FARUK HELVACI

Hamleliye Mah. İstiklal Cad. Kaya Apt. Altı No : 113/D . 
Tel: (0.224) 514 21 83 Fax : (0.2İ4) 514 42 92 GEMLIKJ

Oi O Hİ1T0N
AİLE ÇAY BAHÇESİ

Düğün, nişan ve özel 
günleriniz 

için rezervasyonlarımız 
______ devam ediyor

Hileniz için güvenli ue kaliteli 
bir ortam. Memnun kalacaksınız.

İskele Meydanı
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Silil BAHÇESİ ‘Dursun E'KŞULE'K.

PARA
PSİKOLOJİNİN PARASI 
KOCAMAN BİR GÖZ UZAYDA! 
EVLERDE BÖCEK!
CEPLERDE AĞZINI AÇMIŞ 
KOMŞUYA PARALEL BAĞLANMIŞ 
HAL-HATIR SORAR SOKAKTA 
KADEH TOKUŞTURUR MASANDA 
LASERMAN BİTİŞİK ODAlA...
ELİNİ SALLASAN ELLİSİ 
KASSANDRA'NIN TELLİSİ 
BİLİM DE AYAĞA DÜŞTÜ 
DEMOKRASİ SÖZÜM ONA!

... ARALIK 1996
PATİSİNİ sevsinler

TELEPATİNİN PATİSİ 
KARDA YÜRÜR İZ BIRAKMAZ! 
BİLGİ TOPLAR SİNSİ SİNSİ 
ÇAY PARTİSİ, KEK PARTİSİ 
SOSYETESİ, KİBİRLİSİ, SİHİRLİSİ 
EL ALTINDAN DİKİZCİSİ... 
TELENİN DE PARTİSİNİ SEVSİNLER!

15 OCAK 1997

FANTOMALAR OLMASA
-UGUR'LARIN, GÖKTEPE'LERİN ANISINA- 

BİR HEYEÇAN 
BİR CESARET 
BİR YENİ İNSAN!
DORUĞU GÖKLERE KONUK 
YÜREĞİ YÜREKLERE 
RASTLANTI MI BEKLENEN 
YÜREKLER BURUK!
EKSTREMLERDE SKANDALLAR MI 
YANGIN YERLERİNDEN YAKICI 
BUZULLARDAN DA SOĞUK! 
DÜN - BUGÜN - YARIN 
İSTATİSTİK, PROBABİLİTE 
AYRIŞTIRMA, BİRLEŞTİRME, FANTEZİ 
ŞOKLARIN ŞOKU MU 
KARANLIK, DONUK!

SiMSIKI BAĞLI BİRBİRİNE 
HER ŞEY YERLİ YERİNDE 
OLGULARIN LOGOS'UNDA 
GÖKYÜZÜNE OTAĞ KUR DA 
OTUR BAK! AKLINLA, YÜREĞİNLE, BEDENİNLE BAK! 
KARANLIK YOK EVRENİN DOKUSUNDA!

7 OCAK 1997
FAN-TOMALARIN ZAMANI

FALCILARA SORDUM 
«BAŞKASIN BAKAMAM» DEDİ! 
YILDIZLARA SORDUM 
«YÜREĞİNDE YANITI» DEDİ!
ERMİŞLER ALINGAN 
«SIRRIMIZA GÜLENSİN» DEDİ!
SEVDİĞİME SORDUM
«ELİMDEN BİR ŞEY GELMİYOR» DEDİ! 
KANMADIM, YILMADIM, KORKMADIM 
FREVUN’A SORDUM
«KENDİ SIRRINI ÇÖZEMEYEN 
EVRENİN SIRRINI ÇÖZEMEZ» DEDİ! 
DOSTLAR EVLERE ŞENLİK!..
KADINLARA SORDUM, KADINA SORDUM 
«ŞENDEKİ BENİ DÜŞÜNSEN» DEDİ!
YÜREĞİME SORDUM
HÜZÜNLÜ, BURUK 
«ALDIRMA, YAŞAMAK GÜZEL, 
ŞEYTANA UYMA» DEDİ!

6 OCAK 1997
ÖZLENEN

CIVIL CIVILI DİLLERİN 
SEVGİNİN SEVDİRENİ 
PIRIL PIRIL! GÖZLERİN 
GÜLERKEN GÜLDÜRENİ!

YAZILAN HER DİZEDE 
BİLGİNİN DERİNİN 
BÜYÜĞÜNÜ GÜNAHIN 
SEVABIN GİZEMİNİ!

ARALIK 1996
BELLİ

BELKİLER!.. GÜNIŞIGI!.. NOKTA!..
SANKİLERLE DOLU-DİZGİN
İVMESİ BİR O YANA
BİR BU YANA!
İŞÇİMEN SABRIN ÜNLEMİ
TARTMALI AKLI AKILLA!
FANTEZİLER YAĞMUR YÜKLÜ BULUTLAR 
NE BİR DAKİKA ÖNCE!
NE BİR DAKİKA SONRA!

HANGİ BULUT
HANGİ GÖLDEN, DENİZDEN, OKYANUSTAN, 
IRMAKLARIN ULAŞTIĞI YER BELLİ 
YAĞMURLARIN YAĞDIĞI ORMAN BELLİ!

13 ARALIK 1996

Y Ari S"Ak A YAri CİDDİ

KAMUOYU “ÇİLLER’DEN NE 
BEKLİYOR”

1996 yılı tam anlamıyla, kaybolan bir yıl oldu.
Dosya savaşları, Yüce Divan tehditleri ve çete 

tartışmaları, tüm yıl gündemde kaldı.
1996 yık, Doğru Yol Partisi Lideri tarafından da, 

unutulmayacak bir yıl oldu.
Hakkında hazırlanan dosyalar, aylarca 

medyada ve kamuoyunda tartışıldı.
Olayı iyi inceleyen vatandaşlar, TOFAŞ ve 

özellikle TEDAŞ dosyalarının, politik amaçlı 
dosyalar, olduğunu anladı.

Ama.. Mal varlığı konusu, farklı yorumlanıyor
du. ,

Doğru Yol Partisi Liderinin, malında, mülkünde 
kimsenin gözü yoktu.

Malların nasıl kazanıldığı ve servetin değeri 
de, "doğrusu", halkı pek ilgilendirmiyordu.

Çünkü halkımız, son 10 yıl içinde, iş 
dünyasının, nasıl zengin olduğunu ve hala reka
bet kurulunca denetlenmeyen, piyasa 
ekonomisinin, ne kadar gaddar olduğunu, iyice 
anlamıştı.

İşte, bu piyasa ekonomisi, bu "RANT 
EKONOMİSİ", diğerleri gibi, ÇİLLER Ailesini de zen
gin etmişti.

Peki.. Niçin herkes, Sayın Çiller’in malı mülkü 
ile uğraşıyor.

Çünkü, Sayıp Çiller bir parti lideri, bir 
başbakan adayıdır.

Ama.. Bir önemli nokta da, mal varlığının bir 
bölümünün, Amerika'da olmasıdır.

Amerika'daki mallar, hem Çiller ailesinin, 
hem de Doğru Yol Partisinin yumuşak karnıdır.

Medya bunu hep işleyecek ve ANAP, 
Amerika'da bulunan mallar nedeniyle, hayat 
bulacaktır. •

Evet.. Muhafazakar kesimin, pamuk ipliği ile 
bağlı olduğu ANAP, tüm politikasını, Amerika'daki 
mal varlığına endekslemiştir.

Ve.. Sürekli olarak Çiller ailesinin, birgün 
Amerika'ya göç edeceğini işlemektedir.

Hem muhafazakarların, hem de Milliyetçi 
kesimin, tavır aldığı ANAP, Amerika'daki mal var
lığı sayesinde, bütünlüğünü korumaya çalışmak
tadır.

İşte şimdi, "jest" yapmanın zamanıdır.
Sayın Çiller, mal varlığı konusunda aklandık

tan sonra, kendi kararıyla" bu malları Türkiye'ye 
getirmelidir.

Ve.. Bu malları, bir “VAKFA"., hibe etmelidir.
Bir lidere ve bir Başbakan adayına, yakışan 

da budur.

GEÇİCİ OLAN
Lazın birine sormuşlar.
-"Senin İçin güzellik mi mühim 
aptallık mı?
Laz düşünmüş taşınmış, bu İşte 
bir bit yeniği" var demiş.
Kendine göre temkinli davran
mak istemiş ve şu cevabı ver
mişi'
-Tabi ki aptallık mühim. Çünki 
güzellik geçicidir."
Ahh! Keşke aptallık geçici, 
güzellik kalıcı olabilseydi.
Ama.. Akıllı insan bu sonuca 
ulaşabiliyor.
Akıllı insan, çok güzel veya 
yakışıklı elmasa bile, her zaman 
çekici ve bakımlı olabilmenin, 
yollarını biliyor.

Sözlü - Yorum

Ölçü olmayan yerde, 
Kavga gürültü ve 
haksızlık vardır. "MONTAİGNE”

Gelir dağılımında, adil bir ölçü 
yoksa, kavga ve huzursuzluk var 
demektir.
Medya’da, özellikle şiddet 
içeren programlarda, ölçü 
kaçtığı taktirde, halkın yavaş 
yavaş, şiddeti benimsediğini ve 
şiddete alıştığını gözlüyoruz.
Ölçü, her yaşta, her meslekte ve 
yabamın her anında, 
vazgeçilmez bir değer olmalıdır.,

UÇUK SÖZLER !
O -KADAR; kibardı ki, dişçide, 
sırasını hep diğer hastalara veri 
yordu.

tro/ günç/ıy
BÜYÜK İNDİRİMLER GELİYOR
Mağazaların, vitrinlerini bir İnce
leyin.
Ayakkabı, gömlek, kazak, elbise 
ve palto fiyatlarının, "çok milyon
lardı" İfade edildiğini, göre
ceksiniz.
Fiyatlar yüksek olunca ve bu 
sene kış mevsimi ılık geçince, 
mağazalar stoklarını eritemediler.
Şimdi, esnafın tek umudu, 
Ramazan Bayramı.
Ama.. Ramazan Bayramının, kış 
sezonunu sonuna rastlaması, arzu 
edilen satış düzeyini, sağlamaya
cak.
O zaman yine, ekonominin kural
ları işleyecek.
Ve.. Büyük bir ihtimalle, Ramazan 
Bayramı sonrasında, inanılmaz 
indirimler gündeme
gelecek.Çünkü, eritilemeyen 
stokların, tabii afetler kadar, 
tehlikeli olduğunu, ticaret erbabı 
anlamıştır, artık.
Bir de, her sene modadaki 
değişmeler, kışlık stokların, 
olağanüstü indirimlerle, satıl
masını sağlayacak.
Bugüne kadar, satışların durgun 
olmasında, Ramazan Ayının da, 
bir ölçüde rolü var.
Vatandaş, elindeki birikimlerin, 
bir bölümünü, gıda maddeleri 
için kullandı.
Çevrenizde, gıda maddesi 
satıcılarına, bir sorun.
Bu sene satışlardan, çok memnun 
olduklarını, söyleyeceklerdir.
Evet.. Sözün kısası, 15 Şubattan 
sonraki, muhtemel indirimlere 
hazır olun.
Bu sene, odun kömür tüccarları 
ile, mağazalar sıkıntı yaşarken, 
vatandaş biraz nefes alacak.
Boşa dememişler, "Zenginin 
parası varsa, fakirin Allahı var" 
diye.

Çocuklarda antibiyotik kullanımı
Enfeksiyon hastalıklarında 

hayat kurtaran antibiyotiklerin, 
önemli yan etkileri bulunduğu, bu 
nedenle özellikle bebeklerde ver
ilirken çok dikkatli davranmak 
gerektiği bildiri: di.

Yetkililer, yeni doğan bebeklere

ve çocuklara verilecek antibiy
otiklerin dikkatle seçilmesi gerek
tiğini söylediler.

Şiddetli bir enfeksiyon yoksa en 
az düzeyde antibiyotik kullanmak 
gerekirken, bazı hekimlerin, bir 
reçeteye 3 çeşit antibiyotik

GEMLİK REHBERİ

ULAŞIM
Uludağ Turizm 51-31212
Aydın Turizm 5132077

Gerekli Telefonlar
İtfaiye 110
Pplis imdat 155
Jandarma imdat 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. 5131.028

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

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi

TAKSİLER
5131821 
.51.32467
5133240
5132324

Gemi Saatleri
Yalova -Sirkeci (İşgünleri) . 

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

Resmi Daireler
TEK Arıza 5132066
TEK işletme 5134503
Turizm Der. 5131274
Spor Sah. 5131900
Orm. Böl. Şf. 5131286
Milli Eğt. Md. 51311.74
Halk Eğt. Mrk. 5131846
Halk Kütüp. 5131353
As. Şb. 5131057 ■
Karayolları 5131308
Liman Bşk:.- 5131133
Mal Md. 5131095
Nüfus Md. 5133742' '
Özel İd. Md. 5131507
Tapu Sic. M d. 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
itfaiye. 5132325
Muhasebe M. 51.34521-182
Yazı İş. M d. 5134521-111
Su Arıza Yalnız 185

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

Gemlik'te 
sinema günleri:

Deniz Otobüsü
Yalova -Kabataş (İşgünleri) 

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

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

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

AİLE SİNEMASI
Bu hafta :

"MUM KOKULU 
KADINLAR"

Tel: 513 13 29

yazdıklarını söyleyen, ilgililer şöyle 
devam ettiler:

İlaç firmalarının ençok para 
kazandığ ilaçlar antibiyotiklerdir. 
Fidmaların etkisinde kalarak, basit 
bir enfeksiyon için 3 çeşit antibiy
otik vermek, hem ülke ekonomisi 

için hem de sağlık açısın
dan son derece sakın
calıdır.

Antibiyotiklerin toksik 
etkilerinin genellikle 
böbrek ve karaciğer 
tarafından tolore 
edildiğini belirten yetkilil
er yeni doğan bebek
lerde böbreklerin tam 
olarak çalışmadığını, bu 
yüzden antibiyotik kul
lanırken, çok hassas 
davranmak gerektiğini 
vurğuladı. Ayrıca peynir 
ekmek gibi antibiyotik 
kullananların ilaca karşı 
dirençlerinin artığını, bu 
nedenle iyileştirici etk
isinin azaldığını belirtti.

Hekim önerisi 
olmadan, bu ilaçların 
kullanılmaması gerektiği
ni belirten ilgililer; "hekim 
tarafından verilen 
antibiyotiklerin ise günlük 
doz ve kullanım süresine 
uyulmalıdır şeklinde 
konuştular. (A.A.)
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VİDEO ÇEKİMİ
DÜĞÜN VE HER TÜRLÜ TOPLANTILARINIZ YARINA AKTAR 

MAK İSTEDİĞİNİZ ANILARINIZ İÇİN VİDEO ÇEKİMİ YAPILIR 
TEL : 513 17 97 DEN

ANADOLU SİGORTA A.Ş.
(A.Al

ANAHTAR TESLİMİ KASKO’DAN
rine eklediler.

fek

|çe

YARARLANIN 
- Evrak takibi yok 

- Para ödeme yok '

- Yüzde yüz hasar ödeme
- Anlaşmalı oto servisimize 
başvurmanız yeterli

YENİ BİR ATILIM DAHA
GEnİF 3ÎLGİ /E FÎYATLAıVrîhZ İÇİP 9ÎR

NUMAN SİGORTA LTD. ŞTİ.
JVuman Dursun

TAM YETKİLİ ACENTA-
TELt;^^5TW'3A^ FAX : 514 11 48 

şkhBydanı Akit İş- Merkezi
TNor4 GEMLİK

KOKJE2 OJSE<î

Bulaşıcı hastalıklar
Türkiye'de, gelişmiş ülkelere göre 

bulaşıcı.hastalıklara daha çok rastlanıyor. 
Sarılık, karaciğer İltihabına bağlı diğer 
sarılık türleri, tüberküloz ve benzeri 
hastalıklar gelişmiş . ülkelere göre 
Tıürkiyede daha sik görülüyor, fakat Aids 
konusunda batı ülkelerinden İyi durumda 
bulunuluyor. -

Sıtma ve verem konusunda geçmişle 
muk* edilmeyecek kadar iyi olun-

duğunu anlatan yetkililer, bu hastalıkla 
artık batının gündeminden düşmüştü] 
onların temel sorunu Aids diye konuştulag 
, Hastalıkların seyri, toplumların hastalık] 
lata ilişkin eğitim bilgici ve çevre 1 
mizliğiyle alakalı bulunuyor, Eğitim nokscm 
lığı, çevre kirliliği ve beslenme alıskan-, 
lığının enfeksiyon hastalıklarının oluşum® 
ve yayılmasında etkili olduğunu da sözle

20 DAKİKADA BİLGİSAYAR SİSTEMLİ ACELE

KAŞE VE MUHUR YAPILIR

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

Tel: 513 17 97

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

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

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

boı

ölaı 
da 
Eğil 
kalf 

;-use

KORJEZ OJSE'l
Matbaacılık-Yayıncılık- Reklamcılık ve Tanıtım Hizmetleri

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

"Zengin çeşitlerimizi ve farkımızı görün"

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

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

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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