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iki gündür süren kar yağışları 5 köy yolunun kapanmasına neden oldu

| Karadeniz Bölgesinden gelerek Marmara 
■Bölgesini etkisi altına alan soğuk hava akimi ile 
Başlayan kar yağışları ilçemize bağlı Selimiye, 
İHamidiye, Fındıcak ve'Şahinyurdu köy yollarının 
■ ilce ile ulaşımını kesti.

İki gün süren.yağışlar nedeniyle yaşam 
I felce uğrarken, dün sabah Kumla yönünden gelen 
■araçlar Yenimahalle yolunun buzlanması- 
■ nedeniyle yolcularını indirmek zorunda kaldı. Yaya 
I olarak ilçeye.gelenler işlerine yetişemediler.

Dün gece yağan kar.ite Haydariye köy yolu da 
ulaşıma kapanırken ilgiler yollarjn açılması için çalış
malara başlandığını, ancak.yağışların devam etmesi 
h'allnde yolların yeniden kapanabileceğini söylediler.

/Öte yandan bir süre ancQ çiftçileri uyaran Üçe 
Tarım Müdürlüğü Teknisyenleri havaların güzel gitme
sine aldanıp zeytin ağaçlarında erken budama yap
manın gelecek soğuk günlerde ağaçların donmaları
na neden olacağını anımsatmışlar di.

Haberi Sayfa 3’de

Belediye Zabıtası 1996’da ceza yağdırdı

■■ ı

Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler 1996 
yılında ceza yanında 3 işyerine kapatma cezası verirken 1968 
işyerini denetledi. 273 köpek de itlaf edildi.

Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdürlüğü 1996 
yılı çalışmalarını içeren
raporu belediye
başkanına sundu.

Raporda, bir yıl 
içinde 1968 işyerinin 
denetlendiğini ve yine bir 
yıl içinde yasalara

uymayanlara. 1 milyar 
2.35 milyon lira para 
cezası kesildiği belirtiliyor, 

1996 yılı içinde 9 fakir 
aileye yardım, 7 asker 
ailesine yardım edilierken 
273 köpeğin de itlaf 
edildiği açıklanıyor.

Haberi sayfa 3’te

59 kişi sınavlar için başvur du. ANAP ve 
Borusan’dan 
iftar yemeği

Rdmd^îjW/ramı pazar günü

Bu gece Kadir Gecesi

Kalfalık ve ustalık sınavları bugün 
başladı.’ . .. ,
I 28 Şubat 1997 tarihine kadar sürecek 

I dian kalfalık ve ustalık sınavları hakkın- 
I da bilgi veren Gemlik Çıraklık ve Kalfalık 
I Eğitim Merkezi Müdürü Ercin Bekmezci, 
■ kalfalık sınavlarına 47, ustalık sınavlarına 
I use 12 kişinin başvurduğunu bildirdi.

■ 47 meslek dalında öğretim yapılan 
Gemlik Çıraklık Meslek okulunda ustalık 
sınavları oto döşeme, oto montaj, 
fotoğrafçılık, aşçılık, sıhhi tesisatçılık dal - 
larında açılacak.

Kalfalık sınavlarında ise 16 meslek 
dalında sınav yapılacak, bâşarılı olan
lara belgeleri verilecek.

HAFTAYA BAKIŞ.

O Kadri GÜLER

Aymazlar
Görüyorsunuz Türkiye de gündem ne çabuk değişiyor.
ülkenin sevgiye, barışa, kardeşliğe ihtiyacının en çok olduğu 

bir dönemde ortalık birden karışıyor.
• Türkiye’de birbirine uyumlu koalisyonlara ihtiyacı olduğunu 
devamlı savunduk.

Ne varki; DYP'nin. Sayın Genel Başkam’nın iktidar hırsı, li 
beral bir partiyi, ekonomik ve sosyal yönden hiçbir ortak yönü 
bulunmayan RP ile koalisyona götürdü.
?. Türkiye bunun sancısını acılı olarak çekmeye başladı.
. Çillerlerin Yüce Divana gitmesini isteyen ve bu yolda Mec 
lise önergeler veren Refah Partisi, iktidar uğruna herşeyi unuttu.

Yani, topluma getireceği Adil Düzen’i daha işin başından 
ortaya koyamadı. Yalanı, riyayı,tercih etti.

Neden?
ı Nedeni, Refah’m, kadrolarını devlet içine yerleştirmek.

Kısacası kadrolaşmak.
■ Son günlerde Refah tabanı ve tavanın gündeme getirdiği 
konular, birden ortalığı ve ortaklığı karıştırdı.

Taksime ve Çankaya'ya cami yaptırma istemi, türban, kara 
yolu ile haç konuları ve Sincan olayları bardağı taşırdı.

Ortağı ile'aralarını anlamsız konularla bozan Refah, şimdi 
suçu yine medyaya atıyor.

ı Efbakan Hoca'nın medyayı suçlamasından hemen sonra 
Sincan’da Inter Star muhabiri bir bayanın dövülmesi, ortalığın 
gerginleşmesini giderek arttırıyor.

Gelişen bu olaylarda Refah Partisinin suçu büyüktür.
1980 öncesi buna benzer olayları yaşadık.
Konya Mitingi, orada istiklal Marşımıza yapılan saygısızlık, 

pyeşil bayrakların açılması 12 Eylül'ün gelmesine olanak 
I sağlayan nedenlerden oldu.

Refah Partisi iktidar olmayı bilmeli. Eline geçirdiği' bu tarihi 
fırsatı akıllı kullanıp, ortalığı karıştırmayıp ülkeyi huzursuzluğa 
itmemeli.

RP’liler azmazlıklarından sıyrılmalı ve Türk insanını 
ı mutlu edecek, iç barışı, huzuru sağlayacak çalışmalara hız 
I vermelidir.

Bunu yapamazlar ve ülke gündemini şeriat düzenine doğru 
| çekmeye yönelirlerse kendileri bu gidişten zararlı çıkarlar.

1*977/1 lerin şevkleri geldi

Bayram
sonrası
silahbaşı

Ramazan ayı nedeniyle 
kurum ve kuruluşların iftar 
yemekleri devam ediyor. . 
ANAP Üçe Yönetim.Kurulu . 
geçtiğimiz hafta çarşamba 
günü Milton Aile 
Gazinosunda yapılan iftar 
yemeğine yaklaşık 400 kişi 
katıldı.
Yemeğe ANAP İlçe yöneti
cileri ile ANÂP'lı belediye 
Başkanları ve partililer 
katıldılar.
Öte yandan-Borusan 
Birleşik Boru Fabrikaları A.Ş. 
de bu akşam ramazanın 
son toplu iftar yemeğini 
konuklarına verecek.

Haberi sayfa 3'te 

Genç 
Bursasporlular

Bu gece İslam 
Aleminin en kutsal gün
lerinden biri olan Kadir 
Gecesi.

Kuran-ı Kerim'in indiği 
gece olan bu gece 
müslümgnlar tan yerinin 
ağarmasına kadar dua 
edecekler.

Kuran-ı Kerimin Kadir 
Suresinde bu gece için: 
“Doğrusu biz Kur'an-ı 
Kadîry .Gecesinde 
indirmişizdir.'

Kadir Gecesinin sen 
ne olduğunu bilirmisin?

Kadir Gecesi bin gece
den hayırlıdır. Melekler 
ve Cebrail o gece 
Rablerinin izniyle her 
türlü iş için inerler. O 
gece, tan yerinin, ağar
masına kadar bir esen
liktir" denilmektedir.

Öte yandan 13 Ocak
gunu başlayan
Ramazan ayı 8 Şubat 
Cumartesi günü sona 
erecek ve müslümanlar 
için kutsal olan 
Ramazan Bayramı 
pazar günü kutlanacak.

Dursun Ozbev emekli oldu

yapacaklar^
T-977 doğumlu asker 

. ------- > yeşil Beyaz renklere aşıkadayları 2;1 Şubat 1997 
günü birliklerinde olacak-
lor.

.Gemlik Askerlik
Şubesinden yapılan açık
lamada 1 977/1 tertip 
asker adaylarının Emniyet 
müdürlüğüne, başvurarak 
sevk belgelerini almalarını 
istediler.

1997 yılının ilk asker 
kafile si Ramazan 
Bayramından sonra
acemi birliklerine
uğurlanacaklar

Haberi Sayfa 3'te

olanlar İlçemizde Genç 
Bursasporlular Derneğini 
kurdular.
Emin Dalkıran Kordonu, 
Kordon Aaprtmanı altın
da açılan Genç 
Bursasporlular Derneği, 
Bursaspor severleri bir çatı 
altında toplayacak.
Dernek yetkilileri, 
Bursaspor'u sevenlerin 
Derneklerine üye 
olmalarını istediler.

Haberi sayfa 3'te

Gemlikliler «Işıklar Bir Dakika 
Sönsün» eylemine ilgi göstermiyor 
Susurluk Kazasından sonra ortaya çıkan mafya- 
pplis-devlet ilişkisine kayıtsız kalmamak ve çocuk
larınıza daha temiz bir toplum bırakmak için 
başlatılan "Işıklar Bir Dakika Sönsün” eylemine 
Gemlikliler ilgi göstermiyor. 1 dakikalık karanlıkla 
güzel günler için sessiz bir çığlık olma yolunda 
yapılan bu eyleme ne yazık ki Gemlikliler duyarsız 
kalmayı tercih ediyorlar.

İlçe Tarım Müdürü 
Dursun Özbey emekli 
oldu.

1974 yılında Erzurum 
Atatürk Üniversitesi Ziraat 
Fakültesinden mezun olan 
Özbey, 1978 yılında 
Gemlik'e zirâat mühendisi 
olarak atandı.

1990 yılında İlçe Tarım 
Müdürü olan Özbey, 
1978-85 yılları arasında da 
Zirai Mücadele Grup 
Şefliği kadrosunda görev 
yaptı.

Özbey evli ve 2 çocuk 
babası.

KOLAY BE!..

TOFAŞ, TEDAŞ, TURBAN 

ÇİL, ÇİL LEKELENİNCE URBAN 

TAKTIR BAŞA TÜRBAN 

LAİK REJİM
HIRSINA OLSUN KURBAN
KOLAY BE!...

Tüm okur ve hemşehrilerimin ”■ 
Ramazan Bayramını kutlar, esenlikler 

dilerim.

İnan
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^t^EAfOEAr
Yılmaz AKKILIÇ

y/azı yorum
Necati Kartal

J/,-.:■!><.f:Z.■■■■  -- ■ .......•   

İNEGÖL İL OLSUN MU? PEKİ YA 
GEMLİK?

Utanç Duymak İstemiyorum Artık
İki gün boyunca basında ve 

TV'lerde, Mehmet Ağar in, 
yaşamının baharında toprağa 
düşen kızı Yaseminin acısını İzli yoruz. 
Bir baba, bir dede olarak Sayın 
Ağarla eşinin içinde yaşadıkları 
müthiş bunalımı anlıyor ve paylaşr 
yorum.

Korkunç bir şey İnsanın evladını 
yaşamın eşiğinde yitirmesi...

Ve düşünüyorum, anımsamaya 
çalışıyorum...

Ahmet Vatan Kırkbulak'ın 
cenazesi Devlet Hastanesi'nin 
morgundan ailesine teslim edilmiş ve 
apar topar Bursa'dan götürülmüştü. 
Onyedi yaşındaki bu çocuk için 
tören yapılmamıştı, yaptırılmamıştıl

İşkencede can veren ITÜ Mimarlık 
son sınıf öğrencisi Ekrem Ekşioğlu, HÜ 
Sosyalist Fikir Kulübü Başkanı Nurettin 
Yıldırım, HÜ öğlencisi sendikacı Hıdır 
Altınay, Mehmet Yılmaz'ın katlettiği 
HÜ öğrencisi Haşan Asker Özmen, 
Haskırış'ın canavarca öldürdüğü 
Zeynel Abidin Ceylan ve ötekileri için 
de tören yapılmamıştı, yaptırıl
mamıştı!

«12 Eylübden birkaç gün sonra 
Bursa Emniyeti'nin beşinci katından 
-her nasılsa- atlayarak intihar eden 
Av. Ahmet Hilmi Feyzioğlu için de, İyi 
anımsıyorum, cenaze töreni yapıl
mamıştı, yaptırılmamıştı!

Bütün: ölümler acıdır dostlarım. 
Hele genç ölümleri..

Gaziosmanpaşa'da taranah 
kahvede can verenler için gösteri 
yapanların kurşunlanarak öldürülüşü 
belleğimde taptaze. Ümraniye'de 
can verenleri düşümde görüyorum 
kimi zamanI..

.Mehmet Cengiz Görâl'ı haince 
vuranı;, vurduran zihniyeti hiç, ama 
hiç unutamıyorum!.. i (

Utanıyorum.dostldrım, utanıyo
rum! Gencecik ihsanların «sapık 
ülküler» uğüna alçakça katledildiği 
bir devletin vatandaşı olmaktan 
utanıyorum artık)..

* * *
Utanıyorum dostlarım, utanıyo

rum!
Gözü dönmüş katillerin bir«devlet 

bakanı» tarafından cezaevinden 
çıkartılarak “gezici ölüm hücresi” 
gibi ortalığa salıverilmiş olmasından 
utanıyorum...

Bahçellevler'de, -bırakınız İnsan
lığı bir yana- hayvanlık dişi yöntem - 
lerle boğazlanan yedi gencin kaatil- 
lerinin »vatan kahramanı» ilan 
edilmesi kahrediyor benil

Uyuşturucu kaçakçılarının»devlet 
hizmetinde görevlendirilmesi yerin 
dibine batırıyor onurumul

TV ekranlarından, komşu bir 
ülkede «orman yangını» çıkardıkla 
rını İftiharla açıklayanlara «yeşil pa 
saport» verilmesini anlayamıyorum, 
içime sindiremiyorum!

Aşağılık kaatillerin, ASALA'yla 
mücadele^ bahanesiyle 
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Cumhuriyetimin saygınlığını ayâklar 
altına almalarından rahatsızlık 
duyuyor, ürperlyoruml

Devletten 10 bin dolar alacaklı bir 
kaatilin, «korkutulan tanık» sayesinde 
yakasını sıyırabilmesini normal 
karşılayamiyorum...

Çıldıracak gibi oluyorum!
80 öncesinin eli kanlı, yüreği nasırlı 

canavarlarının, demokrasimizin 
vazgeçilmez öğesi siyasal partilerde 
yönetici olabilmelerini havsalama 
sığdıramıyorum,, öğürüyorumh'

TBMM'de «oy sahtekarlığı» yapıl
masını...

Başbakan Yardımcısr'nın 
Almanya, Fransa, Hollanda ve 
İngiltere'den sonra İtalya’da da 
«uyuşturucu» bağlantısı iddialarına 
hedef olmasını...

Ve adeta bütün bunları örtmek 
istercesine, gündemin «türban»a, 
Taksim'e «cami»ye ve «fethin 
tamamlanmasına ehdekslenmesi- 
ni....

Aman Tanrım!
Hazmedemiyorum, kalbim sıkışı 

yor, fena oluyorum...
★ * *

■ Türkiye Cumhuriyeti, dünyada ilk- 
«ulusal bağımsızlık savaş ı»nı .veren, 
onurlu bir. halkın kurduğu laik; çağdaş 
ve demokratik . bir «hukuk 
devleti»midir?

Yoksa zor-kullanarak^ adam oidu 
rerek «sapkın ideolojilerini dayat
maya kalkışanları, «kiralık kaatil» gibi 
kullanan bir «çeteci zihniyet»in ürünü 
müdür?

Biz, bu «çete zihniyetini Kurtuluş 
Savaşı'mızın-başlangıcında tasfiye 
etmedik mi?

Cumhuriyet'imizi yönetenler, 
cinayet işleyenleri «ideolojilerine 
gqre sınıflandırmaktan yana mıdır
lar? .

Yoksa «çağdaş hukuk» normlarına 
göre, suçu işleyen hangi görüşten 
olursa olsun «eşit» yaklaşmaktan mı?

. Ya da hala «Bana sağcılar da, 
milliyetçiler de cinayet işliyor 
dedirtemezsiniz» tavrında direnen, 
Türk halkını «cepheler»e bölmekten 
siyasal çıkgr uman zihniyet mi .ege
men ülkemin kaderinde?

Yanıtları bulmak zorundayız. , 
Utançtan kurtulmak istiyorsak...

. Yüzümüzün dünya önünde kıpkızıl 
kesilmesinden Sıkıntı duyuyorsak...

Türkiye'nin adının; »kokain ülkesi» 
Kolombiya'yı, çağrıştırır'biçirnde 
«eroin ülkesl»ne çıkmasını, istemiyor-, 
sak...

Uluslararası »saygın»lığrmızı' 
yeniden kazanmaktan yana isek..,

İnsanlarımızın «yargısız infaz»lara, 
«işkence»lere kurban gitmesini 
içimize slndlremlyorsak... Ağar'ın 
derin acısını paylaşalım, ama 
cenaze törenleri yapılmayanların, 
yapılamayanların varlığını da unut
mayalım!

Utançtan kurtulmaya çalışalım...

KAYIP
Gemlik 

Gümrüğünden 
aldığım liman giriş 
kartımı kaybettim. 

Hükümsüzdür.
Dursun CAN

Geçtiğimiz Cuma AS TV'de 
“Bursa’ntn Nabzı” programında, 
“İnegöl ün il yapılması ve yaratılan 
genç illerin ülkeye getirdikleri ve 
götürdükleri” konularını içeren bir 
tartışma düzenlemiştik.

İnegöl den üç önemli, konuğun 
çağrılı bulunduğu tartışma pro
gramına, Arı grubundan bir üye 
katıldı.

İnegöl II ölsün mu?
Evet olsun I
Yalova, Bayburt, İğdır, Bartın,: 

Osmaneli, Ardahan, Batman, Kilis 
gibi nüfus, yüzölçüm ve ilçe sayısı 
verileri bakımından daha büyük 
olmayan İlçeler, il olduysa, İnegöl 
neden olmasın?

Genç illerin parametreleri ile 
İnegöl kıyaslandığında, aynı man
tık üzerinden il yapılması uygun 
kaçmaktadır.

Ancak, bu genç iller ülkeye he 
kazandırhriışi ve ne kaybettirmiş 
bunun incelenmesi gerekmiyor 
mu?

Önce kendi varlığımızın ne 
olduğunu tespit etmek zorundayız.

Birinci saptama; Biz önce 
düny.alı bir insanız.

İkinci saptama; Biz Türkiye liyiz.
Üçüncü saptama; Biz 

yaşadığımız şehirli, kasabalı ve 
köylüyüz.

Dünya için somutta şimdilik 
yapabileceğimiz şeylefi konuşmak, 
ehtellektüel gevezeliğe gireceği 
için tartışmakta fayda yok.

İkinci saptama ile üçüncü sgp- 
tama içiçe geçmiş gibi gözüküyor.

Daha önce bu köşede “dünya
da topyekün kalkınma model
lerinin terkedildiğini, yerine bölge
sel kalkınma modellerinin egemen 
kılındığını” yazmış ve Gemlik için 
önermelerde bulunmuştum.

Ancak bu önermeler ve mo 
deller, gellrlörin merkezi idarede 
toplandığı sistemlerde pek 
mümkün gözükmemektedir.

İl -örgütlenmesi,. OsmanlI 
Devletinden, Genç Cumhuriyete 
kalan bir miras. Gerek güvenlik, 
gerekse ulusal bütünlüğün sağan- 
nhası adına il örgütlenmesini; 
.devam ettiren Genç Cumhuriyet, 
1929 “Vilayet İdaresi Yasası" Ve 
1949 “Hİdaresi Yasası” ile işlerliği 
oturtmuş bulunmaktadır.

1985 yılına kadar 67 il şeklinde 
gelmiş bulunan il sayısı, 1996 ya 
gelindiğinde 80 e ulaşıyor.

Bu il çoğalması, Türkiye de 
zaten dengesiz olan iller arası 
yüzölçüm, nüfus ve ilçe sayısı 
anlamındaki dengesizliği daha da 
artırdı.

Ortalama, 10.200 km2 olan il 
yüzölçümüne karşılık, genç iller 
ortalaması; 250-3500 km2 arasın
da olduğu görülmektedir.

Ortalama, 715.000 olan il 
nüfusuna karşılık, genç iller ortala
masının, 100.000 ile 250.000 
arasında olduğu görülmektedir.

Ortalama, il başına 11 olan ilçe 
sayısının, genç illerde 3-6 arasında 
olduğu görülmektedir.

Küçülmenin getirdiği avantajlar 
var mıdır? İçişleri Bakanlığı, Devlet 
Planlama Teşkilatı-, Ankara Üniver
sitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve 
Frederlk Ebert Vakfı nın hazırladığ 
Inceleme-araştırma raporlarına 
göre yok!..

Aksine II olmanın getirdiği, 
bürokratik örgütlenme, çeşitli 
organizasyonlar ve maklna parkı | 

açısından, rantabl olunabilmej 
için, ortalamanın çok altı veçok 
üstüne çıkan parametrelerbir 
ulusal kaybı ortaya çıkarmaktadır] 

Hatta bu konuda Bayındırlık, iç 
İşleri Bakanlıkları ye Devlet 
Planlama -Teşkilatın da yapılan 
incelemeler sonucunda Türkiye de 
illerin yüzölçüm ve nüfus bakımın
dan küçük olduğu tespiti yapılmış, 
çeşitli alanlarda yapılacak yatırım
ların birkaç il birleştirilerek yapıl
masını daha uygun bulmuşlardır. : 

Bu nedenlerden ötürü, 3046 
sayılı yasaya 17/A maddesi 
eklenerek “il ve ilçelerin görev ve 
hizmet alanlarının (sosyal, 
ekonomik, nüfus ve coğrafya 
durumlarına göre, hizmetlerin 
ihtiyaçlarına uygun olarak, farklı 
tip ve statüde kurulabileceğine 
dair yetkiler verilmesini” uygun 
görerek yasallaştır mıştır.

Ne var ki, sürekli seçim önce
sine rast getirilen il yapma sözleri 
“bu sorunun siyasilerin elinde,l 
tamamen ülke çıkarlarına aykırı! 
bir popülizm ve oy rüşveti olarak 
kullanılmasını” getirmiştir. 1

Nitekim yöre halkı da bu 
rüşvete karşılık vermekte, zaten 
hemen akabinde olan seçimde 
"oy diyetini” ödemektedir. ;

Yeni Yüzyıl gazetesinde Genç 
illere ilişkin yapılan bir araştırma 
yazı dizisinde, il olduktan sonro 
halkın yaşam düzeyinde pek bir 
değişim olmadığı görülmektedir. \

Hatta kira ve gayri-menkullerde 
görülen artış-sunni bazı bozul
maları da beraberinde getirmek
tedir.

Bütün bunlar yok sayılacaksa, 
Düzce ye il olma sözü veriliyorsa, 
İnegöl neden olmasın?

“Umarım bir gün bu ülkenin 
gerçeklerini kavrayan ve popu 
lizm adına ülke çıkarlarını pazarlık 
konusu yapmayan politikacıları 
bu topraklar yetiştirir.”

O zaman, toplumdan daha 
rasyonel talepler gelecek ve| 
siyasilerde ülke menfaatlerine» 
ilişkin sözler vermeye çalışacak-1 
fardır.’

Yazının başlığında “Ya Gemlik’ 
cümlesini neden kullandın? diye 
merak eden okuyucularımız 
olduğunu varsayıp, açmak istiyo
rum.

Programdan bir gün sonra, 
Yalova'nın il olması ve bundan 
dolayı Gemlik'in -Armutlu dahil; 
deniz şeridi, nüfus ve toprak kayba 
na dikkat çeken Sayın Tevfik 
Solaksubaşı'nın telefonunu aldım.

Dikkat çektiği bir nokta vardı; 
“İnegöl den gelen konukların, 
prog ramda bizim bilimsel rapor
larımızın karşısında pek mantık! 
birş eyler söylemediklerini, amo 
birlik ve beraberlik içinde lobi 
faaliyetlerini takdirle karşıladık
larını" belirtti.

Çok doğru bir tespit. .
Ayrıca araştırma yaptığımız içil 

biliyorum, İnegöllüler iki ayrı ekip 
ve komite olarak her alandall 
olmanın mücadelesini veriyorlar. I

Onlar, bir üst statüye geçme! 
için birleşmişler, mücadele veriyi 
lar.

Ya Gemlik?
“Bırakın bir üst statüye geçmek 

için mücadeleyi, varolan statüsü | 
elinden alınıyor, tık diyen yok!.."

Bu ne biçim duyarsızlık!...
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Bu yıl, kış gelmeyecek derken beklenen 
kar iki gündür bölgemizi etkisi altına aldı. 
Kara kış kendini gösterdi.

Pazar günü Marmara Bölgesinde' 
başlayan kar yağışı ulaşımı etkiledi, yaşamı 
felce uğrattı.

Karadeniz Bölgesinden gelen soğuk hava 
akımı bölgemizi etkisi altına aldı. İki gündür 
devam eden kar yağışı sonucu ilçemize 
bağlı Fındıcak, Şükriye, Şahinyurdu, 
Hamidiye ve Güvenli köylerinin Gemlik ile 
ulaşımı kesildi.

Dün gece yağan kar Haydariye Köy yolu
nun da kapanmasına neden oldu.

Kapalı köy yollarının açılması için girişim - 
lerin başladığnı belirten ilgililer, «Kar ydğşı 
devam ederse, yollar açılsa bile yeniden 
kapanabilir» dediler.

Ocak ayının bahar havası içinde geçme
si birçok meyva ağacının erken çiçek

agaçıdrth buaur.mamasım istediler. Erken 
budamadan sonra gelecek soğukların 
ağaçlarda donmalara neden olacağını vur
guladılar. Erken budama yapan zeytin üreti
cileri, kar yağışları ile korkulu anlar yaşamaya 
başladı.

Kar yağşları, Manastır Bölgesi ile Gemlik 
arasındaki trafik akışını dün sabah felce 
uğrattı. Yenimahalle yolunun don tutması 
ulaşımı engelledi. Yüzlerce' kişi ilçeye yürü 
yerek geldiler. Bu nedenle birçok kişi işine 
zamanında gidemedi.

Kâr yağşları, Gemlik Bursa yolunda da 
yer yer buzlanmalara ve araçların kayması
na neden oldu .-—İlgililer, sürücülerin zincirsiz 
yola çıkmamasını, dikkatli araç kullan
malarını istediler.

BelediyeZabıtası1996’dacezayağdırdı
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1977/1 tertip asker 
adaylarının bayram son
rası katılacakları acemi 
birliklerini belirten sevk bel
geleri Gemlik Askerlik 
•Şubesine geldi.

'21 Şubat günü 
kışlalarında hazır bulun
maları istenen 1977/1 erler 
Gemlik Emniyet Müdür 
•lüğünden gerekli belgeleri
ni alacaklar ve anılan 

:,g'unde kışlalarında ola
caklar.

• Bu tarihte birliklerine tes
lim olmayan erlerin firari 
say'ılacgğı, zor duruma
dürmemeleri için
idmanında birliklerine tes- 
lim olmaları hatırlatıldı.
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^Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler 
1996 yılında ceza yanında 3 işyerine kapatma cezası 
verirken 1968 işyerini denetledi. 273 köpek de itlaf edildi.

Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdürlüğüne 
bağlı ekiplerin 1996 yılın
da yaptıkları çalış
maların özeti rapor 
haline getirildi.

Gemlik Belediye 
başkanlığından 
aldığımız bilgilere göre, 
Belediye Zabıtası 1996 
yılı içinde 1968 işyerini, 
denetledi. Yasa ve 
yönetmenliklere aykırı 
bulunan 130 işyerine 1 
milyar 235 milyon, 300 
bin lira para cezası 
uygulandı. Uygulanan» 
para cezalarının 334 
tanesi Encümence 
kesilen para cezaları 
kapsamında olup 1 mil
yar 106 milyon 500 bin 
lira tutarında.

81 kişiye ise 128 mil 
yon 800 bin liralık maktu 
para cezası olmak üzere 
toplam 1 milyar 235 mil 
yon 300 bin lira para 
cezası uygulandı.

Belediye zabıtasına 
gelen dilekçelerin 204
tanesinin. cevap-
landırıldığı 1996 yılında 5 
kişiye asker aylığı, 9 
vatandaşa fakir yardımı 
yapıldı. 202 kurum, ve 
kuruluşa raiç bedel tes- 
biti bildirilirken 1996 yılı 
içinde işyeri’de süreli 
olarak kapatıiaı. Ayrıta 
çevrede başıboş gezen 
27-3 köpekte aynı yıl 
içinde itlaf edildi.

Zabıta raporunda 
1996 yılında kesilen para 
cezalarının en büyüğü 
126 işyerinin hafta tatili 
ruhsatı bulunmamasın
dan verildi. 106 işyerine 
de etiket bulundurma
maktan para cezası 
kesildi. Bunu şuayla 58 
işyerinde ruhsa} bulun
maması, 40 esnafın 
gereksiz işgal, 25 iş 
yerinde önlük kullanma
ma, 19 işyerinin tarife 
asmaması geliyor.

Ramazan ayı içinde 
çeşitli kurum ve kuru
luşların iftar yemekleri 
devam ediyor!

Geçtiğimiz h-afta 
Anavatan Partisi Gemlik 
İlçe Örgütü tarafından 
Milton Gazinosu.Kapalı 
Salonunda iftar yemeği 
düzenlendi..

Yemeğe. Parti ilçe

Umurbey, Küçük Kumla 
Belediye Başkanları yanı 
sıra Bursa Osmanaazi İlce 
Yöneticileri ile partililer 
vardı.'

Yaklaşık 400 kişinin 
katıldığı iftar yemeği 
ramazânın en kalabalık 
iftarı oldu.

BORUSAN' İN İFTARI
Öte yandan Boruscun 

A.Ş. İşletmesinde bu 
akşam ' işletme mi 
safirhanesinde gelenek
sel 'iftarlarından birini 
daha verecek.

Protokolün ve basınin 
davet edildiği, iftar 
yemeği İlçemizde. 1997 
ramazanının en son toplu 
iftarı olacak.

Genç 
Bursasporlular 
Derneği 
kuralda
Bursaspor sevgisi Gemlikte 
fdernek çatısı altında yeşil 
•beyazlıları biraraya
getirjyor. , 
Gemlikli genç
Bursasporlular 29 Ocak 
günü Emin Dalkıran 
Kordonunda bulunan 
Kordon apartmanının alt 
Katılda derneklerini 
Butsasporu sevenlerinin 
hizmetine açtılar.
BÜfsaspor'u sevenlerin bir 
lokalde birlikte oturacak
larını ve bir Gemlik lobisi 
oluşturacaklarını söyleyen 
—Genç Bursasporlular 
Derneği yöneticileri, yeşil- 
beyaz sevenleri derneklen- 
rirfe üye olmaya çağırdılar.

MArTAflın SOh3ET< ZE'SE^Ç'ETCOŞE

Sunğipek’in 
kuruluş günü 
artık ; 
kutlanmıyor

Tarih içinde Gemlik ve Havalisi

PASİF KORUNMA
Babamların ihtiyat askerliği kırk gün değil, 

tam üç ay sürdü. Eylül sonlarırqnda gittiler 
ancak yılbaşında eve dönebildiler. Bu arada 
Mudanyadan kaldırıp, Edirneye hudut boy
larına sevk-edilmişler.

Biz annemle Bursada büyük dedemlerde 
kalıyoruz. Babamın dedesi ve ninesi'olan bu 
doksan yaşlarındaki iki hitiyar sevincimiz, 
umudumuz ve koruyucumuz oluyorlar.

Döşeme tahtaları sabun kokan kocaman 
evi, halılarla kilimlerle kapli odaları, büyük mü 
büyük sofayı, duvarın bir başından bir başına 
uzanan minder, sekilerini, tenteneli patiska 
örtüleri hiç unutmam. Köşşelerdeki minderler 
pufla gibi-kabarık, süs yastıkları binbir çeşit 
işlemeli, patiska perdelerde işlemeler, el 
örgüsü tüller; motifler motifler, motifler...

Aşağı ovaya bakardı sofanın geniş 
pencereleri ama artık gecelir karanlıktı her 
yan. Hiçbir yerde ışık yanmıyordu. Daha 
doğrusu hiçbir pencereden ışık sızmıyordu. 
Bizim .evin pencerelerine de kara muşamba 
perdeler takılmıştı ve misafir odasındaki 
karpuz lambalar sönmüştü. Sanki bir çeşit 
yasta idik, konuşmalar bile fısıltılı olmaya 
başlamıştı. Sofada bir küçük idare lambası, 
odalarda orta boy gaz lambaları. 
Dedemgilin eve elektrik girmemişti. İste
memişlerdi. Oysa Gemlikte ben kendimi 
bildim bileli tavanda elektrik âmpüllerimiz 
yanardı.

Burası Bursanın en tutucu semti, dedemler 
ise doksanlık ihtiyarlar nöde olsa.

Misafir odasınddki kadife perdelerin 
püskülleri ile oynamasını çök severdim. Bir de 
gümbür gümbür akan suyun sesini. Asa suyu

dedikleri kaynak dedemlerin evin az 
yukarısında başlarmış bü nedenle bizim 
çeşmemiz üst katta imiş. İlk bizim evmiş suyun 
başlangıcı. Kocaman mermer bir su yalağ, 
hiç durmadan inildeyen suyun^esi.. Bana 
göre çok hoş günlerdi o günler. Büyükannem 
altın çerçeveli gözlüğü altından, minik bon
cuk gözleri ile sevgi-dolu bakışlarını bunar 
çevresindekilere. Muharebelere evlat gön
dermiş olmanın hüznü var dudaklarında, iki 
büklüm olmuş bedenini bastondan destek 
alarak dolanır evin içinde. Aşağ bahçeye 
iner hemen her gün, çiçeklerin aralarında 
dolanır, sonra kilere girer, pekmez fıçılarını 
gözden geçirir.

Bu kiler aynı zamanda evin odunluğudur 
da. O sıralarda ise bir de sığınak görevi 
yapıyordu. Arada hava hücumu tatbikat 
olduğu zamanlar biz bu odunluğa sığnıyor- 
duk. Acı acı (canavar!) düdükleri öterdi, 
gökyüzünden uçaklar geçerdi gümbürdey
erek.

Gemlikte de yapılıyordu bu gibi tatbikat
lar. Mezarlığın alt yanındaki zeytinliklere siper
ler kazılmıştı. Her mahellenm yeri ayrı, her 
evin yeri belli idi. Düdükler ötmeye başlayın
ca ahali, akın akın sığınaklara koşardı. 
Belediyenin oradan çalınırdı düdükler. Biz bu 
düdüklere canavar düdükleri derdik. Tatbikat 
bittikten sonra dönülürdü evlere.

Büyükler ne düşünürdü bilmem ama biz 
çocuklar için korkulacak bir durum değildi bu 
karmaşa. Hatta, galiba biraz eğenceli bile 
oluyordu..

Haftaya “Şarlo Kaymakam”

Atatürk tarafından
Şubat 1938 günü hizmete 
açılan Gemlik Sunğpek ve 
Viskoz Sanayi Müessesesi, 
b.u.-.yıl geleneksel kutla
masını yapmadı.
, Gittikçe değerini yitiren 
v,e özelleştirme kapsamı 
içinde olan Killerden olan 
Sümer Holdinge bağlı 
Gemlik sunğpek İşletmesi 
satılacağı günü bekliyor, 
d 1976 yılında selofan 
İşletmesinin yapımının 
başlayarak daha sonra 
■hizmete, açılmasından 
sonra selorn ve reyon 
^üniteleri ile karbon sülfür 
ünitesini kapatan Sunğipek, 
yıllardır yalnız selofan üreti
mini gerçekleştiriyor.

•.' Ürettiği ürünlerinin büyük 
bölümünü TEKEL'e satan 
işletme, TEKEL'in farklı ürün 
kullanması üzerine üretimini 
düşürdü.

GEMLİK DÖVİZ
İLÇEMİZİN

TEK RESMİ DÖVİZ 
ALIM SATIM'

MERKEZİ
TEL : 513 24 02

Şehit, ölü değil
Başlangıçta gayet iyiydi. Yabancı gazeteciler 

Türkiye ile ilgili en son hangi haberi geçtiklerini, 
kaç yıldır ülkemizde yaşadıklarını falan anlattılar.

Örneğin İngiliz gazetecinin The Times'da 
Antakya daki bir arkeolojik kazıyla ilgili tam sayfa 
bir haberi çıkmıştı en son. Çünkü onlar arkeolo
jiyle ilgileniyorlardı.

Japon gazeteci çok hoştu. Türkiyeden kilo-, 
metrelerce uzak bir ülkenin insanlarına Türkiyede 
yaşanan bir olayı anlatmak için eğer 5 sayfa yazı 
yazmak gerekiyorsa, anlamaları İçin 4 sayfasın
da Türkiyenin tarihi ve siyasi gelişimine yer ver
mek zorunda olduğunu söyledi. Japonların 
Türkiye ile. ilgilenmeye başladığını ve daha çok 
turizm ağırlıklı haberler yazdığını vurguladı.

Suriyeli gazeteci, Arap kamuoyunun sıcak 
olayları izlediğini belirterek uyüşturucu ile ilgili 
haberler geçtiğini söyledi.

Rus. gazeteci ise son olarak Çeçenya ile ilgili 
bir haber geçmişti. Çünkü biliyorlardı ki Türkiye 
gayri resmi olarak Çeçenya ya silah göndermişti 
ve Rus okurlar seçimlere Türk bakışını merak 
ediyorlardı. Üstelik o. Güney Kıbrıs a Rustya 
tarafından satılan füzelere Türkiyenin neden bu 
kadar tepki gösterdiğini anlayamamıştı. Ona 
göre Güney Kıbrıs pek çok ülke tarafından tanı
nan bir ülkeydi ve silah satışı tamamen ticari bir 
şeydi.

İşte bu noktadan sonra, Siyaset Meydanında 
asıl konuya geçildi. Yani konu başlığı olan 
Yabancı Gazeteciler Gözüyle: Türkiye değil de 
yabancı gazeteciler kimliğinde ülkelerinin bek
lentisiyle Türkiye. Demek istiyorum ki İngiltere 
Türkiyeden nasıl bir haber bekler? O beklentiyi 
sezen Türkiye muhabiri ona göre haber yapar ve 
gönderir. Aynı Rus gazetecinin yerdiği Çeçenya 
örneği gibi. Zaten bunu kendileri söyledi. “Biz 
haber satıyoruz. Ülkemizin kafasını nasıl bir klişe 
varsa ona göre haberi hazırlayıp gönderiyoruz.”.

Evet, bu ölçüye kadar doğru kabul edilebilir. 
Ben gazetecinin objektif olabileceğne inanmıy
orum. Çünkü geçmişten gelen deneyimleri, 
yaşadığı ortam, aldığı eğitim, dini ve siyasi 
görüşü, okulu hepsi ama hepsi habere bakış 
açısını, ne kadar objektif olacağım dese de etkil
er. Bu eşyanın tabiatı gereği böyledk Onlardan 
da objektif olmalarını beklemiyordum.

Ama içlerinden birinin verdiği bir örnek 
doğrusu niyetlerini ve çabalarını açıkça ortaya 
koydu. Gazetede şöyle haberler görüyorum, 
dedi. "27 asker şehit oldu, 3 terörist öldü. Ben 
bunu anlamıyorum, ölenler ihsan. Birine şehit 
oldu, diğerini öldü diyorsunuz, bu olmaz".

O an kanımın donduğunu hissettim. Bu 
adamlar ki her biri en az 3 yıldır Türkiyede yaşıy
orlar ve hala şehit ile ölünün farkına vara
mamışlar. Ve biz bünlardan ülkemizle ilgili iyi 
diyemiyorum da doğru haberleri yazmalarını 
bekliyoruz. Nafile bir beklenti.

Evet biz de kendimize karşı acımasız oluyoruz, 
biz de olumsuzluklarımızı yazıyoruz ama biz 
Güneydoğuda şehit verdiğimiz, davullarla askeıe 
yolladığımız gencecik evlatlarımızı kendisinin de 
terörist dedikleriyle bir tutamayız. Böyle birşey 
olamaz.

Acaba kendi, ülkesini bölmeye çalışan terörist 
bir gruba karşı verilen savaşımı da böyle kayıtsız 
ve kendine göre objektif ölçülerde değerlendire- 
bilirmiydi?

Ben, biri Siirtte diğeri Şırnaktaki omzunda bir 
mermiyle yaşamaya mahkum kuzenlerimi nasıl 
teröristlerle aynı kefeye koyabilirim.

Allah saklasın onlara nasıl “ölü" diyebilirim...

Karanlığı bir dakika bağrımıza basalım
Karanlık çoğu kez korkutucudur ama karanlık 

bazen aydınlığa giden yolda sessiz bir çığlık olur.
Cumartesi gecesi saat tam 21.00 de evin tüm 

ışıklarını söndürdüm. Sessiz bir çığlıkta bizden 
yükselsin istedim. Ve koşarak pencereye gittim. 
Başka kimler ışığı söndürecek ve çığlıklar 
büyüyecekti. Hiçbir parti ve örgütün tekelinde 
olmayan tamamen sivil, pasif üstelik müthiş 
anlamlı bu eyleme katılım olacak mı onu merak 
ediyordum. İçimden de ne olur olsun, olmalı 
diyor o kadar da tepkisiz bir toplum 
olmadığımıza inanmak istiyordum. Evet, evet tek 
tük de olsa ışıklar sönüyordu. Her sönen ışıkta 
şimdiye dek farkına varmadığm bir komşumla 
adeta tanışıyor, yalnız olmadığınızı anlıyorduk. 
Derken ben sadece ışıkları söndürmekle yetin
medim. Sinyal şeklinde yakıp söndürerek onlara 
bir selam yollamak istedim. Ve aynı selamın 
karşılığını aldım. Yalnız değildik.

Cumartesi gecesi, suç örgütlerini kuranların ve 
onlara görev verenlerin, mutlaka yargı, önüne 
çıkarılması konusundaki kararlı isteğimizi göster 
mek;, olayı soruşturan kişi ve mercilere destek 
vermek; demokratik, çağdaş, şeffaf hukuk 
devleti özlemimizi duyurmak için bir dakika 
karanlığı bağrımıza bastık.
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QcmlHç[i[erin

günlergeçirmesini dileriz.

Gemlik Uman ve 
Depolama İşletmeleri A.Ş

Sigarayı bırakma yöntemleri
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Öğıetim üyeleri; sigarayı bırakmada 
faydası olan nikotin, bantlarının, 
Sağlık Bakanlığı tarafından yeşil 
reçeteye bağlandığını, gelişmiş 
ülkelerde ise bu bantların reçetesiz 
satıldığını bildirdiler.

Kandaki nikotin miktarını stabilize 
bir şekilde tutarak, psikolojik 
bağmlılığ ortadan kaldırmak için 
kullanılan nikotin bantlarının Türkiye 
de' yeşil reçeteye bağlanması 
üzerine ilgililer şöyle konuştular:

Bu bantlar, gelişmiş ülkelerde 
reçetesiz' satılmaktadır. Nikotin 
bantlarının ; yeşil reçeteye 

ı bağlanmasının gerekçesinin nikotin 
İçermesi' olduğu söyleniyor. Oysa, 
yuvarlak nikotin çubukları her köşe 
başında satılıyor.

Sigarayı bıraktırma
mücadelesinin hekimlerin işi

I olduğunu vurgulayan ilgililer, çünkü, 
I sigaranın zararlarını en iyi şekilde 
I hekimler bilir. Astımla kanserle 
I mücedele edenler onlardır." 
] dediler.

Sigara bağmlılığ konusunda, 
i hekimlerin, toplumun diğer 
। bireylerinden çok daha iyi durumda 
| olmadıklarını belirten yetkililer şöyle 
| konuştu*.

Eldeki verilere göre, sigara içen 
I erkek hakimlerin oranı, diğer 
I erkeklerden bir ölçüde düşük. 

Ancak, Türk tasgbipleri birliğnden 
alınan bilgiye göre, sigara içen 
kadın hekimlerin oranı yüzde 72 

11 civarında. Yani, diğer kadınlardan 
i daha yüksek.

Karşımızda, dünyada 15-20 kişiyi 
zengin eden .çok . uluslu sigara 
şirketleri yar. Ancak hekirfiler, dâğlh 
tepesinde bir kartopu oluştur İmalı ki, 
aşağıda bir çığa dönüşsün.

Araştırmalardan, /.Türkiye de 
kadınlarjn yüzde 24 ünün,'erkeklerin 
ise yüzde 63 ünün sigara içtiğinin 
belirlendiğimi bildlteh -yetkililer/ 
kentlerdeki kadınların «• erkekler 
kadar sigara içtiklerini,' sigara içen 
toplam kadın oranının düşük 
olmasında, köylerdeki sigara 
içmeyen kadınların etkili olduğunu 
söylediler.

Üniversite mezunu kadınların 
yüzde 43.9 unun sigara içtiğini 
kaydeden ilgililer; gelişmiş ülkeler de 
, kadınlar okudukça sigarayı 
bırakıyor, bizde ise okudukça sigara 
içme oranı artıyor. Bunün.en önemli 
nedeni kadınların sigarayı bir 
bağımsızlık göstergesi ye sofistike bir 
davranış olarak algılamalarıdır 
şeklinde konuştular.

Sigarayı bırakma yöntemleri 
konusunda, yöntemin
uygülanac.ağ kişinin bağmlılık 
derecesi ve bırakmaya hazır olup, 
ölmadığnın dikkate' alınması 
gere'ktlğne işaret eden yetkililer: 
Sigarayı bırakmaya hazır 
olmayanlar konusunda ısrarcı 
olmak doğru değil-. Kişiye sigaranın 
zararları konusunda bilgi vermek ve 
kararı kendisine bırakrpak gerekjr.- 
Bizim , önemle ele almamız 
gerekenler, sigarayı bırakmaya 
hazır olanlandır.

hemşerilerimizin
9 Şubat günü idrak 

edilecek olan 
Ramazan 

bayramlarını 
kutlar, sağlık ve 

mutluluklar dileriz.

GÜZEL 
NAKLİYAT

ÇATAK SİYİM
TAKIM ELBİSELER - HIRKALAR- GÖMLEKLER - 

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

ÇATAK CİYİAl A.LsniTi tbpmo T.nnAiA «vomm 
Rli çatak ye Oğulları

Demlrsubaşı Mh. Mesudiye Sk. Otel Umurbey Altı 
Tel 513 20 75 GEMLİK

8•jNIsanayi ve ticaret LTD. ŞTİ. g
Jaruk ÇÜ^El

Tel : 513 46 81 - 513 67 00 ( 3 Hat) S
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ŞniŞ SAHÇcSÎ
Uysun 9(LLIÇ

Ele geçirdim zamanı
Bir daha beni harcayamayacak. 
Uçup giden ömrüme ahlar etmeyeceğim. 
Durdurdum saatleri
Yok artık saniyeler, yelkovan ve akrep, 
Söküp attım onları
Ele geçirdim zamanı
Bir daha ayrılığı yaşatmayacak bana.

16.12.1994

Kal yine gözlerin seni söylesin bu gece 
Mavi mor ışıkların altında

dans ederken
Ellerin ellerimde ölelim

birlikte bu gece
Dokunuşun içimi ısıtıyor

titriyorum adeta
Al tut ellerimi senin olsun
Ne olur gitme hoşçakal 

deme
Kal yine gözlerin seni söylesin 

bu gece.
13.12.1993

SEN

Sen
Tabiatın en gereksiz ihsanı
İstemezdim seninki kadar
Kimsenin kafasını kırmayı
Sen
Kainatın en geri zekalısı
Bunu böyle bil çünkü 
Hep öyle kalacaksın zavallı.

Bir ilkede yaşamak, kurtulmak varken 
Ne yaparsın elde değil 
karanlığa sarılmak, gündüz beklerken.

Gece parlayan dolunayım, yıldızımsın
Seni çok seviyorum
Yedi kat gökyüzümsün benim.

Yo mu anılarla teselli bulup ağlamak, 
Mahveder beni.
İsteyipte ulaşamamk varya yakar,
Kül eder beni
Sevipte kavuşamamak hasretle avunmak
Özletir seni
Bile bile ayrılmak, sana sarılamamak 
Bitirir beni.
Bir uzak diyardasın biliyorum
Düşünüyorum seni
Ne olur birşey söyleme
Arıyorum inan ben de kendimi...

Bir kötü haber duyunca
Bilmeme nedendir bir sıkıntı alır içimi 
Ayrılır giderim bir anda bu mekandan 
Efkarlar, hüzünler diyarına 
Gelemem çoğu kez kendime 
Şaşkın bir insan oluveririm.
Bir elime sigara yakar ötekine kalem alırım 
Başlarım yazmaya
Belki rahatlarım diye.
Ben yazdıkça gözlerim dolar.
İçim efkarlanır.
Sigaramın dumanını çekerim ciğerlerime 
Kağıtlar dolar, kalem biter.
Dolan gözlerim boşalır, akar gider 
Kapanıp kollarımın üzerine 
Dalar giderim bir başka aleme 
İsterim ki mutluluk olsun, heyecan olsun. 
Sıkıntılarım uçsun gitsin 
Ve uzun bir süre, 
Böylece kalırım.
Dalarım bir güzel rüyaya 
Rüyalarımdaki sevgi, tablolarım.

Buluştuğumuz o yerde yine sanki seninle 
yim

Gözlerini görüyorum küskün denize 
bakarken.

Çok uzaktan bir gemi geçiyor yeni umut
larla

Ve güneş batıyor bir gün daha bitiyor sen- 
siz

Bu diyarlarda, kalbim yalnız, ağlamak!' 
kimsesiz

Ellerim cebimde başımı yukarı kaldırıyo
rum

Ve gözlerim kapanıyor seni düşünerek
Bir yeni güne daha böyle başlıyorum.

YAî^ı 5"AkA YAîlı ciDDi
BÜYÜK ŞEHİR'E BAĞLANTII 
GÜNDEMDE
Gemlik'in de, dahil olduğu, bir 

kısım belediye ve beldelerin, Bursa 
Büyükşehir Belediyesine, bağlanması 
yönünde, çalışmalar yapıldığını biliy-

öu konuda, gerekil yasal çalış
maların başlaması, işin ciddiyetini 
ortaya koydu. Nitekim, kısa bir süre 
önce Bursa Büyükşehir Belediyesl'ne 
bağlanması öngörülen, ilçe ve belde 
belediye baş kanları ile Bursa'da bir 
toplantı yapıldı.

İftar saatine yakın zamanda, 
Büyükşehir Belediye Başkanı ile bir
likte yapılan bu ilk toplantının, pek 
verimli olmadığı söylendi. Bazı 
belediye baş kanlarının, hiç konuş
madığı bu «ısınma toplatısının» ileride 
daha verimli hale dönüşmesini diliy
oruz.

- Dünya globalleşiyor. Ülke sınırları 
yavaş yavaş ortadan kalkıyor.

Sermaye ve teknoloji tüm 
dünyayı dolaşıyor ve her geçen gün 
egemenliğini yaygınlaştırıyor.

- Bu ortamda, metropollerin ön 
plana çıkarıldığını görüyoruz. Bursa 
da bir metropol olma yolunda.

Yerel yönetimlere önem veriliyor. 
Yerel yönetimlerin, yetkilerinin artırıl
ması isteniyor. Mali ve idari bakım
dan yeniden yapılanması ve yeni 
yetkilerle donatılması hedef leniyor.

Gemlik Belediyesi’nin, Burs-a 
Büyükşehir Belediyesl'ne bağlanması 
«yerel politik baskıların önlenmesi 
bakımından» belki bir bakıma iyi 
olabilir.

- Ama...Yarın en ufak bir hizmetin 
yapılması için Büyükşehir’in onayı 
beklenirse işler büyük ölçüde aksar.

Şimdi Bursa Belediyesi, nasıl 
Ankara Merkezi idareden şikayet 
ediyorsa Gemlik de Bursa 
Belediyesi'nden şikayetçi hale gelir.

Peki... Bu aksaklıklar nasıl önlenir. 
Şimdiden bazı çalışmaların başla
ması gerekir. Büyükşehirden belli 
konularda yetki alınır. Bu yetkiler bir 
yönetmelikle belirlenir.

Bazı çok «önemli yatırımlar» ve 
«genel imar planları» dışında kalan 
tüm uygulamalar için ilçe ve belde 
belediye meclisle rine yetki ver
ilebilir.

Tabii, bağlanması düşünülen 
diğer ilçe ve belediye başkanları ile 
de temasa geçilmelidir.

Ara sıra da «küçük koordinas yon» 
toplantıları yapılmalıdır.

İşte, böyle hazırlıklar yapılınca 
büyükşehir belediye toplantılarında 
«suskunluk» olmaz. «Yumurta kapıya 
gelmeden» hazırlıklara başlan
malıdır.

Erol gÜKÇAy

İPUCU
Oldukça yaramaz olan Temel, o 

akşam eve geldiğinde yüzü gözü 
bere içindeydi.

Oğlunun bu halini gören Fadime k 
hemen sordu:

-Uşağım, ha pu halun nedur?
-Bir çocuk penu dövdi 

annecuğum.
-Ha peçl, oni bir daha görsen 

tanay misun?
-Tabi tanayrum, çünkü kulağu 

cebimdedur.
Temel fazla ileri gitmiş. Sadece 

kulağını çekmesi gerekirken, 
kulağını koparmış.

Son günlerde bazı kulakların çe 
kilmesi gündeme gelebilir.

Bu kez, suç sadece politikacılar
da değil, medya da yanlış politika , 
izliyor.

Reha Muhtar, "tarikat görüntüleri- 
ni”nerdeyse hava durmunun içine 
bile koyacak. Olayları bu anlayış 
ve tempoda gündemde tutmanın 
aksi tesir yapacağı da unutmamak 
lazım.

Nitekim, Radyo Televizyon 
Kurumu gecikmeli de olsa olayı 
gündeme almış.

Belki bazı kulakları çekebilir.

Sözlü - Yorum

Bütün olmaya çalış.
Eğer ki olamazsan;
İşe yarar bir parça olup bütüne 
katıl.

«SCH İLLER»

Sanki, bugünkü durumumuza, 
bakıp da, söylenmiş bir söz.

(Merkez sağ) dağınık, (Merkez 
Sol) dağınık.

Dağınıklık devlete ye kurumları- 
na da yansımış. (MİT) istihbarat 
yapıyor. (Emniyet Genel 
Müdürlüğü) istihbarat yapıyor. 
(Jandarma), istihbarat yapı yor. 
Kim, kimin için yapıyor, kime karşı 
yapıyor, belli değil. Halbuki, bu 
parçalar, işe yaramak için bütüne 
katılmalıdır.

O KADAR, sırlsıklam aşık, bir 
dişçiydi ki, seviyor, sevmiyor diye, 
diye müşte risinin bütün dişlerini tek 
tek çekmişti.

ÖZELLEŞTİRME «TAM GAZ»
(1997)'nin özelleştirme konusunda 

atılım yılı olacağı anlaşılıyor.
Etibank, Anadolu Bankası ve 

Denizbank özelleşti.
TELEKOM ise son anda, Yüksek I 

mahkemeden kurtardı.
Aslında, Türk Hava Yolları, deniz I 

Nakliyat, Bankalar, Çimento, Tekstil, I 
Oteller gibi tesislerin özelleştir- I 
ilmesinde geç bile kalındı.

Ama.. Şu TEK ve TELEKOM'un 
özelleştirilmesine hala büyük bir 
çoğunluk ısınmış değil.

Bu iki kurumun özel sektöre 
geçmesi hem fakir halkı daha da 
ezebilir. Hem de (sanki) ülke güven
liği konusunda endişe yaşa nabilir.

Bu iki kurumu özelleştirme takvi
minin en gerilerine atmak, acaba 
daha mı gerçekçi olacak tı?

Peki Gübre sektöründe durum 
nasıl. >

GÜBRE SEKTÖRÜNDE I 
ÖZELLEŞTİRME

Gübre sektöründe özelleştirme | 
tarihini, mümkün mertebe gerilere 
götürmeli.

(GAP) ın devreye gireceği ve 
gübre tüketiminin, iki-buçuk kat 
daha artacağı, unutulmamalı.

Türkiye'deki, gübre üretiminin 
üçte birini, Türkiye Gübre Sanayii 
sağlıyor. Eğer gübrede, hemen 
özelleştirme yapılırsa, gübre fiyat- ; 
(arının çok yükseleceği ve üreticinin j 
gübre kullanımının, düşeceği bir j 
gerçektir.

Bu yüzden, zaten gerileyen tanm I 
sektörü, daha da gerileyecektir.

Son yıllarda, Gübre Sanayiinde, I 
bir toparlanma söz konusudur. Bakın, | 
komşumuz Gemlik Gübre, nereden 
nerelere gelmiş.

- Fransızlar, 594 bin ton/yıl üreten, 
bir fabrika kurmuşlar.

1996 yılı üretimi, 624 bin ton 
olmuş. Tam yirmi yıllık bir rekor.

- Ingilizler, 330 bin ton/yıl 
amonyak üreten, bir fabrika kur
muşlar. 1996 yılı amonyak üretimi, 
339 bin ton olmuş. Bu da bir rekor.

- Son beş yıl içinde, ilk kez 1995 
yılında kar eden, Gemlik Gübre, 1996 
yılında da 750 milyar, kar bekliyor- 
muş.

-Satış ciroları yönünden, Gemlik 
Gübre, ilk beş yüz, şirket içerisinde, 
1992 yılında (195)inci sırada iken, 
1995 yılında,(115)inci sıraya yük
selmiş.

Bağfaş ve (Özel) Gübre fab
rikalarını geride bırakmış.

-Yine aldığımız bir (duyuma) göre, 
Samsun Gübrede de 1996 yılında, 
(satışta patlama) yaşanmış.

Dünyada tarım geriliyor, ülkem
izde tarım geriliyor. Ama.. Devletin 
Gübre Fabrikalarında bir yükselme 
görülüyor. O zaman, özelleştirme 
kararını ve zamanını, tekrar gözden 
geçirmek, yararlı olacaktır, kanısın
dayım. Belki de, özelleştirmeden 
önce, bir özerklik şansı tanınması, en 
yararlı uygulama olacaktır. Hele, biz 
önerilerimizi bir yazalım. Bakarsınız, 
belki birilerinln, eline geçiverir.

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

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

ULAŞIM
Uludağ'Turizm. -5131212
Aydın Turizm 5132077

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

Körfez Taksi 
Çınar Taksi
Güven Taksi 
Gemlik Taksi

TAKSİLER
5131821 
5132467
5133240 
5132324

Resmi Daireler
■TEK Arıza 
TEK İşletme 
Turizm Der. 
Spor Sah. 
Orm. Böl. Şf. 
MIHI Eğt. Md. 
Halk Eğt. Mrk. 
Halk Kütüp. 
As. Şb. 
Karayolları 
Liman Bşk. 
Mal Md. 
Nüfus Md. 
Özel id. Md. 
Tapu Sic. Md. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md. 
Ver. Da. Md. 
İlçe Tar. Md. 
İlçe Seç. Md.

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

Gemi Saatleri
Yalova -Sirkeci (İşgünleri) 

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

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

TUP DAĞITICILARI
Aygaz r 513 12 95
Özgaz 514 1700
Tekgaz ' 513 1637
Ocakgaz 513 1637
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Likit gaz 514 28 41
Yeni Ukltgaz 51365 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 : 

“KURTULUŞ GÜNÜ"

Tel: 513 13 29

KAYIP
Bursa Cumhuriyet 
Lisesinden aldığım 

diplomamı 
kaybettim.

Yenisini alacağım
dan eskisi 

Hükümsüzdür. 
Özgür BAYRAKTAR
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<l^amazan TBa^ram * 1 nız 1 ? 

kutfar, sağfık, mutiufuk

ANAbÖLUSİGORTAÂ.Ş.
S'r. • A ' '

.fSEftroraıag miemü ı m1 ’i 11

ANAHTAR TESLİMİ KASKO’DAN YARARLANIN
-Evrak takibi yok -Yüzde yüz hasar ödeme
- Para ödeme yok ' -Anlaşmalı oto servisimize 

başvurmanız yeterli

GEflî?’ 3ÎL6İ /E rî ı'ATLARıffiıZ îdp 3ÎR TELEFOnllftİJ'Z
I YETERLİ

NUMAN SİGORTA LTD. ŞTİ.
/duman Dursun

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

Kat: 1 No: 4 GEMLİK

difgrigiBİ
COS’kUpLAR TİCARET

Esat COŞKUN
Tel: 513 50 69 Fax : 513 12 63 GEMLİK

bayramınızı IçutCar, 
sağkıl^ mutfukulçye 

gözettilergetirmesini 
dileriz.

istiklal Cad. Gürçay GEMLİK KÖRFEZ FEN 
Jt Merkezi c DERSHANESİ ve ETÜD 
GEMLİK MERKEZİ

Tüm müşteri ve hemşerilerimizin 

bayramını kutlar, mutluluk ve 

başarılar dileriz.
ETÇİLER OTOMOTİV VE SU ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. ITD. ŞTİ.

İstiklal Cad. Kafoğlu Apt. No : 2 GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 73 99

UlUdAG SÜThApcSÎ
İSMAİL - OSMAN EMEÇ 
IDost ve müşterilerimizin 

bayramını kutlar, sağlık ve 
mutluluklar dileriz.

Her zaman taze süt ürünleri - Sucuk - Pastırma - Yumurta - Bal 
- Reçel ve helva çeşitleri bulunur.

Demirsubaşı Mah. No : 31
Tel: 513 11 51 GEMLİK '■<

/Müşterilerimizin 
Ramazan IÇayramını 
kutlar, sağlık ve 
esenlikler dileriz.

AKIT PETROL

!s
r sR t

^amazon ‘üayrammızı Içutfar, j
g 
sş

sağtı^ boşan ve mutbufari/ar dileriz

BAKTAT
GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. 

KONSERVE - TURŞU - SALÇA ÇEŞİTLERİ 
Yalova Yolu 3. Km. GEMLİK Tel : 513 13 58

||
s



luyûk kentlerde başlayan gösteriler ilçemizde de ay sonuna kadar her gece devam edecek. Celal Göç’ün basımlarına suçüstü

~w dam karanlık evlenil
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HAFTALIK SİYASİ OÂZSTS

KAŞEDE VE MÜHÜRDE BEKLEME YOK
Yarım saat içinde bilgisayar sistemi ve kaşe makinemi 

zle kusursuz hizmet sunuyoruz.
Ayrıca kendinden mürekkepli, İthal otomatik kaşeler

Gazhaıı.? Cad. Beceren Apt. Altı No: *1/A GEMLİK Tel

Izmitler kalaşnikoflarla yakalandı
Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler bayram öncesi 

düzenledikleri operasyonda 4 kalaşnikof, 6 silah, 6 
tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirdiler.

]■ Susurluk kazasından sonra ortaya çıkan devlet 
ffiâfya ve siyaset üçgeninin toplumun her kesi
ğinde yankı .yaratmasından sonra suç örgütleri 
■tiranların, devleti soyanların, hukuk devleti dışın- 
da görev yapanların yargı önüne çıkarılması 

M/ Konusunda ülke çapında karanlıkların aydınlatıl
ması için başlatılan "Sürekli aydınlık için 1 dakika

sın" gibi sloganlar atarak saat fdm 2.1 .00 de alkışlarla 
ellerindeki mumlan söndürerek eylem yaptılar.

■ Şubat ayı .sonuna kadar her gece saat 21.00 de 
Atatürk Anıtı önünde toplanmaya karar veren vatan- 
ddşlaf suç örgütü kuranların, onları yönetenlerin yargı 
önüne çıkartılmasını istiyorlar.

Türkiye'yi çağdışı bir yönetime götürmek isteyenlere

Armutlu eski Belediye 
Başkdnı Celal Güç ailesi 
ilehasıhnları İzmit ailesinin 
kan dvası silahlanma 
yarışına dönüşmüş.

Emniyet Müdürlüğüne 
bağlı ekiplerin yaptığı bir 
baskın sonucu Hüseyin 
İzmitlinin evinde 1 adet 
kalaşnikof tüfeğin bulun-

Erkan Sevinç, Ekrem Oz
aydın 
bulundu.

Öte

aynı silahtan

yandan eski

OL

^yanlık" evlerhi ilçemizde de başladı. __ ______________ a____ ______ __________ _
■ Pazar günü akşamı saat 21.00 de Atatürk Anıtı I olduğu eylemde toplumun her kesiminden insanlar 
■»Ünde toplanan yüzlerce kişi "Aydınlık Türkiye,

de tepkilerini dile getiriyorlar. Kadınların çoğunlukta
masından sonra
başlatılan soruşturmada

sabıkalı Mehmet Ali Okur 
yine ruhsatsız silahla 
yakalandı. 14lük Saddam 
adı verilen tabancayla 
yakalanan Okur ve diğer
leri hapsi boyladı.

Haberi sayfa 3'te

■ikiye Laiktir Laik kalacaktır,'çeteler ortaya çıkartıl-
karanlığın aydınlanması için bir araya’ geliyorlar.

Dil Iskelesî yapmına başlandı. Dün ilk kazık çakıldı, iskele 190 metre boyunda olacak.
II II

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
Büyükşehir’i masaya yatırıyor

Gemport limanı buyuyor
Üreticinin çilesi bitmiyor

Kar
“Büyiikşehre giriş ve Gemlik’e

g Türkiyehin ilk özel limanı olan GEM- 
■ORT,'ikinci tevzi yatırımına gerçek- 
Mafrivor.
| Dün ilk kazığı çakılan dil iskelenin 
■oyu 190 metre, eni ise 25 metre ola
rak. 40 bin tonluk iki geminin aynı anda 
Yanaşabileceği iskele 9 ayda tamam
lanacak. Haydarpaşa Limanından

sonra Türkiyenin en modem ve en 
büyük limanı olacak ola.n GEMPORT
limanında dünyanın yanına
konteyner taşımacılığı yapılıyor.

10 bin metrekarelik alana sahip olan 
GEMPORT limanı Gemlik Belediyesi ile 
ortak. Belidiyenin limanda yüzde 13 payı

zeytin
etkileri” konulu panel

bulunuyor. Haberi sayfa 3'te

Kutsal göreve başlıyorlarOflÜflllî

İş Mete

HAFTAYA BAKIŞ

O Kadri GÜLER

Aydınlık için 1 dakika karanlık
Toplulümuz giderek bir gerginliğin içine itiliyor.

! Sorumlu mevkilerde bulunanların kitleler önünde söyleyecekleri 
her sözü tartarak Ve beyin-süzgeçinden geçirerek söylemelerinin 
gerektiği bir dönemdeyiz.

Ama, nedense bu böyle olmuyor.
Günlerdir, Adalet Bakanı Şevket Kazan’ın gafları, toplumu hop 

.oturtuyor hop kaldırıyor.
Kitleler bir sorumlu bakanın ağzından çıkmamaması gerekli bir 

çift söz nedeniyle meydanlara dökülüp, protestolar yağdırıyorlar.
. Buna Başbakan Erbakan ekleniyor. Gündemde olmayan konu

lar gündeme çekilerek, toplumda huzursuzluk yaratacak ortamların 
yaratılmasına kaşık tutuyorlar. Ve ardından laiklik için yürüyen 
kitleleri “Din Düşmanı” ilan ediveriyorlar.

Toplumun her yanını ahtapot gibi yolsuzluk, soygun ve devlet 
mafya ilişkileri, çeteler sarmışken, halkın temiz toplum istemesin
den doğal hiçbir şey olamaz.

Devletin görevi, temiz toplumu yaratmak ve bu ortamı sağla
maktır. Bu da hukuk devleti olmakla gerçekleşir. Türkiye giderek 

1 hukuk devleti olma özelliğini yitiriyor.
Tehlike burada başlıyor.
Toplumu kutuplaşmalara itilerek çatışma ortamı yaratılıyor.

> Gelişmelerden üzülenler ise istemlerini demokratik yollarla 
anlatmağa çabalıyorlar.

İlçemizde de iki gecedir temiz toplum özlemlerini isteyenler, 
diğer kentlerde olduğu gibi Atatürk Anıtı önünde toplanarak

i “Sürekli Aydınlık için 1 dakika karanlık” eylemi düzenliyorlar.
I Eyleme katı lanlar artıyor.

Bu kitlenin içinde her siyasi görüşten insan bulunuyor. 
Kadınıyla, çocuğuyla , genciyle, yaşlısıyla temiz toplum isteyenler 

I giderek çoğalıyor.
Yaşadığımız ülkede temiz bir toplum kuramazsak gelecek

ten birşey beklemek hakkımız olamaz.. Geleceğimizi güvence 
altına alamayız.

Unutmayın, bu ülkede 10 binin üzerinde insan birileri tarafından
: kaçınlarakyok edildi.

Temiz toplumu, yaşamamız ve geleceğimizin teminatlı olacak - 
t tır. Aydınlık için 1 dakika karanlık eylemini destekliyelim.

1977/1 
tertip 
askerler 
kışla 
yolunda

1977/1 tertip asker aday- 
ları bu hafta sonuna kadar 
kışlalarına teslim olacaklar.

Gemlik Askerlik Şubesi 
başkanlığından aldığımız bil
gilere göre, ilçeye kayıtlı 320 
genç ile dış şubelerden 
gelen 80 er'adayı en geç 2 
Şubat akşamına kadar bağlı 
çağrı pusulalarındaki askeri 
birliğe katılmış olacaklar

Haberi sayfa 3 'te

Kadri Güler
Körfez
FM’de 
söyleşilere 
başlıyor
'©azetemlz sahibi ve Sorumlu 
Müdürü Kadri Güler, bu 
akşamdan başlayarak her salı 
günü saat lö.oo - lâ.oo 
arasfnda Körfez FM’de "Salı 
Söyleşileri" adlı program 
yapacak.
jik.$öyleşi Belediye-Başkanı 
Nurettin Avcı İle yapılacak. 
AVCI He 3 yıllık hizmet dönemi 
tartışılacak.

ağacını 
yaktı

Ramazan Bayramı 
öncesi yağan kar ve mey
dana . gelen soğuklar 
zeytin ağaçlarında zarara 
yol açtı.

İlçe Tarım
Müdürlüğünden yapılan 
açıklamada yüksek yer
lerdeki zeytin ağaçlarında 
göz ve yaprak yanık
larının meydana geldiği, 
çatlakların dal kanserine 
yol açmaması için yüzde 
2'lik bordo bulamacı tat
bik edilmesi gerektiği 
hatırlatıldı.

Haberi sayfa 3‘te

Çocuk 
hırsızlar 
soymadık 
yer 
bırakmadılar

. Geçtiğimiz haftalarda 
Akmanlar Pasajında bir 
kırtasiyeci, bir muhasebe
ci ile bir fırın ve bir eczane 
küçük hırsızlar tarafından 
soyuldu.

Hırsızlığı meslek haline 
getiren küçükler polis 
tarafından yakalanarak 
ailelerine teslim edildiler.

Haberi sayfa 3te

Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkan vekili 
Haşan Sözüneri, 2 Şubat 
1997 pazartesi günü 
sagt 14.30 da Oda salö- 
nunda “Büyükşehire 
Giriş ve Gemlik’e etki
leri” konulu bir panel 
düzenlediklerini açık
ladı. Panele konuşmacı

olarak Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ekrem
Saker, RP Bursa
Milletvekili . Alton 
Karapaşaoğlu, Gemlik 
Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, Turizm ve
Tanıtma Derneği
Başkanı Hakan Doğu 
katılacak.

Haberi sayfa 3te

'Tuncelililer Kültür ye Dayanışma Derneğinden
Adalet Bakanı Şevket Kazan’a tepki 4

“Şevket Kazan
Adaletsizlik Bakanıdır”

Gemlik Tunceliler 
Derneği yönetim kurulu 
yaptığı yazılı açııklamada 
Adalet Bakanı Şevket 
Kazan'ın Sürekli aydınlık 
için 1 dakika karanlık" 
adlı eylemi eleştirirken kul
landığı "mum söndü" 
sözü üzerine alevi halkının 
onurunu kırdığını, yalan 
benzetme ile kendisinin 
Okumuş bir cahil olduğu-

nun ortaya çıktığı belirtil
di,.

Kazan'ın açıklamasının 
amacının ülkede alevi-’ 
sunni çatışması yaratmak 
olduğuna dikkat çekilen 
açıklamada Şevket 
kazan’a "Adaletsiz 
Bakan” dendi ve istifası 
istendi.

Haberi Sayfa 3te

CÜBBE...
YOK ASLINDA BİRBİRİNDEN FARK

CÜBBE SIRTLARINDAKİ FRAK

YÜRÜNÜRSE KARŞI OLUNURMUŞ İSLAM’A

YÜRÜYENLER DİNE DEĞİL .

KARŞI ELİF BA’YA ...

İnan
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Kadınlar yürümelidir
Ankara'da binlerce kadın “Ne I 

şeriat sesi, ne tank sesi, istenen 
demokrasi” yürüyüşündeyken, 
Adalet Bakanı ne yapıyordu der
siniz? Ne olacak? Hamas'la 
Hizbullah'ı Ortadoğu'nun başına 
bela eden terör önderlerinin 
posterleri altında, Bagheri'yle bir
likte Cumhuriyet'e saldıran Sincan 
Belediye Başkanı'nı kapatıldığı 
cezaevinde yokluyordu. Adam, bir 
ara Sivas'ta 37 aydını cayır çayır 
yakanların avukatlığını üstlenmişti.

Birkaç gün önce Avrasya feri
botunu kaçıran “İBDA-C” militan
larıyla bayramlaştı...

Derken kadına “şiddet”! 
engellemeye karşı çıktı...

Şimdi de, komşu “rejim düş
manıyla beraber Cumhuriyet'in 
temel niteliğini değştirme provası
na kalkışan “na-şerif"e, kapatıldığı 
cezaevinde “geçmiş olsun” 
ziyaretinde bulundu...

Kazan'ın genel başkanı, yani 
Başbakan Erbakan farklı mı? O 
da, Ortadoğu'nun illegal örgüt lid
erleriyle “halvet" olmaktan -hem 
de başbakanlığından sonra-, 
Libya'da Kaddafi'nin çadırında 
bedevi usulü diz çökmekten 
sabıkalı değil mi?..

Kadınlar, Ankara'da yürüdü...
Erbakan ve Kazan'la 25 yıldır 

kader birliği yapan Oğuzhan 
Asiltürk diyor ki : “Bu eylem, 
toplumun inançlarına karşıdır!”

Doğru söylemiyor, saptırıyor RP 
Genel Sekreteri. O kadınlar 
“inançlar”a değil, “şeriat”ı bir 
“yaşam biçimi” olarak dayatma 
girişimlerine karşı yürüdüler. Kimse 
asıl amacını sütr eleyip “takiyye”yte 
kalkışmasın, “şeriat"ın karşılığı 
“inanç” değil, “sistem”dir.

Refah önderleri “maske”lerini 
indirerek itiraf etmelidirler ki: Eğer 
“şeriat hukuku” geçerli kılınırsa, 
İran'da olduğu gibi Türkiye'de de, - 
kadınlar “kollarının kesilmesini 
göze almadan eşleriyle, 
sevgilileriyle motosiklete binip kır
lara açılamayacaklardır...

Mirastan “yarım pay” alabile
cek, mahkemelerde tanıklıkları 
“yarım” sayılacaktır...

Bir erkeğin ikinci, üçüncü, hatta 
dördüncü karısı olmaya; Müslüm 
Gündüz ve Ali Kalkancı gibilerin 
oyuncağı konumuna düşmeye 
“rıza göstermek” zorunda kala
caklardır...

Çankaya'da “iftar” eden 
Ortaçağ kalıntısı “şeyh” mukallit
lerinin yorumlarına itirazsız boyun 
eğeceklerdir...

Masumane iddia edilenin 
aksine, “örtünme” özgürlüğüne 
değil, “örtünme zorunluluğu”na 
kavuşacaklardır...

GEMLİK KÖRFEZ 
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl : 24 SAYI: 1153 
Fiyatı : 20.000 TL. 

H Rahibi ve Sorumlu Müdürü : KADRİ GÜLER 
Og^netirrı Merkezi: Gazhane Cad. No.51 /A

Tel: 513 17 97 GEMLİK
Basıldığı yer: KÖRFEZ OFSET 

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

■İp^AfZ)^?/
B ' , Yılmaz AKKILIÇ

yazı yorum
Necati Kartal

“AĞLAMA BANA ARJANTİN...”

Bu saydıklarımın sadece bir 
bölümü. Eğer kadınlar, daha nice 
nice kısıtlamalarla “ikinci sınıf” 
yurttaş veya “kula kul” konumuna 
indirgenmek istemiyorlarsa...

Yürümelidir, yürümelidir, yürüme- 
lidirler...

Asiltürk diyor ki: “Biz milyonla 
kadını sokağa dökebiliriz!” 
Doğrudur, dökebilirler. Bu tehfike 
var! Ama 21. yüzyılın kadını da, 
“şeriaf’ın toplumda geçerli “sis
tem” olarak dayatılmasına 
gerçekten karşı ise, örgütlenmeli 
ve binlenle, onbinlerle, yüzbinlerle 
yürümelidir!

Çağdaşlığın vazgeçilmez kuralı, 
önce “insan”, sonra “kadın” olma 
hakkına bilinçle ve, ikircime 
düşmeksizin savunmalıdır!

Bilmelidir ki, kadının önce 
“inşan”, sonra “kadın” olma 
hakkını “siyasal liberalizmin 
ayırdına varamamış “sağ” partiler 
savunmazlar, savunamazlar.

Nitekim ana muhalefet, son 
anda vazgeçiverdi yürüyüşe 
destek olmaktan! Öteki irili ufaklı 
sağ siyasetler de öyle! Oysa 21. 
yüzyıl kadını, neyin “sünnet”, neyin 
“bid’at” sayılacağının bilin 
mezliğinde “setr-i avret” (ayıp yer
leri örtme) bahanesiyle “setr-i 
efkar” (düşünceleri örtme) girişim 
lerine karşı “direnme hakkı”nı kul
lanmalıdır...

Geç kalmadan kullanmalıdır...
•Tansu'yu da aşarak kullanmalı, 

çağdaş kadınlığa “ihaneti 
bağışlamamalıdır... Yoksa gün 
gelir, Alpay Kabacalı'nın Ahmet 
Refik'ten aktardığı üzere, birileri 
aralarında şöyle konuşmaya 
başlarlar:

“İyi bid'atları da (sapkınlıkları 
da), bütün kötülükleri de kaldır- 
sanız gerek. Bu çakşır (bir tür erkek 
şalvarı) ve don giymek de 
bid’attır. Anları dahi kaldırır 
mısınız?”

“Beli (evet)! Anı da men ederiz, 
futa ve peştemal kullansınlar!" 
“Kaşık kullanmak da bid’attır. Anı 
ne işlersiz?” Taamı (yemeği) 
elleriyle yisünler. Zehir değil a 
yidükleri taam, ellerine bulaşmak
la ne lazım gelür?”

“Şeriat” yandaşlarını zih
niyetiyle, Ahmet Refik'in yansıttık
ları arasında fark yok!

Onun için kadınlar yürümelidir...
Örneğin Bursa'da Aytaç 

Toker'le Özer Özeken ve öteki 
aydınlık ANAP'lı kadınlar, Mesut 
Yılmaz'la Mehmet Gedik'e vekalet 
vermektense... Yürümeli, yürümeli, 
yürümelidirler!

Çünkü s.on pişmanlık fayda 
etmez...

KAYIP
Y.T.Ü. (IDMMA 

Akademisi Işık Müh. 
Fak. Gündüz Elk) 

bölümünden 1981-82 
öğretim yılında almış 
olduğumu 4230 nolu 

diplomamı zayi ettim. 
Yerine geçerli belge 

alacağımdan 
hükümsüzdür.

Hüseyin Sami TARAN

İlginç!.. İlginç olduğu kadar da, 
garip bir kişilik olan “Eva Duarte 
Peron"un hayatını anlatan müzikal 
ünlü İngiliz yönetmen Alan Parker 
tarafından peyazperdeye taşındı.

"Bir Azlzeyl, bir fahişe nasıl 
oynar?", “Evita Yaşıyor, Madonna 
defol I" diye tepki gösteren Evitacı 
Arjantinlilere, aldırmayan Parker, rolü 
belki de biraz cesaret ve atılganlığıyla 
Eva'ya benzeyen Madonna'ya ver
miş.

Che rolünü, Antonio Banderas 
oynuyor. Juan Peron rolünü İse, 
Jonathan Pryce.

Film, Türkiye'de ilk kez Bursa 
Tayyare Kültür Merkezi’nde gösterime 
girdi. Şimdi Bursa Prestij sinemalarında 
da oynuyor, Daha şimdiden gişeyi 
zorlayacağa benziyor. Daha önce 
Kültürpark Açık Havada Gençay
Gürün tarafından uyarlanan ve Cihan 
Ünal ile Ruhsar Öcal'ın oynadıkları 
müzikali izlemiştik.

Müzikal/tiyatro ile filmi karşılaştır
mak için, hemen kuyruğa girip biletle 
rimizi aldık. İzledik, yorumladık.

Tabi karşımıza Evita çıkınca olağan 
bir film gibi eleştirebilmek mümkün 
değil. Çünkü Evita'nın toplumsal bir 
boyutu da var. Buna değinmeden 
Evita'yı anlatabilmek mümkün değil.

Bir de müzikalden, beyazperdeye 
geçmiş, olması, sanatsal ve teknik 
boyutunu değerlendirmeyi de zorunlu 
kılıyor.

Önce bilinen öykü:'
Daha yedi yaşındayken babasını 

kaybeden Eva Duarte, kasabanın 
kendisine yetmediğini farkederek, 
"büyük şehirlere kaçmak, şansını 
orada değerlendirmek” gibi, toplumu- 
muzda sıkça ifade olunan duyguyu 
henüz 15 yaşlarında proje olarak 
önüne koyar.

Raslantı bu ya, kasabaya gelen 
tango şarkıcısı bir müzisyen ile ilişkiye 
girer ve kısa zamanda .sevgilisi olur.

Daha sonra ünlenecek olan tango 
şarkıcısı Agustin Magaldi'nin zorlada 
olsa peşine takılır ve Buenos Aires'e 
gelir.

Bir radyoda iş bulur, şarkı söyle 
meye başlar ve gece kulüplerinde 
dans eder. Kendini daha üst 
düzeylere çıkarabilecek herkesin 
kucağına atlar.' Ve bu konuda da- 
oldukça pervasızdır. Ekonomik ve 
siyasi nüfusu olan kesimlerle girdiği 
ilişkiler gerçekten sonuç verir. Nitekim 
bu süre içinde Cunta üyelerinden biri 
olan Albay Juan Peron ile tanışır. Ruh 
halleri açısından birbirlerini tamam
layan kişiliklere sahip olduklarını far- 
ketmeleriyle kısa bir süre içinde birbir
lerinden ayrılmayacak bir ilişki başlar.

Bir süre sonra iktidara gelen Peron, 
Evita'yı ülkenin “first lady”si yapar.

Eva Peron ilginçtir. Popülizmin, 
kandırmacılığın ve özünde Mussolini 
hayranı her türlü diktatörlüğün uygu
landığı Peronizm diye -yazılı olmayan- 
garip bir ideoloji yaratır.

Filmde net olarak görülemeyen 
ilginç bir kaç icraatını aktarmak istiyo
rum.

Örneğin "ünlü yazar J. Luis Borges’i, 
Buones Aires Kütüphanesi müdür
lüğünden azledip, kümes hayvanı 
ithalat servisine müfettiş olarak atar. 
Yine Arjantin İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu başkanlığına kendi 
kapıcısını getirir.”

Medyayı büyük bir ustalıkla kul
lanıp, eşsiz bir cömertlik sergiliyormuş 
gibi garip popülist davranışlara girer.

Sanat elçisi sıfatıyla dünya turuna 
çıkar. İtalya'da biraz problem çıktıysa 
da, Arjantin medyasının da desteğiyle 
“dünyayı feth etmiş(!)" olarak ülkesine 
döner.

O artık bir azizedir(l)
Ve icraatlardan herhangi bir sonuç 

çıkmayacağının toplum tarafından 
algılanmaya başlanacağı bir 
dönemde, 1919 doğumlu Evita, 1952 
yılında henüz 33 yaşında kanserden 
ölür.

Öldüğünde Filipin diktatörü Irnelda 
Markos'u kıskandıracak kadar 
zengindir.

Evita "Ağlama bana Arjantin" di 
yordu. Doğru! Çünkü O artık, 
ağlanacak aşamayı çoktan aşmıştı.

Parker, tiyatro/müzikalden farklı 
olarak filmi yaparken üç' önemli şey 
gerçekleştirmiş.
. Birincisi; Che'yi bilinen klasik yoru
munun dışına çıkarmış. İki kutuplu) 
dünyanın yarattığı Latin Amerika 
devrimcisi Che, artık kafasında yıldızlı 
beresi ve ince sakallarıyla temsil 
edilmiyor. Belki de "gerçekleri artık o 
imajda olanlardan dinlemek istemi 
yor dünya” diye düşünmüş olabilir 
yönetmen.

Bu nedenle olsa gerek Parker; 
Che'ye yeni bir imaj vermiş. O artık.
toplumdan biri. Bir işçi, bir köylü, bir 
dansçı, asker, gösterici, burjuv.a 
vb.'dir.

İkincisi; tiyatro/müzikalden farklı 
olarak Parker'in filmi, bilakis toplu gös
teri sahneleri açısından (film teknikleri
ni de kullanarak) muhteşem olmuş.

Sahne müzikalinde o günkü 
toplumsal yapıyı ya da kaosu ahla
mak pek mümkün olmuyordu. Filmde 
gerek halk-iktidar, gerekse Eva ile 
toplum arasındaki ilişki (alışveriş ve I 
çatışma sahaları) daha anlaşılır bir 
biçimde çizilmiş.

Üçüncüsü; Parker, Juan Peron'u 
neredeyse tarihten silmek gibi 
Freudçu bir mantığa saolanmıs 
Filmde Peron sanki cunta :e's; değil.! 
Sanki seçimleri kazanan partinin 
başkanı değil. Peron sanki sürece hiç 
damgasını vuramamış.

Bu değerlendirme biçimi, Arjantin 
tarihini ve toplumsal gelişmenin 
diyalektiğini bilmemekten başka 
birşey değildir.

Eva Duarte Peron, -namı diğer- 
Evita, şu anda kime benziyor diye 
düşünüyorum. Bir kasabadan eğitim 
almadan, 1935'li yıllarda' 6 milyonluk 
Buenos Aires'e gelip, ülkenin kaderini 
etkileyecek ve faşizan bir yönetim ile 
sosyal adaletçi bir imaj kazanacak!!!

Bu akıl almaz bir başarı. Akıl almaz 
bir şans.

Evita'ya sorarsan “doğru zamanda 
doğru adama rasgelmek!” Çünkü o, 
herşeyi adamla oluyor.zannettiği için!

Türkiye tarihinde Kösem Sultan gibi 
önemli, devlet idare etmiş kişiliklere 
rastlamak mümkünse de, 20. yy'ın 
ikinci yarısında Evita kime benziyor 
diye düşündüm, o ölçülerde birini 
bulamadım.

Bir zorlamayla düşünecek olursak 
bir yanıyla İbrahim Tatlıses sayılır. 
Kırdan kente göçün, eğitimsizliğin ve 
orta sınıflara feryadın girdabında 
yakalanan büyük başarı. Diğer yanıy
la, Ajda Pekkan gibi zerafetin temsil
cisi (ve sonradan dlma sosyete.)

Bir yanıyla Tansu Çiller gibi iktidar 
hırsına sahip, diğer yanıyla Rahşan 
Ecevit kadar eşinin politik faaliyetlerini I 
organize eden dinamik kişilik.

Bir yandan sokaktaki sefaletin tem
silcisi, diğer yandan denetlenemez i 
zenginliğin en açık örneği.

Ama görülen o ki, “Evita, yoksul | 
sınıfların içinden çıkmış olmasını çok 
iyi kullanabilmiş, Arjantin halkının 
moral değeri olmuş.”

Arjantin'in o dönem ki yapısına 
bakıyorum, ülkemize ne kadar benzi I 
yor, Ya'rabbim! Hiç haketmediği 
halde yoksul sınıflardan oy alan ve 
popülizmi iyi kullanan bazı benzer li 
derleri görünce, "bu toplum biraz 
daha eğitimli olsaydı, ülkedeki 
Evita’ları tarihteki kör raflarına kaldın' 
saydı olmaz mıydı?" diyerek iç 
geçiriyorum.

Evita’ya ağlama Arjantin! Asıl Ona ı 
ağlayanların ağlanacak haline ağla!
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M “Şevket KazanTuncelililer Kültür ve Dayanışma Derneğinden Adalet Bakanı Şevket Kazana tepki

ıacoı t’|

w Afjanir?
Adaletsizlik

Man 0^ Bakanıdır

Ağız dalaşı 
yaralamaya 
neden oldu
Geçtiğimiz hafta içinde 
Akcan Petrol de meydana 
gelen olayda aracına 
akarydtık almak isteyen 
■Ahmet Toplu ile İşyerinde 
çalışan pompacı Ercan 
Aydın arasında çıkan 
tartışma kavgaya
dönüşünce, Ahmet Toplu 
adlı şahıs yanında taşıdığı' 
bıçak ile pompacı Ercan

KONGRE İLANI
Gemlik Acara Gürcüleri Kültür ve

Derneğinin 2 inci olğgan kongresi 8
Cumartesi tarihimde Saat 19.30 Da

Dayanışma 
Mart 1997 
Balıkpazarı

Alemdar Caddesindeki lokalimizde yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanamadığı taktirde 1 hafta sonrc 

aynı gün ve saatte tekrarlanacaktır.
Yönetim Kurulu

ıfasnj

•cebe- r i 
ileme» [

biı tı

lisni

Gemlik Tuncelililer Kültür ve 
■Dayanışma Derneği yönetim 
. Kurulu yaptığı yazılı açıklamada bir 
[süre önce "Sürekli aydınlık için 1 
dakika karanlık" konuyu eylem için 
yaptığı açıklamaya sert tepki 
:gösterdiler. Açıklamada Adalet 
Bakanı Şevket Kazan' a Adaletsizlik 

'Bakanı Şevket Kazan dendi.
Tunceliler Kültür ve Dayanışma 

Derneğinden yapılan yazılı 
açıklama aynen şöyle :

" Geçtiğimiz günlerde Şevket 
ıKazan, halkımızın ülkemizdeki 
[olumsuzlukları protesto etmek için 
gerçekleştirdiği ve hala devam 
etmekte olan sürekli aydınlık için bir 
dakika karanlık" adındaki temiz 
toplum taleplerini dile getirebilmek 
için her akşam saat 21.oo de bir 
Idakikahk ışıkları söndürme 
[şeklindeki demokratik haklı ve 
[meşru eylemleri ile ilgili açıklamar 
[yaparken gerçek yaşamla hiçbir 
ilgisi olmayan, yıllardır alevi 
[halkımızın onurunu ayaklar altına 
[almaya çalışan çirkin ve kendine 
İnsanım diyen hiç kimsenin kabul 
edemiyeceği yalanlarla benzetme 
kaparak beynine yerleşmiş 
bitkinlikleri su yüzüne çikırmıştır.

| Adalet Bakanı Şevket kazan, bu 
açıklaması ile alevi halkımızın 
[değer yarğılarını asla 
anlayamıyacak kadar OKUMUŞ BİR 
[CAHİL ve yine alevi halkımızın 
koşam biçimine asla erişemiyecek

]6m:''J.îkadar BASİT BİR İNSAN olduğunu 
enr b®spatlamışt|r.
»İryoneni Adalet Bakanı Şevket Kazan 
TnrYyJvıllardır Türk, Kürt, Laz, Gürcü tüm 
ın .AfaiJfmilliyetlerden halkımızın dini

■duygularını sömürerek yaşayan bir
ğruzarul asa laktır.
skl'Çû'® Halkımıza ilk günden bu yana : 
jnneiiç«Yoksulluk, zülüm, işkence, soygun 
»mŞükriye yolsuzluklardan başka birşey 

veremeyen siyasal iktidarın adeta
de 7- Adaletsizlik Bakanı olmuştur.

t Şevket 
Katliamından

Kazan Sivas
yargılananların

Aydın'ı bacağından

i gıi(

ınıyla

,J.Adalet Bakanlığını yapmış katillerin 
(avukatlığını üstlenmiştir.

:jl Şevket Kazan cezaevlerindeki 
lort anti-demokratik uygulamaların 
e'tt emirlerini savurarak hiçbir zaman 
-«unutulması mümkün olmayan 

lölümlerin sorumlusudur.
Şevket Kazan yoksul halkımıza 

'«paranız yoksa hastane önlerinde 
"'«öleceksiniz diyen iktidarın Adalet 

J Bakanıdır.
1 Şevket 
iparanız

Kazan emekçilere; 
yoksa çocuklarınızı

okutamazsın diyen iktidarın Adalet 
Bakanıdır.

Şevket Kazan öğrencilerimize 
paralı eğitime hayır dedikleri için 
onlarca ceza verilmesini uygun 
gören iktidarın Adalet Bakanıdır.

yaraladı. Yaralı pompacı 
kaldırıldığı Gemlik Devlet
Hastanesinde tedavi
edildikten sonra taburcu 
edilirken, öfkeli araç sahibi 
Ahmet Toplu ise olaydan 
sonra kaçtı.

GÜNDEM :
1 - Açılış
2- Saygı duruşu.
3- Divan heyetinin teşekkülü
4- Faaliyet raporunun 
okunması ve görüşülmesi
5- Hesap raporunun okunması
6- Seçimler
7- Dilek ve temenniler
8- Kapanış.

Şevket 
pahalılığının,

Kazan hayat
işkencelerin, İLAN DUYURU

yolsuzlukların, kayıpların, çetelerin 
kısacası halkımıza zulümden başka 
hiçbirşey veremeyen siyasal 
iktidarın Adaletsizlik Bakanıdır,

Şevket Kazan ve onun gibi 
düşünenlerin asıl amaçları bu tür

S.S. Kökçam Yapı

Kooperatifi hissemi

satıyorum.
açıklamalarla
çatışması yaratmaya
zemin atma 
yapmaktaki 
iktidarlarının 
edebilmek

alevi-sünni

çabalarıdır, 
sebepleri 

pisliklerini

yönelik 
Bunu 

de 
örtbas

Abdullah AYSU

Tel: 513 38 87

14.01.1996 tarihinde göreve başlayan S.S. Ilkop, 
Tüketim Kooperatifi Tasfiye Kurulumuz gerekli kanuni 
işlemleri tamamlayarak kooperatifimizin feshi için 
23.03.1997 Pazar günü Saat 13.30 da Gemlik Atatürk 
ilk Okulu Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini 
görüşüp karara bağlamak üzere genel kuru! 
toplantısı yapılacaktır.

NOT : Toplantıda ekseriyet temin edilemezse 
genel kurul 1 hafta sonra aynı gün ve yerde 
yapılacağı üyelerimize ilanen duyurulur.

için gündemi
değiştirmeye yöneliktir.

Halkların kardeşliği temelinde 
gelişen, güçlenen demokratik halk 
muhalefetine engel olabilmek 
içindir. Hatta bu konuda bazen de
yıllardır aleVi halkımızın 
duygularını sömürenleri 
yanlarına alabiliyorlardı, 
hiçbir zaman unutmamalı

dini 
de ■ 

Bunlar

mezhep çatışmaları yaratarak 
insanlarımızın alevisıyle, sunnisiyle 
dini duygularını sömürme çabalır 
başarılı olamayacaktır.

Alevi halkın kendisine hayat 
pahalılığından, zulümden, zorunlu 
göçlerden, sürgünlerden, köy 
yakmalardan, gıda
ambargolarından sonuçta 
adaletsizlikten başka hiçbir şey 
veremeyen siyasal iktidarlara karşı,
eşitsizlik, adalet ve 
mücadelesinden 
vazgeçmeyecektir.

Bize öbür dünyada

özgürlük 
asla

cenneti
vadederken kendileri dünyalıklar 
biriktiren Şevket Kazan ve onun gibi 
yaşayanlar "KOMŞUSU AÇKEN TOK 
YATAN BİZDEN DEĞİLDİR!" sözünün
anlamını dahi bilemezler, 
onların aç komşuları yok.

Şevket Kazan
dönemlerinde afişlerine Pir

Yönetim Kurulu

Çünkü

seçim 
Sultan

Abdal ın "Gelin Canlar Bir Olalım" 
sözünü yazdıkları için şimdi ne 
kadar iki yüzlü olduklarını da 
ispatlamış oldular.

Adeta halkımızın öfkesini 
sınamaya çalışan siyasal iktidarın 
Adaletsizlik Bakanı Şevket Kazan 
unutmamalıdır ki' bu -■ tür 
açıklamalarla gündemi değiştirip 
bizlere Susurluk Çetelerim, Maraş, 
Çorum, Sivas, 1 Mayıs, Cezaevleri 
katliamlarını unutturamaz.

İLAN
Gemlik Asliye Hukuk 

Mahkemesinin
28 Ocak 1997 tarih 

1996/830 esas ' 
1997/44 karar sayılı 

ilamı ile, Havva olan 
ismim SEVİNÇ olarak 
tahsih olunduğu ilan 

olunur.

Havva BAŞARAN

İLAN
Gemlik Asliye Hukuk 

Mahkemesinin
28 Ocak 1997 tarih 

1996/735 esas 
1997/41 karar sayılı 

ilamı ile. Şerife olan 
ismim ŞEBNEM olarak 
tahsih olunduğu ilan 

olunur.

Şerife KOÇAN

KAYIP
Balıkesir Ünv.

Balıkesir Mes. Yük. 
Okulundan almış 
olduğum öğenci 

kimliğimi kaybettim.
Hükümsüzdür.

Gamze GÜNERİ
"Eviloü-j—- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - —- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

$ oknoıFy■.   —  ■ —-— ——■— —-————  —  —

ânfinhotff f • ® f ® ®

J Sürücüler ve ilaçlar
bazit)?® Zararsız sanılan birçok ilacın, refleks kaybı, 

ı toplı^j başta olmak üzere bazı olumsuz etkilere yol
ydı. açabileceği belirtilerek, sürücülere uzun yola 
ıdkmnohçıkmadan önce zorunlu olmadıkça ilaç 
’’ dfrj kullanmaları önerildi.

Baş dönmesi, uyku hali, kaslarda gevşeklik ve 
refleks kaybı gibi yan etkileri olan ilaçların, 
sürücüler açısından çok büyük tehlike olduğunu 
İfade eden yetkililer; trafiğe çıkmadan önce

alınması zorunlu ilaçlar hakkında mutlaka bir 
hekime danışılmalıdır diye konuştular .

Sürücüler için en önemli tehlikenin herhangi bir 
ilacın alkolle alınmasının olduğuna dikkati çeken 
ilgililer ilaçların prospektüslerinde yan etkileri, 
yazılıdır. Ancak, kişiler tıbpi terimlerden dolayı 
bunu tam olarak anlamıyorlar.

Sürücülerin zorunlu olmadıkça, uzun yola 
çıkarken hiçbir ilacı kullanmaları da vurgulandı.

GÜNDEM :
1- Açılış, divan teşekkülü-ve yoklama -
2- Tasfiye kurulu raporunun okunması ve 
onaylanması.
3- Tasfiye sonu kapanış kararının alınması
4- Temenniler ve kapanış

S.S. Gemlik Özdoğan Konut Yapı 
Kooperatifinden Kongre İlanı

Kooperatifimizin 1997 yılı olağan kongresi 16 Mart 
1.997 tarihinde Saat 15.00 de Manastır Mutman Sitesi 
Kios Kafeteryada yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı taktirde 1 hafta sonrc 
aynı gün ve saatte kongre tekrarlanacaktır.

Yönetim Kurulu
GÜNDEM :
1- Açılış ve divan heyeti seçiminin yapılması
2- Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması
3- Bilanço gelir gider cetvelinin okunması
4- Denetleme kurulu raporunun okunması
5- Faaliyet raporu, bilanço gelir gider cetveli, 
denetleme kurulu raporunun müzakere edilmesi
6- Yönetim kurulunun ibrası
7- Denetleme kurulunun ibrası
8- 1997 yılının iş programının okunması, müzakere 
edilmesi ve karar bağlanması
9- Müteahhide olan borcun ve 8 inci maddenin 
uygulanabilmesi için üye ödentilerinin belirlenip 
karar alınması.
10- Yeni yönetim kurulunun seçiminin yapılması
11- Yeni denetim kurulunun seçiminin yapılması
12- Dilek ve temenniler
13- Kapanış.

KONGRE İLANI
GEMLİK TRABZONLULAR 

YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA 
DERNEĞİ BŞK.

Derneğimizin T. inci olağan kongresi 10 Mart 1997 
Pazartesi günü Saat 20.oo da Pazar Caddesi No. 29 daki 
Dernek lokalimizde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı taktirde toplantı 1 hafta sonra 
aynı gün ve saatte tekrarlanacaktır. Üyelerimize duyurulur.

GÜNDEM : Yönetim Kurulu
1 - Açılış
2- Saygı duruşu.
3- Divan heyetinin teşekkülü
4- Yönetim kurulu Faaliyet raporunun okunması ve 
görüşülmesi
5- Denetleme kurulu raporunun okunması görüşülmesi
6- Yönetim ve Denetleme Kurullarının ibrası
7- Yeni Yönetim ve Denetleme Kurullarının seçimi
8- Dilekler ve istekler
9- Kapanış.



Dil İskelesi yapımına başlandı.

Gemport limanı büyüyor
Türk.iyenin ilk özel limanı olan Gemlik 

Liman işletmeleri .(GEMPORT) yeni İskele 
yapımına başladı.

Gemlik Belediyesiyle ortak liman işlet
meciliği yapan GEMPORT kurulduğundan 
günümüze değin 3 rıhtım İle hizmetini 
sürdürüyordu.

Rıhtımdan denize doğru uzayan dil iskele
si için hazırlanan projenin ihale edildiğini 
söyleyen GEMPORT Genel Müdürü Zıya 
Alkan, Türkiyenin en modern limanlarından 
birine sahip olduklarını ve dünyanın her 
köşesine mal sevk ettiklerini belirterek şunları 
söyledi:

“ Bursa ve İç Anadolunun en önemli giriş 
limanlarından biri olan limanımız her türlü 
modern liman hizmetlerini yerine getiriyor. 
Son yıllarda yaptığımız yatırımlarla kapa
sitemizi büyattük. Makina teçhizat ve altyapı 
ayrıca plotaj hizmetlerini sürdürmekteyiz. 
Hizmet hızı ve kalitesi ile dünya standartlan-

Celal Göç’ün basımlarına suç üstü

İzmitler kalaşnikoflarla yakalandı
l/ Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler bayram öncesi 
düzenledikleri operasyonda 4 kalaşnikof, 6 silah, 6 tabanca 
ve çok sayıda mermi ele geçirdiler.

Gemlik Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri bir 
süredir izledikleri Hüseyin 
İzmitli, Erkan Sevinç ve 
Ekrem Özaydın adlı 
şahıslarda kalaşnikof 
marka silah ile çok sayı
da kurşun ele geçirdiler.

Sabıkalı Mehmet Ali 
Okur ise, üzerinde 
Saddam marka taban
cayla yakalandı.

İlçe Emniyet 
Müdürlüğünden 
aldığmız bilgilere göre, 
Armutlu Eski Belediye 
Başkanı Cemal Göç ve 
ailesi ile aralarında kan 
davası bulunan İzmit 
ailesi fertlerinden 
Hüseyin İzmit' in evine 
yapılan baskında 
kalaşnikof marka uzun 
namlulu tüfek ele geçiril
di. Hüseyin İzmitli'yi 
sorguya alan polis, İzmitli 
ile işbirliği yaptığı belir
lenen Ercan Seziç, 
Ekrem Özaydın ve 
Özcan Tiryaki adlı şahıs -

ların evinde de birer 
kalaşnikof tüfek ile çok 
sayıda mermi buldular.

Ekrem Özaydın'ın 
Kafirli köyünde, Erkan 
Sevinç adlı şahısın 
Ahmet Bağcı'ya ait 
inşaatın beton tahtaları 
altında bulundu. Öte 
yandan Mehmet Ali 
Okur adlı sabıkalı şahıs 
bu kez de üzerinde ruh- I 
safsız Saddam marka 
14'lük tabancayla 
yakalanarak sevk 
edildiği mahkemece 
tutuklanarak cezaevine 
gönderildi.

Suikast bilahı olarak 
bilinen kalaşnikofların 
ele geçmesi ile 
işlenecek bir dizi cinayet 
önlenmiş oldu. Evlerinde 
öldürücü silahlarla 
yakalanan Hüseyin İzmit, 
Ercan Seziç,Ekrem Özay- 
dın ve Özcan Tiryaki 
çıkarıldıkları mahke
mece tutuklanarak 
cezaevine gönderildiler.

hArTAflıp «TÖhBcTı CO^lÇüK

Tarih içinde Gemlik ve Havalisi

ŞARLO KAYMAKAM
İhtiyatlar döndükten sonra annem 

için dünya haberleri artık korkutucu
luğunu yitirmişti. Yine de önemliydi 
Avrupa da olup bitenler ama hudut 
boylarında bir canı olunca her bir 
şeyin anlamı daha büyük oluyordu. 
Günün havadislerini okuduktan 
sonra gazetenin magazin bölümler
ine geçiliyordu artık. Bende okumayı 
sökmüştüm tam o sıralarda. Kayıtsız 
olarak da okula gitmeye 
başlamıştım.

• Bir şarlo kaymakam vardı Gemlik 
te. Halk ona böyle bir ad takmıştı. 
Nedeni de balolarda, toplantılarda, 
bayramlarda redingot giymesi, 
başında da silindir şapkası olmasıy
dı. Boyu da biraz kısa idi bu değerli 
kaymakam beyin, İnce bıyıkları 
vardı. Giydiği redingot belki de biraz 
boldu. Orasını bilemiyorum.

Benim okula kayıtsız olarak 
devam etmeye başladığım o yıl 
babamın askerliğinden sonra 23 
Nisan Kaymakam Bey bizim okula da 
geldi. Şehit Cemal İlkokuluna. Bir de 
Atatürk Okulu vardı ki, halk oraya 
eskiden beri Oğlan Mektebi demeye 
alışmıştı. Galiba Yunan'dan sonra 
orada oğlan çocukları okumuş bir 
ara. Bizimkine de Kız Mektebi derler
miş.

na uygun bir çalışma gösteriyoruz. 
Konteyner taşımacılığının en güzel örnek
lerinden birini veriyoruz. Ayrıca Ro-Ro taşı
macılığı ile de 140 bin metrekarelik alanda 
24 saat hizmet vermekteyiz.

Gemlik liman projesinin ikinci tevzi 
inşaatı olarak yapımına başlanan iskelenin 
boyu, 190 metre, genişliği İse 25 metre ola
cak.

Yapılacak iskeleye aynı anda 40 bin ton
luk iki gemi, küçük kapasiteli ise 4 gemi 
yanaşabilecek. Böylece iskelenin tamam
lanmasından sonra limanımızdan 8 gemi ile 
yükleme-bbşaltma imkanımız olacak. “

Haydarpaşa limanından sonra Türkiye'nin 
en büyük limanlarından biri olacak Gemport 
limanının iskele inşaatı MİMAŞ A.Ş. tarafın
dan dokuz ayda tamamlanacak, iskelenin ilk

1977/1 tertip 
askerler kışla 
yolunda

1977/1 tertip askerler 
21-22 Şubat günleri 
kışlalarına teslim olacak
lar.

Gemlik Askerlik Şubesi 
Başkanlığından aldığımız 
bilgilere göre ilçemizde 
Kkara, hava, deniz ve 
jandarma sınıflarına eşit 
olarak şube içi ve dışı 400 
erin teslim olacağ bildiril
di.

İlgililer, Gemlik Askerlik 
Şubesine bağlı 1977 
doğumlu 320 gencin bi 
rincı donemde vatan 
hizmetini yerine getirmek 
üzere tebliğ edildikleri bir
liklere bu hafta sonuna 
kadar teslim olmaları 
gerekitiğini söylediler..

1977/1 tertip er aday
ları, birliklerine teslim 
olmadan yakınlarına 
ziyaretlerini sürdürüyorlar.

Adaylar, önümüzdeki 
günlerde davullu zurnalı 
bir şekilde sevenleri 
tarafından vatani hizmet
lerine yapmak üzere bir
liklerine uğurlanacaklar.

Eveet.. Ne diyordum?.. 
Kaymakam Bey bizim okula ve bizim 
sınıfa gelmişti. Tahtaya bir cümle 
yazdı.

""Bugünün küçükleri, yarının 
büyükleri," diye.

Bugünün küçüklerini bilenler oldu 
ama yarının büyüklerini benden 
başka söyleyen çıkmadı.

Benim elimi tuttu Kaymakam Bey 
ve okul müdürümüz rahmetli Halim 
Beyin odasına götürdü. İşte kaydım 
o gün yapıldı.

Ben zaten okuyup yazmayı bir 
kaç aydır biliyordum. Cumhuriyet 
Gazetesindeki yazıları filan 
kekelemeden okuyordum.

"Zigfrid Hattı."
"Garp cephesinde hava faaliyeti 

çoğaldı." filan gibi şeyler. 
Anlamasam da okuyordum.

Gazetenin ikinci sahifesinde "Yaz 
Yağmuru" adında sürekli birroman 
vardı. Hiç unutmam.

Sinemalarda "Lorel - Hardy".
Bir konu daha vardı ki, sık sık 

geçiyordu gazete sahifelerinde.
“İhtikarla mücadele..''
Ne olduğunu anlayamadığım 

şeylerden biri de bu idi.
Haftaya “ İhtikar ”

Üreticinin çilesi bitmiyor

Kar 
zeytini 
yaktı

.Ramazan Bayramı 
: öncesi yağan kar ve soğuk 
hava zeytinlerde zarara 
yoldçtı.

..||çe Tarım Müdürlüğü 
yetkililerinden aldığımız bil
gilere göre, kar sonucu 
meydana gelen don ile 
yüksek bölgelerdeki zeytin 
ağaçlarında yaprak ve 
ince göz yanıklarının mey- 
daha geldiği bildirildi.
| Daha alt düzeyde bulu- 

nan zeytin ağaçlarında ise 
sürgün çatlamalarının 
gorüldugunu bildiren yetk
ililer bu tür olayın 
görüldüğü bahçelerde 
yüzde 2 bordo bulamacı 
atılmasını önerdiler.

Şürgün çatlaklarının dal 
.kanserlerine neden ola
cağını bildiren ilçe Tarım 
Müdürlüğü teknisyenleri! 
gerekli mücadelenin yapıl
masını istediler. Öte yan- 
dah zeytinde karakoşnil kış 
"mücadelesinin de devam 
ettiği, hava ısısının uygun 
^gi^gu»zamanlarda zarar
lıya karşı yağlı ilaçlar, atıl- 
masmı istediler.

İİçe'Tarım Müdürlüğü 
yetkilileri • zeytinde 
gübreleme mevsiminin de 
geldiğini hatırlatarak, 
çiftçilerin toprak analizlerini 
yaptırarak hazırlıklı 
glmalarını istediler.

Çocuk hırsızlar 
soymadık yer 
bırakmadılar
- Son günlerde eczane, 
kırtasiyeci, bakkal, fırın ve 
bir muhasebecinin işyerine 
girerek küçük çapta mal 
g|fgşya çalan kişilerin, 
küçük hırsızlar olduğu 
anlaşıldı.

İlçe Emniyet Müdürlü
ğünden aldığımız bilgilere 
ğö'r’e, Ahmet Dural 
Meydanında bulunan 
Akmanlar Pasajındaki Akın 
Kırtasiye ile bir muhasebe 
bürosu, fırın ve bir eczan
eye.girerek küçük çapta 
hırsızlıklar yapan kişilerin 
çğğük hırsızlar olduğu belir- 
lendi.

:(>aha öncede çeşitli 
işyerlerine girerek hırsızlık 
yapan çocuklar, polis 

•'>ta.fcg.fından yakalanarak 
ailelerine teslim edildi.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Büyükşehir’i masaya yatırıyor |Jl|İ|

“Büyükşehîte giriş ve Gemlik’e etkileri” konulu panel
Gemlik, Gürsu ve Kestel'in Bursa 

Büyükşehir Belediyesine bağlanması 
için T.B.M.M. gündeminde bekleyen 
yasa tasarısının ele alınacağı bugün
lerde Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
"Büyükşehire giriş ve Gemlik’e etki
leri" konulu panel düzenliyor.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkan 
vekili Haşan Sözüneri, gazetemize yap
tığı açıklamada, 24 Şubat 1997 
pazartesi günü saat 14.30 da oda 
toplantı salonunda gerçekleştirilecek 
olan panele Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ekrek Saker, Refah Partisi Bursa 
milletvekili Alfan Karapaşaoğlu, 
Gemlik Belediye Başkanı Nurettin Avcı,

- —~ Gonca YERLİYURT-------

Anlamıyorum...
“Karanlık çoğu kez korkutucudur. Ama 

karanlık bazen aydınlığa giden yolda sessiz bir I I 
çığlık olur."

Bu cümlelerle 3 Şubat günü sîzleri "Sürekli 
Aydınlık İçin Bir Dakika Karanlık" kampanyasına 
katılmaya davet etmiştim. O günden sonra da 
köşemde sürekli kampanyanın sloganını yayın- | 
lamış, bu eyleme her gece saat 21.00'de ışıkları 
söndürerek katılmayı sürdürmüştüm.

Geçmiş zaman kullanıyorum ama, hayır hayır 
bu eylemden vazgeçmiş falan değilim. Sadece 
biraz üzgünüm, biraz kırgınım...

Çünkü bazı gelişmelere inanamıyorum.
Gözlerimin önünde, ülkemde ilk kez gerçek

leşen ve hiçbir parti ve örgütün tekelinde j 
olmayan; tamamen sivil, pasif ve müthiş anlamlı I 
bu eylem çığrından çıkartılıyor.

Soruyorum size, Uğur Mumcu Sokak'ta karan
fillerle “halkların özgürlüğü” diye bağırmanın bu 
eylemin ruhuna uyan tarafı ne?

Ya da gece yarısı mumlarla Atatürk anıtını^ 
önünde zılgıt çekmenin ne anlamı var?

Bir sayın bakanın son derece gereksiz bir şek
ilde "mum söndü oyunu” diyerek Alevilerin tep- . I 
kişini çekmesinin ve bir anda eylemin Alevi 
vatandaşlara mal olmasının alemi yok?

Ne bileyim bir siyasi parti liderinin karşısında , 
kameralar olduğu halde saatine bakarak değil 
elektrik düğmesini, sigortaları kapatması nasıl 
açıklanır?

Anlamıyorum... .... t- 1..
Bu eylem kimö karşı yapılıyor. Sîzleri biz seçtik;: , 

bizim haklarımızı sğvuhmanız, demokratik bir IA 
hukuk devleti oluşturmanız için size görev verdik.. . 
Siz de bi^irh gibi pasif bir eylem yapıp ışıkları : 
söndürmeye kalkarsanız kim harekete geçecek?'., ö

• Gerçekten ahlamıyorum... "V•;![
Ama ahladığım bir şey var. Beklenenin’* ; 

üzerinde ilgi uyandıran ve gerçekten büyük bir -# r 
içtenlikle katılım sağlanan bu eylemden, artık -'./ 
kimler bundan ne çıkar sağlarım, nasıl bunu, h 
kendime yontarım çabası içindeler.

İşte bunu anlıyorum. Herkes ucuz kahramanlık;^ , 
peşinde... . '.£<1

Bu eylemin çıkış noktası olan Susurluk olayı ise';: 
adeta unutuldu. Halbuki her gece saat 21.00'efe'* 
ışiKiarını söndür enler "suç örgütlerini kuraların 
onlara görev verenlerin, mutlaka yargı önüne, 
çıkarılması konusundaki kararlı isteğimizi göster 
mek: olayı soruşturan kişi ve mercilere destek 
vermek: demokratik, çağdaş, şeffaf Jıük'ük 
devleti özlemimizi duyurmak için" bu eyleme 
katılmış, bir dakika karanlığı bağrımıza basalım | 
diye sessiz bir çığlık atmışlardı.

Tüm saptırmalar rağmen hiçbir siyasi parti, 
mezhep, sendika, platform, dernek ye örgütün ' 
tekelinde olmayan bu tamamen sivil, pasif ve • 
müthiş anlamlı eylemi başlatanlar, yani hakları 
olduğu kadar sorumlulukları olduğunun da bil-' h 
incinde olanlar, eylemlerine sahip çıkıp sessizce 
ışıklarını söndür meye devam etmemelidirler. . ,il 

Benim eylemimin o zılgıt çekenlerle, slogan ' 
atanlarla, medyatik şov yapanlarla, sadece bir. 
kesime mal etmeye çalışanlarla, laiklik veya kök-’ 
tendinciliği protestoyla bir alakası yok. Benim *1 
eylemim son derece bireysel ve içtenlikli...

Sadece gözümüzün önünü görmeye çalışıy- 
oruz. .. r

Sadece herşeyin göründüğü gibi mi olduğunu’ 
ya da olduğu gibi mi göründüğü merak ediyortızi -11

Sadece dayatılanı veya gösterilmek işteneni II 
değil, apaçık gerçekleri görmek istiyoruz.

Bunun için de şubat ayı boyunca ışıklarımızı, 
.söndürmeye devam edeceğiz demeliler...

Ve asla vazgeçmemeliler...

sivil kesimi temsilen Turizm ve Tanıtma 
Derneği Başkanı Hakan Doğu've 
konuyla ilgili uzmanlar davet edildiler

Sözüneri yaptığı açıklamada, 
Gemlik' in Bursa Büyükşehire bağlan
ması konusunun kamuoyunda tartışıl
masının büyük yararları olacağını 
söyledi. Toplantıyı bu nedenle düzen
lediklerini de belirten Sözüneri, 
Gemliklilerin panele katılmalarını istedi!

Gemlik, Kestel ve Gürsu nun Bursa 
Büyükşehir Belediyesine bağlanması 
İçin, Bursa DYP milletvekili ve MIHI 
Savunma Bakanı Turhan Tayan, 
T.B.M.M. sine yasa önerisinde bulun
muştu.



Dil İskelesi yapımına başlandı.

Gemport Limanı büyüyor
Türkjyenin ilk özel limanı olan Gemlik 

Liman İşletmeleri .(GEMPORT) yeni iskele 
yapımına başladı.

Gemlik Belediyesiyle ortak liman işlet
meciliği yapan GEMPORT kurulduğundan 
günümüze değin 3 rıhtım İle hizmetini 
sürdürüyordu.

Rıhtımdan denize doğru uzayan dil iskele
si için hazırlanan projenin ihale edildiğini 
söyleyen GEMPORT Genel Müdürü Zıya 
Alkan, Türkiyenin en modern limanlarından 
birine sahip olduklarını ve dünyanın her 
köşesine mal sevk ettiklerini belirterek şunları 
söyledi:

“ Bursa ve İç Anadolunun en önemli giriş 
limanlarından biri olan limanımız her türlü 
modern liman hizmetlerini yerine getiriyor. 
Son yıllarda yaptığımız yatırımlarla kapa
sitemizi büyattük. Makina teçhizat ve altyapı 
ayrıca plotaj hizmetlerini sürdürmekteyiz. 
Hizmet hızı ve kalitesi ile dünya standartları

İCelal Göç’ün basımlarına suç üstü

limitler kalaşnikofiarla yakalandı
Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler bayram öncesi 

düzenledikleri operasyonda 4 kalaşnikof, 6 silah, 6 tabanca 
ve çok sayıda mermi ele geçirdiler.

Gemlik Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri bir 
süredir izledikleri Hüseyin 
İzmitli, Erkan Sevinç ve 
Ekrem Özaydın adlı 
şahıslarda kalaşnikof 
marka silah ile çok sayı
da kurşun ele geçirdiler.

Sabıkalı Mehmet Ali 
Okur ise, üzerinde

1 çayla yakaldndı.
İlçe Emniyet 

1 Müd ür lüğünden 
I aldığımız bilgilere göre, 
11 Armutlu Eski Belediye 
II Başkanı Cemal Göç ve 
11 ailesi ile aralarında kan 
II davası bulunan İzmit 
11 ailesi fertlerinden 
11 Hüseyin İzmit' in evine 
Ijyapılan baskında 
MI kalaşnikof marka uzun 
MI namlulu tüfek ele geçiril- 
r İdi. Hüseyin İzmitli 'yi 

■sorguya alan polis, İzmitli 
ö ile işbirliği yaptığı belir
lili İlenen Ercan Seziç, 
«■Ekrem Özaydın ve 
]q|Özcan Tiryaki adlı şahıs -

ların evinde de birer 
kalaşnikof tüfek ile çok 
sayıda mermi buldular.

Ekrem Özaydın'ın 
Katırlı köyünde, Erkan 
Sevinç adlı şahısın 
Ahmet Bağcı'ya ait 
inşaatın beton tahtaları 
altında bulundu. Öte 
yandan Mehmet Ali

bu kez de üzerinde ruh- I 
safsız Saddam marka I 
14'lük tabancayla 
yakalanarak sevk 
edildiği mahkemece 
tutuklanarak cezaevine 
gönderildi.

Suikast bilahı olarak 
bilinen kalaşnikofların 
ele geçmesi ile 
işlenecek bir dizi cinayet 
önlenmiş oldu. Evlerinde 
öldürücü silahlarla 
yakalanan Hüseyin İzmit, 
Ercan Seziç,Ekrem Özay- 
dın ve Özcan Tiryaki’ 
çıkarıldıkları mahke
mece tutuklanarak 
cezaevine gönderildiler.

kArtAnın SOH3BTI

Tarih içinde Gemlik ve Havalisi

ŞARLO KAYMAKAM
। İhtiyatlar döndükten sonra annem 

İjj- İçin dünya haberleri artık korkutucu
da luğunu yitirmişti. Yine de önemliydi 
şlsi ‘Avrupa da olup bitenler ama hudut 

boylarında bir canı olunca her bir 
dof işeyin anlamı daha büyük oluyordu.

Günün havadislerini okud-uktan 
sonra gazfetenin magazin bölümler-

1 ine geçiliyordu artık. Bende okumayı 
^jsökmüştüm tam o sıralarda. Kayıtsız 

olarak da okula gitmeye 
başlamıştım.

Bir şarlo kaymakam vardı Gemlik 
,«■ te. Halk ona böyle bir ad takmıştı. 
Ml Nedeni de balolarda, toplantılarda, 

bayramlarda redingot giymesi, 
, başında da silindir şapkası olmasıy- 

le''|dı. Boyu da biraz kısa idi bu değerli 
DMkaymakam beyin. İnce bıyıkları 
livardı, Giydiği redingot belki de biraz 

boldu. Orasını bilemiyorum.
Benim okula kayıtsız olarak 

^'-devam etmeye başladığım o yıl 
babamın askerliğinden sonra 23 

01 Nisan Kaymakam Bey bizim okula da 
ef*,j geldi. Şehit Cemal ilkokuluna. Bir de 

<7 Ata t ürk Okulu vardı ki, halk oraya 
zc' eskiden beri Oğlan Mektebi demeye 
m Çalışmıştı. Galiba Yunan'dan sonra 

orada oğlan çocukları okumuş bir 
..ı^ ara. Bizimkine de Kız Mektebi derler
in ’fcnis. ________________  

na uygun bir çalışma gösteriyoruz. 
Konteyner taşımacılığının en güzel örnek
lerinden birini veriyoruz. Ayrıca Ro-Ro taşı
macılığı ile de 140 bin metrekarelik alanda 
24 saat hizmet vermekteyiz.

Gemlik liman projesinin ikinci tevzi 
inşaatı olarak yapımına başlanan iskelenin 
boyu, 190 metre, genişliği ise 25 metre ola
cak.

Yapılacak iskeleye aynı anda 40 bin ton
luk iki gemi, küçük kapasiteli ise 4 gemi 
yanaşabilecek. Böylece iskelenin tamam
lanmasından sonra limanımızdan 8 gemi ile 
yükleme-bbşaltma imkanımız olacak. “

Haydarpaşa limanından sonra Türkiye'nin 
en büyük limanlarından biri olacak Gemport 
limanının iskele inşaatı MİMAŞ A.Ş. tarafın
dan dokuz ayda tamamlanacak, iskelenin ilk

1977/1 tertip 
askerler kışla 
yolunda

197771 tertip askerler 
21-22 Şubat günleri 
kışlalarına teslim olacak
lar.

Gemlik Askerlik Şubesi 
Başkanlığından aldığımız 
bilgilere göre ilçemizde 
Kkara, hava, deniz ve 
jandarma sınıflarına eşit 
olarak şube içi ve dışı 400 
erin teslim olacağ bildiril
di.

İlgililer, Gemlik Askerlik 
Şubesine bağlı 1977 
doğumlu 320 gencin bi. 
rincı donemde vatan 
hizmetini yerine getirmek 
üzere tebliğ edildikleri bir
liklere bu hafta sonuna 
kadar teslim olmaları 
gerekitiğini söylediler.

1977/1 tertip er aday
lar], birliklerine teslim 
olmadan yakınlarına 
ziyaretlerini sürdürüyorlar.

Adaylar, önümüzdeki 
günlerde davullu zurnalı 
bir şekilde sevenleri 
tarafından vatani hizmet
lerine yapmak üzere bir
liklerine uğurlanacaklar.

Eveet.. Ne diyordum?.. 
Kaymakam Bey bizim okula ve bizim 
sınıfa gelmişti. Tahtaya bir cümle 
yazdı.

""Bugünün küçükleri, yarının 
büyükleri," diye.

Bugünün küçüklerini bilenler oldu 
ama yarının büyüklerini benden 
başka söyleyen çıkmadı.

Benim elimi tuttu Kaymakam Bey 
ve okul müdürümüz rahmetli Halim 
Beyin odasına götürdü. İşte kaydım 
o gün yapıldı.

Ben zaten okuyup yazmayı bir 
kaç aydır biliyordum. Cumhüriyet 
Gazetesindeki yazıları filan 
kekelemeden okuyordum.

"Zigfrid Hattı."
"Garp cephesinde hava faaliyeti 

çoğaldı." , filan gibi şeyler. 
Anlamasam da okuyordum.

Gazetenin ikinci sahifesinde "Yaz 
Yağmuru" adında sürekli bir roman 
vardı. Hiç unutmam.

Sinemalarda "Lorel - Hardy".
Bir konu daha vardı ki, sık sık 

geçiyordu gazete sahifelerinde, 
"İhtikarla mücadele.."
Ne olduğunu anlayamadığım 

şeylerden biri de bu idi.
Haftaya “ İhtikar ’’

Üreticinin çilesi bitmiyor

Kar 
zeytini 
yaktı

.Ramazan Bayramı 
öncesi yağan kar ve soğuk 
hava zeytinlerde zarara 
yölactı.

. İlçe Tarım Müdürlüğü 
yetkililerinden aldığımız bil
gilere göre, kar sonucu 
meydana gelen don ile 
yüksek bölgelerdeki zeytin 
ağaçlarında yaprak ve 
Incöıgöz yanıklarının mey
dana geldiği bildirildi.
; : ’.Dâha alt düzeyde bulu- 
ndn Zeytin ağaçlarında ise 
sürgün çatlamalarının 
görüldüğünü bildiren yetk
ililer' bu tür olayın 
görüldüğü bahçelerde 
yüzde 2 bordo bulamacı 
satılmasını önerdiler.

’. Sürgün çatlaklarının dal 
:kg’nserlerine neden ola
cağını bildiren ilçe Tarım 
Müdürlüğü teknisyenleri! 
gerekli mücadelenin yapıl
masını istediler. Öte yan- 
dan zeytinde karakoşnil kış 
Mücadelesinin de devam 
ettiği, hava ısısının uygun 
olduğu-zbmanlarda zarar- 
lıyâkarşı yağlı ilaçlar atıl- 
Mgsıhı istediler.

ilçe Tarım Müdürlüğü 
yetkilileri ■ zeytinde 
gübreleme mevsiminin de 
geldiğini hatırlatarak, 
çiftçilerin toprak analizlerini 
yaptırarak hazırlıklı 
olmalarını istediler.

Çocuk hırsızlar 
soymadık yer 
bırakmadılar
: .Son günlerde eczane, 
kırtasiyeci, bakkal, fırın ve 
bir muhasebecinin işyerine 
girerek küçük çapta mal 
ve eşya çalan kişilerin, 
küçük hırsızlar olduğu 
anlaşıldı.
. /İlçe Emniyet Müdürlü
ğünden aldığımız bilgilere 
göre, Ahmet Dural 
Meydanında bulunan 
Akmanlar Pasajındaki Akın 
Kırtasiye ile bir muhasebe 
bürosu, fırın ve bir eczan
eye.; girerek küçük çapta 
^hırsızlıklar yapan kişilerin 
çoçlık hırsızlar olduğu belir
lendi.

•İİD'Çiha öncede çeşitli 
işyerlerine girerek hırsızlık 
yapan çocuklar, polis 
tarafından yakalanarak 
ailelerine teslim edildi.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Büyükşehir’i masaya yatırıyor

“Büviikşehjre giriş ve Gemlik’e etkileri” konulu panel
Gemlik, Gürsu ve Kestel'in Bursa 

Büyükşehir Belediyesine bağlanması 
için T.B.M.M. gündeminde bekleyen 
yasa tasarısının ele alınacağı bugün
lerde Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
“Büyükşehire giriş ve Gemlik’e etki
leri" konulu panel düzenliyor.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkan 
vekili Haşan Sözüneri, gazetemize yap
tığı açıklamada, 24 Şubat 1997 
pazartesi günü saat 14.30 da oda 
toplantı salonunda gerçekleştirilecek 
olan panele Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ekrek Saker, Refah Partisi Bursa 
milletvekili Alton Karapaşaoğlu, 
Gemlik Belediye Başkanı Nurettin Avcı,

-------  Gonca YERLİYURT -- -----

Anlamıyorum.,.
“Karanlık çoğu kez korkutucudur. Âmâ 

karanlık bazen aydınlığa giden yolda sessiz bir 
çığlık olur.”

Bu cümlelerle 3 Şubat günü sizleri “Sürekli 
Aydınlık İçin Bir Dakika Karanlık” kampanyasına 
katılmaya davet etmiştim. O günden sonra da 
köşemde sürekli kampanyanın sloganını yayın
lamış, bu eyleme her gece saat 21.00'de ışıkları 
söndürerek katılmayı sürdürmüştüm.

Geçmiş zaman kullanıyorum ama, hayır hayır 
bu eylemden vazgeçmiş falan değilim. Sadece 
biraz üzgünüm, biraz kırgınım...

Çünkü bazı gelişmelere inanamıyorum.
Gözlerimin önünde, ülkemde ilk kez gerçek

leşen ve hiçbir parti ve örgütün tekelinde 
olmayan; tamamen sivil, pasif ve müthiş anlamlı 
bu eylem çığrından çıkartılıyor.

Soruyorum size, Uğur Mumcu Sokak'ta karan
fillerle “halkların özgürlüğü" diye bağırmanın bu 
eylemin ruhuna uyan tarafı ne?

Ya da gece yansı mumlarla Atatürk anıtının( 
önünde zılgıt çekmenin ne anlamı var?

Bir sayın bakanın son derece gereksiz bir şek
ilde “mum söndü oyunu” diyerek Alevilerin tep
kisini çekmesinin ve bir anda eylemin Alevi 
vatandaşlara mal'olmasının alemi yok?

Ne bileyim bir siyasi parti liderinin karşısında 
kameralar olduğu halde saatine bakarak değil 
elektrik düğmesini, sigortalan kapatması nasıl 
açıklanır? -

Anlamıyorum... , . ... <- 1.
Bu eylem kimö karşı yapılıyor. Sizleri biz seçtik,. 

bizim haklarımızı savunmanız, demokratik bir 
hukuk devleti oluşturmanız için size görev verdik., 
Siz de bizim gibi pasif bir eylem yapıp ışıkları..;’ 
söndürmeye kalkarsanız kim harekete geçecek;?-.. - L’-

Gerçekten anlamıyorum... ; :
Ama ahladığım bir şey var. Beklenenin’* k- 

üzerinde ilgi uyandıran ve gerçekten büyük bir -j.'.., 
içtenlikle katılım sağlanan bu eylemden, artık’ r' 
kimler bundan ne çıkar sağlarım, nasıl bunu . T. 
kendime yontarım çabası içindeler. -.

İşte bunu anlıyorum. Herkes ucuz kahramanlık -^.: 
peşinde... . |

Bu eylemin çıkış noktası olan Susurluk olayı ise.' 
adeta unutuldu.-Halbuki her gece saat 21.00’4© • j 
ışiKiarını söndür enler "suç örgütlerini kuraların ■! 
onlara görev verenlerin, mutlaka yargı önüne, 
çıkarılması konusundaki kararlı isteğimizi göster . 
mek; olayı soruşturan kişi ve mercilere destek' 
vermek: demokratik, çağdaş, şeffafğıük’ük 
devleti özlemimizi duyurmak için" bu eyleme 
katılmış, bir dakika karanlığı bağrımıza basalım 
diye sessiz bir çığlık atmışlardı.

Tüm saptırmalar rağmen hiçbir siyasi 'parti, 
mezhep, sendika, platform, dernek ve örgütün 
tekelinde olmayan bu tamamen sivil, pasif ve ■ 
müthiş anlamlı eylemi başlatanlar, yani hakları 
olduğu kadar sorumlulukları olduğunun dd bil-*- 
incinde olanlar, eylemlerine sahip çıkıp sessizce 
ışıklarını söndür meye devam etmemelidirler. •

Benim eylemimin o zılgıt çekenlerle, slöğa.n 
atanlarla, medyatik şov yapanlarla, sadece t?ir. 
kesime mal etmeye çalışanlarla, laiklik veya kök--' 
tendinciliği protestoyla bir alakası yok. Benim s :... 
eylemim son derece bireysel ve. içtenlikli... ' ' i.'

Sadece gözümüzün önünü görmeye çatışıy
oruz. ., ; r

Sadece herşeyin göründüğü gibi mi olduğunu ’ 
ya da olduğu gibi mi göründüğü merak ediyorbz;

Sadece dayatılanı veya gösterilmek işleneni ‘ . 
değil, apaçık gerçekleri görmek istiyoruz.

Bunun için de şubat ayı boyunca ışıklarımızı, 
söndürmeye devam edeceğiz demeliler.. ■

Ve asla vazgeçmemeliler... ' ■ .

sivil kesimi temsilen Turizm ve Tanıtma 
Derneği Başkanı Hakan Doğu ve 
konuyla ilgili uzmanlar davet edildilea

Sözüneri yaptığı açıklamada, 
Gemlik' in Bursa Büyükşehire bağlan
ması konusunun kamuoyunda tartışıl
masının büyük yararları olacağını 
söyledi. Toplantıyı bu nedenle düzen
lediklerini de belirten Sözüneri, 
Gemliklilerin panele katılmalarını istedi.

Gemlik, Kestel ve Gürsu nun Bursa 
Büyükşehir Belediyesine bağlanması 
için, Bursa DYP milletvekili ve Milli 
Savunma Bakanı Turhan Tayan, 
T.B.M.M. sine yasa önerisinde bulun
muştu.
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Tuncelililer Kültür ve Dayanışma Derneğinden Adalet Bakanı Şevket Kazana tepki

“Şevket Kazan 
I Adaletsizlik
Bakanıdır

Gemlik Tuncelililer Kültür ve 
I Dayanışma Derneği yönetim 
! Kurulu yaptığı yazılı açıklamada bir 
|| süre önce "Sürekli aydınlık için 1 

dakika karanlık" konuyu eylem için 
h yaptığı açıklamaya sert tepki 

ı gösterdiler. Açıklamada Adalet 
Bakanı Şevket Kazan' a Adaletsizlik 
Bakam Şevket Kazan dendi.

Tuhceliler Kültür ve Dayanışma 
Derneğinden yapıldn yazılı 

I açıklama aynen şöyle :
" Geçtiğimiz günlerde Şevket 

Kazan, halkımızın ülkemizdeki 
. olumsuzlukları protesto etmek için 
gerçekleştirdiği ve hala devam 
etmekte olan sürekli aydınlık için bir 
dakika karanlık" adındaki temiz 

■ toplum taleplerini dile getirebilmek 
için her akşam saat 21.ao de bir 

j dakikalık ' ışıkları söndürme 
şeklindeki demokratik haklı ve 

| meşru eylemleri ile ilgili açıkldmar 
yaparken gerçek yaşamla hiçbir 
ilgisi. olmayan, yıllardır alevi 
halkımızın onurunu ayaklar altına 
almaya çalışan çirkin ve kendine 
insanım diyen hiç kimsönin kabul 
edemiyeceği yalanlarla benzetme 
yaparak beynine yerleşmiş 
çirkinlikleri su yüzüne çikırmıştır.

Adalet Bakanı Şevket kazan, bu 
açıklaması ile alevi halkımızın 
değer yargılarını . asla 
anlayamıyacak kadar OKUMUŞ BİR 
CAHİL ve yine alevi halkımızın 
yaşam biçimine asla erişemiyecek 
kadar BASİT BİR İNSAN olduğunu 
ispatlamıştım.

Adalet Bakanı Şevket Kazan 
yıllardır Türk, Kürt, Laz, Gürcü tüm 
milliyetlerden halkımızın dini 
duygularını sömürerek yaşayan bir 
asalaktır.

’ Halkımıza ilk günden bu yana : 
Yoksulluk, zulüm, işkence, soygun 
ve yolsuzluklardan başka birşey 
veremeyen siyasal iktidarın adeta 
bir Adaletsizlik Bakanı olmuştur.

Şevket Kazan Sivas 
Katliamından yargılananların 
Adalet Bakanlığını yapmış katillerin 
avukatlığını üstlenmiştir.

Şevket Kazan cezaevlerindeki 
anti-demokratik uygulamaların 
emirlerini savurarak hiçbir zaman 
unutulması mümkün olmayan 
ölümlerin sörumlusudur.

Şevket Kazan yoksul halkımıza 
paranız yoksa hastane önlerinde 
öleceksiniz diyen iktidarın Adalet 
Bakanıdır.

Şevket Kazan emekçilere; 
paranız yoksa çocuklarınızı

okutamazsın diyen iktidarın Adalet 
Bakanıdır.

Şevket Kazan öğrencilerimize 
paralı eğitime -hayır'dedikleri için 
onlarca ceza verilmesini uygun 
gören İktidarın Adalet Bakanıdır.

Şevket Kazan hayat 
pahalılığmın, İşkencelerin? 

.yolsuzlukların, kayıpların, çetelerin 
kısacası halkımıza zulümden başka 
hiçbirşey veremeyen siyasal 
iktidarın Adaletsizlik Bakanıdır.

Şevket Kazan ve onun' gibi 
düşünenlerin asıl amaçlan bu tür 
açıklamalarla . alevhsünni 
çatışması yaratmaya, yönelik 
zemin- atma çabalarıdır. Butlu 
yapmaktaki sebepleri de 
iktidarlarının pisliklerini örtbas 
edebilmek için.. gündemi, 
değiştirmeye yöneliktir.

Halkların kardeşliği temelinde 
gelişen, güçlenen demokratik hafk 
muhalefetine engel olabilmek 
içindir. Hatta bü konuda bazen de 
yıllardır alevi • halkımızın dini 
duygularını sörhürenleri de 
yarilârına alabiliyorlardır. Bunlar 
hiçbir zaman 'unutmamalı k’ hı ı 
mezhep..- .çatışmaları yaratarak 
insanlarımızın alevisıyle, sunnisiyle 
dini duygularını sömürme çdbalır 
başarılı olamayacaktır.

Alevi ■ halkın kendisihd .hayat 
pahalılığından, zulümden, zorunlu 
göçlerden, sürgünlerden, köy 
yakmalardan, gıda
ambargolarından- sonuçta 
adaletsizlikten başka hiçbir şey 
veremeyen siyasal.iktidarlara karşı, 
eşitsizlik, adalet ve özgürlük 
mücadelesinden . * asla 
vazgeçmeyecektir.

Bize öbür dünyada cenneti 
vadedetken kendileri dünyalıklar 
biriktiren Şevket Kazan ve onun gibi 
yaşayanlar ".KOMŞUSU AÇKEN TOK 
YATAN BİZDEN DEĞİLDİR!" sözünün 
anlamını dahi bilemezler. Çünkü 
onların aç komşuldrı yok.ı.

Şevket . Kazan * z soçim. 
dönemlerinde afişlerine Pir Sultan 
Abdal ın. "Gelin Canlar.Bir Olalım" 
sözünü yazdıkları için şimdi ne 
kadar iki yüzlü olduklarını da 
ispatlamış oldular.

Adeta, halkımızın öfkesini 
sınamaya çalışan siyasal iktidarın 
Adaletsizlik Bakanı • Şevket Kazan 
unutmamalıdır . ki bu tür 
açıklamalarla gündemi değiştirip 
bizlere Susurluk Çetelerim, Maraş, 
Çorum, Sivas, 1 Mayıs, Cezaevleri 
katliamlarını unutturamaz.

Sürücüler ve ilaçlar
Zararsız sanılan birçok ilacın, refleks kaybı, 

başta olmak üzere bazı olumsuz etkilere yol 
açabileceği belirtilerek, sürücülere uzun yola 
çıkmadan önce zorunlu olmadıkça ilaç 
kullanmaları önerildi.

Baş dönmesi, uyku hali, kaslarda gevşeklik ve 
refleks kaybı gibi yan' etkileri olan ilaçların, 
sürücüler açısından çok büyük tehlike olduğunu 
ifade eden yetkililer; trafiğe çıkmadan önce

Ağız dalaşı 
yaralamaya 
neden oldu 
Geçtiğimiz 1 hafta içinde 
Akcan Petrol de meydana 
gelen olayda aracına 
akaryatık almak" isteyen 
Ahmet Toplu ile işyerinde 
çalışan pompaoı Ercan 
Aydın • arasinda çıkan 
tartışma kavgaya
dönüşünce, Ahmet Toplu 
adlı şahıs yanında taşıdığı' 
bıçak ile pompacı Ercan 
Aydın'ı bacağından 
yaraladı. Yaralı pompacı 
kaldırıldığı Gemlik Devlet 
Hastanesinde tedavi 
edildikten sonra taburcu 
edilirken, öfkeli araç sahibi 
Ahmet Toplu ise olaydan 
sonra kaçtı.

İLAN
S.S. Kökçam Yapı 

Kooperatifi hissemi 

satıyorum.

Abdullah AYSU 

Tel: 513 38 87

İLAN
Gemlik Asliye Hukuk 

Mahkemesinin
28 Ocak 1997 tarih 

1996/830 esas :
■ 1997/44 karar sayılı 
ilamı ile, Havva plan 
ismim SEVİNÇ olarak 
tahsih olunduğu ilan 

olunur.

Havva BAŞARAN

İLAN
Gemlik Asliye Hukuk 

Mahkemesinin
■28 Ocak 1997 tarih 

1996/735 esas 
1997/41 karar sayılı 

ilamı ile. Şerife olan 
ismim ŞEBNEM olarak 
tahsih olunduğu ilan 

olunur.

Şerife KOÇAN

KAYIP
Balıkesir Ünv. 

Balıkesir Mes. Yük. 
.Okulundan almış 
olduğum öğenci 

kimliğimi kaybettim 
Hükümsüzdür.

Gamze GÜNERİ

alınması zorunlu ilaçlar hakkında mutlaka bir 
hekime danışılmalıdır diye konuştular . ।

Sürücüler için en önemli tehlikenin herhangi bir 
ilacın alkolle alınmasının olduğuna dikkati çeken 
ilgililer ilaçların prospektüslerinde yan etkileri 
yazılıdır. Ancak, kişiler tıbbi terimlerden dolayı 
bunu tam olarak anlamıyorlar.

Sürücülerin zorunlu olmadıkça, uzun yola 
çıkarken hiçbir ilacı kullanmaları da vurgulandı.

KONGRE İLANI
Gemlik Acara Gürcüleri Kültür ve Dayanışma ı" 

Derneğinin 2 inci olağan kongresi 8 Mart 1997 ■ 
Cumartesi tarihinde Saat 19.30 Da .Balıkpazarı I 
Alemdar Caddesindeki lokalimizde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı taktirde 1 hafta sonrc j 
aynı gün ve saatte tekrarlanacaktır.

Yönetim Kurulu I
GÜNDEM :
1- Açılış
2-Saygı duruşu.
3- Divan heyetinin teşekkülü
4- Faaliyet raporunun - 
okunması ve görüşülmesi 
5- Hesap raporunun okunması 
6- Seçimler
7- Dilek ve temenniler
8- Kapanış.

DUYURU
14.01.1996 tarihinde göreve başlayan S.S. Ilkop 

Tüketim Kooperatifi Tasfiye Kurulumuz gerekli kanuni 
işlemleri tamamlayarak kooperatifimizin feshi için 
23.03.1997 Pazar günü Saat 13.30 da Gemlik Atatürk 
İlk Okulu Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini 
görüşüp karara bağlamak üzere genel kuru! 
toplantısı yapılacaktır.

NOT : Toplantıda ekseriyet temin edilemezse 
genel kurul 1 hafta sonra aynı gün ve yerde 
yapılacağı üyelerimize ilanen duyurulur.

Yönetim Kurulu

GÜNDEM :
1 - Açılış, divan teşekkülü ve yoklama
2- Tasfiye kurulu raporunun okunması ve 
onaylanması.
3- Tasfiye sonu kapanış kararının alınması
4- Temenniler ve kapanış

S.S. Gemlik Özdoğan Konut Yapı 
Kooperatifinden Kongre İlanı

Kooperatifimizin 1997 yılı olağan kongresi 16 Mart I 
1997 tarihinde Saat 15.00 de Manastır Mutman Sitesi I 
Kios Kafeteryada yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı taktirde 1 hafta sonrc I 
aynı gün ve saatte kongre tekrarlanacaktır.

Yönetim Kurulu
GÜNDEM :
1 - Açılış ve divan heyeti seçiminin yapılması
2r Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması
3- Bilanço gelir gider cetvelinin okunması
4- Denetleme kurulu raporunun okunması
5- Faaliyet raporu, bilanço gelir gider cetveli, . İlI 
denetleme kurulu raporunun müzakere edilmesi
6- Yönetim kurulunun ibrası
7- Denetleme kurulunun ibrası
8- 1997 yılının iş programının okunması, müzakere 
edilmesi ve karar bağlanması
9- Müteahhide olan borcun ve 8 inci maddenin ' 
uygulanabilmesi için üye ödentilerinin belirlenip 
karar alınması.
10- Yeni yönetim kurulunun seçiminin yapılması
11 - Yeni denetim kurulunun seçiminin yapılması •
12- Dilek ve temenniler
13- Kapanış.

KONGRE İLANI
GEMLİK TRABZONLULAR

YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA 
DERNEĞİ BŞK.

Derneğimizin 1. inci olağan kongresi 10-Mart 199? 
Pazartesi günü Saat 20.oo da Pazar Caddesi No. 29 daki 
Dernek lokalimizde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı taktirde toplantı 1 hafta sonra 
aynı gün ve saatte tekrarlanacaktır. Üyelerimize duyurulur

Yönetim KuruluGÜNDEM :
1 - Açılış
2- Saygı duruşu.
3- Divan heyetinin teşekkülü
4- Yönetim kurulu Faaliyet raporunun okunması ve 
görüşülmesi
5- Denetleme kurulu raporunun Okunması görüşülmesi
6- Yönetim ve Denetleme Kurullarının ibrası.
7- Yeni Yönetim ve Denetleme Kurullarının seçimi
8- Dilekler ve istekler
9- Kapanış.
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ÇOKLAR
MEYVE YAPRAĞI GÖRÜR, 
DALI BİRAZI GÖVDEYİ GÖRMEZİ 
LOGOS'UN BİLMECESİ 
TOPRAK-HAVA-SU-ATEŞ 
KÖKLER FİZİK ÖTESİ! ŞUBAT 97

STİL İNGİLİZ
ÖNÜNÜZE YEM ATARLAR
KADIN, PARA, MACERA...
RASLANTI GİBİ GİRER YAŞAMINIZA 
"MAVİ GECELİKLİ KADIN" O SANKİ 
AYIKLA PİRİNCİN TAŞINI SONRA!

8 ŞUBAT 97

METALOGOS
. -Nikolai Hartman'a-

HER ŞEYİ
GÖRÜR, BİLİR, KONUŞMAZ!
YANSA DA YIKILSA DA KAİNAT
O TARAF TUTMAZ!
ADINA KONUŞURLAR OLUR - OLMAZ
ZALİMİN ZULMÜDÜR BU!
MEMNUN MU, PİŞMAN MI
SUAL SORULMAZ! ŞUBAT 97

FİİLİ SUÇLU
- Lomborozoistlere - 

ÖNCEDEN GÖRENLER OLANI - OLACAĞI 
HER ZAMAN DA
EN BÜYÜK SUÇLU SAYILDI
DIŞLANDI, ASILDI, VURULDU!
POTANSİYEL SUÇLU YARATANLAR
İNSANI POTÂNSİYEL SUÇLU SAYANLAR
DÜN DE BUGÜN DE TANIK BUNA
FİİLİ SUÇLU OLDULAR! 5 ŞUBAT 97

HALKIM
GÜÇLÜ GÜÇLÜNÜN YANINDA
HER ZAMAN
AKSİNE İNANMA HALKIM
EŞİN - SEVGİLİN DE OLSA İNANMA!
YETER SENDEN OLANLARIN
CEHENNEMİ OLDUĞUN YETER BE HALKIM!

12 OCAK 97

AHTAPOTUN İTHALİ - İHRACI
"BİRBİRİNE YARDIM EDENİ
BİRBİRİNE MUHTAÇ EDECEĞİM 
BEDELİNİ KAT KAT ÖDETECEĞİM 
PERİŞAN EDECEĞİM!
ONLARI BİRBİRİNE
SİZİ EN SEVDİKLERİNİZE ÖLDÜRTECEGİM!" 
DİYOR AHTAPOT

FANTOMAS HEDEF ŞAŞIRTIYOR 
EKSTREMLERE İTİYOR KIŞKIRTIYOR 
YEREL-BÖLGESEL-GLOBAL 
ÇARK ARTAN HIZIYLA DÖNÜYOR 
SUÇ ARALIKSIZ İŞLENİYOR 
BİRKAÇ KOLUNU AHTAPOT 
DİĞERLERİNE YEDİRİYOR!
ÇARK ARTAN HIZIYLA DÖNÜYOR 
MİTOZ BÖLÜNMEYLE ÇOĞALARAK 
ESKİYENLERİN YERİNE YENİLERİNİ KOYARAK 
BATAKLIĞINDA MUTLU
AHTAPOT İŞTAHLA GEVİŞ GETİRİYOR!

EH! BİRAZ DA BURUNLARI SÜRTÜYOR İSTE 
KONTROLDEN ÇIKMAYA ÖZENMESİNLER DİYE!

OCAK 1997

SIFIR
-Buzul rüzgarlarına- 

SENİ SENDEN ÇIKARDIMzSIFIRDINI 
SENİ SENİNLE TOPLADIM: SIFIRDIN! 
SANA BÖLDÜM SENİ: SIFIRDIN! 
ÇARPTIM SENİ SENİNLE : YİNE SIFIRDINI 
OYSA BİR ZAMANLAR 
EKMEGİMDİN, SUYUMDUN, UMUDUMDUN 
ÇIK BE HAYATIMDAN ÇIK BE ÇIK KADINI

8 ŞUBAT 1997
ÜÇÜNCÜ GLOBAL SAVAŞ
ZORUNLUYDU BİRİNCİSİ
ABSÜRTDÜ, APTALLIKTI İKİNCİSİ 
ÜÇÜNCÜSÜ DANGALAKLIK OLACAKI 
VE ÜÇÜNCÜSÜNÜ 
MUTLAKA AMA MUTLAKA
DANGALAKLIK KAZANACAKI 9 ŞUBAT 1997

EŞYA DİLİ
TERAPİST (I) HEDEF ŞAŞIRTIYOR 
AKLINCA EŞYA DİLİNİ KONUŞUYOR! 
KARA PELERİNLİNİN SAÇKESENİ 
SÖZCÜKLERLE OYNAYARAK, 
OYNATARAK HAYBEYE YORULUYOR!

8 ŞUBAT 1997

ERKEN "HAVAYA GİRİLDİ"
Denk bütçe çalışmaları.

Düşürülen faizler.
Memur ve işçi aylıklarında, 

hissedilir iyileşmeler.
İşte bu uygulamalar, halkın bir 

bölümünün, Refahyol Hükümetine, 
sıcak bakmasını sağladı.

Ama.. Bir de, son uygulamalara 
bakalım.

- Karayolu ile Hac, serbest 
bırakılmak isteniyor.

Hepimiz, orta-doğu bölgesinin bir 
terör ve kaçakçılık merkezi, 
olduğunu biliyoruz.

Karayolu ile hacca giden, her 
otobüs veya özel araç, potansiyel 
bir tehlike olacaktır.

Teröristler tarafından, müdahale 
edilen her araç, içinde kaçak eşya 
veya hap yakalanan her otobüs, 
Türkiye ile orta-doğu ülkeleri arasın
daki, gerginliği artıracaktır.

Zaten var olan gerginliğe, yeni
lerini eklemenin bir alemi yoktur.

- İkinci konu Taksime cami.
Uzlaşmadan, toplumun önemli 

bir kesimini, karşılarına alarak, ver
ilen bir karar.

iş öyle bir noktaya, geliyor ki!
Caminin, Taksim'e yapılmasını, 

tartışan herkes, sanki cami yapımı
na ve ibadete karşı, durumuna 
düşürülü yor.

Koç’un, Sarıyer’de ağaçları 
keserek, üniversite yapmasına, sert 
tepki gösteren, "İstanbul Belediye 
Başkanına", biz de destek ver
miştik. '

Aynı Başkan, bir uzlaşma sağla
madan, “ille de Taksim”, diye ısrar 
ediyor.

Taksim'deki yeşil alan, alt yapı, 
çevredeki cami sayısı ve İstanbul 
Halkının düşünceleri.

işte, tüm bunların tartışılması ve 
işi inada bindirmeden, sağduyu ile, 
karara varılması gerekmektedir.

Refah Partisi, (hiç gereği yok 
iken) kendi kalesine attığı gollerde, 
kazanma ihtimali olan bir maçı, ağır 
bir yenilgi ile sonuçlandırabilir.

Hocamızın deyimiyle; “icraat 
yaparken”, bu işlere girmenin, ne 
alemi vardı!..

KAŞUK MAŞUK
Temel Reis hanımını kaplı

caya götürür. Kaplıcanın 
bahçesinde, çaylarını yudum
larken, Temel'in karısı, üzerinde 
otel motel ve restorant yazan 
duvarı göstererek;

“- Ha pu oteli anladık, ya 
motel ne oliyl”

Temel Reis (bilgiç, bilgiç) 
karşılık verir.

Uy biz kaşuk maşuk 
deyruk ya, ha öyle bir şeydur 
da...”

Aslında Temel'in karısı, has
sas bir noktaya dokunmuş!

Şöyle ünlü ve büyük alış
veriş merkezlerine bir çıkın, bir 
dolaşın.

Kendinizi, Avrupa 
şehirlerinde zannedersiniz.

Türkçe ad taşıyan, bir 
tabelayı zor bulursunuz.

Sözlü - Yorum

Anlayış, algılama gücü ve akıl, 
bilge kişilerde toplanır 
Bilge kişiler yoksa, 
devlet de yoktur. “CİCERO”

Politikacıların ve yöneten
lerin birbirlerine ve halka 
anlayışlı davrandıklarını, 
söyleyemeyiz.

Bir çoğumuzun inatlarının, 
akıllarımızı geçtiğini hergün 
görüyoruz.

E.. Anlayış yok ise, akıl da 
inadın gerisinde kalıyorsa, o 
zaman, “bu söze göre”, devlet 
de yok demektir.

Aklımıza, Reha Muhtar geli 
yor. "Nerde bu devlet!"* * *

O KADAR; beceriksiz bir 
elektrikçiydi ki, tamir ettiği buz 
dolabından, müzik sesleri geli 
yor, radyo ise buz tutuyordu.

FUTBOLA POLİTİKA 
BULAŞIYOR

Geçtiğimiz günlerde, İstanbul 
Basınında, bir İftar yemeği haberi, 
dikkat çekti.
Davet sahibi, “Orhan Keçeli ve 
arkadaşları”.
Yemeğin verildiği yer, 
“Fenerbahçe Sosyal Tesisleri!” 
İftara 800 kişi çağılmış, katılanlar 
1200'ü bulmuş.
Yemekte eski Doğru Yolcular ve 
ANAP'lılar da var.
Ama.. En Gözde Misafirler, Sayın 
Hüsamettin Cindoruk
Başkanlığnda kurulan, Demokrat 
Türkiye Partililer.
İftardan sonra, yapılan konuş
malarda Hoca ve Bacı İle karışık, 
Hükümete yüklenmelerde var.
Sayın Orhan Keçeli, Ali Şen’ln 
dünürüdür.
Doğru Yol Partisi Eski İstanbul İl 
Başkamdir.
Hani, Genel Merkez ile anlaşa
mayan ve seçimi kazanamayınca 
“Bana partimi geri verin” diyen 
ünlü politikacı.
Şimdi işe, Fenerbahçe Yönetim 
Kurulu Üyesi.
Ve.. Demokrat Türkiye Partisi, 
kurucu üyesi.
Geçenlerde, “sorumsuz Futbol 
Federasyonu” diyerek, son 
derece sert bir üslup ile, 
Federasyon yetkililerine yüklenen 
kişi.
Biz Fenerbahçe taraftarları, Sayın 
Ali Şen'in birdenbire, Federas 
yona savaş açmasını ve Can 
Bartu gibi efsane isimleri, aşağıla
masını kınarken, bir de Sayın 
Orhan Keçeli çıktı karşımıza.
İşler iyi gidiyorsa, kupalar geliyor
sa mesele yok.
Ama.. Fenerbahçe taraftarının 
baş arsızlığa hiç tahammülü yok
tur.
Kulüp Baş kanını, Başbakan bile 
ilan ederken, ard arda gelen, 
yenilgiler sonucu, en ağr küfür
lere de boğar.
Kulübünün politika uğruna, kul
lanıldığını hissederse, bir daha 
seçilmek şöyle dursun, sosyal 
tesislere gitme cösaretini bile 
bulamazsınız.
Tabi.. "Bana kulübümü geri verin 
de" diyemezsiniz.
Kişiler ve kurumlar politikaya, 
“pat” diye bulaşmaz.
Bu iş iftar yemeği ile başlar, yarın 
parti kongrelerine sahne olur, bir 
bakarsınız, gırtlağnıza kadar poli
tikaya bulaşmışsınız.
Aman, ha, kulüp idaresi ile, parti 
idaresini birbirine karıştırmayınız.

GEMLİK REHBERİ

ULAŞIM
Uludağ Turizm 5131212
Aydın Turizm . 5132077

Gerekli Telefonlar
İtfaiye 110
Polis 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. 5T32954
Emniyet M. 5131028

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

Gemi Saatleri
Yalova -Sirkeci (İşgünlerl) 

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

Resmi Daireler
TEK Arıza 5132066
TEK İşletme 5134503
Turizm Der. 5131274
Spor Sah. 5131900
Orm. Böl. Şf. 5131286
Milli Eğt. Md. 5131174
Halk Eğt. Mrk. 5131846
Halk Kütüp. 5131353
As. Şb. 5131057
Karayolları 5131'308
Liman Bşk. 5131133
Mal Md. 5131095
Nüfus Md. 5133742
Özel İd. Md. 5131507
Tapu Sic. Md. 5131414
Müftülük 5131364
Gümrük Md. 5131411-5130024
Tekel Md. 5131042
Ver. Da. Md. 5132360
İlçe Tar. Md. 5131186
İlçe Seç. Md. 5134994

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

TUP DAĞITICILARI
Aygaz 513 12 95
Özgaz • 514 1700
Tekgaz 513 1637
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Likit gaz 5]4 28 41
Yeni Likitgaz ' 513 65 00
Alevğaz 513 40 95

Deniz Otobüsü
TAKSİLER Yalova -Kabataş (işgünlerl) 

Körfez Taksi 5131821 07.20-09.45-12.40-15.00-17.15-19.30
Çınar Taksi 5132467 Tatil Günleri 10.20-13.30-16.15-19.00
S tT. !! Yalova -Kartal (iş günleri)
Gemlik Taksi 5132324 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 :

“STRİPTİZ”
Tel: 513 13 29

Tüketim 
harcamaları

Türkiye'de reklamlarla 
körüklenen tüketim biçi
minin hakim olduğu ve 
özentiyle yapılan gereksiz 
harcamaların büyük 
boyutlara ulaştığı bildirildi.

Reklamlarla destekle
nen ve "uyarılmış" diye 
nitelendirilen tüketim biçi
minde televizyonun büyük 
rol oynadığnı ifade eden 
yetkililer şöyle konuştu: 
"Bireyler çoğu zaman tele
vizyonda gördüğü bir 
ürünü evine kazandırıyor 
ama, kullanmıyor. 
Kendisine gerekli olmasa 
da, komşuda gördüğü 
herşeyi alıyor. Gösteriş ve 
özentiyle yapılan bu tür 
harcamalar, ülkemizde 
çok büyük boyutlarda."

Bunun dayandığı- 
neden ise ailelerin ve 
toplumun eğitimsizliği. 
Türkiye'de gerekli kültür 
seviyesine erişlldiğnde bu 
tür harcamalar kendinden 
azalacak, ve bu tür 
"uyarılmış tüketim" harca
malarına bir sınırlama 
getlrlllcek.



18 Şubat 1997 Salı __________ ___ __________ Sayfa; 6

Belediye Meclisi Şubat ayı toplantıları,başladı

Bursa Gemlik 70 bin lira oldu
Belediye Meclisi şubat ayı toplantıların - 

da Gemlik Bursa arası otobüs ücretlerine 
zam yapıldı. 50 bin Ura olan tam biletler 70 
bin liraya yükseltilirken. Belediye Başkanı 
Nurettin.Avcı'nın maaşı da 120 milyon 
liradan 150 milyon liraya çıkarıldı.

Dün, saat 12.oo de Başkan Avcı'nın 
başkanlığında toplanan Belediye 
Meclisinde eski tutanağn okunarak kabul 
edilmesinden sonra meclis, gündem dışı 
konuşmalarla başladı.

Belediyenin ortak olduğu GEMPORT 
liman işletmelerindeki ortaklı konusü ele 
olunarak özelleştirme tartışıldı. RPlilerln 
özelliştirmeye karşı çıktığı kohuşmalarda 
konunun olağanüstü bir toplantıda ele alı

narak görüşülmesine karar verildi.
Gündemin diğer maddelerinde İse 

belediye’otobüs işletmesi müdürlüğünün 
zam istemi görüşüldü. Bir süre önce yaptığı 
zammı geri çeken Belediye by kez 50 bin 
Ura olan Gemlik Bursa tam bileti 70 bin, 
Öğrenci 35 bin liraya çıkardılar. Gemlik 
Görükle öğrenci 40 bin. sivil 100 bin lira 
olurken İç İşleri Bakanlığı mali İdareler 
Genel Müdürlüğünden gelen Başkan 
maaşlarıyla ilgili yazı ele alındı ve başkan - 
hk maaşı 120 milyoh liradan 150 milyon 
sınırına yükseltildi.

Belediye meclisi kalan gündem mad
delerini görüşmek üzere 27 Şubat tarihine 
ertelendi.

SÜREKLİ AYDINLIK İÇİN
BİR DAKİKA KARANLII^

(Bu gece tam 9’da)
Suç örgütlerini kuranların ve onlara görev verenlerin, mutlaka 
yargı önüne çıkarılması konusundaki kararlı isteğimizi göster

mek; olayı soruşturan kişi ve mercilere destek vermek; 
demokratik, layik,çağdaş, şeffaf hukuk devleti özlemimizi duyur

mak için, 16-28 Şubat 1997 günleri arasında her gece saat 
21.00’de ışıklarımızı BİR DAKİKA süreyle karartıyoruz.

Ve bu ülkede yaşayan herkesi,her gece saat 21.00 de ışıklarını 
karartmaya çağırıyoruz.

Bu çağrı YURTTAŞTAN YURTTAŞA yapılmıştır.

Aydınlık İçin 
Yurttaş Girişimi

KAMUOYU VE I
HALKIMIZA 1
ZAMMIN, ZULMÜN, HAYAT 

PAHALILIĞININ SORUMLUSU SİYASAL 
İKTİDARIN 

ADALETSİZLİK BAKANI
ŞEVKET KAZAN’a 

ÇAĞRIMIZDIR 
SİZİN MEHZEPSEL ÇATIŞMALAR 

YARATMAYA VE GÜNDEMDE OL, AN SİYASİ 
PİSLİKLERİNİZİ ÖRTMEK AMACI İLE 

YAPTIĞINIZ İNSANLIK ONURUNU 
AYAKLAR ALTINA ALMAYA ÇALIŞAN 

ÇİRKİN AÇIKLAMALARINIZ BİZE 
KAHRAMANMARAŞ, 1 MAYIS, SİVAS 

KATLİAMLARINI 
SUSURLUK ÇETELERİNİ 

UNUTTURAMAZ.

, İSTİFA ET!
TUNCELİLİLER 

YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA ve KÜLTÜR DERNEĞİ

YENİ BİR ATILIM DAHA
ANADOLU, SİGORTAj

ANAHTAR TESLİMİ KASKO’DAN YARARLANIN

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

başvurmanız yeterli

6c0Î$* BİLE? Ve FÎ'/ATLAnıfilıZ ÎÇÎp BÎR TELEFOflUnÜZ
Yeterli

NUMAN SİGORTA LTD. ŞTÎ.
JVuman Dursun

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

Kat:1 No; 4 GEMLİK

Düğün, nişan ve özel 
günleriniz 

için rezervasyonlarımız 
devam ediyor

Aileniz için güvenli ye kaliteli bir 
ortam. Memnun kalacaksınız.

Meydanı GEMUK Tel; SI 3 10 71

“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”

VİDEO ÇEKİMİ
DÜĞÜN VE HER TÜRLÜ TOPLAN
TILARINIZ YARINA AKTARMAK 

İSTEDİĞİNİZ ANILARINIZ İÇİN VİDEO 
ÇEKİMİ YAPILIR.

TEL: 513 17 97 DEN
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GIMLİK

Gemlik’in Büyükşehire girişi ve etkileri” konulu panel yapıldı

Ticaret ve Sanayi Odasında yaılan toplantıya RP Bursa Milletvekili Alton Karapaşapğlu, Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı Erdem Saker, Gemlik' Belediye Başkanı Nurettin Avcı, Sarıyer 
Belediye Başkanı Yusuf Tülin ve Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Hakan Doğu katıldı.

Ticaret ve Sanayi Odasında dün düzenlenen 
panelde Büyükşehir Belediye Başkanı Erdem Saker 
ve Gemlik Belediye Başkanı Nurettin Avcı T.B.M.M 
ne sunulan Bursa Büyükşehir Yasa. Tasarısına Gemlik 
in dahil edilmesini savunurken, Gemlik Turizm ve 
Tanıtma Derneği Başkanı Hakan Doğu katılımın 
yararları ve zararları üzerinde durdu.

Refah Partisi Sarıyer Belediye Başkanı Y usuf Tülin 
ise, ilçeleriiyle uyumlu büyükşehirin yararlı hizmetler 
verebileceğini, çatışmalı belediyelerde ise sorun
ların çözümsüz kalacağını belirtirken, cevap

Pazar günü yapılan seçimlerde Dernek Başkanlığına Güngör Okgil getirildi 

Atatürkçü Düşünce Derneğinde yeni yönetim görevde
Atatürkçü Düşünce Derneğinin 

Gemlik Şubesinin Genel Kurul toplantısı 
pazar günü dernek lokalinde yapıldı.

Kalabalık bir üye topluluğunun 
katıldığı genel kurul toplantısında eski 
yönetim kurulu çalışma raporunun oku
narak kabul edilmesinden sonra, yeni 
yönetim için seçimler yapıldı.

Karma listeye göre yapılan seçim
lerde yönetim kuruluna Yüksel Uğur, 
Mehmet Çalım, Doğan Alkaya, Nuray 
Demirbaş, Muhsin Güngör Okgil,

HAFTAYA BAKIŞ

O Kadri GÜLER

Bir panelin ardından
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen 

“Büyükşehre giriş ve Gemlik'e etkileri” konulu panel dün Oda 
Salonunda yapıldı.

Ticaret Odasının bu organizasyonu geç de olsa düzenlemesi 
bir kazanım oldu.

Oysa bu toplantı en az bir yıl önce ele alınıp kamuoyunda 
tartışmaya açılmalı ve .halk büyükşehire giriş konusunda aydınlatıl - 
malıydı.

Büyükşehre bağlanmanın yararları ve faydalarını bu konuda 
karar sahibi olması gereken Belediye Meclisi üyelerinin bile, 
bihaber olduğu panelde anlaşıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Erdem Saker, Gemlik’in 
büyükşehre girmesinin İzmir - İstanbul karayolunun Gemlik içinden 
geçmesi, Bursanın Gemlik yönünde gelişmesi nedeniyle bir zaruret 
olarak görüyor. Metropol ve metropoliten belediyelerin birlikte 
hareket ederek planlama yapmasını çağın gerekleri olarak görüyor.

Gemlik Belediye Başkanı da Gemlik ile Bursa’nın artık bir- 
letştiğini, imar alanlarının zeytinliklerle sınırlı olduğu için talan 
edilmesinin söz konusu olamıyacağını, bu nedenle birleşmeden 
yana tavır koyuyor.

İlginç panelist ise RPli Sarıyer Belediye Başkanıydı. Yusuf 
Tülin, açıklamalarıyla dinleyenleri en güzel aydınlatan kişi oldu 
bence. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir ilçesi olan Sarıyer de 
karşılaştıkları zorlukları ve bizi beklıyen sorunları ard arda sıraladı.

Turizm Derneği Başkanı Hakan Doğu ise büyükşehre girişin 
avantajları kadar dezavantajlarının da olduğunu belirterek 
örneklemeleriyle yine somut sonuçlar gösterdi dinliyenlere.

Refah Partili Bursa Milletvekili, hemşehrimiz Altan 
Karapaşaoğlu da ilçesinin sorunu için koşarak geldi Ankara dan ve 
Gemliklilerin isteği doğrultusunda çıkacak yasaya madde 
ekletebileceğin! söyledi.

Dikkatler nep neden büyükşehrin denizlere ve Uludağa doğru 
uzandığı şeklindeydi.

Buna Erdem Saker, “planlama gereği” diye yanıt verdi. 
Ancak bu yanıt doyurucu olmadı.

Dinliyenlerden yapılan konuşmalar ise hep büyükşehre girişin 
olumsuzluğu üzerineydi.

İnan Tamer ağabeyimiz daha önce Gemlik Körfez de yazdığı 
; gibi büyükşehir belediyesinin kendi sorunlarını çözemediğini, bi 
: zimkini nasıl çözeceği doğrultusundaydı.

Sonuç olarak kaliten bir panel izledik dün Ticaret Odasında. 
Yönetici Haşan Sözüneri tartışmaya yol açtırmadı. Güzel başladı 

I güzel bitti.
Devamını diliyoruz.

bekleyen.'soruların Gemlikliler tarafından sorulması 
gerektiğine değindi. Tülin, toplantıyı gecikmeyle 
yapılmış bir panel olarak gör düğünü söyledi.

Refah Partisi Bursa Milletvekili Alton Karapaşaoğlu 
ise, Gemlikli kendisi ile ilgili bir konuda karar verirken, 
kendi menfaatlerimizle ilgili değil, geleceğimizle ilgili 
karar vereceğimizi hatırlatırken, büyükşehire katıl
masının o yöre halkının isteğine bıraklımasını savundu.

Dinleyicilerden İnan Tamer, Emin Bora, Ali Okur ise 
yasa tasarısının aceleye getirildiğini, Gemlik halkına 
birşey sorulmadığını söylediler. Haberi Sayfa 3 te

Başkan Avcı açıkladı ;

Ummühan Çengel ve Gönül Tankut 
seçildiler.

Merkez delegeliğine ise Doç. Dr. Müfit 
Parlak getirildi.

Yönetim kurulu dün yaptığı toplantı
da başkanlığa Emekli Binbaşı Muhsin 
Güngör OkgilT getirirken, Doğan Alkaya 
ikinci başkan. Gönül Tankut sayman, 
Ümmühan Çengel ise sekreter oldular.

Genel-Kurulda üye sayısının artırıl
ması ve etkinliklerin çoğaltılması istendi.'

Haberi Sayfa 3'te

Kısa kısa kısa kısa kısa kısa

Mutlu evlilik
. '.Gemlik Körfez FM in kuru- 
ÇÜSU Ufuk Esen geçtiğimiz 
h;gf;tg cumartesi günü 
yaşamını Erenoglu ailesinin 
güzel kızlan Aysun Erenoğlu 
İle Bileştirdi.

Haberi Sayfa 4'te

Belediye 
meclisi Şubat 
ayı toplantısı 
perşembe 
günü devam 
edecek

Belediye Meclisinin Şubat 
ayı olağan toplantılarının ikin- 
cfci 27 Şubat Perşembe günü 
saat 14.00 de belediye 
başkanı Nurettin Avcı başkan - 
lığında toplanacak.

Ğeçtiğmiz hafta toplanan 
belediye meclisi, Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı'nın 
maaşı görüşmüş, otobüs fiyat - 
lan yeniden belirlenmiş , imar - 
la ilgili konuları da ikinci 
toplantıya bırakmıştı.

Haberi Sayfa 4’te
"Adam gibi âdân?
Yılmaz Akkılıç 2. Sayfada 
"Sivil İnsiydtif"
Necati Kartal 2. Sayfada 
“Yarı Şaka Yarı Ciddi” 
köşesiyle Erol Gürçay 
5. Sayfada

İtfaiye garajının 
temeli atılacak

Gemlik Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı 
Körfez FM de geçen hafta 
sorumlu müdürümüzle 
yaptığı "Salı Söyleşileri" 
programında yapacağı 
çalışmalar hakkında bilgi 
verdi. Avcı, itfaiye gara
jının temelinin atılma aşa
masına gelindiğini söyledi.

Gemlik Belediyesinin 
sosyal çalışmalarını art
tırdığını söyleyen Başkan 
Avcı, hizmet döneminin 
son iki yılında seçim bildir
gesinde vatandaşa vaad 
ettiği işleri tamamlaya
cağını söyledi. Bunların 
arasında imar planında 
yeri ayrılan itfaiye gara
jının alt yapısının tamam
landığı ve yakında 
temelinin atılacağını bildir
di.

Otobüs terminali ve 
kamyon garajını yapacak
larını, yakında ise bir has
tane projesini gündeme 
getireceğini söyledi.

Katlı otopark sorununun 
yapımının ise belediyeyi 
aştığını, bunu yap-işlet- 
devret modeli ile isteklilere 
vermek istediğini söyledi.

Belediye Başkanı Avcı, 
Manastır bölgesinin 
altkyapı çalışmalarının 
tamamlandığ, 750 metre 
kanalizasyon borusu 
döşendiğini, imar yollarının 
büyük bir çoğunluğunun 
açıldığını, bunların diğer 
altyapı hizmetleri tamam
landıktan sonra parke 
döşemelerine geçileceğini 
söyledi. Avcı, şimdilik 
kamuoyuna duyurmak 
istemediği önemli bir pro
jenin ise oluştuktan sonra 
açıklanacağını söyledi.

Sorumlu müdürümüz 
Kadri Güler ile 2 saat süren 
konuşmada vatandaşlar
dan gelen soruları da 
yanıtlayan Başkan Avcı, 
Gemlik’in büyükşehire 
bağlanmasının büyük 
yararları olacağını savun
du.

İCORFEZ 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

İşletme Genel Müdürü Haskaraca emekliye ayrıldı

TÜGSAŞ vekillerle yönetiliyor
Türkiye Gübre

Fabrikaları Gemlik
İşletmesi Genel Müdürü 
Nazım Haskaraca ile 
Teknik Müdür Nedim Sıralı 
ile İdari Müdür Yardımcısı 
Doğan Türkcan ın görev=- 
lerinden ayrılmalarından 
sonra bu hizmetler vekiller
le sürdürülüyor.

•Türkiye'nin en büyük 
gübre fabrikası olan 
TÜGSAŞ'ta yönetimde 
başlayan vekilli yönetim 
döneminde, ambarların 
üretilen gübrelerle dolup

taştığı öğrenildi. Doğru Yol 
Partili Sanayi Bakanlığına 
bağlı olan TÜGSAŞ Gemlik 
İşletmelerine eski Genel 
Müdür Haskaraca'nın 
emekli olmasından sonra 
yeni müdür ve yardım
cılarının atanmaması 
işletmede hayretle 
karşılanıyor.

Uzun zamandan beri ilk 
kez ambarları- ağzına 
kadar dolu olan işlet 
meye atanacak yeni 
genel müdür ve yardım
cıları merakla bekleniyor.

Her gece saat 21.00 de Atatürk 
Anıtında toplanıyorlar.

“Sürekli aydınlık için bir dakika 
karanlık” eylemi sürüyor.

İstanbul da başla
yarak hızla yurt düzeyine 
yayılan "Sürekli aydınlık 
için bir dakika karanlık" 
eylemi için her gece 
Atatürk Anıtı önünde ışık - 
lar 1 dakika söndürülüyor.

Eyleme katılan kala
balık saat 21.00 de anıtın 
etrafında toplanarak 
"Susma, sustukça sıra

sana da gelecek" 
"Aydınlık Türkiye" 
"Türkiye Laiktir, laik kala
cak", "Türkiye İran olmay
acak", "Çeteler hesap 
verecek" gibi sloganlar 
atarak saat 21.00 de 1 
dakika süreyle yakılan 
mumlar ve çakmaklar 
söndürülüyor. Kalabalık 
sonra sessizce dağılıyor.

Temizlenmeyen bacalar apartman sakinlerine 
korkulu anlar yaşatıyor.

Baca yangınları arttı
Kış mevsiminin gelme

siyle temizlenmeyen 
bacalarda yangınlarda 
artış gözleniyor.

Gemlik Belediyesi 
İtfaiye yetkililerinden 
aldığımız bilgilere göre 
son günlerde itfaiyenin 
hemen hemen her gün 
bir baca yangınına koş
tuğu, ihmalcilik nedeniyle 
apartmanlarda halkın 
korkulu anlar yaşadığını, 
maddi ve manevi olarak 
zarara uğradıklarını 
söylediler.

Apartman bacalarının 
kış aylarında ve kış 
sonunda mutlaka te 
mizletilmesi gerektiğini 
hatırlatan itfaiye müdür
lüğü yetkilileri, bu yapıl
madığı taktirde yangın
ların kaçınılmaz olduğunu 
hatırlattılar.

İtfaiye yetkilileri vatan
daşların belediyeye 
başvurduklarında baca 
temizleme ekiplerinin 
kendilerine yardımcı ola
caklarını da belirttiler.

BİRLEŞMEK...

BİR LEŞ LE BİRLEŞMEK

LEŞ LE; LEŞ LEŞMEK DEMEK 

İYİSİ Mİ.

BİRLEŞİP, LEŞ LEŞMEMEK...

İnan
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“Adam gibi adam”
Bu başlığı daha önce, 

OvaaKça'daki "doğalgaz çevrim 
santralı"nın temel atma töreninin 
ardından, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Erdem Saker ve Bursa 
Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın 
kararlı tutumları dolayısıyla kullan
mıştım. O zaman kimi dostlar, 
-Saker için değilse de -özellikle 
Yalçınbayır konusunda fazla cömert 
davrandığımı öne sürerek burun 
kıvırmışlardı bana -şimdi haklı 
olduğumu kabul ediyorlar sanırım-

Oysa ben, Yalçınbayır'ı “eylem 
içinde" denemiş, sınamış bir eski 
dostu olarak, onun, siyasal tercihin
deki “başkalaşım'a saygı göste 
rilmesi gerektiği görüşündeyim. 
Çünkü biliyordum ki, Yalçınbayır'a 
hiç kimse içine sinmeyen veya 
"hukuk" ve "ahlak" anlayışına aykırı- 
bir dayatmayı kabul ettiremezdi.

Nitekim o, kendi partisinin ortak 
olduğu siyasal iktidarın, devlet 
bürokrasisini hallaç pamuğu gibi 
atma girişimlerine karşı çıkmaktan, 
bunu TBMM kürsüsünde Grup 
yöneticilerinin gözlerinin içine baka 
baka açıkça kınamaktan çekinme
di.

. Yalçınbayır'ın saygı duyduğum 
özelliklerinden biri de, hiç kimsenin, 
ama hiç kimsenin “torpil"! olmaması, 
herhangi bir iş için “aracılık" yap
maması, Jbu gibi çapraz ilişkilerden 
özenle kaçınmasıdır.

Şimdi kimi dostlar diyeceklerdir ki: 
"Senin dünya görüşüne göre, 
Yalçınbayır’ın RP’de politika yap
ması ‘olumsuz’ puan değil mi? “

Yanıtım bir eski atasozuyle olacak 
bu soruya:

“O kadarcık kusur kadı kızında 
I da olur!.." »

Kısa süre önce bir yazımda, 
soruşturma komisyonu raporları 
geldiğinde “Bakalım elini hangi 
doğrultuda kaldıracak?” diye sor
muştum. Hemen aramış ve -o ara 
bir küçük yanlışlık da yapmıştım, 
latif bir biçimde düzelttikten sonra- 
şöyle konuşmuştu:

"Beni tanıyorsun. 'Hukuk'a ve 
‘ahlak’ anlayışıma aykırı hiçbir 
konuda dayatmalara rıza göster
mem. Ama ben ’TEDAŞ 
Komisyonu’nda görev aldım, o 
olayda suç bulunduğu kanısında 

ı değilim. ‘TOFAŞ Dosyası' için de 
ikircimdeyim. Raporlar gelsin, 
gereğini yapacağım."

Raporlar geldi. Yalçınbayır 
"TEDAŞ Komisyonu” raporuna 
“olumlu” oy verdi, “TOFAŞ 
Komisyonu” raporu konusunda 
“lkircim"de olduğu için oylamaya 

I katılmadı.
I Ve Çiller"! aklar nitelikteki “Mal

varlığı Komisyonu" 
açık “ret" oyu verdi!

Yank "adam

raporuna açık

gibi adam”

GEMLİK KÖRFEZ 
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1 Yılmaz AKKILIÇ
{/azı yorum

Necati Kartal

SİVİL İNSİYATİF

olduğunu kanıtladı...
Bir başkası daha var: RP'li Ankara 

Milletvekili Şaban Karataş d.a, 
Çiller'in Yüce Divan'a gitmesi gerek
tiği doğrultusunda oy kullandı. 
"Ahde vefa"yı bir türlü içlerine sindi
remeyen, ama açıktan açığa 
"hayır" demeyi de -nedense- göze 
alamayan bazı milletvekilleri ise 
oylamaya katılmamış, "sütre 
gerisfne çekilmeyi yeğlemişler.

Kim bunlar?
Başta Çiller'in en çetin karşıtların - 

dan Cavit Çağlar olmak üzere, 
Mehmet Köstepen, Emre Gönensay, 
Koksal Toptan, Mehmet Korkmaz ve 
Rifat Serdaroğlu (DYP'den atılan 
veya ayrılan) ile Şükrü Gürel (DSP), 
Haşan Çağlayan (BBP), Mahmut 
Sönmez ve Mustafa Ünaldı (RP).

Ayseli Göksoy'sa çekimser kalmış 
-yani ‘ne şiş yansın, ne kebap' diye 
düşünmüş-.

Ama daha düne değin ANAP'ta 
önemli görevler üstlendikten, Özal 
ve Yılmaz .(veya Akbulut) hükümet
lerinde "bakan"lık yaptıktan sonra, 
bir gün “hidayefe erip RP'ye 
‘kapağı atan Diyarbakır Milletvekili 
Abdülkadir Aksu, "ahde vefa” 
gerekçesinin arkasına sığınmış!

Bu sabık ANAP'lı öyle!
Önergeleri imzalayanların başın

daki Adalet Bakanı Şevket Kazan'la, 
muhalefet dönemlerinden "ahlak”ı 
ve "namu$"u dillerinden 
düşürmeyen "adil düzen"ci tekmil 
Refah'lılar da öyle!..

Yarın "ruz-u mahşer”de nasıl 
I hesap verecekler bakalım?..

Nereden takıldı aklıma Tevtlk 
Fikret'in şu dizeleri:

Bu sofracık efendiler, ki iltikaama 
muntazır

Huzurunuzda titreyen bu halkın 
hayatıdır

Fakat sakın düşünmeyin, yiyin 
yutun hapır hapır!..

Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı işti - 
ha sizin...

İki gün önce bir başka "adam 
gibi adam”ı ne yazık ki yitirdik.

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
kurucusu ve dekanlarından Prof. Dr. 
Halis Ruhi Ekingen, hastalığa yenik 
düşerek öldü.

Rahmetli Prof. Ekingen, Bursa'da 
çevre savaşımına ilk koşulanlardan 
biri, hatta Bursa'da çevreciliğin 
öncüsüydü. ÇGD Güney Marmara 
Şubesi, 1990'daki birinci kuruluş 
yıldönümünde, onu "Çevre 
Ödülü”ne değer gömüştü.

İnanıyorum ki Prof. Ekingen'in 
attığı tohum yeşerecek, onun 
görüşlerinden daha uzun yıllar 
yararlanılacak.

Evet, "adam gibi adam"lara ihti 
yacımız var...

KAYIP
Tuzluca Nüfus

Müdürlüğünden 

aldığım nüfus cüz

danımı kaybettim. 
Hükümsüzdür.

Haşan FİDAN

"Çocuğumun bu ülkede yaşa
masını istiyorum. Ama, kendini benim 
gibi umutsuz ve çaresiz hissetmeme!!. 
Sürekli aydınlık için bir dakika karan
lığı bunun için destekliyorum." Bu 
sözler TV'de bir annenin kendisi, 
çocukları, ve ülkesi için yüksek sesle 
aktardığı umutlarıydı.

Oldukça saftı ve siyaset kokmuyor
du.

Türkiye'de bir sivil insiyatif geliş 
.meye başladı.

Daha önceleri "Gökova, Aliağa, 
Akkuyu’da nükleer santrallere karşı 
siyasi eğilimlerine bakmadan insanlar 
bir araya gelmişti.

Sonra "Cumartesi anneleri" 
Ardından "barış için bir milyon imza”

Sivil toplum Türkiye'de birçok kez 
tartışıldı. Ama hep entellektüel 
çevrelerde kaldı.

Çeşitli Yurttaş İnsiyatif Grupları 
kuruldu. Bunların bir kısmı platform 
adıyla sadece tartışma grubu olarak 
kaldı.

Başka bir'kısmı "Deniz Temiz 
Derneği" gibi çok lokal durumlar için 
organize oldu.

Toplumun önünde örnek alınacak 
bir deney de yoktu.

Bu güne kadar adı “sessiz çoğun
luklu.

Onlar susar, geleceğini ve yarınını 
“seçtikleri Vekillerine” teslim ederler
di. Onlar adalete güvenir, devletin 
doğru olan her şeyi yapacağına 
inanırdı.

Onlar suskundu ve sadece 
seçimde sandıkta konuşurdu.

Zaten pek ses çıkaran bir yapıda 
olması da istenmiyordu. Bunun adını 
da "demokrasiye olan bağlılığı" gibi 
garip ve garip olduğu kadar da doğru 
olmayan bir tanımlamayla açıklıyor
lardı.

Ancak siyasal, ekonomik, sosyal kriz 
hiç bitmedi.

Parlamento görevini yapmıyordu. 
Verdikleri vekaleti geri alma olanakları 
da yoktu.

Adı ve nedeni ne olursa olsun, 
vekalet verdikleri kişiler bu ülkeyi 
layıkıyla yönetmiyor ya da 
yönetemiyorlardı.

Yargı ağır işliyor ve siyaset esnafının 
baskısı altında bulunuyordu.

Öyle şeyler çıkıyordu ki, sessiz 
çoğunluk tedirginlik ve korku hisset 
meye başladı. Vekalet verdikleri kişiler 
•işleri savsaklıyor, hatta tedirginlik 
yaratan meselelerin zaman zaman, 
aktörleri oluyorlardı.

ÇATAK GIYIAI
TAKIM ELBİSELER - HIRKALAR- GÖMLEKLER - 

KAZAKLAR-KOT ÇEŞİTLERİ- KEMERLER-KIRAVATLAR- 
BAYAN ELBİSELERİ- ETEKLER YÜZLERCE ÇEŞİT 

GİYSİ
ÇATAK GİYİAl AiLEniZi tepeh

TıRHACû GîYDîRîît
Ali Çatak ue Oğullan

Demirsubaşı Mh. Mesudiye Sk. Otel Umurbey. Altı 
Tel : 513 20 75 GEMLİK
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Bir 'gün geldi, bir kamyon sisteme 
ya da devletin düzenine çarptı.

Medyanın dediği gibi “kamyondan 
önce ve kamyondan sonra" diye 
ifade edilen bir “milad” doğdu.

Şimdi bu milad, artık sessiz çoğun
luğun sesini ortaya çıkardığı yeni bir 
takvim oldu.

Ardından "yurttaştan yurttaşa" 
diye fakslar çekilmeye başladı 0 • 
büyük kampanya oldu. Ülkeye hız.L 
yöyıldı. Önce saat 21,00 de ışıklar 
söndürüldü.

Sonra mumlar alındı, kent meydan
larına taşındı.
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Kampanya, toplumun farklı kesim
lerinden destekler almaya başladı. Bu 
ülkenin esnafı, emeklisi, işvereni, işçisi, 
memuru, öğrencisi "kendi geleceği ile 
oynanan kumara" dur demek istiyor
du’.

Bireyler dışında sivil toplum örgüt
leri, meslek örgütleri, siyasal partilerin 
büyük bir bölümü eylemin içindeydi.

Barolar, Tabip Odaları, M,ali 
Müşavirler Odası, TMMOB, ÖDP, CHP. 
DSP, ANAP ve ünlü iş adamlarından 
Sakıp Sabancı, ishak Alaton eylemi 
desteklediklerini açık açık bidirmişler- 
di.

Hatta İstanbul'da subay lojman
larının büyük bir bölümünün de ışık 
eylemine katıldığını yazdı gazeteler.
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Eylem temiz toplum içindi,
Nedense RP'nin bir kısım kurmayları 

verdikleri demeçlerle eylemin hedefini 
kendilerine çevirdi.

Sanırım bu gelişme bütün topluma 
"kendi geleceğinle oynanan kumarı 
sürekli denetlemesi" gerektiği kuralını 
öğretti.
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başlamıştı
Gören duyan ve konuşan amc 

kavga etmeden, birbirine tahammül 
eden bir ülkenin önü mü açılıyordu? 
Ne’ydi?

Ben de o anne gibi, çocuğumun 
bu ülkede yaşamasını istiyorum. Hem 
de umutsuzluk ve'çaresizlik içinde 
olmadan.

Hem de, hiç anlaşamadığım insan
ların ve çocuklarının da bu ülkede 
yaşamasını istiyorum, hem de umut
suzluğa ve çaresizliğe düşmemeleri 
için gerekli olan bütün yasal ve 
toplumsal tedbirleri alarak.
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“Gemlik’in Büyükşehlre girişi ve etkileri” konulu panel yapıldı
IIİ Büyükşehir tartışılıyor

Ticaret ve Sanayi Odasında yaılan toplantıya RP Bursa Milletvekili Alton Karapaşaoğlu, Bursa
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Büyükşehir Belediye Başkanı Erdem Saker, Gemlik Belediye Başkanı Nurettin Avcı, Sarıyer 
Belediye Başkanı Yusuf Tülin ve Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Hakan Doğu katıldı.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
tarafından düzenlenen “Gemlik'in 
Büyükşehre girişi ve etkileri” konulu 
panel büyük bir ilgi gördü. Panelde 
Büyükşehir Belediye Başkanı Erdem 
Saker, Gemlik Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, Büyükşehre gi 
rilmesinin Gemlik'in gelecekte 
yararına olacağını savunurlarken. 
Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı 
Hakan Doğu da olumlu ve olumsuz 
yönlerini dile getirdi. RP milletvekili 
Alton Karapaşaoğlu ise parlemen- 
toda .görüşülecek olan yasa 
tasarısına madde ekleterek, yapıla
cak ilk yerel seçimlerde tercih 
hakkının yöre halkının tercihine ' 
bırakılmasını sağlayacağını söyledi.

Dün saat 14.oo de Ticaret ve 
Sanayi Odası Salonunda yapılan 
panele Bursa RP Milletvekili Alton 
Karapaşaoğlu, Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Erdem Saker, 
Gemlik Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı, İstanbul Sarıyer RP'li Belediye 
Başkanı Yusuf Tülin, Gemlik Turizm 
ve Tanıtma Derneği Başkanı Hakan 
Doğu katlıldılar. Gemlik Kaymakamı 
Orhan Işın, Garnizon Komutanı Kıd. 
Alb. Bilgi Günkent, Küçük Kumla 
Belediye Başkanı Eşref Güre, 
Umürbey Belediye Başkanı Mete 
Okay Kurşunlu Belediye Başkanı , 
Mudanya Belediye Başkanı Ticaret 
ve Sanayi Odası yöneticileri, DYP, 
RP, DSP, ANAP ve CHP ilçe 
Başkanları, Mimarlar Odası Başkanı, 
ve vatandaşlar katıldı.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkan 
yardımcısı Haşan Sözüneri'nin 
yönettiği panelde ilk konuşmacı 
Belediye Başkanı Nuretin Avcı oldu.

avantajları yanında deZavan 
tajlarını da dikkate almak gerekir 
diyerek, 5 binlik ilçe imar planlarının 
Büyükşehir Meclisince kararlaştırıla
cağını, geçinme endeksine" göre 
180 milyon lira gelir vergisi veren bir 
mükellefin Büyükşehre girildikten 
sonra 240 milyon lira vergi ödeye
ceğini, daha fazla, çöp, daha fazla 
emlak, daha fazla tabela vergisi 
vereceğini dikkat çeken Doğu, 
“Büyükşehrin nimetleri gelmeden 
külfetleri gelecek” dedi.

Toplantıya konuk olarak katılan 
Sarıyer Belediye Başkanı Yusuf-Tülin 
iseJBMM görüşülecek olan bir 
konunun tartışmasını, gecikmiş 
olarak gördüğünü belirterek 
başladığı konuşmasında, bu durum - 
da artık Gemliklilerin karar verme 
durumunda olmadığnı, trenin yolu
na devam ettiğini belirterek, 
büyükşehir belediye başkanları ile 
metropol belediyelerin başkanları 
arasında görüş ayrılıkları, parti 
ayrılıkları çatışmaların bulunması 
işlerin çözümünü zorlaştırdığını 
söyledi.

Tülin, konuşmasında iyi hazırlan
mış bir yasanın çıkması halinde 
sıkıntıların çekilmiyeceği belirterek- 
ulaşım, itfaiye, cenaze; çöp imha, 
ana kerterlerin temizliğ, sû ve kana 
lizasyon, 5 binlik planların hazırlan
ması, metropoliten belediye 
meclisinin alacağı tüm kararların 
büyükşehir belediye meclisince 
onaylanması, sınır teşditlerinin 
Büyükşehir Belediyesince 
karşılanacağını, köylerin mahalle 
yapılmasıyla köylülerinde emlak 
vergisi ödeyeceklerini, mücavir

sorunların çözümü için yeni öneriler 
geliştirdiğini Avrupa'da değişirpli 
yönetim uygulamalarını gündeme 
getirdiğine değinerek her yıl bir 

anakkale nüfusunun Bursa'ya 
eklendiğini belirterek insanların 
karnını doyurmak için iş aradığını 
ancak kent dokusunu bozduğunu 
söyledi.

Sorunları yerelde çözmeye 
çalıştıklarını belirten Erdem Saker, 
«Yerel Gündem 21» toplantılarıyla 
sorunların ele alındığını belirttikten 
sonra Büyükşehir sınırlarının nasıl 
çizildiğini anlattı.

DYP Bursa Milletvekili Turhan 
Tayan'ın TBMM sunduğu yasa 
tasarısını geri çekerek kendileriyle 
ilişki kurduğunu anlatan Erdem 
Saker, Bayındırlık Müdürlüğü ile tüm 
demokratik kuruluşlarla bir platform 
oluşturarak konuyu gündeme 
getirdiklerini çalışmaları, ise bir 
plancıya verdiklerini belirtti. İstanbul 
İzmir yolu nedeniyle Bursanın 
gelişmesi güneybatı yönüne kaya- 
câğnı, büyükşehre katılma olayına 
kısa vadede bakılmaması gerektiği
ni hatırlatarak,» Dünyada kavramlar 
değişiyor. Bunun için büyük düşün
mek zorundayız. Bunun için diyo
rum ki gelin birlikte planlama 
yapalım. Yerel yönetimlerinin kendi 
aralarındaki işbirliği çok önemli. Bu 
gelişmeler Belediyeler arasında 
işbirliği mekanizmasınının kurulması
na sağlıyor. Köyler mahalle olacak, 
köylü hayvan besleyemiyecek 
deniyor. Doğrudur. Yasa böyle 
çıkarsa kentlerde hayvancılık yapıl
maz. Köylerin tapusu benim cebine 
girer. 700 bin dönüm arazinin
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Avcı, Bursa Büyükşehir 
Belediyesinin Gemlik'e doğru 
büyümesinin istesek de istemesekde 
Gemlik'i alan içine alacağnı, Bursa 
otogarının Gemlik'e 20 kilometre 
uzaklıkta kaldığmı Gemlik ile Bursa 
'nın fiilen birleşmekte olduğunu, 
olaya yakın bir persfektif yerine 
geniş olarak bakmak gerektiğini 
belirterek, doğalgaz, raylı sistem gibi 
Gemlik için önemli sorunların 
Büyükşehir kapsamında daha kolay 
çözüme kavuşacağını söyledi.

Daha sonra söz alan Gemlik 
Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı 
Hakan Doğu, Büyükşehre girmenin

alanların randından metropolitan 
belediyelerin nasıl yararlanacağı, 
kaçak yapılaşmanın nasıl 
önleneceği konularının açıklığa 
kavuşmasının gerektiğini sovledi.

SAKER KONUŞUYOR
Sarıyer Belediye Başkanının 

geniş açıklamasından sonra söz 
alan Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Erdem Saker, yeryüzünde 
doğal kaynakların azaldığını, 
kentleşmenin ise büyük bir hızla art
tığını, teknikteki -gelişmelerle 
insanoğlunun yerkürenin dışından 
bakarak sorunlara çareler aramaya 
başladığını, Birleşmiş Milletlerin

tapusunu alırım. Yasa koyucularının 
yapacağı, bu gibi yerlerden hay
vancılığı kaldırmak değil, hay
vancılığı geliştirmek olmalı.» şek
linde konuştu.

Gemlik'te zeytinciliğin çok 
önemli olmasına karşın Manastırda 
10 katlı binaların yükseldiğini anım
satan Saker, eskiden Manastıra 
kürekli sandalla gittiklerini, kendisinin 
de Gemlik doğumlu olduğunu hatır
latarak, Bursadan Bademliye doğru 
binaların çekirge sürüsü gibi tahribat 
yaptığını söyledi.

Günlük hesaplar peşinde 
olmadığını da belirten Erdem

HArTAflıfl STOHBETı

Tarih içinde Gemlik ve Havalisi

İHTİKAR
1939 yılının Eylül ayında 24-25-26 

hlar ihtiyat askere çağrıldılar ya, üç ay 
içinde tezkere almış bile olsalar, bu 
ahaliye bir şamar etkisi yapmıştı. Ata 
nın ölümününkini andıran çığlıklarla 
uğurlamalardı onları Gemlikliler.

Bizim sokağın başında dükkanı olan 
kunduracı Osman amcayı tutmamıştı 
askerlik, ama o da bu olaylardan 
sonra eski neşesini kaybetmişti. İkindi 
üstleri sözle inildetmiyordu caddeleri. 
Sus pus olmuştu sanki herkes. 
Yüreklerde korku, yüzlerde buruk 
gülümsemeler... Osman usta arada 
yine alıyordu cümbüşünü eline ama 
aklına hep içli ve dertli türküler geliyor
du.

Günler geçtikçe yatıştı korku. Zaten 
ihtiyatlar üç ay sonra tezkere aldılar. 
Avrupa daki harp bizim buralara sıçra
madığı süre de yaşam eskisi gibi sürüp 
gidecekti belki ama olmuyordu işte 
ortalık gitgide pahalılaşıyordu. Fakir 
fıkara dara düşmüştü. Ekmek karneye 
binmiş.. Memur fakımı, sabit gelirliler 
nasıl geçineceklerini bilemiyorlar.

Esnaf deseniz, doğrusu esnaf dara 
düşmedi. Ortalık pahalılaştıkça onların 
fiyatları da yükseliyordu. Âz birşey.. 
Azar azar... Daha fazlasını isteyenin 
dükkanı basılıyor, karaborsacıdır diye

götürülüyorlardı. Kimilerinin bileklerine 
kelepçeler bile takıldı Gemlikte de.

Rahmetli babam şöyle anlatırdı o 
günleri.

“Paranın yüzü tatlı, insanoğlu desen 
çiğ süt emmiş. Ama fakir fıkaranın 
hakkı, yani haram para insanın 
boğazında kalır. Bir ara patiska, 
amerikan, makar gibi malları halka 
karne ile dağıtma işini bana vermişler
di. Ama bana ters gelen bir durum 
vardı ortada. İnsanlar böyle kıvrım 
kıvrım kıvranırlarken, dükkan kapısı 
önünde uzun kuyruklar, kimin hakkı 
kime geçecek diye, çünkü mal 
yetişmiyor, kimilerine verilemiyordu. 
Sonra kimbilir kapı önünde bekleyen
ler, bir kısım malı sakladığımı bile 
düşünebilirler, yani tedirgin edici bir iş. 
ikinci posta dağıtımı üzerime almadım.

Sonra bu gibi işler sırat köprüsü gibi, 
kıldan ince, kılıçtan keskin. En küçük bir 
hatada hapsi boylar insan. Nitekim 
oluyordu böyle şeyler, dükkanları 
mühürlüyorlar, adamları alıp götürüy
orlardı."

Harp zamanıydı işte.. Her ne kadar 
girmediysek de ateşin içine, ülkede 
harbin sıkıntısı her an yaşanıyordu, 
yaşanmaktaydı.

Haftaya “ Sokak Oyunları ”

Saker, »Ben Gemlik'in 
Büyükşehre bağlanmasının 
aşığı değilim. Böyle bir 
düşüncemiz yok.Tersine 
Gemlik gibi nüfusu büyük 
bir kentin bize bağlanması 
Büyükşehire yük ve sorum
luluk getirir, «dedi.

Yasanın nasıl çıkacağını 
bilmediğini de belirten 
Saker, yasa çıktıktan sonra 
uygulamanın hemen 
olmasının mümkün 
olmadığını,söyledi.

Devamı Sayfa 6'da

Kırmızı fener
Yıl: 1986
Yer: Rusya-Çernobil Nükleer Enerji Santrali.
Olay: Santralde patlama
Etkileri : Onbinlerle ifade edilen ölü, doğa-insan 

yaşayan ne varsa tümüne gen dejenerasyonu ve 
kilometrelerce alanı kapsayan yüksek oranda 
radyasyon. Etkileri tam anlamıyla bilinmiyor...

Yıl: 1986
Yer: Türkiye- Ankara da bir televizyon stüdyosu.
Olay : Ticaret Bakanı Cahit Aral Çernobil faciasının 

Türkiye yi etkilemediğini kanıtlamak adına radyasyon
lu olduğu iddia edilen çayı içiyor.

Etkileri: Bilinmiyor...
Yıl: 1997
Yer: Ankara - Anadolu Ajansı
Olay : Çaykur eski Genel Müdürü Tuncer Erguvan, 

Çernobil faciasından sonra Samsun dan hududa 
kadar yapılan radyoaktivite ölçümlemelerinin basına 
ve kamuoyuna yanlış aksettirildiğini, Arhavi, Fındıklı, 
Ardeşen Pazar, Tirebolu bölgelerinin çok aşırı dozda, 
diğerlerinin limitlerinin üzerinde kirlendiğini açıklıyor.

Etkileri: Bilinmiyor
Yıl: 1997
Yer: İstanbul-AçılCRadyo
Olay : Türkiye Atom Enerjisi eski Başkanı Ahmet 

Yüksel Özemre Türkiye nin bir nükleer atık mezarlığı 
olduğunu açıklıyor... “Türkiye de ismini veremeye
ceğim bir yere 1150 ton yüksek seviyede nükleer atık 
gömüldü, 800 ton nükleer atık da un fabrikalarında 
yakıldı.”

Etkileri: Bilinmiyor...
Çernobil faciasından 11 yıl sonra ve bu olay 

toplumsal belleğimizden silinmişken 1987 yılında 
görevinden azledilen Türkiye Atom Enerjisi eski 
Başkanı Ahmet Yüksel Özemre böyle bir açıklama 
yapıyor.

Neden?
Ve bu arada ekliyor, “Bunları zaten 1993 te bir 

sempozyumda açıklamıştım.”
Ve yine yıllar sonra Çaykur eski Genel Müdürü 

Tuncer Erguvan Çernobil de en çok etkilenen böl
genin Doğu Karadeniz olmasına rağmen burası ile ilgili 
verilerin Türkiye Atom Enerjisi Kurumu veya hükümetçe 
saklandığını söylüyor. Bu verilere rağmen Kasım-Aralık 
1986 ya kadar radyasyonlu çaylar ve gıda maddeleri 
konusunda bölge ve ülke genelinde hiçbir önlem 
alınmayarak Türk halkına ihanet edildiğini iddia edi 
yor.

Bugün yani aradan 10 yıl geçtikten sonra.
Neden?
Ve bu arada ekliyor bunları zaten 1993 te bir sem

pozyumda Atom Enerjisi Kurumu da açıklamıştı.
İyi de neden bugün bunlar yeniden gündeme 

geliyor?
Susurluk, Fadime, tarikat konuları gündemi yete 

rince işgal etti. Biraz da eskileri karıştırmakta yarar var, 
şöyle 80 leri falan diye mi düşünülüyor.

Zaten yaşadıklarımızdan öğrendiklerimiz her şeyin 
bizim iyiliğimiz için, bizim için çalışanlar tarafından, 
bizden gizlendiği değil mi?

Bizim için çalışanlar da aynen aşağıda anlata
cağım öyküdeki gibi ellerinde kırmızı bir fenerle bizi 
korumayı sürdürmüyorlar mı?

Demiryolunun, otoyol ile kesiştiğ kavşakta görevli 
bir memurun bütün işi, otomobiller ile trenlerin çarpış - 
masını önlemektir. Memur, bunu sağlayabilmek için 
görev süresi boyunca gündüzleri kırmızı bir bayrak, 
geceleri ise kırmızı bir fener sallar.

Gecelerden bir gece, kavşakta büyük bir kaza 
olur. Suçlunun bulunması için açılan dava aylarca 
sürer. Memur defalarca sanık kürsüsüne çağrılır, 
ancak mahkemede verdiğ ifade hiç değşmez. Tüm 
sorgulamalarda yaprak gibi titremekte ve her 
seferinde “yemin ederim hakim bey, kırmızı feneri sal
ladım...” diyerek yalvarmaktadır.

Nihayet geçerli kanıt bulunmadığı için, davanın ■ 
kapanmasına ve memurun suçsuzluğuna karar verilir.

Beraat ettiğini öğrenen memur, sevinçle 
mahkeme salonundan fırlar ve duyulur duyulmaz bir 
sesle mırıldanır: “Çok şükür allahım, çok şükür... 
Kimse salladığım fenerin ışığının yanıp yanmadığını 
sormadı...”

Evet, fenerin ışığı yanıyor muydu diye sorana 
kadar, bizim için de o kırmızı fener ışıksız sallanmaya 
devam edecek.

Pazar günü yapılan seçimlerde Dernek Başkanlığına Güngör Okgil getirildi

Atatürkçü Düşünce Derneğinde yeni yönetim görevde
Atatürkçü Düşünce Derneği Gemlik 

Şubesinin genel kurul toplantısında 
yeni yönetim göreve geldi.

Geçtiğimiz pazar günü Atatürkçü 
Düşünce Derneği Lokalinde gerçek
leşen genel kurul toplantısı,nada eski 
yönetimçalışma raporunu okudu.

Eski yönetimin aklanmasından 
sonra yeni yönetim ve denetleme 
kurulu ile Merkez delegesi için seçim
lere geçildi.

Açık oylama ile yapılan seçimlerde 
yönetim kuruluna Yüksel Uğur Mehmet 
Çalım, Nuray Demirbaş, Muhsin 
Güngör Okgil, Doğan Alkaya, 
Ümmühan Çengel, Gönül Tankut

seçildiler.
Merkez Delegeliğine ise Doç. Dr. 

Müfit Parlak getirildi.
Yönetim Kurulu daha sonra 

aralarında yaptıkları toplantıda 
Dernek Başkanlığına Em. Bin. M. 
Güngör Okgil'i getirirken. Doğan 
Alkaya ikinci başkan, Nuray Demirbaş 
sekreter, Gönül Tankut sayman seçildi. 
Mehmet Çalım, Yüksel Uığur ve 
Ümmühan Çengel ise üyeliklerde 
kaldılar.

Genel Kurulda yapılan konuşmalar
da derneğinin daha etkin çalışmalara 
yapması, gençliğe yönelik programlar 
düzenlenmesi istendi.
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OKUYUCU KÖŞeSİ Hüseyin Ekim
Gem. Tur. Tanıt. Der. 

Genel Sekreteri

Mutlu beraberlik

Sevgili Gemlikliler, 
Gemlik Turizm ve Tanıtma Derneğinde yönetim kuruluna geldiğimiz bu

yana bir buçuk yıl geçti. (Ağustos 95) O günden bugüne yapılan 
faaliyetleri sıralamak istiyorum.

Eylül 95 te Ticaret Odası Salonunda Sn. Yılmaz Akkılıç, Sn. Zeberçet 
Coşkun, Sn. Avni Domaniç in katılımları Sn. Teoman Ekim in yönetimiyle 
Geçmişte Gemlik konulu panel düzenlenmiş ve büyük ilgi gör müştür. Panel 
sonunda Gemlik Belediyesinin ve albümlerini açan değerli Gemliklilerin 
katkılarıyla oluşturulan 75 adet fotoğrafın yer aldığı "Bir Zamanlar Gemlik" 
konulu fotoğraf sergisi açılmıştır. İlk iki organizasyonumuz başta 
Kaymakamımız Sn. Orhan Işın olmak üzere mülki erkan ve halkımızın büyük 
ilgisi ile karşılanmıştır.

Bu ilgiyi gördüğümüzde fotoğrafların en az iki katına çıkarak yeni sergiler 
açmak umudundaydık.1996 yılbaşı için ser gideki fotoğraflardan iki tanesini 
kartpostal haline getirerek sizlere sunduk. İkinci sergimiz Eylül 96 kurtuluş 
şenlikleri içinde Belediye galerisinde 15 yeni fotoğraf katarak’fakat ilgi 
olarak birincisini aratarak başladık ve bizi heyecanlandırmadı, katkısını 
beklediğimiz albümlerin tümüne ulaşamadık. Kasım ayı içinde hazırlık 
süreci iki ay süren ve tümüyle derneğimizin maddi katkısıyla düzenlenen 
Gemlik ve çevresinde şu anda ayakta bulunan eski evleri fotoğraf 
sanatçılarımızın gözüyle sergilendiği bir fotoğraf yarışması düzenledik. Bu 
yarışmaya 27 sanat 80 i aşkın eserler katıldı. Y arışmaya destek olan 
kuruluşlar Bursa 2000 Gazetesi, Mimarlar Odası, Gemlik Kör fez Gazetesi ve 
Gemlik Belediyesi idi. Maalesef Gemlikli hiç bir fotoğrafçının katılmadığı 
yarışma, ödül töreninde davetiye ile çağrıldıkları halde başta belki de’bu 
işe en çok destek vermesi gereken belediye meclis üyeleri, siyasi parti 
temsilcileri, Rotary ve Lions kulüp üyelerinin çoğunu göremedik. 
Davetiyeleri makalelerinin yazıldığı gazeteye bırakılmasına rağmen her 
halde bir aksaklık sonucu eline ulaşamayan deneyimli Belediye Meclis 
Üyemiz Emin Bora köşesinden sitem etti, davetli olsaydı katılacağını belitti. 
Davete ne hacet halk kendisi için yapılan işlerde davet beklemez. Ona 
rağmen biz kendisine Bursa daki sergimiz için zabıta eşliğinde davetiye 
çıkardık, ama ne yazık ki bir meclis üyemiz dışında kendileri de Bursa daki 
serginin açılışını onurlandır madılar.

Evet üçüncü sergimizi Gemlik Belediyesi ile birlikte organize ettik. Bursa 
Kültür ve Sanat Vakfı genel sekreteri Sn. Ekrem Barışık' ın ve GEMPOR T A.Ş. 
nin katılımlarıyla Ressam Şefik BursalI Salonunda albümlerden çıkan eski 
fotoğraflar ve yarışmada dereceye giren fotoğraflardan oluşan-bir karma 
sergi şeklinde gerçekleşti, serginin açılışını Sn. Erdem Saker (eski bir 
Gemlikli) gerçekleştirdi.

Sn. Kaymakamımız, Belediye Baştanımız ve Gar nizon komutanımız her 
zamanki gibi yanımızdaydı. Bu sergimizden halkımızın düşüncelerini ileriki 
yazılarımızda sîzlerle paylaşmak istiyoruz.Belki izleyemeyen 
hemşehrilerimizin bir daha organizasyonlara katılımını sağlamak açısından 
yararlı olur. Fotoğraf yarışmasına katılan 27 sanatçı arasından sadece bir 
kişinin Gemlikli oluşu bizleri düşündürüyor.

Amacımız, kozmopolit bir yerleşim yeri olan Gemlikimizde hemşehrilik 
bilincini ön plana çıkartarak; burada yaşadığımızı görür, GEM.LİKİİ 
olduğumuzu hatırlayıp sadece kendimiz için değil GEMLİK için dolayısıyla 
yarınımız için bir katkıda bulunabilmektir. Sergilerde Gömük in çok değil 50- 
60 yıl önceki halinden bugünkü haline geçiş çizgisi bir ölçüde görünüyor.

Gemlik in çehresi nasıl değişmiş biraz görelim. Değişim bizim öngörümüz 
ile olsun, planlı bir büyüme ile geleceğimizi sağlam temellere oturtalım.

Körfez
FM’in sahibi
Ufuk Esen
evlendi

İlçemizin 
radyosun. . । 
Ufuk Esen

ilk özel 
kurucusu 
yaşamını

Aysun Erenoğlû ile 
birleştirdi.

Bekarlığa veda eden 
genç radyocu, ilçemizin 
tanınmış ailelerinden 
Erenoğlû ailesinin kızları 
Aysun Erenoğlû ile
geçtiğimiz 
cumartesi günü 
Otel de kıyılan
gecesi ise
Büyükyıldız 
Salonunda

hafta
Tibel 

nikah, 
Bursa
Safir

yapılan
muhteşem bir düğünle 
dünya evine girdi.

Genç çifte Gemlik 
Körfez Gazetesi olarak 
mutluluklar diliyoruz.

Çocuklarda 
üst solunum 
yolu 
hastalıkları

S.S. GÜNEŞ KONUT YAPI 
KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN
Kooperatifimizin 1996 yılına ait yıllık olağan genel 

kurul toplantısı 29 Mart 1997 tarihinde saat 14.00 de 
Gemlik Endüstri Meslek Lisesi salonunda yapılacaktır.

Ekseriyet temin edilemediği taktirde, gelecek 
toplantı, bir hafta sonra aynı yer ve saatte 
yapılacaktır.

Ortaklarımıza aynı zamgnda davetiye nitelğinde 
olan bu çağrımız hakkında bütün ortaklarımıza bilgi 
edinmelerini; toplantıda hazır bulunmalarını önemle 
rica ederiz.

Yönetim Kurulu

GÜNDEM :
1- Açılış, yoklama ve saygı duruşu
2- Divân seçimi, genel kurul belgelerine imza için 
divana yetki verilmesi
3- Yönetim Kurulu Faaliyet raporlarunun okunması,
4- Denetçiler raporunun okunması
5- Raporlar üzerinde görüşme.
6- Yönetim kurulu raporları ve denetçi raporlarının 
ayrı ayrı ibrası,
7- Daireler arasında hakkı huzur tesbiti için geçen 
genel kurulda seçilen Değerlendirme Taktir 
Komisyonunun çalışmaya başlaması ve k.urra 
çekimine kadar raporun bitirilmesi
8- Kurra çekiminin tesbiti.
9- Yönetim kuruluna kat irtifakı kurulması ve arsanın A 
blok daireler altındaki bir dükkan ile değiştirilmesi için 
yetki verilmesi.
10- 1997 yılında yapılacak işlerin görüşülmesi
11- 1997 yılı ortak ödemelerinin görüşülmesi ve 
kabulü.
12- Aidatlarını zamanında ödemeyen ortaklar 
hakkında yapılacak işlemin genel kurulca karara 
bağlanması, ayrıca geciktiren ortaklara uygulanan 
gecikme zammı miktarının belirlenmesi, aylara göre 
uygulanma şekli,
13- Yönetim kuruluna 1.1.1997 den itibaren taktir 
edilecek hakkı huzur, ücret, harcırah vb. nın miktarı 
tesbiti. Kooperatif personelinin ücretlerinin tesbiti, işe 
alma, işten çıkarma yetkisinin yönetim kuruluna 1997 
yılı için verilmesi
14- 1997 yılı tahmini bütçenin okunması, görüşme, 
bütçenin kabulu
15- Bütçe fasılları arasında nakiller ve kübulü.
16- Dilekler
17- Kapanış.

havanı

geçildiğinde
veya

olarakhastalıkları

Yönetim Kurulu

sonuçlanabilecek

çiçeği.su

da

çocuklarında
görülen bu hastalıklar,

Yönetim Kurulu düzenliçocuklarınGÜNDEM :

aşılarını düzenli

sağlamalıdır.de

ARApr/ 0î( KAYIP
90034930 numaralı

Atarı salonunda çalışacak disiplinli Beko yazar' kasamızın

ruhsatını kaybettik.bayan kasiyer aranıyor.
Hükümsüzdür.513 67 00Tel

YILDIZ ELEKTRONİK

yaptırmakla kalmayıp, 
dengeli beslenmelerini

tanımlanan hastalıkların 
solunum zorluğu, yüksek

alınmamalı, 
yaklaşımlar

beslenmesine 
verilmemeli.

erişkin 
Soğuk

izin 
Sular

gibi 
sık 

Okul 
sık

yetkililer şöyle devam 
ettiler: Soğuk algınlığına 
bağlı hastalıklar basite

aşılanması ile önlenebilir 
hastalıklardır.

Aileler çocuklarının

diğerine 
çocuk 
üşütüyor.
algınlığına bağlı olarak 
gelişen ve kısaca kış

veya kesik 
belirtileri 
belirten

Bu gibi 
ölümle

Çocukların, fast-food 
türü basit yemeklerle

ateş, sık 
öksürük 
verdiğini

kaynatılarak içirilmeli, 
yeşil sebze ve meyveler 
iyi yıkanmalı, pastörize 
süt kullanımı teşvik 
edilmeli.

Soğuk

Sosyal Sigortalar Kurumu Gemlik Hastanesini 
Koruma ve Hizmetlerini Geliştirme Derneği

Başkanlığından
Derneğimiz Genel Kurulu 22 Mart 1997 günü saat 11.00 de 

hastanemiz doktor odasında toplanacaktır.
Çoğunluk sağlanamadığı taktide ikinci toplantı 29 Mart 1997 de 

aynı gün ve aynı saatte tekrarlanacaktır.

1 - Açılış
2- Yönetim Kurulu aaliyet raporunun okunması
3- Denetleme kurulu raponun okunması ve raporların aklanması
4- Dernek organlarının seçilmesi
5- Tahmini bütçenin okunması ve oylananması
6- Faaliyet raporunun okunması
7- Dilek ve temenniler 6- Kapanış.

özellikle 0-10 yaş grubu 
çocukları etkilediği 
belirtilerek, çocukların 
üst solunum yolu 
hastalıkları riski altında 
bulunduğu bildirildi.

Hastalıkların ortaya 
çıkmasında soğukların 
devam etmesinin yanı 
sıra sobalı evlerde yalnız 
bir odayı ısıtmanın da 
etkisi olduğu vurgulandı. 
Dengeli bir ısınma 
olmayınca bir odadan

gelişmelere 
hazırlar.

Zatürre, 
kabakulak 
hastalıklar 
görülüyor.

S.S. YAĞMUR KONUT YAPI 
KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN
Kooperatifimizin 1996 yılına ait yıllık olağan genel 

kurul toplantısı 6 Nisan 1997 tarihinde saat 14.00 de 
Gemlik S.S. Güneş Yapı Kooperatifinde yapılacaktır.

Ekseriyet temin edilemediği taktirde, gelecek 
toplantı,, bir hafta soma aynı yer ve saatte 
yapılacaktır.

Ortaklarımıza avnı zamanda davetiye nitelğinde 
olan bu çağrımız hakkında bütün ortaklarımıza bilgi 
edinmelerini; toplantıda hazır bulunmalarını önemle 
rica ederiz.

GÜNDEM :
1- Açılış, yoklama ve saygı duruşu
2- Divan seçimi, genel kurul belgelerine imza için 
divana yetki verilmesi
3- Yönetirm Kurulu Faaliyet ve hesap raporlarunun 
okunması,
4- Denetçiler raporunun okunması
5- Raporlar üzerinde görüşme..
6- Yönetim kurulu raporları ve denetçi raporlarının 
ayrı ayrı ibrası,
7- 1997 yılı tahmini bütçesinin okunması, yapılacak 
işlerin görüşülmesi Bütçe fasılları arasında nakiller ve 
bütçenin kabulü
8--Yönetim Kurulu asıl ve yedeklerinin secimi,.görev 
süresinin tesbiti
9- Denetçilerin asil ve yedeklerinin secimi, görev 
sürelerinin tesbiti.
10- Yönetim kurulu ücret, hakkı huzur 
harcırahlarının tesbiti.
11- Kooperatifte çalışan müdür, personel ve 
diğerlerine verilecek ücretlerin tesbiti, işe alma, işten 
çıkarma hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi. 
1997 yılı ortak aidatlarını tesbiti.
12- İnşaatın emaneten yapılması hususunda karar 
verilmesi
13- Dilekler
14- Kapanış.

video çekimi 
DÜĞÜN VE HER TÜRLÜ 

TOPLANTILARINIZ YARINA 
AKTARMAK İSTEDİĞİNİZ 

ANILARINIZ İÇİN VİDEO ÇEKİMİ 
YAPILIR.

TEL . 513 117 97 DEN
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FîîR BAHÇESİ
'Dursun

UĞUR BÖCEKLERİ

GECE ŞAFAĞA DURDU 
NAR AĞACI ÇİÇEĞE! 
HENÜZ SABIR TAŞINDA 
SIRRA KADEM BASAN SIR 
YOLLARIN KAVŞAĞINDA!

NE KAPIDAN BAKTIRIR 
KAZMA-KÜREK YAKTIRIR! 
SİMGE; UĞUR BÖCEĞİ! 
YAKADAKİ MENDİLDEN 
YANAKLARDAKİ BENE 
BELLERDEKİ KEMERE... 
ARABALAR BALKONLAR 
RENGARENK FLAMALAR 
UÇ UÇ UĞUR BÖCEKLİ! 
GÖNÜLDEN GÖNÜLLERE 
BİR MUMDAN ÖTEKİNE 
UÇ UÇ UĞUR BÖCEĞİ! 
UÇ UÇ UĞUR BÖCEĞİ!

İKİNAR
20 ŞUBAT 1997

YAîJı yAKA cîDDî Erol ÇÜKÇ/iy

DİYET TEYİDSE ŞAYET 
KUSUR İKİ NARINDIR! 
TELEFON FİHRİSTİMİN 
GÜNAHI ÇALANINDIR!

AŞK
12 ŞUBAT 1997

ALINMA ZAMAN ZAMAN HIRÇINLIĞIMA 
SAY Kİ; BİR TÜLDÜR!
DÖŞEDİĞİM SARP YOLLARIN KOYNUNA 
NAR KIRMIZI AÇAN DİKENSİZ GÜLDÜR!

20 ŞUBAT 1997
BİLİRİM

BİLİRİM BİNLERCE KEZ YIKILDIĞIMI
UMUDUN CEHENNEMDE YAKILDIĞINI

I İNSANIN DA ALINIP- SATILDIĞINI !

19 ŞUBAT 1997
KÖPRÜDEN SONRA

ESPRİNİN ÇIĞLIĞI PAY!
| YANILGI SONSUZA ENDEKSLİ
| ACEM PAZARINDA AY

YUDUM YUDUM LIK LIK LIK...
t İÇERZEHİRİ!

I DİLEK MİDİR ALICININ KUDRETİ 

EK GİZEMLİ SEVGİSİZ, HİLELİ
I Kİ; ESPRİDEN DESTEKLİ!

KAN GÜLLERİ UMUT FETİHLERİNDE
BABA KIZINI İSTER
KABARMIŞ YÜREĞİ SARARMIŞ RENGİ! 
İSTANBUL’A AYVA DA GELİR NAR GELİR 
TOZ-DUMAN İÇİNDE ERKEN AÇAN ÇİÇEKLER 
DÖNÜLMEZ AKŞAMLARIN UFKUNDA SANKİ !

VAGONLARIN BİRBİRİNDEN KOPUŞU 
DENGESİZ-UMARSIZ-DUYARSIZ 
KÖPRÜDEN SONRA BAŞLAYAN CENK Mİ! 
KONUŞMA-YAZMA! GÖRME! İŞİTME!
EKMEDİĞİ TARLALARDAN HASAT MI 
ESPRİNİN MAJİK İPTALİ!
ÖYLEDİR! SONU BAŞINDAN BELLİ 
KİRLİ BİR DÖNME DOLAP 
RAFİNE; HİLELİ RUS RULETİ!

ARALIK 1996
FANTOMAS’LAR SİSTEMİ

GİRDAPLARA TAKILIYORSA GERÇEK 
IÖZEL MAHKEME KURUN!

DURULAN SULARI BULANDIRMAYIN
YEREL YAKLAŞIN GLOBAL BAKIN 
ENFORMASYON MERKEZİ KURUN!
ÇAĞIN ÇİVİSİ ÇIKMIŞ
RENKLERE, CİNSLERE ALDANMAYIN!

Â İSTATİSTİK-ANALİZ-SENTEZ
4 GÖZLEM-SEZGİ-HİPOTEZ...

ÇARPIN-BÖLÜN, TOPLAYIN-ÇIKARIN 
AKLI AKLIN ÜSTÜNE KOYUN!
★ ★ ★

ONLAR BUNU YAPIYOR!
İt ★ it

GİDENLERİ ARATMASIN GELENLER 
d| ASLOLAN ALT YANI AYSBERGLERİN

ZEUS SİSTEMİ NE! FAN-TOMAS’LAR KİM!
27 OCAK 1997

BİR YURUYUŞ VE BİR MİTİNG
Geçtiğimiz günlerde, kadınlar 

tarafından yapılan bir yürüyüş ile, DSP 
tarafından düzenlenen, bir miting 
dikkatleri çekti.

-Önce, kadınların yürüyüşüne 
değinelim,

Bazı sivil topium örgütlerine men
sup kadınlar, "Şeriata karşı yürüyüş,” 
düzenlediler,

Bu,yürüyüşe, (CHP) Başkanı Deniz 
Baykal'ın, tam, destek verdiği 
görüldü.'

Bu yürüyüşü, (DSP) desteklemedi, 
Anavatan Partisi de, muhafazakar 
milletvekillerinin tepkisi sonucu, son 
anda katılmaktan vazgeçti.

Din ve Kuran manasını da kap
sayan, "şeriata" karşı yürüyüşün, 
"dine karşı yürüyüş”, anlamına 
geldiği hususu, her kesimde tartışıldı.

Giderek, kitle partisi olma özelliği
ni kaybeden (CHP) nin bu anlayışla, 
daha da küçüleceği anlaşılıyor.

İngiltere’deki Sol İşçi Partisinin, din 
ile dini cemaatlerle ilişkilerini 
geliştirdiğini ve parti liderinin konuş
malarında, dindar bir kişi olduğunu 
belirttiğini basından oğeniyoruz.

Ve... işçi partisinin oylarının % 54 e 
çıktığını da biliyoruz.

(CHP) nin bu tutumunu görünce, 
dünyadan ne kadar kopuk, bir çalış
ma içinde olduğunu görüyoruz.

- Aynı günlerde, (DSP) nin 
"inançlara saygılı laiklik" mitingi 
yapıldı.

(DSP) liderinin Avrupa'da yükselen 
solun nabzını iyi tuttuğu anlaşılıyor.

Şeriata karşı yürüyüşe katılmayan, 
laiklik mitingine, “inançlara saygı" 
ibaresini ekleyen Sayın Ecevit, 
değişik kesimlerden, olumlu tepkiler 
aldı.

Zaten (DSP) milletvekillerinin, 
tarikatlarla ilgili soruşturma öner
gesinin, Sayın Ecevit tarafından 
önlenmesi, bu partinin din ile ilgili 
politikalarının yeniden gözden geçir
ileceğinin! işaretlerini veriyor.

Geçmişte Eski (CHP) nin, % 50 ye 
yakın oy aldığı dönemleri hatırlayın.

Bu kadar oyu kim vermişti. Şimdi, 
nerede bu insanlar. Yeni (ÖHP) kitle 
partisi mi olmak istiyor, yoksa dernek 
mi?

Buna karar vermeli ve ona göre 
politikalar üretmelidir.

LAZ LAZDIR
Lazın biri Amerika'ya gitmiş. 

Konservatuara yazılmış. Piyano 
çalmayı öğrenmiş. Dünya çapın
da piyanist olmuş. Dilini düzelt
miş. İngilizcesi nefis olmuş. 
Burnunu da estetik yaptırmış.

Laz olduğunu anlamaya 
imkan yokmuş.

Derken, son verdiğ konserde 
büyük başarı sağlamış.

Herkes ayakta alkışlamış.
Ama aradan bir ses duyul

muş.
Bravo laz uşağı yaşşa 

hemşerum"
Piyanist laz hemen adamı bul

durmuş ve yanına çağırmış.
“Yahu" demiş, nasıl anladın 

beni.
"- Çok basit" demiş adam.
"- Herkes piyanonun başına 

normal gelir, piyanonun yanına 
tabureyi çeker”

"- Halbuki sen tabureye otur
dun, piyanoyu yanına çektin."

Ben de "hemen laz olduğunu 
anladım."

Evet Karadenizliler işte en zor 
işleri bu kadar kolay başarıyor
lar.

Ama... Daha kolaylarını ise, 
karmaşık hale getiriyorlar.

Partideki bütünlüğü sağlamak 
ve ülke gündemini elde tutmak 
için, en usta politik oyunları ve 
komplo teorilerini büyük bir 
beceri ile uygulayanlar, halka 
hizmet için, iktidar olduklarında, 
üç-beş ay bile dayanamadan 
kaçıyorlar.

Halbuki halka hizrpet etmek, 
politik oyunları ve komploları 
düşünmek ve uygulamaktan 
daha kolay değil mi?

Sözlü - Yorum
I İnsanları iyi tanıyın, 
Her insanı fena bilip kötülemeyin, 
Her insanı da iyi bilip övmeyin.

“MEVLANA"

Yani kısacası, kimseyi “gaza 
getirmeyin” ve “dediko
dusunu” yapmayın diyor.* * *

ZORLA GÜZELLİK, "GÜZELLİK 
SALONUNDA” OLUR I

SARI VE KIRMIZI KARTA PARA CEZASI
Futpol oyunu, toplumun ortak bir 
tutkusu.
Sosyal konumu, cinsiyeti ve yaşı 
n£ olursa olsun, tüm insanlar bu 
sihirli yuvarlağın esiri oluyorlar.
Tabi toplumda bu denli yüksek 
talep olunca, yıldız futbolcular 
(o biçim malı!) götürüyorlar.
Çok genç yaşta, büyük paralara 
sahip olan bazı futbolcular 
şöhrete de kavuşunca, ulaştıkları 
yeni pozisyonlarını taşıyamıyorlar. 
Profesyonelce yaşamayı unutu 
yorlar.
Yeni tanıştıkları, bu tatlı ve hızlı 
hayat verimlerini düşürüyor ve 
kötü futbol oynamaya başlıyorlar. 
Kondüsyon düşünce, ayaklar 
çalışamıyor ve aciz kalınca, artık 
çeneler çalışmaya başlıyor.
Rakip oyuncuya, tekme-tokat 
dönemi başlıyor ve -kararın 
değişmeyeceğini bile bile, 
hakeme itiraza devam ediyorlar.
Ve.. Kaçınılmaz sonuç kendini 
gösteriyor.
Önce şart kartlar ve tekrarı 
halinde kırmızı kart. Hele hele sarı 
kart görüpte, hakeme yoğun itiraz 
sonucu, kırmızı kart gören futbol
cuyu, anlamak mümkün değil.
Tabi.. Kırmızı kartı gören futbolcu, 
federasyon kararı ile, bir-kaç 
maç oynayamıyor.
Yani.. Futbolcunun bir anlamda, 
üretimi durdurulmuş oluyor.
Bir sanayicinin, geçici olarak, fab
rikasını durdurmak gibi bir şey.
Bazen yorgun ve bitkin futbolcu
lar, biraz dinlenmek ve kendine 
gelebilmek için de kasıtlı olarak 
kart cezası alıyorlar.
Kart cezası alan futbolcuyu, 
oyundan yasaklamak yerine, 
para ile cezalandırmak gerekir.
Hem de, para cezası kulübe 
değil, Federasyona ödenmelidir.
Para' cezaları; federasyona 
ödendiği taktirde kulüplerin, yıldız 
futbolcuları, af etme imkanı da 
ortadan kaldırılır.
Bu uygulama, hemen devreye 
sokulamıyorsa, bir sezon boyun
ca, belli bir limiti ceza kartlan ile 
aşan futbolcular, para cezasına 
çarptırılabilirler.
Para cezası, günümüzde en etkili 
yöntemdir.
Trafikte, para cezaları arttırıldığın
dan beri sürücüler daha bir 
dikkatli oldular.
Futbolcular, “milyarlık para 
cezalarını”, hele bir ödesinler.
Hırçınlıkları hiç kalmaz, “mum 
gibi” oluverirler.

GEMLİK REHBERİ
Gerekli Telefonlar
İtfaiye no
Polis imdat İ 55
Jandarma İmdat .1'56 '
Jandarma K. 5131055
Polis Karakolu .5131879
Gar. Kam 5131206

Kaymakamlık
Kaymakamlık 5131051
Kaymakamlık Ev 5131052
C. Savcılığı 51-31053
C. Savcı Yrd. 5132954
Emniyet M. 5131028

ULAŞIM
Uludağ Turizm 5131212
Aydın Turizm 5132077

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

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

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 Kulüp. 5131353
As. Şb. 5131057
Karayolları ■5131308
Liman Bşk. 5131133 •
Mal Md. 5131095
Nüfus Md. 5133742 .
Özel id. Md. 5131507 .
Tapu SİC. Md. 5131414
Mutluluk 5131364
Gümrük Md. 5131411-5130024
Tekel Md. 5131042
Ver. Da. Md. 5132360
İlçe Tar. Md. 5131186
ilçe Seç. Md. 5134994

Gemi Saatleri
Yalova -Sirkeci (İşgünleri)

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

Belediye
Santral 5134’521-23
Başkanlık 5134520
Zabıta 5132432
Otobüs İşlet. 5134521-122
Su İşletmesi 5134521-115
İtfaiye 5132325
Muhasebe M. 5134521 182
Yazı İş. Md. 5134521 -111
Su Arıza Yalnız 185-

TÜP DAĞITICILARI
‘ Aygaz . 513 12’95

Özgaz ' 514.1700
Tekgaz 513 1637
Ocakgaz 513 1637
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Likitgaz . 514 28 41
Yeni Likitgaz 513 6500
Alevgaz 513 40 95

Deniz Otobüsü
Yalova -Kabataş (işgünleri) 

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

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

.00-14.30-16.00-17.30-19.00-20.30

Gemlik'te 
sinema günleri:

AİLE SİNEMASI
Bu hafta :
“TEPKİ”

Tel: 513 13 29

Oyuncak seçimindeki 
tehlike

Şiddet içeren çizgi film
ler çocukların oyuncak 
seçimini de etkiliyor. 
Oyuncaklar çocuğun ruh
sal gelişiminde önemli rol 
oynuyor.

Oyunca üretimi ve 
ticareti yapan firmalar, 
çocukların ilgi odağ olan 
şiddet içeren çizgi filmleri 
kullanıyorlar ve bu filmlerin 
kahramanlarına benzer 
oyuncakları piyasaya 
sunuyorlar. Bu durum 
çocukların ruhsal durumu-, 
na etki yapıyor. Bu filmleri 
seyreden ve oyuncaklarla 
oynayan çocuklar adeta 
bunlarla özdeşleşiyor.

Çocukların, bu tür şid
det içeren film ve oyun-, 
caklara duydukları ilginin 
temelinde, aile ve toplum 
içinde sürekli maruz kaldığı 
ve, izlediği şiddet olayları 
yatıyor.

İlgililer; son yıllarda TV 
kanalarında yayınlanan 
şiddet içerikli' çizgi filmler, 
oyuncak sektörünü de et 
kiliyor ve oyuncak sektörü 
bu filmlere endekslenmiş 
durumda şeklinde konuştu
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"Gemlik'in Buyükşehire girişi ve gemlik'e etkileri" paneli yapıldı.

Büy ükşehir tar tışılıy or
Metropoliten belediyelerin karar 

mekanizması olacağını, Gemlik'te 
yapılan toplantının «Yerel Gündem 21» 
çalışması olduğunu da belirten Erdem 
Saker, «Bir başkası İçin onun bilgisi dışında 
karar vermek yanlış ölür. Büyükşehre girip . 
girmek istemediği o yöne halkına genel 
seçimlerde sorulmdh. Yasa böyle çıkarsa 
sorunlar ortadan kalkar.» dedi.

Belediye sınırlarının genişlemesinin 
belediyeler arası işbirliği sağlanmasının ve 
birliğin sağlanması sorunları dahb rahatlık
la çözeceği böylece bölge insanının 
mutluluğunun artacağını savundu.

Dana sonra söz alan Refah-Partisi 
Bursa Milletvekili hemşehrimiz Alton 
Karapaşaoğlu, demokrasinin gereğinin 
halk kademesine inmek , görevlerinin ise 
bunu parlementoya taşımak olduğunu 
söyledi.

«Gemlik konusunda karar verirken 
kendi menfaatleriyle değl, geleceğimizle 
ilgili karar vermeliyiz. Büyükşehir haritası
na baktığımda yayılmanın Uludağ etek
lerine ve sahillere kaydığını görüyoruz. 
Şimdiden önlem almalıyız.

Gemlik'e liman yapıldı ama zeytinlikler 
kesildi kereste deposu yapıldı, kömür 
depoları yapıldı»dedi.

Kendisinin de Bursa büyükşehir yasası 
komisyon üyesi olduğunu, 14 arkadaşının- 
da yapılan toplantıda konuyla ilgili bilgi
lerinin bulunmadığı söyleyen 
Karapaşaoğlu, Bursa da düzenlenen 
toplantıya katılarak teknik yönden bil
gilendiğini belirterek, Gemlik'ten de 
geçecek olan İstanbul İzmir çevreyolu- 
nun Umurbey Demirtaş arasında 16.45 
kilometrelik bölümünün zeytinliklerden 
geçtiğini , bu durumun yolun 100 bin 
zeytin ağacının kesilmesi anlamına, 
geldiğini ve yıllık 600 milyar liralık bir milli 
ekonomi kaybı anlamına geldiğini, başka 
alanlara zeytinlik dikitse bile 15 yılda eski 
düzeyine gelebileceğini söyledi.

Girişimleri ile Orhangazi - Dürdane 
arasındaki bölümün yeniden etüdünün 
yapılmasının istendiğini' ve çalışmaların 
buna göre yeniden başladığını belirten

Karapaşaoğlu, zeytin ağaçlarının koruma 
altına alındığını ancak buna karşın kesim - 
terinin sürdürüldüğünü bildirdi.

Gemlikte imara açılacak alanın 
kalmadığını söyleyen belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, rant yaratacak bir duru
mun Gemlik'te söz konusu olmadığını, 
Gemlik'in geleceğinin buyükşehire bir
leşmeden geçeceğini, bun.un bugünden 
yapılmasında yarar gördüğünü, hazır
lanan yasa tasarısı konusunda kendilerine 
bir şey sorulmadığını, zeytinliklerin imara 
açılmasının artık söz konumu olmadığını 
bildirdi. "Devlette dümenini uyduranlar 
zeytinlikleri talan etti" diyen Avcı, 
Gemlik'in nüfusuna göre toprağı en az 
oolan yerleşim birimi olduğunu hatırlattı.

DİNLEYİCİLER SORUYOR
Panelistlerin konuşmasından sonra söz 

alan gazetemiz yazarı İnan Tamer, 
büyükşehre girişin bir evmrivakı olduğunu, 
yetkilerin merkezde toplandığını oysa 
Bursa Büyükşehir Belediyesinin üç ilçe 
belediyesi ile problemlerini çözemediğini, 
kendi sorunlarını, çözemeyen belediyenin 
Gemlik'e he gibi fayda sağlayacağının 
açıklanmasını istedi. '"Bu- işleri 
düzenleyenlerin ne gibi ilişkileri var? “diye 
sordu.

Belediye Meclis üyesi Emin Bora ise-, 
madalyonun bir tarafını gösterdiklerini, bir 
öbür yüzünün de bulunduğunu Belediye 
yasası ile Büyükşehir yasasının dikkatli 
incelenmesi gerektiğini söyledi.

RP Belediye Meclis üyesi Ali Okuroğlu 
ise, belediye meclisini itibar edilmediği. 
Başkanın büyükşehre giriş olayını meclis - 
ten sakladığını iddia etti. "Kapalı mekan
larda alınan kararlardan şüphe duyu 
yoruz" diyen Okur, büyükşehre girişin 
getirisi ve götürüşünün açıklanmasını iste - 
di.

' Son sözü alan RP Bursa Milletvekili 
Alton Karapaşaoğlu ise, çıkarılacak yasa 
tasarısının sonuna bölge halkını 
büyükşehre katılmayı isteyip istemediğinin 
sorulmasının eklenmesi için çalışacağını 
söyledi.

"Salı Söyleşileri"
Gazeteci Kadri Güler’in hazırladığı 

programın bu haftaki konuğu bir
Gemlik aşığı

Gemlik Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı
Hakan Doğu

Bu gece Saat 18.15’de
Mutlaka dinleyin...

Gemlik KÖRFEZ FM
108

SÜREKLİ AYDINLIK İÇİN
BİR DAKİKA KARANLIK lif 

8(

* N A D Ö L U SIG O R T A A< Ş. &Ş ? SI
ANAHTAR TESLİMİ KASKO’DAN YARARLANIN

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

başvurmanız yeterli

Geni? BİLGİ /E FiYATLARiCÎİiZ ÎÇİp BİR TcLEFOflÜnÜZ 
: Yeterli

NUMAN SİGORTA LTD. ŞTİ. 
fluman Dursun 
TAM YETKİLİ ACENTA

TEL : 0(224) 513 02 34 FAX : 514 11 48Çarşı Meydanı Akıt İş Merkezi 
Kat: 1 No : 4 GEMLİK

MİLTON
||||| AİLE ÇAY BAHÇESİ

Düğün, nişan ve özel 
günleriniz 

için rezervasyonlarımız 
devam ediyor

Aileniz için güvenli ye kaliteli bir ortam. 
Memnun kalacaksınız.

İskele Meydanı GEMLİK Tel s 51310 71
.... < ------------------------ 1

(Bu gece tam 9’da)
Suç örgütlerini kuranların ve onlara görev verenlerin, mutlaka 
yargı önüne çıkarılması konusundaki kararlı isteğimizi göster

mek; olayı soruşturan kişi ve mercilere destek vermek; 
demokratik, layik,çağdaş, şeffaf hukuk devleti özlemimizi duyur

mak için, 16-28 Şubat 1997 günleri arasında her gece saat 
21.00’de ışıklarımızı BİR DAKİKA süreyle karartıyoruz.

Ve bu ülkede yaşayan herkesi,her gece saat 21.00 de ışıklarını 
karartmaya çağırıyoruz.

Bu çağrı YURTTAŞTAN YURTTAŞA yapılmıştır.

Aydınlık İçin
Yurttaş Girişimi

GAYRİMENKULUN AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞUNDAN

Dosya No : 1997 / 2
Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, adedi, evsafı:
Gemlik Balıkpazarı Mah. Yedievler, paftâ3 'ada 530, parsel 6, sayfa .300 de 

kayıtlı 12/260 arsa paylı A Blok 12 nolu daire, zemin kattır, salon ve içice'iki oda 
olup, 750.000.000 TL. bedel ile satışa çıkarılmıştır.

Satış Şartları:
1- Satış 31.03.1997 günü saat 14.00-14.15 arası Adliye Yazı İşleri Müdürlüğünde! 

gçık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %75'ini ve’ 
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek] 
şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü! 
baki kalmak şartiyle 10.04.1997 perşembe günü aynı yer ve saatte ikinci arttır-1 
maya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklılara alacağı ve satış mas -1 
raflarını geçmesi şartıyla % 40 ihale olunur.

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

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki hak-1 
larını hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbesN 
gün içinde dairemize bildirmeleri .lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabi J 
olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

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

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

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmişi 
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1997/2 sayılı dosya numgrasıyl^ftl 
memurluğumuza başvurmaları ,İlan olunur.

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

27.02.1997

M. Sadık Şafakfl
Yazı İşleri Müdürü!
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