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Aydınlık için 1 dakika karanlık eylemi sona erdi.silahın Hüseyin İzmit’e ait olduğu belirlendi

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

zle kusursuz hizmet sunuyoruz.
Ayrıca kendinden mürekkepli, İthal otomatik kafiler.
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.Kalaşnikof
36 yıla hükümlü 
Şenol Güzel 
sahte kimlikle 
cezaevinde bulundu

“Sürekli Aydınlık İçin 1 Dakika 
Karanlık” eylemi sona erdi

;iN sabıkalı çıktı
I İlçe Emniyet Müdürü Uzeyir Ergüven basına yap- 

I-tığı açıklamada, 1992 yılında Armutlu Belediye 
■Başkanı Celal Göç ve eşinin evinden çıkarken 
| kalaşnikof silahla tarayan basımlarının delil yeter 
■sizliği nedeniyle serbest kalmasından sonra 

1, multahigeç t iğimiz günlerde yapılan operasyonlarda
ttigÖ$fe.B.Umurbey de ele geçirilen kalaşnikof silahın Hüseyin 

' İzmit tarafından satıldığı balistik muayenedeîrmek: V 
imizi dn 
>ce satf 
oruz. 
e ışıklan"

ortaya çıkarıldığını söyledi.
i Ramazan Bayramı öncesi Umurbey'de yapılan 
aramada sabıkalı Ercan Sezgiç'e ait olduğu belir-

lenen bir adet kalaşnikof 
silahın İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü laboratuvar- 
larında yapılan balistik 
incelemesinde 18 Ağustos 
1992 günü Armutlu 
Belediye Başkanı Celal 
Göç ile eşinin evinden 
çıktığı sırada taranması 
olayında kullanılan silah 
olduğu belirlendi.

Mehmet Kaptan'ı yaralamaktan ye 
gasptan aranan 36 yıla hükümlü Şenol 
Güzelin Ankara da tutuklu olduğu öğre 
nlldlj

Meysu davasından dolayı gasp suçun
dan Ahmet Terzi adıyla Ulucanlar 
Cezaevinde yatan kişinin Şenol Güzel 
olduğu belirlendi. Güzelin Mehmet 
Kaptan 1 öldürmeye teşebbüs suçundan 
davasından 48 yıl hükmü bulunuyor.

Ülke çapında vatan- 
daşdan vatandaşa adıy
la başlatılan ve Susurluk 
kazasıyla ortaya çıkan 
Devlet, mafya, siyaset 
ilişkilerine tepki olan 
“Sürekli Aydınlık İçin 1 
Dakika Karanlık” eylemi 
Gemlik te sona erdi.

Demokratik kitle örgüt
leri üyelerinin ve sade 
vatandaşların yaklaşık 10 
gün süren eylemi 28 
Şubat Cuma günü 
akşamı Emin Dalkıran 
Kordonunda yapılan1 son

gösteri ile bitirildi.
Her gece Saat 21.00 

de Atatürk Anıtı önünde 
toplanan eylemciler, 
“Türkiye Laiktir, laik kala
cak”, “Çeteler hesap 
verecek", "Aydınlık 
Türkiye” , “Susma, sus
tukça sıra sana gelecek”, 
“Türkiye İran olmayacak” 
şeklinde sloganlar atarak 
ellerindeki mumları ve 
çakmakları söndürerek 
olayları protesto etmişler 
ve sessizce dağılmışlardı.

Öldürüldü mü, intihar mı etti?

UNDAN

Celal Bayar Anadolu 
Lisesi Birinci

Gemlik Anadolu Lisesi 
öğrencileri seviye belirleme 
^sınavlarında iki birincilik 
alarak başarısını bir kez 
daha kanıtlardı.

10 Ocak 1997 tari
hinde orta dereceli okullar 
arasında yapılan seviye

belirleme sınavlarında 
ortaokullar arasında Celal 
Bayar Anadolu Lisesi 
öğrencisi Fatma Yılmaz bir
inciliği, liseler arasında ise 
birinciliği Gökhan Mumcu 
aldı.

Haberi sayfa 3 te

Emniyet 
Ergüven,

Muduru

öldürmeye tam teşebbüs- 
den hakkında dava 
açılan Hüseyin İzmit'in 
delil yetersizliği nedeniyle 
beraat ettiği .ancak;, 
Ercan Sezgiç'te bulunan 
silahın incelenmesi sonu
cu bu silahın Göç'ü 
yaralamada kullanılan 
silah olduğunun saptan
ması nedeniyle suç duyu
rusunda bulunulacağını 
söyledi.

Oto hırsızları cirit atıyor

Ecevitlerin 
hışmına uğradı

Vedat 
Emek 
DSP’den 
ihraç 
edildi

Kurşunlu sahilinde 
yaşlı bir adam 
cesedi bulundu

HAFTAYA BAKIŞ

O Kadri GÜLER

MGK Kararlan
Ülkenin gerğin bir tırmanışa doğru götürüldüğünü geçtiğimiz 

haftalarda yazmış ve iktidarın Refah Partisi kanadının yanlış bir 
gidiş içinde bulunduğuna değinmiştik.

Refah Partisi, iktidar olmanın hazımsızlığını, üzerine gitmesi 
gereken birçok konunun üzerine gitmeyerek gösterdi.

Susurluk olayı bunların başında geliyordu.
Toplum ve RP’nin tabanı iktidardan “Adil Düzen” isteminde 

bulunmasına karşın, izlenen yol adil olma güvencesini vereme
di.

Derken ardından Sincan olayları, Aczmendilerin toplumun 
huzurunu bozan gösterileri, Ali Kalkancı olayı gerginliğin tırman
masına neden oldu.

Milli Güvenlik Kurulu toplantısında alınan kararlar, Refah 
Partisinin kendi kendini inkarı olacağından içinde askerler ve 
sivil ortağı ile alınan kararlara karşı çıkmayan Başbakan Erbakan, 
şimdi kararların altına imza atmam diyor.

Erbakan kendi tabanını oluşturan Kuran Kursları ve İmam 
Hatip Okullarının azahlması, devlet içinde gerici kadrolaşma, 
devrim yasalarının uygulanması konularında nasıl geri adım ata
bilir ki.

0 zaman kendi kendini inkar etmiş olur.
Fanatik dincilerin hışmına uğrar.
Ancak, görülen o ki ; Türk Silahlı Kuvvetleri, devrim 

yasalarının korunmasında kararlı.
Bu konuda çıkan kararlara gizli bir muhtıra deme olanağı var. 

Ancak, iktidarın bir kanadı buna direnecek gibi bir tutum içinde. 
: Erbakan Hoca'nın bazı kararların altına imza atmaması sonucu 
■ nasıl değiştirecek.

MGK, bu Anayasal düzen içinde hükümete tavsiyelerde 
, bulunuyor. Bunun izlemesi görevini de üstleniyor.

Milli Güvenlik Kurulunun hükümetin üzerinde gibi görülmesinin 
1 anti-demokratik olduğu tartışmaları bir süredir yapılırken, olayların 

hangi boyutlarda gelişeceği endişe ile izleniyor.
RP düzenin partisi ise gergin tırmanışı yumuşatmalıdır.
Bu nasıl olacak. İşte asıl sorun burada.

- Çünkü çıkan kararlar biliniyor ki Refah Partisine bir uyarıdır.
Tabii bunca olaylardan sonra bence söylenecek söz:
“ Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az.”

11 aracın 
teypleri 
çalındı 4Ş

■Sön yılların en büyük oto 
teyp hırsızlığı olayı 
geçtiğimiz hafta sonunda 
yapıldı.
'.'••.Kimliği bilinmeyen hır 

sızlar tarafından Manastır 
Mahallesinde bulunan 
çeşitli 1 1 otonun arka 
çamını kıran hırsızlar 
araçlardan.teypleri sök
tüler Haberi sayfa 3‘te 

Folklor
yarışması 
22 Mart’ta

İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından düzenlenen ilk 
ve orta dereceli okullar 
arası halk oyunları yarış
ması 22 Mart 1997 
Cumartesi günü İlçemiz 
spor salonunda yapılacak.
> Yarışmaya • İznik, 

Orhangazi ve Gemlik'teki 
okulların tüm ekipleri katıla
cak.

Yarışma sonucunda! 
Bursa'nın diğer ekiplerinin 
de ^Idığı puanlar değer
lendirilip, ilk üçe giren 
ekipler, Bolu'dâ düzen
lenecek olan grup yarış
malarında Bursa yöresini 
temsil edecek.

Demokratik Sol Partisi
eski.il.ç.e Başkanı, mil
letvekili adayı .ve 
Belediye Başkanı adayı 
Vedat Emek, Ecevitlerin 
hışmına uğrayarak par
tisinden ihraç edildi.

Edirne Milletvekili 
Erdal Kesebir'in başlat
tığı harekette hazırlanan 
bildiriye imza koyan 
Emek, Noter kanalıyla 
imzasını geri çektiğini 
bildirmesine karşın ihraç 
edilmekten kendini kur
taramadı.

Haberi sayfa 3'te

Erzurumlular 
Dernek 
Kurdu

Gemlik'te yaşayan 
Erzurlımlular, Tuncelililer, 
Artvinlililer, İnegöllüler ve 
Trabzonlular, Giresunlular'dan 
sonra bir dernek çatısı altında 
toplanarak geleneksel kültür
lerini yaşatacaklar.

Erzurümlulâr Orhangazi 
Caddesinde tutukları lokalleri
ni ğeçtiğmiz hafta cumartesi 
günü düzenlenen törenle 
hizmetş açtılar*

Erzurumlular 11 Mart 1.997 
günü Bursa Atatürk Kapali 
Spor Salonündâ bir konser 
verecek olan hemşehrileri 
İbrahim Erkaİ'ın konserine git
mek İçin . hazırlanırken, 
Erzurumlu tüm fırınlarda konser 
bileti satmaya başladılar.

Haberi sayfa 3'te

Geçtiğimiz hafta 
sonunda Kurşunlu beldesi 
sahilinde 78 yaşındaki 
Mehmet Gül adlı bir 
kişinin cesedi bulundu.

Kestel de oturduğu 
saptanan yaşlı adamın 
bir cinayete mi kurban 
gittiği yoksa- intihar mı 
ettiği saptanamadı.

Cesedin bulunmasın
dan sorfta jandarma 
ölüm nedeninin saptan
ması için cesedi Adli Tıpa 
gönderdi.

Adli Tıptan gelecek 
rapor ölüm nedenini 
aydınlatacak.

Haberi safya 3'te

Ahmet Süren 
ölümünün birinci 
yılında anıldı

Gemlik Halk Dansları 
Folklor Derneği kurucusu 
Ahmet Süren ölümünün 
birinci yılında sevenleri 
tarafından törenle anıldı.

Geçtiğimiz. hafta 
cumartesi günü Pazar 
caddesi sonunda bulunan 
Ahmet ' Süren 
Meydanındaki büstünün 
önünde toplanan Süreni 
sevenler, anısına bir 
dakikalık saygı duruşunda 
bulundular;

Ahmet1 Süren, 
geçtiğimiz yıl İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından 
İlçemizde düzenlenen 
okullar arası Halk dansları 
yarışmasında hakemlik 
yaptığı sırada geçirdiği 
kalp krizi sonucu yaşama 
gözlerini yummuştu.

Bunun üzerine Belediye 
Meclisi kararı ile Pazar 
Caddesi sonunda düzen
lenen meydana adı ve 
rilmişti. Haberi Sayfa 3 'te

SONRA ETEĞİNEAPIŞ.

İKTİDAR OL, 

ANAYASAL DÜZENLE KAPIŞ. 

GÖRÜNCE ŞAPKAYI, 

DENİNCE NEDEN BU SAPIŞ 

BOYUN BÜYÜK APIŞ

İnan ‘TAfM'ESt
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PANELDEN DIŞA YANSIYANLAR (1)

İlle de dayak isteyene...
Günlerdir spekülasyonu yapılage- 

len Yüksek Askeri Şura toplantısı 
yapıldı. Gündeminin önemli mad
desini, “Türkiye'deki radikal dinci 
akımların rejime etkileri” konusu 
oluşturuyor.

Cumhurbaşkanı Demirel'in, 
Başbakan Erbakan'a “muhtıra" 
niteliğinde bir mektup gönderdiği 
haberi tırmandı gazete manşetle 
rine. Bir örneği Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral Karadayı'ya da 
gönderildiğ öne sürüleri mektupta, 
çok ciddi uyarılarda bulunuyormuş 
Demirel. Diyormuş ki:

* Laik demokratik cumhuriyet 
hedefinden saptığınız şeklinde 
yaygın kanılar var, benim de 
İnancım bu doğrultuda.

* Şunu kesin olarak belirtmeliyim 
kİ, laik demokratik cumhuriyete ters 
düşen hiçbir kararname ve kanun 
buradan (Çankaya'dan) geçemez. 
Ben yemin ettim, bu yeminimden 
vazgeçemem.

* Eğer hükümet olarak bu tutu
munuzda devam ederseniz rejim 
tehlikeye girer, bunun da ne 
sonuçlar getireceği kestirilemez.

Silahlı Kuvvetler'in, son gelişmel
erden rahatsızlık duyduğu açık. 
Aslında yalnız Silahlı Kuvvetler değil, 
toplumun çok yaygın bir kesimi sıkın
tıda. Ancak Hükümet, sivillerin tepki
lerini pek önemsemiyor. Çünkü 
kolayı var, susturuyor, hatta gerek
tiğinde güç kullanarak bastırıyor.

Ama sıra Silahlı Kuvvetler'e 
gelince, bu tür susturma veya bastır
ma önlemleri alınamadığı için, 
homurdanmalar başlıyor. Silahlı 
Kuvvetler'in rahatsızlığ ve kaygıları 
gündeme getirmesi “demokrasiye 
aykırı" bulunuyor, bu kesimin sesini 
soluğunu çıkarmaması kuralı anırr^ 
satılıyor. Adeta “sistem dışı" tutul
maya çalışılıyor asker.

Oysa görülüyor ki, Silahlı 
Kuvvetleri “sistem dışi'na itmek 
mümkün değil. Örneğin bakıyor
sunuz Genelkurmay Başkanı ta 
İsrail'den devreye giriyor ve, “Bizde 
komutan konuşur, diğerleri konuşa
cağı zaman mutlaka kpmutanın 
tasvibinden geçer" diyerek, 
Orgeneral Çevik Bir'in söylediklerinin 
sorumluluğunu üstleniyor.

Yani Cumhürbaşkam'nın 
“muhtıra" gibi mektupta işaret ettiği 
sıkıntıyı. Silahlı Kuvvetler'in başı 
olarak sahipleniyor...* * *

Perşembe günkü Sabah'\n taşra 
baskısının manşetine kurulmuştu 
Erbakan. Dilin kemiği yok ya, sal
ladıkça sallamış yinel

Haşan Cemal, laiklik ve rejim 
konularında kaygı duyanları, 
"geveze" veya “parazit" ya da 
“faşist laik” olarak nitelendirdiğini 
yazıyordu;

Başbakana bakini Devletin 
Anayasja'ylp var olan sistemini,

«■BEMLIK KÖRFEZ 
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“faşist laik düzen” diye tanımlıyor!
İşte söyledikleri:
"Türkiye’de ‘faşist laik düzen’ var. 

Batılı filozoftan alıntı yaparsanız ses 
çıkmaz. Ama Hz: Muhammed’den 
söz ederseniz gürültü kopar."

Evet, gerçekten gürültü kopar. 
Çünkü bazı şeylerin, sıradan vatan
daş tarafından bilinmesi istenmez. 
Özellikle de kadınlarımız tarafından 
bilinmesi istenmezi

Bilinmediğ, bilinmesi engellendiğ 
için de, ANAP Nilüfer İlçe Kadın 
Komisyonu üyeleri, İl Başkanı 
Mehmet Gedik'le Belediye Başkanı 
Faruk Baykal'ın gözetiminde basın 
toplantısı düzenler Ve geçen hafta 
Ankara'da yapılan “Şeriata karşı 
kadın yürüyüşü"nü bir güzel 
kınarlarl.. * * *

Dilerseniz bugün; -gürültü kopsun 
diye- Ankara'daki yürüyüşte kadın
ların karşı çıktığı "şeriat 
hükümleri"nden birkaçını alt alta 
sıralayalım.

Örneğin :
"... Hoşunuza giden başka 

kadınlarla İki, üç ve dörde kadar 
evlenebilirsiniz. (Nisa, 3)"

Evet ANAP'li kadınlar, razı 
mısınız?

"... Bundan sonra (koca) kadını 
boşarsa, kadın başka biriyle evlen
medikçe bir daha kendisine helal 
olmaz. Eğer ikinci koca da onu 
boşarsa... eski karı (ve) kocanın bir
birlerine dönmelerine engel yoktur. 
(Bakara, 229-230)"

Nasıl, içinize sindirebiliyor 
musunuz "hülle"yi?

"Ey kadınlar, bana cehennem 
halkı gösterildi, çoğu sîzler idiniz. 
(Hadis)"

. Öyle mi dersiniz?
"Karılarınızın sözü İle hareket 

ederseniz, yerin dibi, yerin üstünden 
daha hayırlıdır size... Karılarınızın 
fikrini alın, fakat söylediklerinin aksi
ni yapın. (Hadis)"

, Nasıl?
“Hükümet ve devlet işlerini 

kadınlara tevdi eden hiçbir millet 
felah bulmaz. (Hadis)"

Galiba Çiller bu hadis-i şerifi 
doğrulamakla meşgul!

Şimdilik' bu kadar, değerli Nilüfer 
ANAP Kadıp Komisyonu üyeleri. Eğer 
bunlara razı iseniz, kınayın "şeriata 
karşı eylem" yapanları, sevaba gi 
rersinizl

Ama bir de Nisa suresinin 34'üncü 
ayetine bakalım, orada da deniyor 
kİ:

"... serkeşlik etmelerinden 
endişelendiğiniz kadınlara öğüt 
verin, yataklarında onları yalnız 
bırakın, nihayet... dövün!"

Sayın Demirel, perşembe günkü 
Yeni Yüzyıl'ın manşetinden şöyle 
sesleniyordu:

“İlle de dayak İsteyene ben ne 
diyeyim?!..."

KAYIP
Gemlik Askeri 

Veterinerlik Merkez 
Komutanlığından 
almış olduğum 
askeri kimliğimi 

kaybettim.
Hükümsüzdür. 

Ahmet Kalafatoğlu

Gemlik’in Bursa Büyükşehir 
Belediyesine girip girmemesine 
ilişkin, Ticaret Odası'nın geçen 
hafta düzenlemiş olduğu paneli, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre 
Koruma Dairesi Başkanlığında 
önemli bir toplantımdan dolayı 
izleyemedim. Bu nedenle dışarıdan 
izlenimlerimi aktarmak istiyorum.

Belki de dışa, hele bü dış denen 
şey, yerel basının bir köşesi ise, 
buraya panelin nasıl yansıdığını 
aktarmak, panelistler ve panel 
düzenleyicileri açısından daha da 
önemli olabilir.

Anlatıcılar neler anlattılar? 
Nereleri dikkat çekiciydi? Ne yorum
lar çıkardılar? Umarım merak eden
ler vardır.

Birkaçını aktarayım. Bunlar sırasıy - 
la:

Öncelikle bir “harita” varmış.' 
Gemlik'in Bursa Büyükşehir 
Belediyesine katılmasını, faydası olur 
diye ciddi olarak isteyip, panele 
gelen Bülent Kurt gibi bir kısım izleyi
ciler, “hazırlanan haritayı görünce 
-ki harita sadece Mudanya ve 
Gemlik’in sahil şeridini ve Uludağ’ın 
yamaçlarını içine alıp, Dürdaneve 
diğer bölgeleri dışarıda bırakarak 
Nötr Dame’nin kamburu gibi olduğu 
için- ilgili düşüncelerinden 
vazgeçenler çokmuş.”

Tabi bu mantık ve zihniyette 
olduğu için karşı çıktığını belirten kişi, 
Bülent Kurt gibi Borusan A.Ş.nin 
Müdürü olunca, bizim büyükşehirci 
ler çok bozulmuş, kendileri pek 
birşey diyememiş ama, yandaşları 
Mudanya Belediye Başkanı Zatı 
muhteremi öne sürmüşler, O da 
yapmış “halkçı kahramanlığını (!)”

-"Borusanın zaten şimdiye kadar 
hiçbir yardımını görmedik” vs.

Allah Allah! Bu adam, Gemlik için 
mi söylüyor bu feryadı, Mudanya 
için mi? Yoksa Büyükşehir için 
talepte bulunup, Saker'e yağ mı 
çekiyor? Anlatanlara sordum, 
“çözemedik” dediler.

Anlatanlar, aynı zamanda Gemlik 
Belediyesinle yakın ilişki yürütenler. 
“Bizim başkan veya panel düzen
leyicileri, Bülent Kurt’u savunur ve 
Gemlik ile Gemlik belediyesine 
Borusan’ın yaptığı yardımları söyler
ler sanıyorduk” dediler. Ama nafile 
bizimkilerde “çıt yok”muş!

İkincisi : Panelistlerden Hakan 
Doğu, Gemlik Turizm Tanıtma 
Derneği adına panelde, hemde bir 
Gemlikli.

Konuşmasında malum popülizm 
kaygısıyla yapılan yeni iller var ya, 
hani “Yalova’da 7’nci ayın, 7’nci 
gününde söz verilip, 77’nci il 
yapılmıştı ya, iktidarın şimdiki ufak 
ortağı tarafından.” işte o konuyla 
ilgili, yaptığı konuşmanın bir 
bölümünde demiş ki: “Gemlik’in 
nüfus, toprak ve deniz şeridinin üçte 
birinin alınıp Yalova’ya bağlanması 
sürecinde, hiç sesini çıkarmayan 
siyasi partiler ve mesleki/sivil 
toplum mekanizmaları...”

Hoppala! Belediye, Başkanı ve 
meclis üyeleriyle orada. Ticaret 
Odası da orada. Siyasi Parti temsilci
leri orada. Rotaryenleri mi istersin, 
Lionsları mı? Yoksa eşraftan ünlü 
kişiler mi?

Üstüne alınan yok, bu mübarek 
lafı.

Laf kala kala, kalmış iktidarın ufak 
partisi, yani devrin “Yalova’yı 77’nci 
il yapim mili...” diye slogan attıran 
partiye. Dolayısıyla o partiyi temsil 
eden Gemlik ilçe Başkanı Yüksel 
Yıldırım'a.

Görenler diyor ki, “bir yan baktı” 
başkan, sonra Hakan'a “Biz 
Armutlulara sorduk, onlar da kabul 
etti, n’apalım yani." demiş.

Tabi Hakan'da “Selimiye, 
Hayriye, Kapaklı yeniden dönüş için 
kavga veriyor hala...” demiştir 
umarım.

Gelelim Gemlik Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı'ya. Başkan konuş
masında “bu iş bizden önce 
başlatılmış, biz de devam ettirdik." 
demesin mi?.Bak sen işe!

Toplantıda eski belediye başkanı 
Nezih Dimili'de var.

Dimili hemen çıkıyor, olayı yalan
lıyor. Diyor ki “Bizim zamanımızda 
böyle bir konu ne gündeme geldi, 
ne de konuşuldu, ne de böyle bir 
programımız vardı.”

Avcı cevap veriyor. “Sürç’ü lisan 
ettim, yanlışlık oldu. Belediye 
Baş kanları da yanlış yapamaz mı?”

Anlatanlar diyor ki, biz o anda 
“çoook” dedik.

Tabi Avcı, bir başka doğruyu da 
gündeme getiriyor. “Gemlik bir gün 
Bursa Büyükşehir belediyesine 
giricek. Ama bugün, ama on yıl 
sonra...”

Evet, bu bence de doğru. Ama 
buna karar verecek mekanizma, bir 
partinin ilçe başkanının tanıdığı iki 
esnafa sorup, “yapalım mı, yap
mayalım mı” mı olacak?

Yoksa tayini “kendinden menkul”
insanların* 
olacak?

popülist siyasi kulisleri mi

Neyse 
bölüme.

. geçelim dördüncü 
RP listesinden Bursa

Milletvekili Alton Karapaşaoğlu 
“referandum” istiyor. Hatta yasa tek-* 
lifi bile verebilirmiş!

Eveeet! Oldu mu bizim Gemlik.'iı^ 
Büyükşehire bağlanması siyasi bin 
problem.

“Ne var bunda?” diyenler olabilir. 
Cehaletten kaynaklanarak soran
lara bir diyeceğim yok. Ama, bilerek, 
siyasallaştıranlar, şunu çok iyi bilsin-;i 
ler ki, iş siyasete döküldü mü, ras 
yönel karar almak imkansız hale, 
gelir.

Artık, saflaşma da doğru orantılı 
olmaz. Ciddi projelerin bir hükmü 
kalmaz. Kimin hangi davulu ne için, 
çaldığını dahi anlayamaz hale geli
riz,

Geldik beşinci ve en önemlisine. 
Birçok Gemlikli konuşmacı çıkıyor, 
görüşlerini açıyor.

Hepsi de saygın kişiler. İnanl 
Tamer, Nezih Dimili, Emin Bora... I

İçerisi tıklım tıklım. Gemlikliler'de 
bir ilgi, bir ilgi (!)...

Anlatıcılar diyor ki, “Gemlikliler 
tavır değiştirmeye karar verdi her
halde. Kendi ilçeleri için alınacak 
karar ve yaptırımlara müdahale 
ediyorlar.(î)”

JMe güzel. Yalova'ya Gemlik'® 
üçte birini kaptırmak “dank etti" 
herhalde.

Ama nafile bakıyorlar ki, akşam 
üzeri salonda kalmış, 20 kişi.

En ateşli “hayır girmemelidir" 
diyenler, maalesef işleri çok yoğun 
olduğu için (!) gitmek zorun! 
daymışlar.

Bunlar yanlışsa, bana anlatılan! 
ların yanlışı. Demek dışarıdan böyle^ 
algılanıyor.

Neyse, haftaya konuşmacılardan 
birkaçının önerilerini aktaracağım^ 
Panele katılamayıp, konuyu merak 
edenlere yardımcı olurum diye, ü

Duyarlı bir hafta dileğimle. jg



J 4 Mart 1997 Salı
I— ııiüjiı ıııını । .... , ...f\ L*Jİ*T<

^fellediye Meclisinden şaşırtan bir karar çıktı

|Yeşil sahayı
tsm

VOOboij.

»da İd

dönû| w 
' demi™ Gemlik Belediye

'e BasKajI 
ın konimi

Meclisinin Şubat ayı son 
.toplantısında imarla ilgili 
jkonular karara bağanırken, 
bir vatandaşa ait yeşil saha, 
yıllardır yeşil alandan çıkarıl -

büyüklükteki bir alanın yeşil 
sahaya ayrılmaması, imar 
yasasına çiğnenmesi olarak 
yorumlanıyor.

MECLİS TOPLANTISI

en öntı marrıasına karşın, sahibinin 
e. değştirmesi değşikliğ de

Belediye Meclisi

’e*»ağladL
I Gemlikte belediye

? I meclisinin aldığı karardan 
'sonra konuşulan konu 

jyiy^lolarak gündemdeki yerini 
nnınü^ kollayan Krom sokaktaki 

yaklaşık 618 metrekarelik 4 
116arsanın yeşil alandan 
böylebrl çıkarılmasından sonra aynı

geçtiğimiz hafta perşembe 
günü saat 14.oo d-e 
Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı'nın başkanlığında top
landı.

Bir önceki meclis 
tutanağnm okunarak kabul 
edilmesinden sonra gün
demdeki imarla ilgili konu
ların görüşülmesine geçildi.

İmar komisyonu raporu

teker- teker ele alındı. 
Mecliste bulunan plancı 
değişikliklerle'İlgili kendi 
görüşlerini belirtti.

Belediye Başkanı Nezih 
Dimili zamqnında çeşitli kez- 
İmar Komisyonunun önüne 
gelen Hamidiye Mahallesi 
Krom sokaktaki 4 parça yeşil 
alan bu kez imar korniş 
yonundan geçti.

Arsaların yeşil alandan 
çıkartılması konusunun 
görüşülmesi sırasında bazı 
belediye meclis üyelerinin 
toplantıya katılmamaları 
dikkat çekti.

rç'û İta] 
i eledi J 
ıaz mı?'!

Ecevitlerin 
hışmına uğradı

Erzurumlular Dernek kurdu

juyudoj 
(bir gir 
liyesiı» 
a on yİ

Vedat 
Emek 
DSP’den

Gemlikteki Erzurumluları bir çatı altına toplamak 
amacıyla "Erzurumlular Kültür ve Ddyanışma Derneği" 
adıyla yeni bir dernek kuruldu.

Tuncelililer, Artvinliler, İnegöllüler, Giresunlulülar 
Demeklerinden sonra kurulan Erzurumlular Dbrneği 
geçtiğimiz cumartesi günü lokallerinin açılışını yaptılar.

ru. Aı

ııdığs
»ı, yap-

ihraç 
edildi

Demokratik Sol

nenkıf 
isleri ni

a uncı 
Burs 

?aoğli 
ısa tek-

emlik'iı 
/asi bı

olabil 
soran- 
bileri

ri bilsr- 
nû, rai 
ız hale

Parti eski ilçe başkan- 
larından, Belediye 
ıbaşkan adayı ve mil
letvekili adayı Vedat 
Emek, Ecevitlerin 
[hışmına uğrayarak 
partiden kesin olarak 
ihraç edildi.

DSP Edirne mil
letvekili Erdal Kesebir 
tarafından hazırlanan 
bildiriye imza koyan, 
daha sonra imzasını 
noter kanalıyla geri 
aldığını açıklayan 
Emek, buna karşın 
partisinden ihraç 
edilmekten kurtul
madı.

Ahmet Süren 
ölümünün birinci 
yılında anıldı

Gemlik . Folklorünün 
öncülerinden Ahnrîet Süren 
ölümünün birinci yılında 
sevenleri tarafından 
düzenle'nen törenle anıldı.

Gemlik Halkoyunları 
Derneğinin kurucusu ve 
hocalığına yapan Ahmet 
Süren, geçtiğimiz yıl II Milli 
Eğitim Müdürlüğünün 
ilçemizde düzenlediği
Okulararası Folklor

tıcıkemlik

kalp krizi' sonucu; genç 
yaşta yaşamını yitirmiişti.

Dün, Pazar
Caddesindeki Ahmet
Süren Meydanında,
toplanan
Süren’in büstü 
dakika saygı 
bulunduktan

^-sevenleri, 
önünde bir 
duruş unda 

sonra
mezaunı ziyaret ettiler.

oranlı! 
hükmü 
ne için 
ile gel-

mlisine. 
çıkıyor

r. İnan

ıliler'de

nliklileı 
rdi heri 
ınacakl 
dahale

Jmlik’in
ık etli'

akşam 

netidir' 
l yoğjn 
zorun-
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HAFTAM SOHBETı Z‘E‘B‘L‘RÇ‘E‘1 COŞKUM

Tarih içinde Gemlik ve Havalisi

SOKAK OYUNLARI
Avrupa da harp patlayalı sokaktaki 

oyunlarımız bile bir başka renge, bir 
başka biçime bürünmüştü. Eskiden 
evlerimizin kapısı önünde "Yağ satarım 
bal satarım, ustam öldü ben satarım"-ya 
da, "Üşüdüm, üşüdüm, a benim canım 
üşüdüm!" gibi bir takım grup oyunları 
oynardık. "Tavşan kaç, tazı tut!" Bir takım 
makamlgr, bir takım tekerlemeler. Ya da 
kaydırak kaydırirdık yere çizdiğimiz 
çizgiler arasında.

O oyunlar yine oynanıyordu mahalle 
aralarında ama artık yeni yeni teker
lemeler türemekteydi.

“İsveç, Norveç, Danimarka.
Belçika, Felemek, Hollanda.
Akdeniz, Karadeniz, Marmara.
Türkiye nin başkenti Ankara..." gibi.
Devir devir değişiyor her bir şey.. 

Kadınlar apartman topuklu ayakkabılar 
giyiyorlar, sonra mantar topuklara 
geçiliyor. Delikanlılar üstlerinden kaçan 
ceketler giyiyorlcy. "Bobstil" deniyor 
adına.

Bu arada Gemlik sokaklarını süsleyen 
dut ağaçları, akasya ağaçları, ıhlamur 
ağaçları teker teker yok oluyorlar. Çınar 
ağaçları besbelli daha dayanıklı olduk
larından daha oldukları yerlerde duruy
orlardı. Kayıkhanenin çınarları yine püfür 
püfür serinletiyor, yine o buz gibi, kol gibi 
akan suyun yalağına kavunlar, kar puzlar 
konuyor, insanlar yazın sıcağında serinle
mek için yine çınar altlarına koşuyorlardı.

Yalnız Manastırdaki çınarların altı 
sarhoşların yeri’iği. Aileler pek rahat 
etmezlerdi.

Harp yılları boyunca ekmek hep 
karne ile satıldı. Yiyecek fiyatları aldı 
başını gitti. Birçok mal karaborsa' ile satıl - 
maya başladı. Kimileri zenginleşti, kimileri 
o yılların sıkıntısını omuzlarında taşıdı. En 
çok da memurların beli büküldü.

Büyük şehirlerde harp zenginleri 
dedikleri bir takım insanlar ortaya çıktı. 
Haksızlıklar çoğalmıştı. Biz çocuğuz 
anlamıyoruz ama büyükler böyje 
konuşuyorlar.

Yine kapış kapış gidiyor gazeteler. 
Okumam yazmam var artık, bende 
annemle babamla gazetelere göz atıyo
rum. Cumhuriyette belediyece yapılan 
teftişler neticesi Kadıköy de on muhtekir 
esnaf mahkemeye verilerek, beşer lira 
para cezasına çarptırıldı, diye yazıyor.

"Asker ailelerine yardım meselesi. 
Aylık kazançları yüz lira ve yüz lirayı 
mütecaviz vatandaşların..."

. "Karaman koyun eti 52 kuruştan 
satılıyor. Halbuki kasaplar etin perak
ende satışının 78 kuruştan olmasını 
istemişler."

Bir başka havadis : Cumhuriyetten
"Sonja Hennie, Nevvyork da tertip olu

nan buz üzerinde kayma müsabakaların
da yeni bir şampiyonluk daha 
kazandı...".
Haftaya “ Cumhuriyet Gazetesinden ” ,%

Öldürüldü mü, 
intihar mı etti?
Kurşunlu 
sahilinde 
yaşlı bir 
adam 
cesedi 
bulundu

Geçtiğimiz hafta 
sonunda Kurşunlu sahil
lerinde Mehmet Gül adlı 
bir şahsa ait ceset bulun
du.

78 yaşındaki yaşlı 
adamın cesedinin kayık 
kızaklarının altında 
görülmesi üzerine durum 
İlçe Jandarmasına bildiril
di;

Jandarmanın ceset 
üzerinde yaptığı araştır
mada, ölen şahsın Gürsu 
da oturan 78 yaşındaki 
Mehmet Gül 'e ait olduğu 
belirlendi.

Mehmet Gü'l'e ait 
cesedin kafasında darp 
izlerinin görülmesi üzerine 
jandarma cesedi Adli tıp 
Kurumuna gönderdi.'

Yaşlı adamın bir 
cinayete mi kurban gittiğ 
yoksa intihar mı ettiği Adlı 
Tıp kurumundan gelecek 
rapor ve jandarm'dnın 
yapacağı.araştırma sonu
cu ortaya çıkacak.

Oto hırsızları cirit atıyor

11 ar açın 
teypleri 
çalındı

Önceki gece-Manastır 
bölgesindeki 11 aracın 
arka camlarını kıran kim
liği belirsiz oto hırsızları, 
araçları n teyplerini 
çaldılar.

Uzun süredir araç hır 
sizliğinin görülmediği ilçe 
mizde, dışarıdan geldiği 
sanılan bir şebekenin 
gözüne kestirdiği 
araçların teyplerini 
çaldıktan sonra iz bırak
madan kaçmaları araç 
sahiplerini şaşkına çevir
di.

Polis oto hırsızlarının 
peşine düştü;

bayta : ö
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Akılda kalanlar
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nıh cuma akşamı 

yapılan meclis toplantısı hükümetin ekonomi 
kanadının Bursa'yâ verdiğ önemin bir göstergesiydi 
adeta.

Kendisine bağı bulunan Özelleştirme idare'sinin, 
Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü'nün, 
Eximbank'ın, Halk Bankası'nın ve Emlak Bankâsı'nın 
en üst düzeydeki yöneticilerini de yanına alarak 
BursalI sanayici ve işadamlarının karşısına çıkan 
Devlet Bakanı Ufuk Söylemez, koalisyon hükümet
ince uygulanan ekonomi politikalarının doğruluğu 
konusunda kendisini dinleyenleri ikna etmeye çalıştı. 
“Hedef büyüyen Avrupa’da büyüyen Türkiye” diyen 
Ufuk Söylemez, 1994 yılında 3 milyar dolar olan döviz 
rezervlerinin 95'te 12 milyar dolara yükseldiğini, 96 
yılında ise Tâ milyar dolardan aşağı düşmediğini 
söyledi.

Cumhuriyet tarihinin en uzun vadeli, en düşük fa 
izli borçlanmasının son üç ayda yapıldığını; tüm dış 
borçların aksamadan ödendiğini; kara para ile 
mücadele yasasının en kısa zamanda çıkarılacağını; 
SSK'yı rahatlatacak yasa tasarısının Meçlis'te 
olduğunu; herkese vergi numarası verileceğini; 
Telekom Yasası'nın tüm zorluklara rağmen 
çıkarıldığını; yönetimde de özelleştirmenin olabile
ceğine örnek teşkil etmesi adına Halk Bankası yöne
timine TESK ve TOBB'dan birer temsilcinin alındığını 
anlattı.

Bakanlığı'nın 6 aylık icraatını ana başlıklarıyla 
aktaran Devlet/Bakanı'na, BursalIlardan gelen soru
lar ise bire bir iş dünyasının gerçeklerini ve sorunlarını 
yansıtıyordu. Son derece spesifik ve doğu duyum
lara dayanan belki de yeni ekonomik düzenlemeleri 
gündeme getirecek, yönlendirecek nitelikte soruları, 
teknik kurmaylarıyla beraber cevaplayan Söylemez 
“Türkiye’nin meseleleri var ama, meseleleri çözecek 
teknik ve idari kadrosu dâ var” diyerek sanayici ve 
işadamlarına eh azından moral destek verdi.

BursalIların bakana soracak çok soruları, 
kafalarını karıştıran pek çok problemleri vardı. 
Ancak bakanın da yetişmesjz gereken bir toplantısı 
vardî ye zamanı sınırlıydı. Kendisini hem İzmir, hem 
Bursa milletvekili olarak gördüğünü vurgulayan 
Söylemez, 89 yılında Dışbank Bursa Şube Müdürü 
olarak çalıştığını ve o dönemde BursalIların dinamik, 
risk alan ve girişimci yapısını yakından tanıma imkan! 
bulduğunu söyleyerek, Bursa'ya ne zaman,istenirse, 
tekrar geleceğinin sözünü verdi.

Zannediyorum Bursa'dan ayrılırken kulağında 
sanayici ve işadamlarından gelen somut sorunların 
yanısıra, BTSÖ Başkanı Celal Sönmez'ih “istikrar” 
çağrısı kaldı:

“Uluslararası piyasalarda güçlü bir görünüm 
kazanmak ve daha da önemlisi uluslararası plat
formlarda gerçek yerimize ulaşmak istiyorsak, 
herşeyden önce siyasi ve ekonomik istikrarı tesis 
etmemiz, korumamız ve haklılığımızı açık olarak 
ortaya koymamız gerekmektedir. Ama özellikle 
siyasilerimizin, seçim zamanlarındaki vaatleriyle, 
icraatları arasında bir fark olursa, bundan ülke 
vatandaşları da rahatsız olur ve bir güvensizlik hissi 
doğar.

Bu sorunlarımızın çözümü ülkenin tüm sosyal ve 
ekonomik kesimleriyle konsensüs sağlanmasını 
gerektirmektedir. Ülkemizin artık kısır çekişmelere 
tahammülü yoktur.”

Bakanın sözlerinden dinleyenlerin aklında ise 
sanırım şunlar kaldı:

“Türkiye’de suni gündem oluşturuluyor ve gün
dem geriliyor. Fakat ekonomide iyi şeyler de oluyor, 
moralinizi bozmayın. Özellikle KOBİ’lere ve esnafa 
büyük kolaylıkla kredi imkanları yaratılıyor, bunları 
mutlaka takip edin. Sîzler gibi ithalattan alınan 
yüzde 6’lık fona her yerden tepki var, kaldırabiliriz.”

Uzun yıllar Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis 
toplantılarını izleyen biri olarak benim aklımda ise 26 
yıla yakın Oda Başkanlığı yapan ve bugün Bursa'ya 
milletvekili olarak hizmet veren Ali Osman Sönmez'in 
şu sözleri; “Diyebilirim ki 14 aylık milletvekilliğim boşu 
boşuna geçti. Her gün bir, her gün bir gensoru... 
Beklediğim çalışma ortamını bulamadım. İnanın sîz
lerin arasında geçen günlerimi arıyorum...”

Seviye sınavlarında Fatma Yılmaz ve Gökhan Mumcu birinci oldular.

Celal Bayar Anadolu Lisesi Birinci
10 Ocak 1997 tari

hinde' ilçe düzeyinde 
yapılan orta 3 ve lise bir
inci sınıflar seviye sınavları 
sonüçları belli oldu.

2421 öğrencinin 
katıldığı sınav sonucunda 
orta 3 ve lise 1. sınıflar 
sınavında geçen yıllarda 
olduğu gibi bu yıl da 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi öğrencileri büyük 
başarı gösterdiler.

Ortaokul son sınıflar 
sınavında Celal Bayar 
Anadolu Lisesinden 
Fatma Yılmaz birinci, lise 
1 .sınıf sınavlarında aynı

okul öğrencileri Gökhan 
Mumcu birinci, Başak 
Tekin ikinci, Nadir Hakan 
Tamer ise üçüncü oldu.

Genel klasmanda okul 
olarak Celal Bayar 
Anadolu Lisesi birinci 
oldu,

Okullar arasında birin
ci gelen Celal Bayar 
Anadolu, Lisesi ile-, 
genelde ilk üç dereceyi 
elde eden öğrencilerin 
teşvik, amacı ile Milli 
Eğitim Müdürlüğünce 
ödüllendirilmeleri bek
leniyor.

Turizm ve Tanıtma Derneğ 
Başkanı Hakan Doğu 

“Dağ Turizmini 
başlatacağız”

Körfez FM'de geçen hafta 
yapılan "Salı Söyleşileri" pro
gramında gazetemiz sorumlu 
müdürü Kadri Güler le 
konuşan Gemlik Turizm 
Tanıtma Derneği Başkanı 
Hakan Doğu, dernek çalış
malarının bundan sonraki 
hedefinin, İlçemizin dağ köy
lerinin turizme açılması 
yönünde olacağını söyledi.

Doğu, günümüz İnsanının 
kent yaşamından bunalarak 
doğayla kucaklaşmak iste
diğini, Gemlik in dağ köylerinin 
İse bunun için en uygun yerler 
olduğunu belirtti.
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İLAN .....
GEMLİK mal müdürlüğünden

Sıra : Bulunduğu Yer: . Mevkii: Cinsi: Pafta : Parsel: Yüzölçümü :
1 Kurşunlu Köyü Kanarya Ham Toprak 6 850 1700 m2
2 Kurşunlu Köyü Kanarya Ham Toprak 6 851 2288 m2
3 Kurşunlu Köyü Kanarya Ham Toprak 5-6 867 2135 m2
4 Kurşunlu Köyü Kanarya Ham Toprak 5 887 1450 m2

Hazine Hissesi: Tahmini Bedeli: Geçici Teminatı: İhale Saati:
Tam 1.500.000.000.- 300.000.000.- 10.00
Tam 2.000.000.000.- 400.000.000.- 10.40
Tam 1.800.000.000.- 360.000.000.- 11,20
Tam 1.250.000.00CT.- 250.000.000.- 13.30 '

Yukarıda Tâpu ve ihale bilgileri belirtilen Hâzineye ait taşınmaz mallar 
yukarıda belirtilen saatlerde 19.03.1997 Çarşamba günü, 2886 sayılı yasanın 
45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ile Mal Müdürlüğünde toplanacak 
komisyon huzurunda ayrı ayrı satılacaktır.

İhale bedeli üzerinden ayrıca K.D.V. alınacaktır.
İhalelere iştirak etmek istiyenlerin İhale başlangıç saatine kadar 

yatıracakları geçici teminat makbuzu veya mektubu (Banka teyid yazısı ile 
birlikte) ikametgah senedi ve nüfus cüzdanı örneği ile Özel kişiler adına 
vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekalet ile(Tüzel Kişilerde ise 
1997 yılı içerisinde alınmış onaylı sicil kaydı, teklifte bulunacak kişilerin noter 
lastikli yetki belgesi ve imza sirküleri ile) birlikte ihale saatinde komisyonumuz 
huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

Şartname ve ihale dosyaları mesai saatleri dahilinde Mal Müdürlüğü - Milli 
Emlak servisinde ücretsiz görülebilir. Postada meydana gelebilecek 
gecikmeler kabul edilmez. Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta 
serbesttir.

İlan olunur. Basın: 1997/2

GEMLİK TURİZM VE TANITMA 
DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimizin yıllık olağan Genel kurul' 
toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek 
üzere 19 Mart 1997 Çarşamba günü saat 
20.00 de Dernek Lokalinde toplanacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci 
toplantı 26 Mart 1997 çarşamba günü aynı 
yer ve saatte yapılacaktır

Üyelerimizin anılan günde toplantıda 
hazır bulunmaları önemle duyurulur.

Yönetim Kurulu
GÜNDEM
1- Açılış ve yoklama
2- Divan oluşumu, saygı duruşu
3- Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu 

çalışma raporlarının okunması ve 
görüşülmesi

4- Yönetim ve Denetleme Kurullarının 
aklanması

5- Tüzük değişikliğinin görüşülmesi ve 
karara bağlanması

6- Yeni Yönetim ve Denetleme 
Kurullarının seçimi |(.

7- 1997 yılı tahmini bütçesinin görüşülerek 
karara bağlanması

8- Dilek ve temenniler
9- Kapanış.

GEMLİK TUNCELİLİLER 
YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA 

VE KÜLTÜR DERNEĞİ 
BAŞKANLIĞINDAN

29 Aralık 1996 günü yapılan Derneğimizin 
3. olağan Genel kurul toplantısında 
aşağıdaki tüzik maddeleri yeni şekliyle 
değiştirilmiştir.

Değişiklik ilan olunur.
Eski Şekli
Madde 15:
Yönetim kurulu 5 asil, 5 yedek üyeden 

oluşur.
Madde 22:
Üyeler aylık aidat olarak 10 bin lira 

öderler.
Yeni Şekli
Madde 15 :
Yönetim Kurulu 7 asil, 7 yedek üyeden 

oluşur.
Madde 22:
Üyelik İçin üyelerden bir defaya mahsus 

girişte 250 bin lira giriş ücreti, aylık aidat 
olarak da, ayda 50 bin lira alınır.

KAYIP
Gemlik Nüfus 

Müdürlüğünden 
almış olduğum 

nüfus cüzdanımı 
r kaybettim.

Hükümsüzdür. 
Şerife SEZER

KAYIP
Gemlik Nüfus 

Müdürlüğünden 
almış olduğum 

nüfus cüzdanımı 
kaybettim.

Hükümsüzdür. 
Alper SEZER

Sigarayı 
bıraktıktan
sonra;
20 Dakika Sonra
Tansiyon ve nabız 
normale iniyor.
8 Saat sonra : Kandaki 
oksijen normal düzeye 
çıkıyor.
24 Saat sonra : Kalp krizi 
tehlikesi azalıyor.
48 Saat sonra : Sinir uçları 
yenilenmeye başlıyor.
2 hafta - 3 ay sonra : Kan 
dolaşımı dengeye giriyor. 
Akciğerlerin fonksiyonu 
yüzde 30 oranında 
iyileşiyor.
1 ■> 9 ay sonra : Öksürük 
krizleri, bitkinlik, kısa kısa 
nefes almalar gzalıyor. 
Akciğerler temizleniyor ve 
enfeksiyon tehlikesi 
azalıyor.
1 yıl sonra Koroner 
yetmezliği tehlikesi sigara 
içenlere oranla yarı 
yarıya azalıyor.
5 yıl sonra : Akciğer 
kanserinden ölme 
tehlikesi yarıya İniyor.
10 yıl sonra : Akciğerler 
tamamen temizleniyor.

GAYRİMENKULUN AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Dosya No : 1997 / 331.T/
Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, adedi, evsafı:
Gemlik tapu sicilinin Hamidiye Mahallesi Orhangazi Caddesi mevkiinde kain 

Pafta:35, dda:582 ve Parse : 42 de kayıtlı 80 m2 miktarındaki arsa vasıflı taşınmaz ' 
Orhangazi Caddesine takriben 70 m2 iç kısımda olup halı hazır durumu itibariyle 
taşınmaz bilirkişi tarafından 400.000.000 TL. kıymet taktir edilmiştir.

Taşınmaz açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.
Satış Şartlan:
1- Satış 25.04.1997 cuma günü saat 14.00-14.20 arası Gemlik İcra 

Müdürlüğünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen 
kıymetin %75'ini ve rüçhanlı alacaklılar-varsa alacakları mecmuunu ve satış 
masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle, bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok 
artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 05.05.1997 pazartesi.günü aynı yer ve 
saatte ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklılarn 
alacağı ve satış masraflarını geçmesi şartıyla % 40 ihale olunur.

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

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

4. Satış bedeli hemen veya verilen-mühlet içinde ödenmezse icra ve İflas 1 
Kanunu'nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan ve 
% 30 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan 
kendilerinden tahsil edilecektir. KDV alıcıya aittir.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için daired'e açık olup 
masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabubetmiş I 
sayılacakları, başkaca bilği almak isteyenlerin 996/331 .T sayılı dosya numarasıyla 
memurluğumuza başvurmaları ,ilan olunur.

\(İc.İf.K.l 26)
(*) İlgililer tâbirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

İcra Müdürü

GEMLİK
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Hamidiye, Osmaniye, Hisar, Orhaniye, Balıkpazarı, Yeni Mahalle Muhtelif I 
Sokakların Granit ve Betonpanke Kaldırım inşaatı (97/2) yapım işi 2886 sayılı 
yasanın 81. maddesinin (a) fıkrası hükümlerine göre 14/03/1997 günü saat 1 
10.30 da Emanet Komisyonu huzurunda ihale edilecektir.

1 - İşin keşif bedeli 9.989.000.000 TL. olup geçici teminatı 300.000.000.- Tl.dir. j
2- İhaleye girmek isteyenlerin yapı tesis ve onarım işleri ihalelerine gir me j 

yönetmeliğindeki hükümler içinde ibraz edecekleri belgeleri ile müracaat I 
etmeleri gerekmektedir.

3- Bu işe ait keşif ve şartnameler Fen İşleri Müdürlüğünde görülebilir.
4- İhaleye iştirak edeceklerin 199... yılı ticaret odası belgesi, yapı araçları II 

bildirisi, teknik personel bildirisi, mali durum bildirisi, iş bitirme belgesi ile en az i 
(C) gurubu müteahhitlik karnesini ibraz etmeleri şarttır.

5- İhaleye katılmak için son müracaat tarihi 12/03/1997 günü saat 16.00'a 
kadardır.

6- Posta ile yapılacak müracaatlardaki gecikmeler dikkate alınmaz.

27/02/1997
Basın : 1997/3 Inş. Müh. Nurettin AVCI

Belediye Başkanı I ■
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-SÖYLE! NE OLUR SÖYLE!
- Sevdiğimin suskun yüreğine-

I YAZGINLA BAŞBAŞA MI...
I SÖYLE SUSMASI GEREKEN KİM
| ÖLMESİ GEREKEN KİMİ

I CANIMI SIKMA CANIMI
I BU DÜNYANIN DEFTERİNİ DÜRERİM
| SUSMASI GEREKEN KİM
I SÖYLE I NE OLUR SÖYLE 

ÖLMESİ GEREKEN KİM I
ARAUK 96

UMUT UTANCIN ELLERİNDE OLMASAYDI
DÜNÜN KALBİ KARANLIKTI I
YILDIZ YAĞDI GECEYE
GECE ŞAFAĞA DURDU 
NAR AĞACI ÇİÇEĞE I

Nl

SIRRA KADEM BASAN SIR 
YOLLARIN KAVŞAĞINDA I 
•İPEK BÖCEĞİ- KOZA- 
HÛNER SABIR TAŞINDA I

NİSANLARA GÖZ KIRPARKEN YILDIZLAR 
MAYISLARDA ÇAPKİN ESER RÜZGARLAR 
DAĞLARDA KARLAR ERİR
DAHA MI SEVDALI YAĞAR YAĞMURLAR I

Ari S’AkA YAri cîdd Erol ÇUKÇSiy

nevkiinde kari 

■asıllı taşıtımı I 

rumu itibari

UMUT BALA BULANDI 
YERYÜZÜMÜZ HİÇ BİR ZAMAN 
BUNCA GÜZEL OLMADI I

Gemlik Icı: 

ahmin efe

ıunu vı

■tazsaencoi

PSİKOLOJİ
FANTOMAS’IN TERAPİSTLERİ
TEK TEK EVLERE
YATAK ODALARINA BİLE 
GİRİYOR ERKEKLİ - DİŞİLİ 
TATU DİLLİ, TEHDİTLİ, LASERLİI 
EVLERDE KAVGALARIN NEDENİ 
ÜLKELERİN BOZULAN DENGELERİ 
İD - EGO - SÜPEREGO TEMELLİ!

9 ŞUBAT 1997

j aynıya» 

alacaklılar

sbetindı

nu verme»

LABORANT SATIN ALIYOR 
KORKUTUYOR, YANILTIYOR, KANDIRIYOR... 
GÜYA REHABİLİTASYON MERKEZLERİ 
ÇEKTİ Mİ DEĞİŞKENLERDEN BİRİNİ 
ŞOK I ŞOK ! ŞOK !..
ALT-ÜST OLUYOR ÜLKELERİN, 
AŞKLARIN, İLİŞKİLERİN... AHENGİ I

üzere mer 

liftir. Birikin

BÜTÜN ÜLKE LABORATUVAR 
LABORANT ÜLKELERİ SICAK SAVAŞA 
KAVGAYA İTİYOR KİŞİLERİ I
SOĞUK SAVAŞIN SİLAHI PSİKOLOJİ III

I üzerinde 

belgeler e 

tapu siciliL;

İcra ve life 

iki farktan»! 

>t kalmadı

de acık olu

RAGMENLERE RAĞMEN
SAÇKESENE, BAŞ KESENE 
BUNCA ENFORMASYONA 
UZAYDAKİ KOCAMAN 
ŞAŞI GÖZLERE RAĞMEN 
BÖCEKLERE, LASERMANLARA 
AYRIK OTLARINA
SOKAKTA SELAM VEREN... 
DEVLETLERE, DEVLETÇİKLERE 
DEVLET İÇİNDE, DEVLET ÜSTÜNDE 
YEREL - YÖREL - GLOBAL... 
BUNCA BADİRELERE RAĞMEN 
YAŞAM SÜRÜP GİDİYOR İŞTE I

3 ŞUBAT 1997

kabul ete

numarasıyfc

KIZILA ÇALAN KARAYEL
BU DÜNYA SANA DA KALMAZ 
ŞİMALDEN ESEN KARAYEL 
ENTELİN KARA YÜREĞİ
YE OĞLUM YE, YE KIZIM YE 
YAĞMA HAŞANIN BÖREĞİ I

22 OCAK 1997

Müdürü

ille Muhtelif 

2886 sayılı 

1 günü saol

1.000.-ildi 

erine gitme 

e muracooı

ELELE’DE SON ŞİİR
TEKE TEKMİŞ
TÜM KADINLAR TEKENİNMİŞ I 
BİR DEDİĞİNİ İKİ EDERLERSE 
ÇOCUKLARINI EROİNE ALIŞTIRIR 
REZİL RÜSVA EDERMİŞ I 
DEDİĞİ DE DEDİKMİŞ 
BİR DEDİĞİNİ İKİ ETMEZLERSE 
GÜÇLENDİRİR, FİTİLLENDİRİR, 
ÖZGÜRLEŞTİRİR, ZENGİN EDERMİŞ I 
TEKE KADINLARINI TEKELEŞTİRİR 
TEKECİKLEŞTİRİR, ERKEKLERİ 
TEKECİKLERLE EVCİLLEŞTİRİRMİŞ I 
MİLYARLAR AKITIYORMUŞ 
EKRANLARA, SİNEMAYA, BASINA 
KONUYA - KOMŞUYA, ONA - BUNA... 
KÜLTÜR FONUYMUŞ GÜYA I 
BÜYÜMÜŞ, GELİŞMİŞ, SERPİLMİŞ 
KORUMA FONU, TELE-FONU, AŞK FONU... 
YERELMİŞ I GLOBALMİŞ I ELELEYMİŞ I 
FİNANSMANI KENDİ İÇİNDEYMİŞ!
KÇÜK DİLİNİZ DE NE, UÇUKLAR DUDAĞINIZ 
KAYNAĞINA ULAŞTIĞINIZ ZAMAN 
BÜYÜK DİLİNİZİ BİLE YUTARSINIZ I

22 ŞUBAT 1997

“KABAHAT SEÇİM KANUNUNDA 
VE LİDERLİK SULTASINDA”

Yöneticilerin, politikacıların, 
işdünyasının ve halkın ortak bir şikayeti 
var.

Herkes “seçim kanunundan” ve "II 
derler sultasından” şikayet ediyor.

Peki herkes şikayet ettiği halde, niçin 
bu sorun çözülemiyor.

Gelişmiş ülkelerde üç veya dört siyasi 
parti varken, niçin bizdekiler yirminin 
üzerinde.

-Muhafazakar, liberal ve sol partilerin 
dışında başka bir politik ve ekonomik 
görüş var mı?

-Siyasal yelpazede iki merkez sağ ve 
iki merkez sol görüşü benimseyen, 
başka ülke var mı?

-Genel baş kanlarına küserek, parti 
kuranların sayısı 10 adede yaklaşan, 
başka demokrasiler var mı?

-Kin ve kırgınlıklara dayalı olarak, 
parti adedinin artması demokrasinin 
güzelliği midir?

-Yoksa, giderek bölündüğümüzü, bu 
tür fiyakalı benzetmelerle gizlemeye mi 
çalışıyoruz.

Bütün bunları, seçim kanununu 
değiştirerek önleyebiliriz.

Mesela;
1- Bir genel seçimde, % 5 in altında 

oy alan,
2- Veya mecliste grup kuramayan,
3- İl ve ilçe teşkilatlarını tamamlaya

mayan,
4- Belli bir üye sayısına sahip ola

mayan.
Siyasi partiler, bir sonraki seçimden 

men edilebilir.
Şimdi gelelim milletvekillerine;
1- Dönem içinde başka partiye trans

fer olan milletvekilinin milletvekilliği 
düşürülebilir.

2- Dönerin içinde, partisinden istifa 
eden milletvekilinin maaş ve ödenekleri 
kesilebilir.

Lider saltanatı için de, birkaç şey 
söyleyelim.

1- Genel başkanlar ard arda ancak 
iki kez seçilmelidir.

Bir bekleme döneminden sonra, 
kendine güvenenler tekrar adaya ola
bilir. Bu şekilde yeni insanlara, yeni fikir
lere ve yeni yüzlere şans verilmiş olur.

2- Genel Başkanlık için bir “yaş sınırı” 
konulmalıdır.

Genel Başkanlığı, ömür boyu bir hak 
olarak görenler var.

Artık enerjisini ve gücünü tüketen, 
konuşmak için kürsüye güçlükle gelenler 
var.

Birde, her ne şekilde olursa olsun, par
tilerin birleşmeleri önlenmelidir.

Bu birleşmeler, bir şirketleşme ve 
menfaat birliği izlenimi veriyor.

Tüm kabahati politikacılarda bulma 
yalım, halk olarak vatandaşlık ve dene
tim görevimizi yapalım.

Böyle bir düzenleme, belki ülkeye üç- 
beş sene daha kaybettirebilir.

Ama,. İlerisi için daha iyi olur, diye 
düşünüyorum.

“HAZIRLIK0
Temel Ankara da bir fakül 

tede okumaktadır.
Dersleri kötüye gitmekte

dir.
Sonunda, sınıfta kala

cağını anlayınca, hemen 
annesine bir telgraf döşenir.

Sınıfta kalacağum, 
babamu hazırlayasun!"

Ertesi gün annesinden 
şöyle bir telgraf alır.

-"Buban zaten hazirdu, 
sen kedinu hazurldyasun!"

Dersler gibi, ülkemizde işler 
de pek iyi gitmiyor.

Politik kanattan, askeri

BURSASPOR YÖNETİMİNE 
ÖNERİLER

İyi yönetim ve kaliteli transferler 
futbol takımını başarıya götürür.
Tafei.. Takımın gerçekçi bir hedefi 
olmalıdır.
Hedefi belirlerken, çıtayı en uygun 
yere koymak gerekir.
Yıllardır, dördüncülük ve sekizinci- 
lik arasında gidip gelen bir takı
ma, bir-iki galibiyet sonrası Avrupa 
Kupası hedefi gösterilirse, takım 
bu ağır görevi kaldıramayabilir. 
Aniden panik başlar ve peşinden 
yenilgiler gelir.
Genç ve tecrübesiz kadroları, 
sürekli olarak Avrupa Kupası stresi 
altında bırakmamak gerekir.
Bu tip takımların yönetimi ve fut
bolcuları sadece önlerindeki ilk

OCAK 95

kanattan ve
Cumhurbaşkanlığı 
Kanadından sık sık uyarılar 
veriliyor.

Bu uyarılar dikkate alın
madığı taktirde, hükümette 
sınıfta kalabilir.

yapacakları, maçı 
melidirler.
Zaten her maç alınırsa, 
kendiliğinden gelir. 
Bursaspor, birkaç yıldır

düş ün-

mutlu son

cesaretsiz

Sözlü * Yorum

Ne adamlar gördüm, 
Sırtında elbise yok. 
Ne elbiseler gördüm, 
İçinde adam yok.

“MEVLANA

ve isabetsiz bir transfer politikası 
yaşıyor.
Taraftarın ve medyanın baskısı/ işi 
daha da çıkmaza sokuyor.
Binbir güçlükle yapılan transferler 
yeterli bulunmayınca, tüm Bursa 
kamuoyu yönetime yükleniyor.
Bursaspor takımının, iyi bir futbol 
geçmişi olan, sahada takımı 
yönetecek, hakemle ilişkileri 
düzenleyecek, bir “ağabey fut
bolcuya” ihtiyacı var.
Ayrıca, takımın Avrupa

lebilir.

apı araçlfl» 

jesiile en(£

ADAM GİBİ

saat lö.ÖO'o

iınmaz.

997

îttin AVCI 

askanı

ERKEKSEN ERKEK GİBİ
KADINSAN KADIN GİBİ
ADAM GİBİ I ADAM GİBİ I
DOLAYSIZ GEL
YÜZ YÜZE, GÖZ GÖZE...
ÖZÜ DE SÖZ DE GEVELEME I

13 - 14 ŞUBAT 1997

Bir tarafta, fakir fukara insan
lar kol geziyor.

Diğer yanda, bolluk içinde 
yüzen ama, ülkedeki fakir 
fukaraya çare bulamayan, 
elbiseli adamlar! Lüks yaşam 
sürüyor.

Adam olmak iş değl. Adam 
gibi adam olmak mesele.

KURBAĞAYI ALTIN KAFESE 
KOYMUŞLAR.

“BENİ VIRAKIN VIRAKIN” 
DEMİŞ.

Kupalarına, katı Inpa lan arzu ediliy
orsa, (takviye amacıyla) yeni 
yetenekli futbolcular için, geniş 
çapta bir araştırn^bya girilmesi 
gerekmektedir.
Kocaelispor, Trabzonspordan 
Soner'i ve Gençlerblrllğlnden 
Möshe’yi nasıl transfer etti İse, 
Bursaspor da aynı yolları den
emeli ve aynı performansı göster
melidir.
Bu sene kendilerini yeteri kadar 
gösteremeyen, yıldız futbolcular 
takibe alınmalıdır.
Bu seneyi buruk geçiren yıldız fut
bolcular, transfer oldukları 
Anadolu takımlarında, “patlama” 
yaşıyabillrler.
Beşiktaşlı K. Orhan, Trabzonsporlu 
Haşan ve Ünal, Fenerbahçeli Tank 
ve belki yaşı ilerleyen Şlfo 
Mehmet.
Tek tek takibe alınmalıdır.
E.. Kupayı düşünenler, kolları 
sıvamahdır.

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

110
155
156 
5131055 
5131879
5131206

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

5131051
5131052
5131053
5132954
5131028

ULAŞIM
Uludağ Turizm 
.Aydın Turizm

5131212
5132077

Hastaneler
Devlet Has.
SSK Hastanesi
Mer. Sağ. Ocağı

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi

5139200
5132329
5131068

TAKSİLER

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

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

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

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 513 12 95
Özgaz 5141700
Tekgaz 513 1637
Ocakgaz 513 1637
Ergâz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Likit gaz- 514 28 41
Yeni Llkitgaz '513 65 00
Alevgaz 513 40 95

LÖSEMİDE YENİ 
BİR UMUT

Gemi Saatleri
Yalova -Sirkeci (İşgünleri) 

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

Deniz Otobüsü
Yalova -Kabataş (İşgünleri)

Gemlik'te 
sinema günleri:

513182'07.20-09.45-12.40-15.00-17.15-19.30
513246?Tatll Günleri 10.20-13.30-16.15-19.00

Yalova -Kartal (iş günleri)
5132324 07.30-09.10-10.45

13.00-14.30-16.00-17.30-19.00-20.30

AİLE SİNEMASI
Bu hafta :

“ BABAM SÖZ VERDİ

Tel: 513 13 29

Geliştirilen yeni bir yön
temle lösemi tedavisinde 
büyük ilerleme sağla 
nabilecek.

Yüksek dozda bir 
kemoteraplye başla
madan önce, kan kanseri 
olan hastalarda tedavi son
rası nakil için çekirdek alınır 
ve dondurulur. Yeterince 
çekirdek hücrenin İzole 
edilmesini sağlamak İçin 
bugüne dek yapılan tedavi 
yöntemlerinde dokuz İla 
onbeş litre kan gerekliydi. 
Yeni yöntemle, ileride 
yapılacak nakil için gerekil 
öncü hücrelerin üretimi yal
nızca 50 İla 10 mililtre kan 
yeterli oluyor.

On hasta üzerinde klinik 
araştırmalarda tüpte 
üretilen öncü hücrelerin, 
yüksek dozda bir kempter- 
apiden sonra İnsanlara 
başarıyla nakledildiği 
görüldü. Laboratuvardâ on 
ik gün içersinde 50 katına 
çıkan çekirdek hücrelerin 
bu sayısı nakil için yetlrll 
oluyor. Hastaya nakledilen 
bu hücrelerin, tıpkı 
alışılagelmiş yöntemlerle 
üretilen öncü hücreler gibi, 
hastanın kan durumunu 
kısa süre İçersinde 
iyileştirdiği görülmüştür.



ANADOLU SİGORTA A.Ş.

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

başvurmanız yeterli

CEfliŞ* lİLCı/E rîYA TL filıZ îÇıfl 
TgLBFOflUnUZ YETERLİ

NUMAN SİGORTA LTD. ŞTİ. 
J^utnan Dursun

TAM YETKİLİ ACENTA

H(HMİW$4 WAX.; 514 H 48Çarşt Meydanı Akıt İş Merkezi 
■ Iİ1 ■ | Kat: 15 No i 4 GEMLİK

Düşün, nişan ve özel 
günleriniz 

için rezervasyonlarımız 
devam ediyor

Aileniz için güvenli ve kaliteli bir ortam. 
Memnun kalacaksınız.

TeJfs 51310 71

"Salı SöykşiCcri”
’ Kadri Gülerin

>:f' r > hi&Hadı ğ ı
‘ programın bu haftaki konuğu 

İlçemizin en eski garsonu, lokantacısı

RECEP YÜZÜCÜGİL
' gUn; SaM;l 8-öoMe'" 4
/ Mutlaka dinleyin.^ >

Ger

Gemlik KÖRFEZ FM

88.0
BURSA 2000 - OLAY VE HABER 

gazetelerine vereceğiniz her türlü 
İLAN VE REKLAMLAR için bizi arayın I

I Ge 
fendil 

h 

Cand 
yoğu 
İncüı 
pcret 
ferin 
[Cc 
nmc

BİR TELEFONUNUZ YETERLİ

köîtFc^ı 'RckLAm
Gazhane Cadde Beceren Apt. Altı x .

•No : 5İ /Â GE’MLİK (Akfhanla'r Ticaret Ticarât arkası)
Tel : (0.224) 513 17 97 Fax : (0.224) 513 35 95

KOR? EZ OJSE^l
Matbaacılık-Yayıncılık- Reklamcılık ve Tanıtım Hizmetleri

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

"Zengin çeşitlerimizi ve farkımızı görün"

:,C.
Beli 

j Başkan 
I ;-:ec
İRS( 
I 155
I
Ipsan 
■ ttsofl 
■ .Ava 
llorevo

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

Serbest Meslek Makbuzu-Kartviziit-EI İlanı-
'■ KÖRFEZ OFSET VE GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ BİR KADRTGULER KURULUŞUDUR^ .

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

Tel : 513 17 97 Fax : 51335 95 J
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İCORFEZ OFSET

HAFTALIK SİYASİ OAZITB

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

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

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

Genel - İş Sendikası Bursa Şube Başkanı “muhatap bulamıyoruz”

Belediye de toplu 
sözleşme gerginliği

i Gemlik Belediyesi ile DISK'e bağlı Genel-lş 
Sendikası arasında 1 Ocak 1997 tarihinde başlayan 
.toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı.
t Genel - iş Sendikası Bursa Şube Başkanı Süreyya 
Candaş, Belediye Başkanı Nurettin Avcı'nın işlerinin 
yoğunluğunu ileri sürerek görüşme yetkisini 
Encümene bırakması , encümen üyelerinin ise 
[ücretler ve izinler konusunda karar verememesi 
Ezerine görüşmelerin tıkandığını söyledi.
‘ Candaş, görüşmelerin yasal olarak iki ay içinde 
tamamlanması gerektiğini ancak muhatap bula
madıklarını söyledi.

Gerekirse işi yavaşlatacaklarını söyeyen Genel-lş 
Bursa Şube Başkanı Süreyya Candaş, cuma günü 
işçilerle yaptıkları toplantıdan sora topluca 
Belediye'ye gittiler. Ancak, yine kendileriyle görüşecek 
kimseyi bulamadılar.

Süreyya Candaş, 90 maddelik toplu sözleşme 
görüşmelerinde 45 maddede anlaşma sağlandığını, 
diğer maddelere geçilemediğini belirtti.

Belediye işçileri belediye yetkililerini sorumsuzlukla 
suçlayıp "bizi greve zorluyorlar" dediler.

Haberi sayfa 3 'te

DYP,ANAP Kadın Komisyonları ve Sroptimişt Kulübü özel toplantılar yapti-

Dünya Kadınlar Günü 
İlçemizde de kutlandı

8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü, ilçemizde de düzen
lenen etkinliklerle kutlandı.

8 Mart Cumartesi günü 
DYP,CHP, DSP, ANAP Kadın 
Komisyonları, Soröptimist 
Kulübü üyeleri ve 
Yardımsevenler Derneği 
üyeleri saat 11 ,oo de 
Atatürk Anıtı önünde topla
narak saygı duruşunda 
bulundular.

Öte yandan DYP'li 
kadınlar Milton Aile 
Gazinosunda, ANAP'lı 
kadınlar, ve Soroptimist 
Kulübü üyeleri Tibel Otel'de 
toplanarak günlerini konuş
malar ve eğencelerle kut
ladılar.

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Yönetin^ Kurulu 
üyesi Yüksel Uğur, Atatürk 
Anıtı önünde yaptığı konuş
mada yıllardır ezilip hor

lanan tüm kadınların, bu 
ayrıcalığı ve baskıya karşı el 
ele verdikleri, geçmişler ile 
hesaplaşan ve gelecek 
hedeflere ulaşmak İçin 
planlar yapılan bir 
mücadele günü olduğunu 
hatırlattı.

Uğür sözlerine şöyle 
devam etti: “Kadının kurtu-, 
luşu, onun bedenine, 
emeğine ve geleceğine biz
zat kendisinin.sahip çıkması 
demek değil mi? Bunun 
gerçekleşmesinde aramız
daki farklılıkları ne olursa 
olsun ortak sorunlarımıza 
kadının kişi olarak insan 
olarak onurunu ön plana 
çıkarmada birleşeceğiz. Bu 
nedenle tüm dünya kadın
larının bu gününü kutlar 
önlerindeki zorlu
mücadelede başarılı 
olmasını dilerim.”

Gemlik Rotary Kulübün haftalık toplantısında söz alan eski Belediye Başkanı Nezih Dimili büyükşehre katılım konunda konuştu 

“Çözüm Gemlik Belediyeler Birliğinde”
i Gemlik Rotary Kulübünün haftalık 
(toplantısına konuk olarak katılan eski 
Belediye Başkanı Nezih Dimili, Gemlik'in 
Bursa Büyükşehir kapsamına alın
masının bağımsızlığını elinden gitmesi 
[anlamına geleceğini, çözümün 
Marmara ve Belediyeler Birliği ile Gemlik,

Umurbey, Küçük Kumla ve Kurşunlu 
belediyelerinin kuracağı bir birlikle daha 
olumlu çözüleceğini söyledi.

Dinriili, büyükşehire katılmakla serbest 
meslek sahipleri ve esnafın vergilerinin 
haksız yere artacağını söyledi.

Haberi Sayfa 3'te

HAFTAYA BAKIŞ

O Kadri GÜLER

Sah Söyleşileri
Uç haftadır her salı ilçemizin ilk yerel radyosu olan Körfez 

FM’de “Salı Söyleşileri” adında bir program yönetiyorum.
Belediye Başkanı Nurettin Avcı, Turizm ve Tanıtma Derneği 

Başkanı Hakan Doğu, geçtiğimiz hafta ise Tibel Otel işletmecisi 
Recep Yüzücügil ile söyleştik.

Başkan Avcı, göreve gelişinin üçüncü yılını geride bırakacağı 
[ bu ay sonu nedeniyle çalışmaları hakkında bilgiler aldık.

1997 yılında hedeflerinin neler olduğunu öğrendik.
Gemlik için beklenen doğalgaz projesinin hangi aşamada 

j olduğu, büyükşehre giriş konusundaki düşüncelerini ve de seçimler 
olursa milletvekilliği için başvurmayı düşünüyor musunuz ? şeklin- 

i deki sorumuza yanıtlar aldık.
Avcı, belediye başkanlığının, milletvekilliğinden daha aktif bir 

görev olduğunu, bu aşamada böyle bir düşüncesinin bulun
madığını söyledi.

Önüm kesilir düşüncesinde olanlara duyurulur.
Ne de olsa Gemlik'te “ANAP demek, Nurettin Avcı demek “ 

. olduğunu unutmayalım.
Hakan Doğu, Gemlik’te pek tanınmayan ama son zamanlarda - 

; Büyükşehre bağlanma konusunda Ticaret Odasında yapılan Panel 
de adını sıkça duyuran bir Gemlik aşığı. Genç kuşağın duyarlı 
Gemliklisi.

Hakan Doğu ile Gemlik'i söyleştik.
Söyleşide, ülkenin neresinden gelirsek gelelim, Gemlik’te 

yaşayan Artvinlilisi, Tuncelilisi, Muştulusu, Inegöllüsü, 
Erzurumlulusu, Giresunlulusu geldiklerin yerin kimliğini bir kenarıya 

[ koyarak, yaşadığı kentin sorunlarına , yani Gemlik’in sorunlarına 
sahip çıkması gerektiği ve “Ben Gemlikliyim” diyebiilmenin bilinci
ni taşıması gerektiğini vurguladık.

Recep Yüzücügil ile çok gerilere gittik.
1938’de Gemlik”e geliş. 1938'in Gemlik’i ile bugünkü arasında 

| gittik geldik söyleşide.

I
 Tibel Oteî'in yapıldığı 1964 yılındaki sosyal yaşamın hareketli 
| ligi, Gemlik’in restaurant turizminde gerilerde kalışı, Mudanya’nın 
I bizi sollamasının nedenlerini dinledik Yüzücügil'den.

“Salı Söyleşileri”nin bu akşamki konuğu İl Genel Meclis 
I üyemiz Sayın Haşan Başaran.

Başaran’dan üç yıllık hizmetlerin gelişimini dinliyeceğiz. 
| Sîzlerde bize konuk olabilir, telefonlarla söyleşimizi katılabilirsiniz.

14 Mart 
Tabipler 
günü S 
kutlanacak

14 Mart Tabipler Günü 
ilçemizde de çeşitli etkinlik
lerle kutlanacak.

Gemlik Sağlıkçılar 
Derneği. Başkanı Dahiliye 
Mütehassısı Doktor Cahit 
Yorulmaz sağlık personeli 
hin Cuma akşamı 
Orhangazi Rahmi Baba 
Restaurantta bir araya ge 
le.rek günlerim geleneksel 
olarak kutlayacaklarım 
söyledi.

Haberi Sayfa 3’te

Sürekli 
Aydınlık için 
1 dakika 
karanlık 
eylemi son 
olarak yapıldı

“Sürekli Aydınlık İçin Bir 
Dakika Karanlık” eylemi 
sona erdi.
Şubat ayında yurt çapında 
vatandaştan vatandaşa slo - 
ganıyla başlatılan eylem 
ilçemizde de 28 Şubat günü 
sona erdirildi. Aradan geçen 
9 günden sonra Emin 
Dalkıran Kordonunda 
toplanan eylemciler son kez 
'mumlarını söndürerek eylemi 

■ sona erdirdiler.

Ahmet 
Coşkun ve 
Hüseyin 
Bayrı’yı 
kaybettik

İlçemizin eski 
esnaflarından ANAP eski 
ilçe başkanı ve il genel 
meclisi üyesi Esat 
Coşkün'un babası Ahmet 
Coşkun geçtiğimiz hafta 
cuma gecesi yaşamını 
yitirdi. Coşkun Kumla da 
toprağa verildi.

Öte yandan Demokrat 
Parti Bursa Milletvekili 
Umurbeyli Hüseyin Bayrı 
da tedavi gördüğü 
Uludağ Üniversitesi Tıp 
Fakültesinde dün gece 
vefat etti. Bayrı bugün 
Ulucami de kılınacak öğle 
namazından sonra 
Umurbey de toprağa ve 
rilecek.

Haberi Sayfa 3’te

Atatürkçü 
Düşünce 
Derneği’nden 
Çanakkale gezisi

Çanakkale Zaferi'nin 59. 
yıldönümü nedeniyle 
Atatürkçü Düşünce 
Derneğinin Gemlik şubesi 
Çanakkale Gezisi düzenle
di.

Atatürkçü Düşünce 
Derneğinden yapılan açık
lamada 18 Mart Salı günü 
bir günlüğüne Çanak
kale'ye yapılacak gezide 
Çanakkale Zaferi kutla
malarının izleneceği, ayrıca 
Çanakkale Şehitler Anıtının 
gezileceği belirtildi.

Geziye katılmak isteyen
lerin 15 Mart 1997 tarihine 
kadar derneğe başvur
maları istendi.

Sanayi Sitesinde kurulan istasyon otolara dolum yapıyor

LPG benzine alternatif oldu
Gemlik Küçük Sanayi 

Sitesinde bir süre önce 
hizmete giren Önder Oto 
Gaz halk- arasında 
tüpgaz olarak bilinen LPG 
ile otolara dolum yapı 
yor.'

Benzine alternatif 
olarak otolarda motora 
eklenen bazı parçalarla 
benzinden LPG'ye 
dönüşüm yapan Önder 
Oto Gaz firması yakıttan 
yüzde 50 tasarruf sağ
landığını iddia ediyor.

Şirket ilgilileri Gemlik te 
taksi ve yüze yakın özel 
otonun LPG gazı kul
landığını belirterek “Bu 
yakıta benzinden 
dönüşüm için yaklaşık 90 
milyon liralık bir mas
raftan sonra benzinden 
yüzde 50 ucuz olan likit 
dökme gaz deposu 
monte edilerek
sürücülere büyük 
ekonomik kazanç sağlı 
yoruz. Bu dönüşümü 
yapmak isteyenlere 
trafikle ilgili tüm projeleri 
kendimiz hazırlıyoruz ve 

“MECLİS BAŞKOMUTANDIR.” 

PEKİ.. BU DEYEN?

NİŞANGAHSIZ ATANDIR?

SALLA...

SALLAYABİLDİGİNCE...

gereken kolaylığı gös
teriyoruz.

Gemlik Küçük Sanayi 
Sitesinin girişine koy
duğumuz istasyonla araç 
sahiplerine de hizmet 
veriyoruz., Ayrıca 
evlerinde kalorifer yakıtı 
olarak LPG kullananlara 
standartlara uygun tank 
lorla evlere kadar ge 
lerek pompa kullanma 
suretiyle dökme gaz 
veriyoruz.” dedi.

Önder Oto Gaz yet 
kilileri LPG gazının hiçbir 
tehlikeli / yönünün 
olmadığı, yakıt olarak 
araçların fabrika çıkışı 
benzin yakıtına göre 
ayarlı olması nedeniyle 
Türkiye'mizde LPG gazı 
kullananların sayısının az 
olduğu ancak bu gazın 
diğer yakıtlardan daha 
ekonomik olması, 
nedeniyle araçlarında 
değişim yaptıranların 
sayısının gün geçtikçe 
arttığını, kullananların ise 
sonuçtan oldukça mem
nun olduklarını söylediler.

İnan



11 Mart 1997 Salı Körfez Sayfa: f

Sivrisinek ve davul zurna
"Salyangoz harekatı" başarısızlık - 

la sonuçlandı. Erbakan, muhalefet 
partilerinin yarış pisti üzerine dizdiği 
"kesici engeller"! aşamadı, boyun 
eğmek zorunda kaldı...

Ama acaba gerçekten öyle mİ?
Yoksa Başbakan, RP tabanında 

prestijini daha da artırmak veya hiç 
değişe aşındırmamak İçin mİ beş 
gün süreyle direnir göründü?

Yani "takıyye" mİ yaptı?
Şimdiden sonra gerek Erbakan, 

gerekse bakanları veya parti'yöneti
cileriyle sivri dilli milletvekilleri 
(örneğin “kardinal" sendromlu 
Mekke yeminclsl Şevki Yılmaz'la 
Pilot Binbaşı Hüseyin Ceylan), rejime 
yönelik saldırgan tavırlarını bir yana 
bırakıp uslu uslu ülke sorunlarıyla 
ilgilenecekler mİ?

ANAP, DYP, DSP ve CHP gru
plarının ortaklaşa TBMM'ye sunduk
ları "sekiz yıllık temel eğitim" yasası
na karşı -yani İmam hatiplerin 'orta 
kısımları'nın kaldırılmasına karşı- 
direnişlerini sürdürecekler mi, 
sürdürmeyecekler mi?

Asıl meraklı beklediğim, bugün
den sonra Tansu Çiller'inne 
yapacağ. İlk bakışta Çiller'in, koa 
lisyon ortağına karşı “üstün" konuma 
geldiği kanısına kapılıyor insan. Ama 
galiba pek de öyle değil. Gerçi 
Çiller TOFAŞ, TEDAŞ, mal varlığı tartış
maları sırasında uslu çocuk rolü 
oynadığı Erbakan ve RP'ye karşı, 
koalisyonu sürdürebilme şansını 
elinde tutan kişi gibi görünüyor şu 
evrede.

Sanki Erbakan koalisyon içi ege
menliği! yitirmiş, Çiller dizginleri ele 
almış izlenimi veriyor!

Gerçekten öyle mi?
Acaba bu hükümetin Erbakan'ıri 

biçtiği "mllad"a uygun -yani 2000 
yılına dek- yaşama şansı var mı?..

* * *
Sanayi Bakanı Erez, “Artık ne 

yaparsak, yapalım, hangi icraatı 
sergilersek sergileyelim, 
kamuoyunu tatmin etmek güç ola
cak" diyormuş. .

Doğrul
Önce şu olguyu saptamak 

gerekiyor: DYP'nln kimi etkili isimleri, 
'iktidarı bırakma'nın kaçınılmazlığnı 
görüyor, ona göre çıkış yolları arıyor.

Evet, “MGK bildirisi” ve yirmi 
'maddelik ”kararlar"ın ardından, 

REFAHYOL'un artık İflah olmayacağı 
tartışılıyor DYP içinde. Beş gün önce 
22 milletvekilinin toplandığı, en azın
dan üç bakanın (Aktuna, Erez ve 
Erkan) DYP'nln hükümetten ayrılma 
“erdem”inl göstermesi kaçınılmaz 
bulduğu anlaşılıyor.

Ne var ki Çiller direnişini 
sürdürmekte, yeni bir avantaj 
yakalayıncaya değin sürdüreceğe 
de benziyor. Perşembe günkü 
Mllllyet'le Güneri Clvaoğlu'nun
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köşesinde yer verilen, Tansu Çlller'e 
gönderilmiş "bilgi notu"nda yazılı 
olanlar son derece düşündürücü.
Deniliyor ki bu notta:

"20 milletvekili bu akşam bir 
araya geliyorlarmış (Yalım Erez, 
İlhan Aküzüm vb.) Muş Milletvekili 
Erkan Kemaloğlu’nu da çağırmışlar 
(Erkan Bey Özer Bey'e İletmiş, o 
katılmayacak). Aküzüm’ü tanıyan 
birisi devreye girsin."

Notta adı geçen bu.Özer Bey 
kim?

Kim olacak, Tansu Çillerin eşil
Yani medyada ve dolayısıyla 

kamuoyunda uluorta eleştirilen, 
hatta “çete"yle ilişkili olduğu bile 
iddia edilen, hayli yapranmış bir 
"sorumsuz" kişi, sadece 
Başbakan'ın "koca"sı!..

Kendi partisi içindeki gelişmeleri 
kocasının Hünerli manevralarıyla 
denetim altında tutmaya çalışan 
DYP Lideri'nin, Erbakan gibi “feleğin 
çemberinden geçmiş” \ bir 
siyasetçiye egemen olması mümkün 
mü?

Olacak şey değili..
Kaldı ki Erbakan, tıpkı “siyasi 

kulis” yapmak için kapılarını çaldığı 
liderlerle görüşmelerinin ardıldan 
söylediği gibi, MGK'yle de 
“uyum”dan söz etmiş...

Ve Genelkurmay Genel 
Sekreteri'nden "şamar” gibi bir yanıt 
gelmişti.

Yani bu işin çivisi çıkrhış durum
da, şirazesi atmış. Anayasa-'no 
118'inçi maddesiyle işlev üstlenmiş' 
bir "siyasal kurum"ojan MGK. 
Refah'la köprüleri atmış. Bunu 
deklare etmekte sakınca görmüyor.

Sanırım DYP'II bakan ve mil
letvekillerine düşen,, bir an önce 
koalisyonun sorumluluğundan kur
tulup -çünkü artık hep 'günah 
hanesi'ne not düşülecek-, merkez 
sağdaki dağnıklığa son vermek, için 
çaba göstermek olmalk .■

Özetle "merkez sağ"de, "merkez 
sol"da bir kesini virajda; Ya denge 
sağlanacak, ya rejim.raydan zıka- 
cak...

* * *.
Çetin Alfan usta, Perşembe 

günkü “Şeytanın Gör Dediği"ni şöyle 
bitirmiş:

"Türkiye’de enflasyon yüzde 85 
düzeylerinde gidiyor...

En tartışılan konulardan biri de 
‘İran teokraslsl’ne imrenmenin 
demokratik bir hak sayılıp sayilma 
yacağı...

Necmettin Bey hükümetinin 
durumu İse belirsiz...

Türklerln canı kendi akıllarını 
yemek istediği zaman bunu neyle 
yerler bilirsiniz:

Peynir ekmekle...”
Anlpyana sivrisinek saz, anla

mayana davul zurna az...

KAYIP
Gemlik Nüfus 

Müdürlüğünden 
almış olduğum 

kimliğimi kaybettim.
Hükümsüzdür.

İbrahim SARICA 

Gemllk'ln üçte birinin Yalova'ya 
verilmesine ses çıkarmayan 
Gemlik sivil toplum ve meslek 
örgütleri, büyükşehlre girme 
konusunda ayağa kalktılar. .i

Geçenlerde Ticaret Odaşı'nın 
düzenlediği panelden sonra bir 
kısım kahve, meyhane ve büro 
sohbetlerinin konusu hep büyüşe- 
Jılrdl.

Geçtiğimiz hafta perşembe 
günü olağan, toplantılarını yapan 
Rotary Kulübü de büyükşehir soru
cunu tartıştı.

Gazetemizin yazı İşleri müdürü 
ve başyazarı -aynı zamanda 
Rotary Kulübü üyesi- Kadri Güler 
tartışmaları izledi.

Geçen hafta Ticaret Odası pa 
netinin konuşmacılarından ve 
görüşlerinden bahsedeceğimi 
.yazmıştım. Olumlu ve olumsuz 
boyutlarıyla sçrunu ortaya koy
maya çalışan Hakan Doğu'nun 

-görüşlerini kısaltarak ama, yorum
suz aktarıyorum.

“Öncelikle bağlanmanın olumlu 
olabilecek etkilerinden bahset
mek istiyorum.

Birinci olarak; Gemlik 
Körfezi’nde yaşanan deniz kirliliği 
ile mücadele konusudur.

Körfeze kıyısı olan yerleşim bi 
rimlerinin alt yapılarının tamam
lanması, sanayi atıklarının arıtıldık
tan sonra denize verilmesi, bilinçli 
balık katliamının önlenmesi ve 
limanlara gelen gemilerin sintine 
sularının denizimize boşaltılma- 
masının sağlanmasıdır. Bu prob
lemlerin çoğu Büyükşehir 
Belediyesi çatısı altında İzmit 
Körfezi örneğinde görülebileceği 
gibi büyük bir master plan ve dış 
finansman ile çözülebilir.

İkinci olumlu noktaya gelince; 
Bursa bugün Türkiye’nin en önemli 
ekonomik merkezlerinden biridir. 
Önümüzdeki yıllarda bu potan
siyel iyi değerlendirilirse doğal 
güzellikleri, tarihi, sanayisi, nüfusu, 
uluslararası hava ve deniz bağlan
tıları ile Bursa uluslararası çapta bir 
metropol olabilecektir. İdari 
anlamda böyle bir metropolün 
parçası olmak Gemlik için çok 
olumlu bir sonuçtur.

Üçüncü nokta ise; bu değişiklik 
kapsamında bağlanmak istenen, 
mali imkansızlıklar nedeniyle ve 
rimsiz ve yetersiz çalışan 
belediyeler büyükşehir 
belediyesinin sağlayacağı imkan
lar ile çok daha iyi hizmet verme 
olanağına kavuşacaklardır.

Şimdi de gelelim olumsuz 
görülen yönlere;

Birinci önemli konu; Büyükşehir 
Belediye Sistemidir. Bugün için bu 
sistem Türkiye’de problemleri olan 
bir sistemdir. Bu problemin en 
büyük nedeni de ilçe belediyeleri 
ile büyükşehir belediyeleri arasın
daki yetki paylaşımıdır. Bu yetki 
paylaşımı sorunu farklı partilerden 
belediye baş kanları olduğunda 
İstanbul ve Ankara belediye
lerinde olduğu gibi büyük kavga 
ve uyuşmazlıklara yol açmaktadır. 
Böyle bir durumda bundan en 
büyük zararı Gemlik ve Gemlik 
halkı görecektir.

İkinci olarak olumsuz 
gördüğümüz nokta ise; Bursa 
Gemlik arası mesafedir. Ben şah
sen Osmangazi’nln nerede 
başladığını nerede bittiğini, 
Yıldırım ilçesinin sınırlarının neresi 
olduğunu bilmiyorum. Eminim bir

çok BursalI da bilmemektedir. Esas 
itibari ile bu ilçeler Büyükşehir 
Belediyesi mantığında yaratılmış 
suni ilçelerdir ve aslında Bursa’nın 
ta kendisidirler. Ancak Gemlik en 
az 3000 yıllık tarihi olan ve 
Bursa’dan 30 km. uzakta kurulmuş 
bir şehirdir. Bugün kendine has 
ekonomisi, sanayisi ve kültürel 
kimliği ile apayrı bir şehirdir. 
Kendine has sorunları, avantajları 
vardır. Bursa’nın olanaklarından 
faydalanmak isteyen Gemlikliler 
30 km. yoldan sonra birkaç vasıta 
değiştirerek Bursa’ya varabilmek
tedirler. Büyükşehirde yaşamanın 
getirmiş olduğu avantajlar 
Gemlik’e gelemeyeceğine göre 
Gemlik ile Bursa’nın ayrı şehirler 
olduğu gerçeği hiçbir zaman 
değişmeyecektir ve bu her zaman 
Gemlik aleyhine kalan bir durum 
olarak kalacaktır.

Üçüncü olarak görülen problem 
imar yetkisi problemidir. Yeni 
düzenleme gerçekleşirse 
1/1000’lik planlar yine Gemlik’te 
yapılacaktır, ancak her türlü imar 
büyükşehir belediye meclisinde 
ve büyükşehir belediye başkanı 
tarafından onaylanacaktır. 
1/5000’lik planlar ise Büyükşehir 
belediyesi tarafından hazır
lanacaktır. Bilindiği gibi şehirlerin 
genişleme alanlarını da içeren bu 
planlar potansiyel bir sıkıntı 
nedenidir. İktidardan iktidara 
değişecek büyük toprak rantı 
hesaplarının yapılacağı zeytin ve 
diğer tarım arazilerine zarar verme 
tehlikesini içeren bu konuda, 
şayet birleşme gerçekleşirse, 
maalesef Gemliklilerin etkili olma 
imkanı bulunmamaktadır.

Dördüncü olarak olumsuzj 
görülen nokta ise; birleşmenin! 
getireceği bürokratik sorunlardır. 
Bilindiği gibi birleşme gerçekleştiği 
taktirde su, kanalizasyon, zabıta 
gibi hizmetler merkezi olarak 
Büyükşehir tarafından yürütüle
cektir. Gemlikli bu hizmetler ile 
ilgili problemi olunca birkaç vası
tayla Bursa’ya gidip bu problemi 
çözmek zorunda kalacaktır.

Beşincisi; Birleşmenin getireceği 
en somut zarar vergi konusudur. 
Örnek olarak geçinme endeksin
den vergi veren 1. sınıf esnafları ve 
tacirleri ele alalım; Bu gruba giren
ler yılda ortalama min. 180 milyon 
TL. vergi vermektedirler, birleşme
den sonra bu rakam 240 milyon TL 
civarına çıkacaktır. Bu esnaf 
büyükşehirli oldu diye cebinden 
yılda 60 milyondan fazla para 
çıkacaktır. Buna karşılık büyükşe- 
hirii oldu diye satışlarında bir 
artma olmayacaktır. Bu da 
Büyükşehir gelmeden külfetinin 
önden geleceğinin işaretidir.”

Evet, Hakan Doğu artı ve eksileli 
aktarmaya çalışmış.

Görülen o ki, Gemlikliler henüz 
büyükşehlre bağlanmaya ikntf 
değil.

Ya, neler kazanacağ konusun^ 
da ciddi sağlam bir proje ile- 
ortaya çıkmak gerekir, ya da bi& II 
siyasetçinin Bursa metropol oli
garşisine yağ çekmek içindi 
Gemliklileri ciddiye almadan, I 
kanun teklifi ve tasarısı vermesi lı 
olmaz..

Bu tartışma devam edecek! 
Projenizi gönderin yayınlayalım. I I

GEMLİK HEPİMİZİN... I
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Gemlik Belediyesi ile 1 
Ocak tarihinden geçerli 
olacak olan toplu sözleşme 
görüşmeleri İçin masaya 
oturan DİSK'e bağlı Genel 
İş sendikası arasında sonuç 
alınamıyor.

Genel-İş Sendikası Bursa 
Şube Başkanı Süreyya 
Candaş,Gemlik Beledi 
yesinde toplu sözleşme 
görüşmelerinde kendilerine 
muhatap bulamadıklarını 
söyledi.

208 belediye işçisi adına 
Gemlik Belediyesi ile toplu 
sözleşme görüşmelerini 1 
Ocak 1997 tarihinden bu 
yana sürdürdüklerini
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Gemlik Rotary Kulübün haftalık toplantısında söz alan eski Belediye Başkanı Nezih Dimili büyükşehre katılım konunda konuştu 

“Çözüm Gemlik Belediyeler Birliğinde”
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Gemlik Rotary
Kulübünün geçtiğmiz hafta 
yapılan toplantısına konuk 
olarak katılan eski Belediye 
Başkanı Nezih Dimili, 

'Gemlik'in Bursa Büyükşehir 
Belediyesi kapsamına alın
masını olumlu bulmadığnı, 
çözümün Gemlik ve çevre 
belediyelerinin "Gemlik 
Belediyeler Birliğini” kur
masından geçeceğini 
söyledi.

Geçtiğimiz hafta Tibell 
Otel de yapılan yemekli 
toplantıya söz alan eski 
Belediye başkanı Nezih 
Dimili, komisyonlardan 
geçip yasalaşması için par- 
lementoya giden Bursa 
Büyükşehir Belediyesi ile ilgili 
yasa önerisinin kamuoyun
da tartışılmadığnı, Gemlik 
Ticaret ve Sanayi Odasıın 
yaptığı toplanının geç 
kalmış olmasına karşın katkı 
sağladığını, lokomotifin ise 
Belediye Başkanı ve 
Belediye Meclisi olması 
gerektiğini söyledi.

Kendi belediye başkan
lığı döneminde iktidar 
tarafından belediye kay
naklarının kısıtlandığını, 
tasarruf tedbirleri ile de iş 
yapamaz duruma sokulmak 
istendiğini belirten Dimili, 

Tarih içinde Gemlik ve Havalisi

50 Yıl önceki CUMHURİYET GAZETESİNDEN
imkan bırakmadan-içinden fethe karar 
verdiği için, bu (Beşinci Kol) vasıtası ile 
bütün memleket müdafaasını içinden 
zeh i demişti."

Gizli harbin hazırlattığı bu (Beşinci 
Kol) faciasının kimse farkında değildi. 
O kadar ki, müteveffa Chamberlayn, 
Hitlerin Norveçe musallat olması üzer
ine, onun en büyük hatayı yaptığını 
söylemişti. Çünkü Mr. Chamberlayn, 
Nörveçin içerden fethedilmiş olduğu
nun farkında değildi. Norveç e dışar
dan yapılan yardımlar bu yüzden 
boşa gitti. Fakat bu tecavüz yüzünden 
beşeriyet büyük ders aldı, bütün mil
letler (Beşinci kol) adlı musibetten kur
tulmak için . tedbirler almaya 
başladılar. Ve manevi zehirli gazdan 
kendilerini kurtarmaya çalıştılar. (Ömer 
Rıza Doğrul)"

Harp haberlerinin yanısıra ihtikarın, 
yolsuzlukların yanısıra Türkiye'de 
yaşam eskisi gibi sürmekteydi. İstanbul 
da Beyoğlu sinemalarında "Lorel Hardi 
Kafeste", "Küçük Hanımın Bebeği" gibi 
filmler oynuyor, halk akın akın eğlence 
yerlerini dolduruyor, yeni danslar, yeni 
hafif müzik şarkıları, yeni kıyafetler, 
yeni yeni modalarla bir devirden bir 
başka devire kendiliğinden geçiliyor
du.

Haftaya “ Süleyman Marş ”

Dünyanın o zamanki genel durumu
na bir göz atmak gereği ile 
Cumhuriyet Gazetesinin bundan elli 
küsür yıl önceki haberlerinden bir iki 
başlık alıyorum :

“Londra bombardımanı. Hitler 
bütün İngiliz şehirlerini yıkmaya karar 
vermiş."

"1947 yılına girerken (Beşeriyet 
korkunç bir yıl yaşadı.)

"Zabıta dün Aksaray ve Kara 
Mustafa Paşa da iki fırını kapattı. 
Bundan başka onbir şoför ve beş 
esnaf muhtelif İhtikar suçlarından ceza 
gördüler."

"Geçen yıl hakikaten korkunç bir 
yıldı. Hür milletler esaret boyunduruğu
na girdi. Büyük bir millet ezici darbelere 
dayanamayarak teslim oldu."

"Harbin kurbanyları Norveç ve 
Danimarka idi. Ve bilhassa Norveç'ti. 
Geçen senenin Nisan ayında Alman 
Tecavüzü birdenbire bu iki millete 
musallat oldu. Danimarka, teslim 
olmaktan başka bir çare bulamadığı 
için Alman işgaline fazla mukavemet 
etmedi. Ama Norveç istilası facia idi. 
Hayatını sulh faaliyetlerine veren 
güzide Norveç milleti, aylardan beri bir 
suikast şebekesinin faaliyetlerine sahne 
idi. Suikast şebekesi (BEŞİNCİ KOL) 
dediğimiz hain bir kuvvet Almanya, 
Norveç i, hariçten yardım görmesine

belirten Genel İş Sendikası 
Bursa Şube Başkanı 
Süreyya Can daş, belediye 
başkanı Nurettin Avcı'nın 
İşlerinin yoğunluğu 
nedeniyle toplu sözleşme 
görüşmeleri yet kilerini 
encümen üyelerine 
devrettiğini, encümen 
üyelerinin ise ücret anlaş
maları konusunda tam 
yetkili olmadıklarını açıkla
yarak görüşmeleri 
ertelediklerini belirterek," Bu 
oyalama taktiği İle üç ay 
neredeyse geril erde kaldı. 
Encümen üyeleri izinler ve 
ücretler konusunda tarh 
yetkimiz yok diyerek bizi

Belediyelerin merkezi idare
den kurtulması gerektiğini 
söyledi.

Dimili, Büyükşehire katıl
manın ne getirip götüre- 
ceçpni anlatırken, yeniden 
bağmlı duruma gelineceği
ni belirterek, “yasa taslağı
na göre neden Orhangazi 
ve Engürücük ile Dürdane 
köyleri kapsam içinde 
değil. İnsanın içine şüpheler 
düşüyor.” şeklinde Konuştu ■

Birleşme sonucu 5 binlik 
imar planların Büyükşehir 
Meclisince hazırlanacağmı, 
burada iki üç üye ile se 
simizin duyurulamıyacağnı, 
Bursanın tıkanmış olan 
sanayi kesimine yeni alanlar 
açmak istediğini, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Erdem 
Saker'in blöf yaparak “ister 
girin ister girmeyin” dediğini 
belirten Dimili, “İşin acı tarafı 
Gemlik’ten bir milletvekili 
nin bulunmaması, karar 
aşamasında düzenlenen 
toplantıya bir Gemlikli par
lamenter Alton
Karapaşaoğlu katıldı.

Yasa böyle çıkarsa en 
çok sıkıntıyı esnaf ve 
sanatkar çekecek, Vergi 
açısından hayat standardı 
açısından kaybı olacak ve 
yok yere daha çok vergi 

oyalıyorlar. İşçinin sabrı 
kalmadı., blzf greve mi 
götürmeye çabalıyorlar. Bu 
tutumları devam ettiği 
takdirde işi yavaşlatma 
eylemi başlatacağız." dedi.

Cuma günü sendika 
yöneticileri 
ve belediye işçileri yaptık - 
lan toplantıdan sonra işçi 
lerle birlikte belediyeye ge 
lerek kendileriyle görüşme 
yapacak muhatap bula
madılar. iki ayda çözüm
lenmesi gereken
görüşmelerin sonuçsuz 
kalması ve tıkanması üze 
rine sendikacılar gerekirse 
greve gideriz diyorlar.

ödeyecek. Bu haksızlık. 
Aynı işi yapan, aynı 
kazancı elde eden esnaf 
Büyükşehre girdi diye ceza
landırılmış olacak “ dedi.

Gemlik'in sorunlarını 
Gemlik halkının daha iyi 
bildiğini -söyleyen Nezih 
Dimili Marmara Belediyeler 
Birliği He koördineli çalışma 
ve Gemlik, Umurbey, Küçük 
Kumla,Kurşunlu Beledive leıınin kendi- cırcılar m d : 
kuracakları bir birlik ile 
ilçenin sorunlarının daha iyi 
çözüme kavuşacağını 
söyledi.

Daha sonra söz alan 
Ticâret ve Sanayi Odası 
Başkanvekili Mimar Haşan 
Sözüneri, “Büyükşehre 
bağlanmakla, kendi 
hükümdarlığımızı terk edip 
Bursa’nın hükümranlığını 
kabul etmiş olacağız. 
Gemlikte yaşayan insan
ların ilçenin sorunlarına 
sahip çıkması gerekir. 
Gemlik içinden geçen İzmir 
İstanbul yolunun Büyükşehir 
ile ilgisi yoktur.

Bence büyükşehre 
gimek veya girmemek 
dışında Gemlik bu statüde 
mi kalmalı bu konuşulmalı." 
dedi.

DYP,ANAP Kadın Komisyonları ve 
Soropllmist Kulübü özel toplantılar yaptı

Dünya 
Kadınlar
Günü 
ilçemizde de 
kutlandı

8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü ilçemizde de 
düzenlenen ektinliklerle 
kutlandı.

8 Mart cumartesi günü 
Doğru Yol Partisi Kadın 
Komisyonu üyeleri Milton 
Restaurantta, ANAP 
Kadın Komisyonu üyeleri 
Tibel Otelde biraraya ge 
lerek dayanışma içinde 
olduklarını gösterdiler.

Gemlik Soroptimist 
Kulübü üyeleri de 
Cumartesi günü Tibel 
Otel'de “Çay” düzenledi 
ler. Burada yapılan konuş
malarda Dünya Kadınlar 
Günün kabul edilişi ve 
kadın haklarının söz etti 
ler. Kadın konülu şiirler 
okudular..

Daha sonra börek yi 
yerek ve çay içerek 
eğlendiler

14 Mart 
l^btîplerr 
günü - 
kutlanacak

1 Mart Türk Tabipler 
Günü, ilçemizde düzen
lenecek bir foplantt da 
kutlanacak, \ •

•" Gemlik .: Sağlıkçılar 
Derneği Başkanı Dahiliye 
Mütehassisi Dr, Câhiî. 
Yorulmaz,, "her yıl 14 Mart 
günü ilçemizde sağlık 
personeline hizmet 
verenler biraraya gelerek 
günümüzü kutluyor, birlik 
ye dayanışmanın güzel 
örneğini sergiliyoruz. Bu 
yılda 14 Mart cuma günü 
Orhangazi Rahmi Baba 
tesislerinde yemekli bıf 
gece düzenledik. Tıp 
camiasıyla hem 
günümüzü kutlayacağız, 
hem ide eğleneceğiz," 
dedi.

Sürekli 
Aydınlık için 
1 dakika 
karanlık 
eylemi son 
olarak yapıldı
Susurluk kazasından sonra 

ortaya çıkan devlet, siyaset 
mafya bağlantısının ka 
patılmaması için vatandaş
tan vatandaşa seslenerek 
başlatılan “Sürekli Aydınlık 
için 1 Dakika Karanlık” 
eylemi, dokuz günlük 
aradan sonra pazar günü 
akş'amı Emin Dalkıran 
Kordonunda yeniden son 
kez yapıldı.
Çetelerin ortaya çıkarılması 
ve yargılamaların hız
landırılmasını isteyen 
vatandaşlar, saat 21.oo 
de ellerindeki mumları ve 
çakmaklarını 
söndürdüler, sloganlar 
atarak sessizce 
dağıldılar.
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-------  Gonca YERLİYURT-------
Satı Kadın

1934 yılında bir akşamüstü 30 hanelik bir Orta 
Anadolu köyü olan Kazan'a, farlarını karanlığa dik
miş siyah bir otomobil girdi. Köylüler alışık olmadıkları 
bu hadiseyi merakla seyrederken, otomobilden inen 
beyler "merhaba" dediler, "Muhtar Safı Kadın 
nerede,"

Kazan Köyü'nün genç kadın muhtarı misafirlerinin 
yanına geldi. "Sefa gelmişsiniz, muhtar benim."

Gelenlerden biri onu tanıyordu. Bu Kazan 
Köyü'nün bağlı olduğu Halkavun Nahiyesi Müdürü 
idi. "Vali Nevzat Bey seni istiyor, Ankara'ya gide
ceğiz."

“Eh, gidelim bakalım."
Köylülerin içine bir korku düşmüştü; Şimdiye 

kadar, hele böyle gece yarısı köyden şehire kim 
senin çağrıldığını bilmiyorlardı. Herkes manalı manalı 
birbirine baktı. Kokkmayan sadece Satı Kadın'dı.

Satı Çırpan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giren 
ilk kadın milletvekili olmasının öyküsü işte böyle 
başlıyor, Neziha Araz'ın kaleminden.

Satı Kadın'ı Ankara yollarına düşüren ise onun 
yürekli bir Anadolu kadını olduğunu gören Mustafa 
Kemal den başkası değil.

Varlıklı bir ailenin evladı olan Satı Kadın, 
babasının erken ölümü üzerine -erkek kardeşi 
olmadığından- işleri devralır. 1920 lerin Anadolu san
dan söz ediyoruz. Tabii ki baskılar, yıldırmalar, zor
balıklar... Tüm bunlara genç yaşına rağmen direnen 
yürekli bir Anadolu kadını portresi çizen Satı Kadın.

Kendi mallarına sahip çıktığı gibi, zor durumda 
olanın da yanındadır.

Sal?Kadınlıktan Safı Ağalığa yükselir, (erkek ege
men toplumda kadına "ağa" diyerek yüceltip, onun 
kadın kimliğini yok sayma içgüdüsü...)

Kocasının deyimiyle "kafası ayık idi, bilgiç idi" 
Satın Kadın ın.

Gün geldi 30 hanelik köye muhtar oldu. Başı 
sıkışan ona giderdi, tohumluk buğday mı yok, o ne 
yapıp edip buğday bulur; ili kişi dövüşmüş mü Satı 
Kadın hemen aralarına girerdi.

Derken Türk kadınına siyasi haklarının verildiği 
günlerde İstanbul'a gitmekte ftlan Atatürk ün yolu 
Halkavun dan geçer. Halkavunlular hazırlıklarını 
yaparlar, Kazan Köyü nden Satı Kadın da en leziz 
yoğurdundan ayran eziyor, sandığından bindallı 
elbisesini çıkartıp giyiyor ve ayran bakracı elinde. 
Ata yı karşılıyor. Kimsede bir bardak ayranı Ata ya 
sunmak cesareti yok. Satı Kadın, köylülerin "Seni 
astırır, kestirir hiç korkun yok mu?" sözlerine aldır
madan, "ondan insana fenalık gelir mi?" diye ayran 
bardağnı uzatıyor. İşte Atatürk o sırada Satı Kadın 
gerçeğini görüyor. Mahsulden soruyor, ahvalden 
soruyor, ne sörduysa cevabını alıyor. Yaver hepsini 
ve Satı Kadın ın künyesini kaydediyor.

Ve aradan iki ay geçiyor. Bu unutulmuş Orta 
Anadolu köyüne, farlarını karanlığa dikmiş bir siyah 
araba giriyor ve Satı Kadın ı Ankara ya götürüyor.

Günün birinde milletvikili seçilişinin hikayesi de işte 
bu.

Artık o ilk kadın milletvekiliydi. Duyarlı, güçlü ve 
“ayık kafalı"

Bu aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi ne 
seçilen ilk kadın milletvekilinin öyküsü...

İlk Kadın milletvekili Satı Çırpan gibi Cumhuriyet 
Döneminin ilk kadın şairi Nigar Hanım da, ilk kadın 
gazeteci Selma Rıza da, ilk kadın doktor. Safiye Ali 
de, ilk kadın avukat Güzide Lütfü de, ilk kadın 
mühendis Sabiha Gürayman da büyük mücâdeleler 
vererek erkekler dünyasında var olabildiler. Onların 
arkasından binler, onbinler geldi.

Ama biz onları ne kadar tanıyoruz, bu topraklar 
üzerinde kadının var olması adına verilen savaşımın 
boyutlarını biliyor muyuz? Yani tarihimizden haberim
izi varmı?

Ne yazık ki bugün kadın hareketi denilince mor 
iğne ve saptırılmış feminizm söylemleri karşımıza 
çıkıyor.

"Farklıyız ama eşitiz" mantığıyla, bu yürekli 
Anadolu kadını Satı Çırpan ı da; OsmanlI Kadın 
Hareketi nin öncülerinden, 29 Mayıs 1329 (1913) yılın
da yayınlanan Kadınlar Dünyası nin sahibi ve yazarı 
Nuriye Ulviye yi de bilerek; cinsiyetimize ve kim
liğimize sahip çıkarak yaşamalıyız 8 Mart lan...

Çünkü ancak geçmişimize sahip çıkarak, o 
dönemlerde verilen mücadeleleri bilerek kendimize 
gelecek oluşturabiliriz...

Ahmet Coşkun öldü
İlçemizin eski esnafların

dan Ahmet Coşkun 
yaşamını yitirdi..

ANAP eski İlçe Başkanı, 
ve İl Genel Meclisi üyesi Esat 
Coşkun'ün babası olan 
Ahmet Coşkun, bakkaliye, 
zeytin ticareti, tüp bayiliği, 
Efes Pilsen bira bayiliği ve 
beyaz eşya ticaretiyle 
uğraştı.

Uzun zamandır hafıza 
kaybı bulunan Ahmet 
Coşkun, cuma günü gecesi 
beyin fonksiyonlarını kaybe 
dince yaşamını yitirdi.

Coşkun'un cenazesi 
Küçük Kumla 'da toprağa 
verildi.

Hüseyin Bayrı’yı 
kaybettik

Bursa eski DP milletvekili 
Hüseyin Bayrı (78) tedavi 
gördüğü Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi'nde yaşamını 
yitirdi.

Demokrat Partinin kurul
masından sonra köylüsü 
Celal Bayar'ın yanında yer 
alarak siyasete başlayan 
Bayrı, 27 Mayıs ihtilalinde 
Yaysıada da yargılanarak 7 
yıl hapis cezasına çarp
tırılmıştı.
Hüseyin Bayrı'nin cenazesi , 
bugün öğleyin Bursa 
Ulucamllnde kılınacak 
cenaze namazı İle? 
Umurbeyde toprağa verile
cek.
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BASiPDAP SEÇmcLEK

ALİ 
KIRCA

Çocukça 
şeyler...
' "Bir Dakika Karanlık" eyleminin "çocukça" 

olarak nitelenmesi belki de son yılların en önemli 
tartışmasını başlattı. İnsanın yaşam serüveninde 
görüp geçirdiklerinden "çocukça" olanlarla 

olmayanlar arasında bir 
hesaplaşmanın kapısını 
açtı bü sözler. Çocutça 
yaptıklarımızla, büyükçe 
ettiklerimizi yan yana 
koyduk.

Ömür terazisinin kefelerinde tarttık.
Tarihin mihenk taşına vurduk... Bir de ne 

görelim?
Meğer, hepimiz, aslında büyüdükçe küçüldük. 

Büyüdükçe azalıyor ve küçülüyordu bize 
bahşedilmiş yaşamlardan alacağımız pay. Onun 
İçin daha yakın ve daha kolay duruyorduk 
ölmeye ve öldürmeye. Cinayet ve savaş 
fermanları yazmak daha kolaydı, barışı derman 
kılmaktan hayata...

En çok ve hatta sadece çocukların barıştan 
yana olması da ondandı.

Savaş ölümü içeriyordu ve ölüm çok uzaktı 
çocuk yaşlara.

O nedenle barış "çocukça" bir şeydi...
Yaşamak "çocukça..."

"Çocukluk"sa geçip gidiyordu yıllarla.
Lâkin "çocukça" kalınabiliyordu.
Ömrün sonraki kilometre taşlarında ve muhtelif 

duraklarında "çocukça" kalanlara pek hoş 
bakılmıyordu oysa...

İkinci Dünya Savaşında, korkup cepheden 
kaçan, bir köye sığınan Japon askerin 40 yıl sonra 
da ortaya çıkmama inadı, "çocukça" bulunuyor, 
tebessümler uyandırıyordu.

Japon asker, "çocukça" davranırken, 
"büypkçe" davrananların Hiroşima'da yaktıkları 
insanların külleri Pasifik'te çoktan savrulup 
gidiyordu rüzgarla.

★ ★ ★
Aşk'a dair yorumlar yapmaya çalışanlar, belki 

de aşkın en yaman tarifini ıskalıyorlardı.
Aşk da "çocukça" bir şeydi.
Önü-arkası, beklentis-eklentisi yoktu.
"Büyükçe" yaşanan ve yaşatılan; hesap 

defterlerine maliyeti düşülen düşmanlıkların 
yanında, bir ilkokul defterindeki kenar süsü kadar 
sade ve güzeldi.

Ve "çocukça..."

Bir otele kıstırılmış 37 insanın yanışını seyretmek 
ne kadar "büyükçe" bir edimse, otel
müşterilerinden birinin ahir ömrü hayli
"çocukça"ydı.

Bir şort-bir gömlekle, uzanmış kır sakalları ve 
beyaz saçlarıyla, servetini bahşettiği vakfın 
bahçesinde çocuklarla oynayıp duran 70'lik 
yazarın yaptığı "çocukluk" tan başka ne 
sayılabilirdi ki.

‘ Şimdi koca koca adamlar, çocuklarla bir 
olmuş her akşam ışıkları yakıp söndürüyorlar.

Ocak söndürmekten iyidir ışıkların 
söndürülmesi.

Lakın, bu eyleme "çocukça" denilmesi de 
"çocukça" bir şeydir ve iyidir.

Kızılacak değil, alkışlanacak ve sevinilecek bir 
.şeydir.

K Düşünün ki, "büyükçe bir şey yapıyorlar" da 
denilebilirdi.

Yaşasın çocukluğumuz.
Yeni Yüzyıl 23.02.1997

SATILIK 
HİSSE

Büyük Kumla sahil 
yolunda bulunan 
Ortaklar Halı Saha 
ve Deniz Kızı Disko 

ve Çay Bahçesi 1/6 
hissemi satıyorum.

İlgilenenlere 
duyurulur.
Müracaat:
223 16 52

KAYIP
Gemlik Nüfus 

Müdürlüğünden 
almış olduğum 

nüfus cüzdanımı 
kaybettim.

Hükümsüzdür. 
Oya BULUT

DÜZELTME
Gemlik Körfez 
Gazetesinin 25 

Şubat 1997 günlü 
sayısında 

yayınlanan
Kooperatifimizin 
genel kurul ilan 
tarihi sehven 29 
Mart 1997 olarak 

yazılmıştır.
r 30 Mart 1997 
olarak düzeltiriz.

S.S. Güneş Yapı 
kooperatifi 
Başkanlığı

CİLT VE KASE 
İSLERİNİZ İÇİN
kORFEZ
OFSET 
hizmetinizde 
tel : İH 17 97

Şaşılık önemli sorun
Türkiye de yüz kişiden dördünde 

şöşılık sorunu bulunuyor.
Yetkililer yaptıkları açıklamalarda; 

şaşılığın görülebilen bir kusur olduğunu 
belirterek, buna rağmen anne ve 
babaların çocuklarındaki bu sorunu 
kabullenmemesi nedeniyle tedavide 
çoğu kez geç kalındığını belirttiler.

Düpyoda yüzde 2, ülkemizde ise 
yüzde 4 oranında görülen şaşılık tedavi 
edilebilir bir kusurdur. Şaşılık sorununun 
ülkemizde fazla görülmesinin en önemli 
nedeni akraba evlilikleridir. Şaşılık 
doğuştan olabileceği gibi ileri yaşlarda 
da ortaya çıkabilir. Kafa içi kanamaları, 
beyin zarı iltihaplanmaları, tümör, yüz 
kemiği kırıkları İle gözü hareket ettiren 
kasların veya sinirlerin zedelenmesi de 
şaşılığa neden olabiliyor.

Anne ve babaların çocuklarında fark 
ettikleri şaşılığı hafife almamaları 
öneriliyor. Bebeklerde 6 aydan sonra 
olüşan göz kaymaları, mutlaka tedavi 
edilmelidir. Bebek altıncı aydan itibaren

iki gözünü de kullanmaya başlar. Bu 
nedenle 6 aydan sonraki kaymalara 
dikkat edilmelidir. Ayrıca, aytıncı aya 
kadar olan kaymalar, süreklilik 
gösteriyorsa ve göz bebekleri ayrı ayrı 
hareket ediyorsa, yine tehlike var 
demektir.

Altı yaşına kadar kazanılmış normal 
veya anormal görme fonksiyonlarının 
sekiz yaşına kadaı sabltleştiğni 
vurgulayan yetkililer; sekiz yaşından 
sonra yapılacak tedavi, sadece estetik 
amaçlı olur. Tedavinin görme 
fonksiyonlarını düzeltici hiçbir ^tkisi 
olmaz dediler.

Görülebilen şaşılıkların yanı sıra, 
görülemeyen gizil şaşılık sorunun da 
yaygın olduğu belirtilerek; gizil şaşılıkta: 
göz çevresinde ve başta akşama doğru 
artan ağrılar, gözde yorgunluk, yanma 
hissi, sulanma, kaşınma, uzun süreli 
okumalarda harflerin kayması, silinmesi, 
sık tekrarlayan arpacık ve kirpik 
diplerinde çapaklanma belirtileri oluyor.

Devlet Tiyatrolarında bu ay

AVP’de 4
Bursa Ahmet Vefik Paşa 

Tiyatrosu İle Bursa Oda 
Tiyatrosu ve Bursa 
Osmangazi Belediyesi 
sahnelerinde mart ayında 
sahnelenecek olan 
oyunların programı belli 
oldu.

Ahmet Vefik Paşa 
tiyatrosunda mart ayının ilk 
haftasında perdelerini 
Hüznün Coşkusu ile açtı.

"Vuslat", "Palyaçolar" 
oyunlarımdan sonra 
bugece yeniden "Hüznün 
Coşkusu" 12 Mart 1997 
çarşamba günü 
"Palyaçolar- Hüznün 
Coşkusu", 13 Mart 
Perşembe gecesi ise

"Hüznün Coşkusu", aynı 
gece Oda Tiyatrosunda 
"Bir Garip Orhan Veli" 
oyunu izlenebilecek.

Ahmet Vefik Paşa 
Tiyatrosunda hafta sonuna 
kadar "Hamlet Efendi" 
sahnelenirken 18 mart 
günü "kazım İle-Havva"22 
mart gecesine değin 
oynanacak.23 mart 1997 
Pazar günü "Gölgenin 
Canı" oyununun 
sahnelenmesinden sonra, 
ise kazım ile Havva" 
oyunu ay sonuna kadar 
sahneden inmiyecek.

Oda Tiyatrosunda "Bir 
Garip Orhan Veli" 
oyunundan sonra 27 Mart

oyun
1997 günü 'Çirkin' adlı 
oyun sahnelenecek. 
"Çirkin" 28 ve29 mart 
günleri de sahnedeki yerini | 
koruyacak.

OSMANGAZİ BELEDİYE I 
SAHNELERİ

Bursaya ay içinde I 
gelecek özel tiyatroların I 
yannında OsmangaziI 
Belediyesine ait ik sahnede 1 
yalnız bir oyun Kadınları 
Mektebi" 2 Mart, 16 mart 1 
günleri Behzat Butakl 
sahnesinde, 9 Mart ve 23 I 
mart günleri ise Prof. B. I 
Kuruc sahnesinde yine I 
"Kadınlar Mektebi"I 
gösterime girecek.

Yalnızca tek bir kadeh
Akşamları alınan bir kadeh şarabın 

insana yararlı olduğu söylenir. Amerikalı 
bllimadamlarının yaptıkları araştırmalar 
göre, haftalık alkol tüketiminin altı kadehi 
geçmemesi gerekiyor. Hatta günde iki 
kadeh veya bunun üstünde alınan alkolün 
ortalam yaşam süresini hayli düşürdüğü 
kaydediliyor.

Bu bulgular, Harvard Üniversitesi 
bilimadamlarının 10 yıl boyunca 40 ila 84 
yaşları arasında toplam 22 071 erkek 
üzerinde yaptıkları araştırmaya dayanıyor.

Buna göre haftada iki ile dört kadeh arası 
alkollü içki alanların ortalama yaşam süresi 
hiç alkollü içki içmeyenlere göre yüzde 28 
oranında artarken, haftada altı ile yedi

kadeh içen erkeklerde ise bu oran yüzde 21 
e düşmüştür. Buna karşın günde iki kadeh 
veya ikiden fazla alkollü içki tüketenlerin | 
yaşam süresinin yüzde.51 oranında azaldığı | 
görülmüştür. Diğer bilimsel incelemelerin I 
sonuçlarına göre kadınlar fazla alkol I I I 
kaldırmadığından, araştırma yalnızca il 
erkekler üzerinde gerçekleşmiştir.

Bilim adamlarının önceki ı 
araştırmalarında da bulguladıkları, gibi, | I 
ölçülü alkol tüketim kalp hastalıklarını İl 
önleyebilirken, aşırı tüketim kalbi yoruyor ve i 
kansere neden olabiliyor. Hamile kadınların, i | .
henüz doğmamış bebeklerine zarar | I İ 
vermemesi için alkolden uzak durması i I । 
gerekiyor.

Gemlik Soroptİmist Kulübünden 
Kongre İlani

Kulübümüz olağan genel kurulu 5 Nisan 1997 Gemlik Deniz Restaurantta 
Saat 13.oo ete yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı taktide 1 hafta sonra aynı yerde ve aynı saatte j 
yapılacaktır.

Yönetim Kurulu
GÜNDEM :
1- Açılış ve saygı duruşu.
2- Divan başkanının ve üyelerinin seçimi.
3- Bütçenin aklanması ve tahmini bütçenin okunması.
4- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
5- Denetleme Kurulunun seçimi.
6- Delege seçimi.
7- Koordinatörlerin seçimi.
8- Kulüp.giriş ve yıllık üye aidatlarının yeniden belirlenmesi.
9- Dilek ve temenniler.
10- Kapanış.

ANADOLU SİGORTA A.Ş,

ANAHTAR TESLİMİ KASKO’DAN YARARLANIN
_ . -Yüzde yüz hasar ödeme- Evrak takibi yok
„ ■ . -Anlaşmalı oto servisimize

- Para ödeme yok
başvurmanız yeterli

NUMAN SİGORTA LTD. ŞTİ.
JVuman Dursun

TAM YETKİLİ ACENTA

gen? 9Îİ-®! Ve FiVA-LARımıZ içip 
tELE^pUpUz Yeterli

TEL.: 0(224) 513 02 34 FAX : 514 1.1 48
Çarşı Meydanı Akıt iş Merkezi Kat: 1 No : 4 GEMLİK
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tfiR bAHçes! YAri $*AkA YAri CİDDİ
HADİ GEL

Hala vakit var 
ve sen hala 
yıkıp yüreğinin surlarını 
karışabilirsin sulara

Hala vakit var 
ve sen hala 
bir noktanın arkasına koyup ömrünü 
yanıp yıkılmış olanlardan 
bıçak ağzı türkülerle 
geçebilirsin bir sabah

Hala vakit var 
ve san hala 
en güzel yüzünle 
bir tomurcuk vakti 
çıkabilirsin dağlara 
dilimde aşk sözcüğü 
yüzümde gülücük 
kulağımda bir karanfil olabilirsin

Hala vakit var 
ve sen hala 
güzelsin

GÜNÇİÇEK

milyonlarca yıl ötesinde güneşin 
bir avuç toprak 
bir avuç su 
kullanılmamış hiç 
el sürülmemiş 
sevgi dolu 
uzatır gözlerini günçiçek 
dünyada olup bitenlere 
kaygıları uçuşur renk renk 
insanlar birbirini öldürecek diye

... silinmiyor ki beyinlerdeki gece

SONSUZCA UZUN DEĞİL KARANLIK

böyle gelmiş 
böyle gidecek sanma 
gitmez 
kırmakla bitmez 
bu kırlangıç ormanı 
kesilir uğultusu rüzgarın 
çekilir kıyılardan dalgalar 
-kasırgadan sonra deniz sakinleşir de 
nasıl açarsa güneş 
kuytuda bir papatya 
öyle boy verir usul 
sonsuzca uzun değil hiçbir karanlık 
dönüyor dünya çünkü

MASMAVİ

gömleğimin bir cebinde bir resmin gülüm 
bir cebinde bir resmin 
sırsıklam hasret 
sırılsıklam hüzün 
alıp avuçlarıma rüzgarı 
üç adım voltaya çıkıyorum

bir gökyüzü çiziyorum kusursuz mavi 
bir kırlangıç sürüsü 
bir bulut aylak 
yıldızlarda bir bir masa mehtap altına 
masanın üstünde bir vazo leylak

dalları kirazların sularda yıkanırken 
bir adam ıpıslak göğe bakıyor 
bir kadının rüzgarda savruluyor saçları 
gözlerinde soluk soluğa bir tren

AVUNMA

sen benimle öleceksin ölürken 
seninle yaşayacağım oysa ben 
tutarak bir ucundan sabahın 
yıldız yıldız geçeceğim geceden

serin seher bir rüzgarla yüzüne değeceğim 
gözlerinle göreceğim ben de o mutlu günü 
budur beni çocuk gibi avutan 
şarapneller uçururken yüzümü

YİNE KUZEY GARAJI
BursalI minibüs esnafı, % 50 zam 

İstiyor.
İstekleri burada da bitmiyor,
Minibüs hatlarına zam yapılınca, 

Belediye otobüslerinin de zamlan- 
masını istiyorlar.

Bursa Belediyesi bir süredir, bu 
zam talebine karşı direniyor.

Ama.. Minibüs Odası yetkilileri, 
şimdi ANAP Bursa İl Başkanını zorla
maya başladılar.

Zam talebi şimdilik, beklemeye 
bırakıldı.

Uygun bir ortam ve uygun bir 
-zaman bekleniyor.

Hatırı sayılır bir akaryakıt zammı, 
halen beklemede olan taşıma ücret
lerini harekete geçirecek.

Gemlik'ten Bursa’ya gidip-gelen- 
ler, üç aktarma yapıp, üç ücret öde
meye devam edecekler.

Halen ödenen ücretler şöyle:
Gemlik - Bursa , (Kuzey Garajı) 50 bin 

lira
Kuzey Garajı - Santral Garaj 30 bin lira 

(minibüs)
Santral Garaj - Şehir Merkezi 30 bin lira 

(dolmuş)
( 4 Mart itibariyle) 110 bin lira
Evet, 110 bin lira, % 50 zamlanın- 

ca, yeni fiyat 165 lira olacak.
Bunun birde dönüşü var. O da 165 

bin lira.
Yani.. Bursa - Gemlik (gidiş-dönüş), 

toplam 330 bin lira olacak.
Tabi.. Minibüsler için istenen % 50 

zam, kabul edilirse.
Bir bakıma Bursa - Gemlik arası 

seyahat, maliyet yönünden İstanbul 
seyahati konumuna geliyor.

Bursa Belediyesinin, (garajlar!) 
uygulamasına bir göz atalım.

-Türkiye’nin her yöresinden 
Bursa’ya gelen otobüsler, şehir 
merkezine geliyor.

- Bursa'nın ilçelerinden gelen oto
büs ve minibüsler, şehrin yaklaşık 
sekiz-on kilometre dışına kadar gire- 
bilivor. .

Amaç, şehrin trafiğini rahatlatmak.
Ama.. Halka çektirilen bu maddi 

ve manevi eziyete rağmen, yine de 
trafik rahatlamış değil.

Bu, Doğu - Batı ve Kuzey garajını 
icat eden Belediyeyi destekleyen 
siyasi düşünce, ilk seçimde sandığa 
gömülecektir.

Bu garaj uygulamaları, Bursa 
ilçelerinin gündemindeki ilk sırayı 
almıştır.

Seçimleri bekleyin! Sonucu göre
ceksiniz.

TEK ÇARE
Temel’in işleri iyi gitmiyor

du.
Bir çok kişiye borç yapmış, 

vadesi geldiğinde ödeye
memişti.

İşte o günlerde, onun bu 
halini gören bir arkadaşı ken
disine sordu:

-" Yahu uşağum, sen borç 
içinde yüzeysun neden böyle 
bir spor araba aldun?"

Temel çevresine bir baktık
tan sonra, sırrını söyleyiverdi:

-" Aman kardeşum, ala- 
caklulardan kaçmak için bun
dan eyi çare olur mu?"

Temel paçayı kurtarmak 
için, hızlı araba satın alıyor.

Peki.. Büyük devlet 
bankalarını dolandıranlar ve 
hayali ihracat ile devlet hâzi
nesini soyanlar, ne gibi tedbir
ler alıyorlar acaba.

Onlar, çağın teknolojisini 
yakaladılar.

Artık, birçoğunun özel uçağı 
var.

Kendileri de, çocukları da 
uçak kullanmayı bile 
öğrendiler.

Temel onların yanında hafif 
kalıyor. ı

Sözlü ? Yorum

Öldükten sonra unutulmak istemiyorsan, 

Ya, okumaya değer şeyler yap, 

Ya, yazılmaya değer işler yap.
"FRANKLİN”

İnsanların silik ve ilkesiz bir 
yaşam biçimini tercih 
etmemesi lazım.
. Herkesin, bir bilim adamı 
olması mümkün değil.

Ama.. Herkes kendi sahasın
daki işler için, pratik ve yeni 
uygulamalar geliştirebilir.

★ ★ ★
Ağlarsa anam ağlar, gerisi 

PLAY-BACK yapar.

Erol ÇÜRÇAy

BİR ORKESTRA VE 
GLU - OLU DANSI

Orkestra, farklı müzik anlayışı olan 
kişilerden oluşuyor.
Bir^bölümü batı enstrümanlarını 
kullanıyor.
Diğer bölümü ise, davul, zurna ve 
kudüm çalıyor.
Orkestra şefi ve yardımcısı özgün 
ye kaliteli müzik yapıldığı iddiasın
da.
Bu müziğe karşı olanlar ise, 
yayının kesilmesini ve orkestranın 
dağılmasını istiyor.
- Bu rutin tartışmalar sürerken, 
büyük ortak İstanbul Taksim'e 
yapılması düşünülen caminin, 
İstanbul'un yeniden fethedileceği, 
anlamına geldiğini söyleyiveriyor.
İşte bu açıklama, önce orkestra 
içinde çatlak sesler çıkmasına 
sebep oluyor.
Arkadan, (sadece muhalefet 
değil) tüm kamuoyundan olumsuz 
tepki alınmasını sağlıyor.
Bu olay, orkestra üyeleri ile dinleyi
ciler arasındaki havayı da gergin
leştiriyor.
- Bu gergin hava artarak sür
erken, Sincan dolaylarından 
“akortsuz” -bir ses daha duyuluy
or.
Bu olay, gerginliği had safhaya 
çıkarıyor.
- Bu şok olay, tesirini sürdürürken, 
bir hükümet üyesi, Sincan 
Belediye Başkanını Cezaevinde 
ziyaret ediveriyor.
İşte kıyâmet bu safhada kopuyor. 
Orkestra şefi, başlangıçta dindar 
kesime yönelik eleştiri yapanları 
GLU - GLU dansı yapmakla 
suçluyordu.
A«na.. Sincan olayları sonunda 
gösterilen tepkiler, GLU - GLU 
dansı kapsamına alınınca, askeri 
kanat ta, tepki vermeye başlıyor.
Ve.. Şubat ayı sonunda yapılan 
Milli Güvenlik Kurulunda, orkestra
da "ince ayar kararı" alınıyor.
Şimdi, tarihi bir dönemeç yaşam 
yor.
- Bir yandan, 1997 yılı sonunda 
Avrupa Birliğine girme 
çabalarımız sürüyor.
- Diğer yandan, demokrasiyi 
yaşatma uğruna, Laik ve dindar 
kesimin birlikte yaşaması için 
Çalışmalar yapılıyor.
iki konu da birbirinden önemli.
Batıdan kopmadan, ülke insan
larını birbirine düşürmeden, 
cumhuriyet ve demokrasiden 
vazgeçmeden yolumuza devam 
etmeliyiz.
Ama.. Bu aşamada uzlaşmaya 
ihtiyacımız olduğunu, aklımızdan 
çıkarmamalıyız.

GEMLİK REHBERİ
Gerekli Telefonlar Resmi Daireler Belediye
İtfaiye 110 TEK Arıza 5132066 Santral 5134521-23
Polis İmdat 155 TEK İşletme 5134503 Başkanlık 5134520
Jandarma İmdat 156 Turizm Der. 5131274 Zabıta 51^9/139
Jandarma K. 5131055 SporSah. 5131900 Otobüs İşlet.
Polis Karakolu 5131879 Orm. Böl. Şf. 5131286 ilikletmesi 5134521-122
Gar. Kom . .5 3 206 Milli Eğt. Md. 5131174 LJİ 5134521-115

5I3I2UÖ Halk Eğt. Mrk. 5131846 İtfaiye 5132325
Kaymakamlık HalkKütüp. 5131353 Muhasebe M. 5134521-182

Kaymakamlık 5131051 As. Şb. 5131057 Yazı İş. Md. 5134521-111
' Kaymakamlık Ev 5131052 Karayolları 5131308 Su Arıza Yalnız 185

C. Savcılığı 5131053 Liman Bşk. 5131133 TÜP DAĞITICILARI
C. Savcı Yrd. 5132954 Mal Md. 5131095 Aygaz 513 12 95
Emniyet M. 5131028 Nüfus Md. 5133742 Özgaz '514 17 00

| Özel İd. Md. 5131507 Tekygaz 5]31637
Tap^!?'Md- 5131414 Ocakgaz 513 16 37

ULAŞIM Müftülük 5131364 Efgaz 513 88 43
ULMgııv. Gümrük Md. 5131411-5130024 |Draaaz 51322 59

’ Uludağ Turizm 51.31212 Tekel Md. 5131042 Habasaaz 5 3 45 46
| Aydın Turizm 5132077 Ver, Da. Md. 5132360 HStgaz

HçeTar. Md. 5131186 Yeni Likitgaz '513 65 00
İlçe Seç. Md. 5134994 Alevgaz 513 40 95

Hastaneler Gemi Saatleri
Devlet Has. 5139200 Yalova -Sirkeci (İşgünleri) Gıamlik't»
SSK Hastanesi 5132329 ' 05.50- 13.05-17.00. W3milK Its
Mer. Sağ. Ocağı 5131068 Tatil Günleri 06.30-13.00-17.00 Sinema günleri Z

I ta ızciı ed Deniz Otobüsü
TAKSİLER. Yalova-Kabataş (İşgünleri) . cİaicmaci

Körfez Taksi 5131821 07.20-09.45-12.40-15.00-17.15-19.30 AİLE SİNEMASI
Çınar Taksi 5132467 Tatil Günleri 10.20-13.30-16.15-19.00 Bu hafta I

1 r 2r^ı? SS r] 30Î0? Yalova -Kartal (İş günleri) “ jy| Geceler Öpücüğü"
fe-emıiK ioksi Oİ32324 07.30-09.10-10.45

13.00-14.30-16.00-17.30-19.00-20.30 Tel: 513 13 29

Kişi ve Zaman 
İlişkisi

Herkesin 1 günde 24 
saat olan aynı zaman dili 
mini’kullandığı, ama bu 
zaman diliminin sonucu
nun farklı olduğu bildirildi.

Zamanı “denetleyeme 
diği düşman” olarak 
görenlerin, İşlerinin çok zor 
olduğunu söyleyen yetkilil
er, birçok İnsanın, “ben 7 
yıldır İzin kullanmıyorum, 
tatil yapmadım” diye 
övünürken, zaman planla
ması yapamadığını itiraf 
ettiğini dile getirdiler. 
Önemli olan tatil yap
madan çalışmak değil, 
işinde harcadığı uzun 
saatleri üretken şekilde 
değerlendirmektir dediler.

Kişilerin, akılcı planla
ma, sağlıklı zamanlama ve 
disiplinli çalışma düzeni 
geliştirmesi gerekiyor.. Her 
türlü başarının temelinde, 
önemli şeylerin zamanın
da yapılması vardır. 
Zamanın iyi kullanılması 
için, önceliklerin belirlen
mesi gerekiyor. Birey, 
zamanı stratejik olarak kul
lanmayı öğrenmeli. Zaman 
kullanımında bireylerin 
psikolojik durumu belirleyi
ci oluyor.
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KAF0ĞLU YAĞ VE SABUN SANAYİ VE TİCARET A S
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Şirketimizin olağan ortaklar genel kurul toplantısıı 31.03^19’97 Pazartesi 
günü saat 14.oo de Gemlik, Umurbey Sandyl Bölgesi No..: 30 adresinde
ki şirket merkezinde yapılacakır.

Bilanço kar - zarar hesapları şirket merkezindeki ortakların tetkikine 
sunulmuştur.

Tüm ortakların anılan gün ve saatte toplantıda hazır bulunmalarını 
rica ederiz.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :
T- Açılış ve Divan teşkjiU
2- Toplantı tutanağının imzalanması için Divan a yetki verllmdsl.
.3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu İle Denetçi raporunun okunması 
ve müzakeresi.
4- Bilanço Kar - Zarar hesaplarının okunması, müzaker esi.
5- Kar hakkında karar alınması. t
6- Yönetim Kurulu üyeleri île Denetçinin ibra edilmeleri.
7-,Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçinin ücret veıfoakkı hüZurlârıhıH^ 
tesbiti.
8- Denetçi seçimi.
9- Oliva Sabun'unun pazarlatması.
10- Dilek ve temenniler
11- Kapanış.

MILTON AİLE ÇAY BAHÇESİ

Düğün, nişan ve özel günleriniz 
için rezervasyonlarımız 

devam ediyor
Aileniz jçih güvenli ve kaliteli bir ortam. Memnun kalacaksınız^

iskele Meydanı GEMLK Tel s 51310 71

“Sah SöyCeşikri”
Gazeteci

Kadri Güler’in
hazırladığı 

programın bu haftaki konuğu 
-’V^SfAPtMrenel Meclisi

Mali Müşavir
Haşan BAŞARAN

5 „ Öd ğtih'' Saat 18.oo*de ' 
J KtutkCka diıdeyin.

Gemlik KÖRFEZ FM

88.0
BURSA 2000 - OLAY VE HABER 

gazetelerine vereceğiniz her türlü 
İLAN VE REKLAMLAR için bizi arayın !

BİR TELEFONUNUZ YETERLİ

Gazhane Cadde Beceren Apt. Altı \
No : 5l'/Â GEMLİK.' (Akmanlar Ticaret Ticaret ârkaşıl

Tel : (0.224) 513 17 97 Fax : (0.224) 513 35 95
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KOR? EZ OJSE'ı
Matbaacılık-Yayıncılık- Reklamcılık ve Tanıtım Hizmetleri

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

"Zengin çeşitlerimizi ve farkımızı görün"

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

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

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

Tel : 513 17 97 Fax : 513 35 95 j
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kÖRFEZ OFSET
KAŞEDE VE MÜHÜRDE BEKLEME YOK 

Yarım saat içinde bilgisayar sistemi ve kaşe makinemize

Ayrıca kendinden mürekkepli, İthal otomatik kaşeler.
Gazhane Cad. Beceren Apt. Altı Net 51/A GEMLİK Tfel î S13 17 97

RP Bursa Milletvekili Altan Karapaşaoğlu basın toplantısında açıkladı.

Sunğipek Fabrikası
Refah Partisi Bursa milletvekili. Altan Karapaşaoğlu, 

jl dün partisinin ilçe merkezinde düzenlediği basın 
II toplantısında Sunğipek Fabrikasının TEKEL'e 
|| devredilmesi iÇin çalışmaların sürdürüldüğünü, 
i TEKEL'in bu fabrikada sigara filtresi ve selofon ürete- 
I ceğini, çalışanların devir işleminden zarar görmeye- 
I çeklerini söyledi.
I Öte yandan TÜGSAŞ'da da özelleştirme çalış- 
malarının başladığ, satıştan sonra işçilerin haklarının 
korunacağını söyledi.
| Gemlik'in doğal gaza kavuşması için belediyenin 

1.1996 yılında yaptığı başvurunun yenilenmesi gerektiği-

ni Belediye Başkanı Nurettin Avcı'ya-ilettiğini söyleyen 
Karapaşaoğlu, bu konuda belediyenin tembellik yap
tığını ve başvuruyu yenilemediğini vurgulayarak 
“Gemlik’in doğal gaza kavuşmaması için hiçbir neden 
yok. Bu fırsatı kaçırmayalım” dedi.

Gemlik içme suyu kaçağının DSİ tarafından etüd 
edildiğini, çevre sorunlarını çözmek için ilçelerde çevre 
müdürlüğü kurulmasını öngören bir yasa tasarısını 
T.B.M.M. ye sunduğunu açıklayan Karapaşaoğlu, sivil 
toplum örgütlerinin çevrâ için harekete geçmesini ve 
dernek kurulmasını istedi. , , Haberi Sayfa 3’te

Körfez'FM’de Kadri Gülerle konuşan ANAP II Genel 
Meclisi üyesi Haşan Başaran acı gerçeği itiraf etti.

Gemlik’in köylerinin 
hiçbirinde kanalizasyon yok

ANAP II Genel Meclisi 
üyesi Haşan Başaran, 
gazetemiz sahibi ve 
Sorumlu Müdürü Kadri 
Güler ile geçtiğimiz salı 
günü Körfez FM'de yap- 
tığ «Salı Söyleşileri» pro
gramında yaptığ açıkla
mada, Gemlik'in hiçbir 
köyünde kanalizasyonun 
bulunmadığını itiraf etti.

ANAVATAN Partisi 
Gemlik örgütünün kuruluş 
günlerini’ anlatan

Başaran, II Genel Meclisi 
çalışmaları hakkında da 
bilgi verdi.

Başaran genel bütçe
den Bursa'ya ayrılan 
ödeneğin yetersizliğine 
dikkat çekerken, 
Bursa'nın 750 köyüne ve 
rilecek 50 milyon liralık 
nakti yardım ile bu 
paranın büyük 
bölümünün harcandığını 
söyledi.

Haberi sayfa 3'te

Çanakkale Zaferi Kutlanıyor
Çanakkale Zaferinin 79.. yıldönümü bütün yurtta 

| bugün törenlerle kutlanacak.
f Saat 8.30 da Atatürk Anıtı önünde yapılacak olan 

I Çanakkale Zaferi Kutlama ve şehitleri anma törenleri 
il anıta çelenklerin konması saygı duruşu ve İstiklal 
■ Marşımızın söylenmesi ile başlayacak daha sonra 
I günün önemini belirten konuşma yapılacak, öğrencil- 
I er şiirler okuyacaklar.

HAFTAYA BAKIŞ

O Kadri GÜLER

Altan Karapaşaoğlu
Refah Partisi Bursa Millitvekili Altan Karapaşaoğlu, dün parti ilçe 

merkezinde basın toplantısı düzenliyerek Gemlik ile ilgili çalışmaları 
hakkında bilgiler verdi.

Altan Karapaşaoğlu öz be öz bir Gemlikli. Küçük Kumlalı bir 
baba, Giritten gelme bir annenin oğlu.

İlkokul, ortaokul yıllarını Balıkpazarı Mahallesi 1 nolu caddedeki 
baba evinde okuyan, lise öğrenimini ise Kabataş Erkek Lisesinde 
bitiren Karapaşaoğlu, askerlik sonrası İstanbul'da kalarak iş 
yaşamına atıldı.

Yıllar önce ”Karasoy“ olan soyadını, isteği ile 
“Karapaşaoğlu”na mahkeme kararı ile çevirerterek, Merzifonlu 
Karamustafa Paşa ile soy bağının olduğunu böylece belgeledi.

Karapaşaoğlu ticari yaşamını İstanbulun ünlü “Dilberler 
Tekstinde yaptı.-yanılmıyorsam-
. Kendi başına iş kurma girişimleri 1974 yılında CHP ile MSP'nin 

L kurulduğu yıllara rastlar.
MSP'li Sanayi Bakanı Abdülkerim Doğru döneminde Engürücük 

l Köyü sınırlarında bulunan “Naylonteks”, şimdiki “Gökçenkeks”i 
I kurdu.

Döviz kredisiyle yapılan yatırım, serbest kur düzenine geçiş ve 
devalüasyon ile işletmeyi ödeme zorluğuna sokunca, Naylonteks el 

I değiştirdi.
I Karapaşaoğlu'nun MSP’ye olan ilgisi İstanbul da başladı.

1987 yerel seçimlerinde Küçük Kumla'dan Belediye Başkanlığı 
için RP'den aday oldu seçilemedi.

Siyasetin içine aktif giren Altan Karapaşaoğlu, Necmettin 
. Erbakan’a yakınlığı nedeniyle Bursa İl Başkanlığına getirildi. 

Daha sonra kongre kaybetti, ama Genel Merkeci oluşu, o'nu n 
yeniden İl başkanı ve ardından birinci sıradan miletvekili adayı 

ı olmaşını getirdi.
Altan Karapaşaoğlu, İzmir DSP milletvekili Atilla Mutman gibi bir 

I Gemlikli -anne tarafından yakın akrabalar aynı zamanda- Ancak, 
Gemlik'in sorunlarına karşı duyarlı. Bunda Bursa milletvekili 
olmasının büyük rolü var.
I Karapaşaoğlu basın toplantısında Belediye Başkanı Nurettin 

Avcı'yı doğal gazın Gemlik'e getirilmesi konusunda pasif kalmakla, 
। başvuruyu geciktirmekle suçluyor.
L . İnegöl Belediyesinin ilçesini doğalgaza kavuşturduğunu söylüyor, 
r, Başkan Avcı'dan Gemlik kamuoyu bu soruya cevap bekliyor.

L Dogalgazın Gemlik'e gelmesinijştemiyor muşunuz?________

Genç gelin 
canına kıydı

Kurtul ■ Köyünde önceki 
gün meydana gelen olay
da Nesrin Gülöya (24) adlı 
genç kadın, kendini asarak 
intihar etti.

4 ay önce Ercan Gülova 
ile evlenen genç gelinin 
ölümü üzüntü yaratırken 
intihar nedeni öğrenileme
di. •

Çevresinde içine 
kapanık ve alıngan biri 
olarak tanınan Nesrin 
Gülova toprağa verildi.

Belediyede 
toplu sözleşme 
görüşmelerine 
devam ediliyor

Gemlik Belediyesiyle 
DİSK'e bağlı Genel-İş 
Sendikası arasında yarım 
kalan toplu sözleşme 
g ö r ü s m e I er f n e geçtiğimiz 
hafta d^vam edildi.

Belediye Başkanı Nurettin, 
Avci'nın işlerinin yoğun
luğunu "ileri sürerek 
görüşmelerin encümence 
yürütülmesi istemiyle ücretler 
konusunda : kilitlenen 
görüşmelere devam edildi.

Belediye Başkanının da 
katıldığı görüşmelerde sendi
ka yetkilileri ile izinler 

. konusunda anlaşmaya 
varıldı. Bir sonraki toplantıda 
ücretler konusu ele alınacak.

Belediye Emlak Şefi
Kabakçı emekli oldu
Belediye 'Emlak Şefi Ahmet 

Kabakçı, emekli oldu. Bu 
göreve ise Tahakkuk 
Memuru Ali Akyol getirildi.

Merpuruyet görevine 
. Gemlik Vergi Dairesinde 
başlayan Kabakçı daha 
sonra belediyeye geçerök 
Emlak Servisinin kurulmasıyla 
burada şef .görevini üstlen
mişti.

Arazi anlaşmazlığı

Baba oğul 
Akovalıgiller 
ayaklarından 
vuruldu

, Orhangazi yolunda 
bulunan Akovalıgil Diabas 
İşletmelerinin sahibi Salih 
Akovalıgil ile oğlu Mimar 
Aydın Akovalıgil silahlı 
saldırıya uğradılar.

Dün mermer
i ş I e t m e s ini n 
yazıhanesinde çalışan 
baba oğulla konuşmak 
isteyen Ümit ve Asım. 
Kaptan adlı şahıslar, 
daha sonra silahlarını 
çekerek Akovdliğilleri 
ayaklarından vurdular ve 
kaçtılar.

Saldırının Akovalıgiller 
ile Kaptanlar arasında bir 
süre önce işletilen bir taş 
ocağı konusundaki anlaş
mazlık nedeniyle işlendiği 
öğrenildi.

| Salih ve Aydın 
Akovalıgil saldırıdan sonra 
Gemlik Devlet
Hastanesine kaldırılarak 
tedavi altına alındılar.

Ilkinci vezne isteniyor

SSK‘da ilaç kuyruğu bıktırdı
Gemlik ' SSK 

Hastanesinde hastaların 
İlaç almak İçin saatlerce 
kuyrukta beklemesi büyük 
yakınmalara neden oluyor;

İlaç kuyruğundaki 
eziyetin sona erdirilmesi için 
İkinci bir veznenin açılarak 
SSK'Uların İlaç almak-için 
zamanının ■ kuyruklarda 
geçmesinin önlenmesi 
isteniyor. -

Kapalı spor Salonu İçin ödenek ayrıldı

Spordan Sorumlu 
Bakan Bahattin Şeker 
ilçemizi ziyaret etti

Spordan Sorumlu 
Devlet Bakanı Bahattin 
Şeker, • Gemlik'te 
incelemeler yaptı-.

Bursa Valisi Orhan 
Taşanlar, DYP İl ve İlçe 
Yöneticileriyle geçtiğimiz 
hafta pazar günü 
Gemlik'e gelen Bakan 
Şeker, Gemlik futbol 
sahasını gezdi daha 
sonra DYP İlçe merkezi ile 
Kaymakam Orhan Işın't 
makamında ziyaret etti.

Gemlik Kapalı Spor 
Salonunun yapımı için 15 
milyar 'lira ödenek 
ayrıldığını söyleyen Bakan 
Bahattin- Şeker, inşaatın 
başlamasından sonra 
ödeneklerin devam ede
ceğini bildirdi.

. Milli maçların bundan 
sonra üç büyük şehir yer
ine Anadolu'nun çeşitli 
kentlerindeki stadlarında 
oynanacaklarını söyleyen 
Bahattin Şeker, Türkiye- 
Hollanda milli maçı için 
de 100 milyar lira ödenek 
ayrıldığını söyledi.

Daha sonra
Kurşunlu'ya geçen
Bakan, DYP Kurşunlu 
Belde Teşkilatı ile 
belediyeyi ziyaret etti. 
Kurşunlu'ya yapılacak 
futbol sahası için 3,5 mil
yar lira ayrıldığını, Küçük 
Kumla Sahası için de 3 
milyar lira- gönderileeğini 
söyledi.

Bakan daha sonra 
Bursa'ya ayrıldı.

Belediye Başkanı seminerde
Belediye Başkanı Nurettin 

Avcı geçtiğimiz hafta 
Belediye konusunda 
temaslarda bulunmak için 
gittiği Ankara'dan sonra 
Hatay'da , belediyecilik 
konusunda düzenlenen semi
nere katıldı.

Geçtiğimiz hafta

Perşembe günü ANAP İlçe 
Başkanı Adnan Tekin ve İl 
Yönetim Kurulu üyesi Faruk 
Güzel ile Ankara'ya giden 
Başkan Avcı, burada yaptığ 
temaslardan sonra 
Belediyeler Birliğlnce düzenle
nen “Belediyecilik” konulu 
seminer için Hatay'a geçti.

VER DOLARI, OLMA ASKER, ÇAT BACAK, YAP ENSE, 
BÖYLE İSTEYENLER, BÖYLE DÜŞLEYENLER 

MİLLİYETÇİ, MUHARZAKAR, 
MUKADDESATÇI, MANEVİYATÇI GEÇİNENLER NEDENSE.

İnan
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Ata’nın izinde!
Okocha'lı, Uche'li, Boliç'li 

Fenerbahçe'nin, "Atam İzindeyiz!" 
pankartlı fotoğrafına bakıyordum. 
Telefon çaldj, Yahya Şimşek'ti 
arayan. Bir hamlede içimi boşalttım: 
“Bu Ali Şen ve takımı ne biçim 
adamlar yahu? Daha on gün önce 
Antalya'da 'Kocadağ'ı unutmadık’ 
pankartıyla çıkmadılar mı sahaya?"

Şimşek kısaca yanıtladı:
“Ön ayaklarının bıraktığı izi, arka 

ayaklar bozuyor!"
Masal diyarında yaşıyoruz sanki. 

Cumhurbaşkam'nın başkanlığında 
dört sivil ve beş askerden oluşan 
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), 18 mad
delik bir “önlemler paketi" hazır
lamış. Cumhurbaşkanı, başbakan 
ve kurul üyesi bakanlar imzalamışlar 
bu paketi. Yani, "MGK'nın 118'inci 
madde uyarınca yetkisi vardır, bu 
paketi Hükümet'te öncelikle 
konuşup karar bağlayacağız” 
demişler.

Görüşülecek ilk madde, sekiz yıl
lık temel eğitimi

Gel gör ki dünkü Bakanlar Kurulu 
toplantısı öncesinde RP Genel 
Sekreteri Asiltürk -medyaya göre- 
rest çekiyor:

"DYP temel eğitimin 5 artı 3 ola
cağı yolunda Hükümet Protokolü'ne 
imza attı. Beğenmeyen bakan istifa 
eder. MGK kararlarını imzalamak, 
onaylamak anlamına gelmez."

Bir bakıma haklı Asiltürk. 
Gerçekten de MGK'den “Türkiye’de 
çağdaş eğitim politikalarına 
geçilmelidir. Bu çerçevede, 'temel 
eğitimin sekiz yıla çıkarılması yararlı 
olacaktır" biçiminde bir karar çık
ması, Hükümet'in anayasa hükmü 
gereğince bu kararı “öncelikle 
görüşmesi”ni gerektirmektedir, 
“mutlak kabulü"nü değil!

Ama Başbakan Erbakan, itirazını 
MGK toplantısında dile getirebilir, bu. 
veya benzeri kararlara “karşı oy"' 
kullanabilir, gerekçelerini yazabilirdi.

Yapmadı, kabul etti, sonra beş 
gün muhalefet liderleriyle "MGK’ye 
karşı kulis"e kalkıştı. Baktı ki olmuyor, 
bastı imzayı.

Yani kamuoyu önünde, MGK 
kararlarının sorumluluğunu üstlendi. 
Ama şimdi partisinin genel sekreteri 
yan çizmeye kalkışıyor.

Şimşek'in dediğ gibi: Ön ayağn 
bıraktığı izi, arka ayak bozuyorl..

Bu satırları. Bakanlar Kurulu 
toplantısının sonunu beklemeden 
yazıyorum. Çünkü o toplantıda 
“kalıcı" ve gerçekten "uygula 
nabllir" politikalar üretilebileceğini 
hiç, ama hiç sanmıyorum.

Ve yine çünkü, bu parlemento- 
dan REFAHYOL'un seçeneğini bulup 
çıkarmak çok güç, adeta hayali
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«HM Yılmaz AKKIL1Ç
yazı Got'um

Necati Kartal

Salı gecesi Olay TV'de Ahmet 
Emin Yılmaz'ın sunduğu "Olayların 
İçinden" programına Ankara'dan 
konuk olan CHP'li Şimşek'le DSP'li 
Korkmaz'ı izlerken, olumsuz yargım 
daha da pekişti. Sayın Korkmaz, 
sanki liderlerinden de fazla karşıydı 
CHP'yle el sıkışmaya, hani deyim 
yerindeyse "kraldan çok kralcı" 
ydı...

Ecevit herkesle bir araya geliyor, 
görüş alışverişinde bulunuyordu. 
Örneğin ANAP Lideri Yılmaz'la, BBP 
Lideri Yazıcıoğlu'yla. hatta 1980 
öncesinde zımnen de olsa “faşist" 
ilan ettiği parlamento dışındaki 
•Türkeş'le...

Ama CHP Lideri Saykal'la asla!
Hayati Korkmaz'la Ali Rahmi 

Beyreli de, -sağda solda ‘diyalog 
grubu' adıyla boy gösterseler bil.e- 
CHP'li Şimşek'le asla!.

Böyle politika olmaz. Türkiye'nin 
çıkarını gözetenler, kendi "kin" ve 
"gayz"larından arınmak, ya da lid
erlerinin iflah olmaz “narsizm"inin 
çekim alanından kurtulmak zorun
dadırlar.

Eğer "sekiz yılık kesintisiz temel 
eğitim”den yanaysa DSP Ecevit... 
Korkmaz ve Beyreli, . işbirliği 
olanaklarını ANAP ve DYP.'den önce 
CHP'de aramak dururnuncıadırlaı. 
Sağ görüşlü siyasetçileri Ai'f-Af' 

I yüz bulamayanları , „ -
kolu üyelerini "kavun seçme" yön
temiyle parlamentoya taşıyan 
Ecevit'ler, salt “ego"larını tatmin 
uğruna daha fazla ayak diıememe- 
lidirler bu tutumlarında.

Şimdi DSP'li parlamenterlerin 
-kuşkusuz Bursa parlamenterlerinin 
de-, aday listelerinde “kavun 
seçme" yöntemiyle yer almadık
larını kanıtlama zamanıdır.

Türkiye "sırat köprüsü“nden 
geçiyor. Laik, demokratik, sosyal 

■ hukuk devletini korumak için ittifak 
arayışlarını, -doğru adres dururken- 
arkasında ne olduğu belirsiz kapıları 
tıklatarak sürdürmenin anlamı yok!

Solun, sosyal demokrasi güç
lerinin aymazlığı nereye götürüyor 
ülkeyi, bakın: MGK bildirisi, kararı 
tartışmalarının tozu dumanı arasın
da Susurluk güme gidiyor, ülkenin 
adını “işkence ve faili meçhuller 
diyarı”na çıkaran çeteler aklandı, 
aklanaçâkl

Sorumlu kim, kimler?
Evet, eğer bu ülkede demokrasi 

yürütülemez, siyaset yeni müdahale
den arındırılamazsa sorumlusu kim, 
kimler olacak?

Parlamentoda 129 sol milletvekili
ni bir araya getirmemekte direnen
ler olacak.

> Tabii başta Ecevit ve ona kul 
olmayı erdem sananlar...

KAYIP
Bağ-Kur II 

• Müdürlüğünden 
aldığım 137242291 

Nolu Sağlık Karnemi 
kaybettim. Yenisini 
alacağımdan eskisi 

hükümsüzdür. 
Mazhar Avni 
MANDIRACI

Sayfa: 2

HALA BÜYÜKŞEHİR TARTIŞMASI

Nedendir bilinmez, paradoks 
içinde olan siyasilerimiz “Megapol 
Bursa" projelerini açıklarken hem 
Bursa'nın büyütülmesinden yana 
olduklarını açıklamaktalar, hem de 
Bursa'yı küçültmek için gerekli 
kanun tekliflerini/tasarılarını ver- 
mekteler.

Aynı kaynak Bursa'nın 
büyükşehrini “büyütürken", ilini 
“küçültmek" kaygısına neden 
düşer bunu anlamak mümkün 
değil. Olsa olsa "her tarafa yağ 
çekmek" diye ifade edilebilecek 
“popülizm" olarak yorumlamak 
gerekir, herhalde.

Nüfus, yüzölçüm, ilçe sayısı 
bakımından küçülen Bursa'nın 
“siyasi ve ekonomik" bakımdan 
dikkatleri daha “az" çekeceği 
hepimizin malumudur.

Malumunuzdur çünkü, bunu en 
iyi bilenler Gemlikli'lerdir. DİE veri
lerine göre büyük ilçeler sırala
masında 32. sırayı işgal eden 
Gemlik, Yalova'ya “77. il yapim 
miii?" diyen iktidarın şimdiki ufak 
ortağının çalımıyla 58. sıraya 
düşürüldü.

Şimdi sıra Bursa'da. Bursa 5. 
büyük il ya! İnegöl il olunca 
-muhtemelen- iner 12. sıraya.

Hayırlı olsun!
Hayırlı olacak olan ne?
Ne olacak, İnegöl'ün “oy”u.
Olsun da, zararı bize döKunuyon 

(Bursa dahil)
Ona da bir çözüm var. Bursa'nın 

oyu Gemlik'ten çok.
Önce Bursa oylarını tavlamak 

gerekir.
Nasıl?
Nasıl olacak Bursa'yı büyütüyor- 

muş gibi yapalım.
Katıyoruz size Gemlik'i, 

Mudanya'yı, Kestel'i, Görükle'yi, 
Gürsu'yu, Demirtaş'il...

İşte bu tezgah yürürken, yerel 
iktidarları temsil eden siyasal parti 
ler durur mu? Onlarda girdi hadi 
senin içine.

Ama sadece Büyükşehir mese
lesinde şimdilik.

Biz bunları yazıp çizerken, 
Gemlik'te ki tartışma ve sesler de 
yükseliyor. Evet ve hayırcılar gibi.

Bu arada bir başka proje için 
görüştüğümüz ANAP'lı İl Genel 
Meclisi üyesi Tahsin Bulut'tan “ilin 
küçültülmesi ve büyükşehirin 
büyütülmesi" konusunda görüş 
istedik.

Yanıtladı. Tahsin Bulut verdiği 
yazılarında ve anlattığı görüş
lerinde tutarlı. Hem İsa'ya, hem 
Musa'ya yaranma derdinde değil.

Kısaca “İlin küçülmemesinden 
yana, hem de büyükş eh irin 
büyümesinden."

“İlçelere faydası da olacak" 
diyor.

Tarafsızlığımızı ve objektifliğimizi 
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koruyarak aynen yayıı nıy
“Bursa Büyükşehir Belediyesiı 

sınırları, T.B.M.M.’deki yasa teklifi 
kabul edilirse; Mudanya, Gemlik,! 
Kestel, Gürsu, Demirtaş ve sınırlar 
içinde kalan ilçe belediyelerine' 
bağlı belde belediyelerini de içine! 
alacak şekilde genişleyecektir.

Bu durumda ilçe belediyelerinin 
taşıdığı; yetkilerin ve bazı gelirlerin 
(su, otobüs gibi...) merkeze kaya
cağı endişeleri, hadise derinleme
sine tetkik edildiğinde gereksiz 
endişelerdir.

Zira su, kanalizasyon ve otobüs 
hizmetleri gönellikle zarar edilen 
hizmetlerdir. Böylece ilçe 
belediyeleri bu yükten kurtulmuş 
olacaklardır. Yine ilçelerdeki ana 
arterlerin her türlü altyapı çalış
ması Büyükşehir Belediyesi tarafın
dan karşılanacaktır. Bu durumda 
ilçe belediyeleri, küçük ama 
halkın hayatında önem taşıyan 
projeleri daha çabuk hayata 
geçirme fırsatı bulacaklardır.

Bugün Büyükşehir Belediyesi 
sınırları içerisinde Defterdarlıkça 
toplanan verginin yüzde 5’i yasa 
gereği Büyükşehir Belediyesi’ne 
verilmektedir. Oysa şimdiki sınırlar 
dışındaki ilçelerde toplanan vergi
den, hem o ilçeler, hem de 
Büyükşehir bu payı alamamak
tadır.

Sınırların genişletilmesi halinde 
elde edilecek bu gelir artışı netice 
olarak, o ilçelere de hizmet olarak 
yansıyacaktır.

Ayrıca çok önemli bir hususta, 
bu ilçelerde, şimdiki büyükşehir 
sınırları arasında kalan ve 
Bayındırlığın kontrolünde olan ara 
bölgeler sorunudur. Buralar ne> 
yazık ki sahipsiz alanlardaki gibi| 
hızla kaçak yapı ile dolmaktadır. 
(Hem konut hem de sanayi) 
binaları...)

Bunun çok kötü bir örneğini) 
İstanbul Kadıköy ile İzmit’e kadar | 
olan alanda görmekteyiz. Çarpık I 
yapılaşmanın her türlü örneğini vej 
yerli - yersiz sanayi alanlarının) 
oluşturduğu çağdışı yapılanmayı! 
burada görmek mümkündür.

Bursa Büyükşehir sınırlarının^ 
genişletilmesi bu açıdan da büyük ı 
önem taşıyor. İstanbul örneğindeki!
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Geleceğin modern ve
metropolünde yaşamak istiyorsak,
Büyükşehir Belediyesi sınırlarının 
bir an önce genişletilmesi gi 
rişimine destek vermeliyiz."

Evet, bu ve diğer konularda 
yerel aydınların, eli kalem tutan-l 
ların, entellektüellerin, toplumu 
daha iyi yere götürmek için görüş
lerini kamuoyuna aktarmak 
isteyenlerin yazılarını bekliyoruz. 1

Sağlıklı ve umutlu kalın.

Paylaşmak için FaxSİ 3 3595
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RP Bursa Milletvekili Alfan Karapaşaoğlu basın toplantısında açı kra
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Refah Partisi Bursa mil
letvekili Alton
Karapaşaoğlu düzenlediği 
basın toplantısında Gemlik 
Sunğipek Fabrikasının 
TEKEL'e devredildiğini söyle
di.

Karapaşaoğlu, toplantı
da çalışmalar hakkında 
bilgi verdi. Refah Partisi İlçe 
Merkezinde dün saat 11.15 
de bir basın toplantısı 
düzenleyen Alfan 
Karapaşaoğlu, bir süreden 
beri özelleştirme kapsamın
da bulunan, ancak alıcı 
bulamayan Gemlik 
Sunğipek Fabrikasının bir 
başka kamu kuruluşu olan 
TEKEL'e devredildiğini, bu 
konuda iki genel müdürlük 
arasında protokol çalış
malarının sürdürüldüğünü 
söyledi.

. 300 işçinin çalıştığı 
Sunğipek Fabrikasında 
TEKEL sigara ambalajında, 
kullanılmak üzere selüloz 
elyafı ve sigara filtresi 
üretileceğini söyleyen 
Karapaşaoğlu, devir 
nedeniyle işçilerin hiçbir 
kaybının olmayacağını 
■açıkladı.

TÜGSAŞ'ın da özelleşti 
rileceğini söyleyen 
Karapaşaöğlu “devletin asli 
görevi olan işlere dön
mesinin zamanı gelmiştir. 
Biz özelleştirmeye karşı 
değiliz. Ancak özelleştirme 
yapılırken, kimseye peşkeş 
çektirmek taraftarı da 
değiliz, çalışanların hak
larının da korunmasında 
yanayız” dedi.

Gemlik-Armutlu karayolu 
yapımı konusunda da bilgi 
veren Alfan Karapaşaoğlu,- 
yolun bitmek üzere 
olduğunu ancak,
Orhangazi Asfaltındaki 
kavşağın yapımının öne 
alınması için karayolları 
yetkilileri ile görüşüldüğünü 
ve kavşak çalışmasının 
programdan öne alın
masını sağladığını belirtti. •

İzmir-İstanbul çevre yo 
lunun Gemlik'ten geçişinin 
sıkıntılara neden olduğunu 

»nulardo 
m tutan- 
toplumu 
;in görüş- 
ktarmak 
yoruz.

İAVATLAR- I

Givsi
Diiliiî

KİFTAn-n STOH3£T,

Tarih içinde Gemlik ve Havalisi

Çok Değerli Hocamız SÜLEYMAN MARŞ
Gemlik ilçesinde de tüm dünyada ve 

Türkiye de olduğu gibi bir modadan bir 
modaya geçiliyordu ama daha bir sine
mamız bile yoktu. Elektriğimiz is,e çok 
yetersizdi. Akşam hava karardıktan 
sonra verilen elektrik gece yarısında 
kesiliyor, gündüz ise ancak öğle ajansı 
saatinde veriliyordu.

Ama biz.çocuklar için herşey yolunda 
gidiyordu. Hele de memur çocuğu 
değilsek, yani hali vakti yerinde ise ailem- 
izin evlerimizde kıtlık nedir görmüyorsak, 
çarşıda durum nasıldır, neyin kilosu kaç 
kuruştur, babamız ne alabilir, ne ala
maz? böyle bir tasamız yoksa, günler 
alabildiğine şenlikli, okulda ders durumu
muz çok iyi, 23 Nisanlarda müsamereler 
veriliyor, biz ise herşeyde en öndeyiz. En 
birinci,.. Ne güzel değil mi?

Bir Enise Aral öğretmen var bizi 
müsamerelere hazırlayan. Öteki öğret
menlerden daha çok söz edilirdi Enise 
hocadan. Bizim okulun müsamereler! 
öteki okuldan' her zaman daha üstün, 
Enise hocamız piyano çalar, şarkılar, 
rontlar bilir, oyunlar hazırlamaya her 
öğretmenden daha fazla zaman ayırır, 
faaliyetleri çök güzel ayarlar.

İlkokul öğretmenlerinden söz ederken 
Sabiha öğretmenimi, Seniha Ege öğret- 
jnenimi, Atiye hocamızı ve de Süleyman 
Bey i anmadan.geçemeyeceğim.

Sülelman Marş hocanın sadece bir 
yılm öğrencisi oldum ama o, kişiliği ile ve 
öğrettikleri ile yaşamım boyu bende en

da belirten Karapaşaoğlu 
“Eski planda Orhangazi- 
Demirtaş arasındaki hatta 
büyük oranda zeytinliğin 
istimlaki söz konusu. 
Vatandaşların haklı 
şikayeti üzerine konuyu 
incelettik ve güzergahının 
değiştirilmesi için yeniden 
etüd ihalesi yaptırıyoruz. 
Zeytinliklerin tahribini en az 
düzeye indirerek bu yol 
yapılacaktır” şeklinde 
konuştu.

Programda olmayan 
hizmetler için Valilik emri ile 
Gemlik Kaymakamlığına 
verilmek üzere, 16 milyar lira 
köylerin acil işleri için ay 
sonuna kadar geleceğini, 
ayrıca İl Milli Eğitim kanalıy
la Gemlik ili eğitiminde har
canmak üzere 5 milyar lira 
Gemlik S.S.K. Hastanesine 
ek poliklinik yapılması için 
çalışmalara başlandığını, 
10 milyar liranın ay sonuna 
kadar Valilik emrine gön
derileceğini söyledi.

DOĞAL GAZ
Gemlik'in doğal gaza 

kavuşturulması için 
belediyenin 1996 yılında 
yaptığı başvurunun yeterli 
gaz verilemeyeceği 
nedeniyle geri çevrildiğini 
hatırlatan RP Bursa 
Milletvekili, BOTAŞ yetkilileri 
ile görüşerek, Gemlik'in 
hemen yanından geçen 
doğal gaza kavuşması için 
söz aldığını ancak, 
belediyenin bu konuda 
yapması gereken başvu
ruyu aylardır geciktirdiğini 
yineledi. Karapaşaoğlu, 
“Belediye doğal gaz işine 
sıcak bakmalı. Başkan 
Avcı ile yaptığımız 
görüşmelerde kendisinin 
başvuruyu yenileyeceğini 
söylemesine rağmen, 
bugüne kadar bu gerçek
leşmedi. Gaz yetersizliği 
söz konusu değildir. TÜGSAŞ 
Fabrikasının kullandığı 
gazın Gemlik'in kul
lanacağı gazın yüzde l’i 
bile değildir. Ben 6 aydır 
işin peşindeyim. 
Belediyenin işe el atması

çok iz bırakan kişilerden ve de hatta en 
başta gelenlerden oldu.

Gemlik te bir yıl öğretmenlik yaptı, 
rahmetli Süleyman Marş. Emeklilik yaşı 
gelmişti. Ondan sonraki yıllarını ise çarşı 
içinde açtığı bir fotoğraf stüdyosunun 
idaresi ile geçirdi. Üç tane cici kızı vardı 
hocamızın ve bu üç değerli kızı ile 
beraber, eşi ile beraber yürüttü yeni 
mesleğini. Meslek demiyorum çünkü 
orası bir okuldu, Süleyman Hoca öğret
menliği orada da sürdürdü. Akşamları 
İngilizce kurslar veriyor,-Gemlik halkını 
aydınlatmak için gönüllü çalışıyordu. En 
başta da yaşam dersi veriyordu bizlere. 
Bir kadının, bir genç 'kızın, çarşının 
göbeğinde, onca erkeğin arasında nasıl 
kardeşçe ve dostlukla çalışabileceğini 
kanıtladı ve bu ilerici hamlesi ile Gemli in 
unütul mazlâri arasına girdi.

Çok daha önceleri, Orhangazi nin 
geri mi geri bir köyünde öğretmenlik 
yaparken de Atatürk ün gösterdiği yolda 
köy çocukları ile beraber büyükleri de 
eğitmeyi başarmış, temsil kolu faaliyet
lerinde köy delikanlıları ile sahneye çık
mış, hatta örnek olsun diye kendi eşine 
de sahnede rol vermişti.

Davranışları ve düşünceleri ile bugün 
bile herkese örnek olacak değerdeki 
sevgili hocamızı rahmetle anıyorum.

Ruhu şadolsun...

Haftaya “ Zeytin Dalı”

gerekir, bunu bekliyorum.” 
şeklinde konuştu.

Nacaklı suyunun 
Gemlik'e gelirken yüzde 80 
ini yolda kaybettiğini. Bursa 
Devlet Su işleri DSİ ile yap
tığı görüşmeler sonucu 
1997 programına konunun 
alındığını ancak, bununla 
ilgili belediyenin girişimlerde 
bulunması gerektiğini söyle
di.

Gemlik'in önemli sorun
larından birininde körfez 
kirliliği olduğunu hatırlatan 
Karapaşaoğlu, fabrikaların 
atıkları konusunda .bir çalış - 
ma başlattıklarını, tüm fab - 
rikaların atıklarını nhutlaka 
arıtarak körfeze verecek
lerini söyledi. Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası Meclis 
Başkanı Mehmet Turgut'un 
takip ettiği bir projeden de 
söz eden Karapaşaoğlu, 
TÜGSAŞ'ın denize attığı 
gübrell suların bir yerde 
toplanarak çiftçilere geriye 
kazandırılacağı, böylece 
deniz < kirliliğininde 
korunacağını belirtti.

■ Limana gelen gemilerin 
çevreyi kirletmesinin de 
önlenmesini haırlafan Alfan 
Karapaşaoğlu, Gemlik 
Limanında Anadolu'ya 
taşınacak mallar için uzun 
vadede demiryolu yapıl
ması konusunu da takip 
ettiklerini, ilçelere çevre 
müdürlüğü kurulması için 
yasa teklifi hazırladıklarını 
da söyledi. -

K a r a p aş a o ğ I u , 
Gemliklilerin Çevte Derneği 
kurmasını da isterken, 
Gemlik'in büyükşehire katıl
ması konusunda hazırlanan 
yasa önerisinin altına 
büyükşehire katılmak 
isteyen yerlerde referan
dum yapılması maddesini 
eklettiğini söyledi.

Karapaşaoğlu daha 
sonra basın mensuplarının 
ve toplantıyı izleyenlerin 
sorularına cevap verirken, 
herşeyin devletten beklen
memesini toplumun ba?ı. 
konularda duyarlı olması 
gerektiğini hatırlattı.

rfez
Dondan zarar gören üreti- 
cilere kıyak hazırlığı

Zeytin 
üreticisinin 
borçları 
TBMM’de

Geçtiğimiz ay içinde 
hava ısısının ani olarak 
düşmesi nedeniyle zeytin 
ağaçlarında görülen göz 
yanığı ve sap çatlağı ile 
yırtıkların, gelecek yıl ürün 

. rekoltesini olumsuz etkiliye- 
ceğinden DYP,RP ve 
ANAP'lılar üreticilerin Tarım 
Kredi Kooperatifi borçlarını 
erteletmek için yarışa 
girdiler.

Doğru Yol Partisi İlçe 
Başkanı Yüksel Yıldırım, 
gazetemize yaptığ açıkla
mada, don zararlarının ilçe 
çapında tesbitinin baş
landığını, durumun
Bakanlığa bildirilerek zeytin 
üreticilerinin Ziraat 
Bankasına ve Tarım Kredi 
Kooperatiflerine . olan 
borçlarının ertelenmesi için 
Bakanlar Kurulundan karar 
çıkarılması için girişimlerini 
sürdürdüklerini söyledi.

Öte yandan RP Bursa 
milletvekili . Alfan 
Karapaşaoğlu da dün 
düzenlediği basın toplan
tısında, don zararı gören 
üreticilerin kredi borçlarının 
ertelenmesi için girişimleri 
yürüttüklerini belirtirken, 
geçtiğimiz hafta Ankara'ya 
giden Belediye Başkanı 
Nurettin Avdı, ANAP İlçe 
Başkanı Adnan Tekin ve 
ANAP İl Yönetim Kurulu 
üyesi Faruk Güzel, Bursa 
Milletvekili Feridun Pehlivan 
ile görüşerek, zeytin üreti
cisinin dorumlarını anlat
tılar. 1

ANAP Bursa milletvekili 
Feridun Pehlivan, 14 Mart 
Cuma günü TBMM başkan
lığına verdiği bir yazılı 
önergeyi ■ Başbakan 
Necmettin Erbakan'ın sözlü 
olarak yanıtlamasını istedi.

Pşhlivan'ın önergesi 
şöyle

Yöremde yapmış 
olduğum İncelemeler 
sırasında kısa bir süre önce 
meydana gelen don olayı
na bağlı olarak Gemlik, 
Mudanya, Orhangazi ile 
İznik ilçelerinde zeytin 
ağaçlarında % 70-80 
oranında zarar ve ürün 
kaybı ortaya çıktığını bu 
nedenle zeytin üretici
lerinin Tarım Kredi 
Kooperatiflerine ve Ziraat 
Bankasına olan kredi 
borçlarını ödemekte 
fevkalade zorlanacağını 
tesbit ettim. Bu çerçevede:

1- Zeytin üreticisinin 
Tarım Kredi Kooperatifi ve 
Ziraat Bankasına olan kredi 
borçlarının faizsiz ertelen
mesi için ne zaman karar 
alacaksınız?

2- Yaygın don olayında 
zarara uğrayanların 
önümüzdeki dönemde 
gübreleme ve zirai İlaçla
ma yapabilmeleri için 
hangi destekleme tedbir
lerini almayı planladınız?

ANAP milletvekili 
Pehlivan'ın önergesi 
önümüzdeki günlerde 
başbakan Necmettin 
Erbakan tarafından sözlü 
olarak cevaplanacak.

------- - Gonca YERLİYURT-------

Sevgiye zaman ayırın
Sinema tuhaf, büyüleyici bir şey. Dışarıda 

herşey olabilir... Kar, fırtına; yağmur, kargaşa, 
stres, trafik, sıkıntı. Ama ışıklar sönüp siz farklı bir 
dünyaya, farklı bir dünyaya, farklı bir yaşama 
adım attığınızda her şey ama her şey birden 
değişir. O dev perdede hiç tanımadığınız insan
ların yaşamlarına girer, sıkıntılarını, mutluluklarını 
paylaşır, kendinizden bir şeyler bulursunuz.

Bir söz, bir bakış, bir ifade edemerhe, acı, 
hüzün, mutluluk, kimi zaman gözyaşı, kimi zaman 
kahkaha olarak yansır o karanlık salonlara.

Ne bileyim sanki bir şeylerin farkına varır, kim- 
bilir nerelere gidersiniz...

Sinema öyle bir şey.
Hiç tanımadığınız insanlarla, hiç tanımaya

cağınız insanların yaptığı filmleri izlerken aynı 
şeyleri yaşadığınızı düşünür, insan ortak pay
dasındaki • duyguların sınır tanımadığını 
görürsünüz.

Kimi zaman bir-cümleye takılır, günlerce 
sadece onu düşünürsünüz "acaba” diyerek.

Ya da Fidye'de Mel Gibson'u çocuğunu kur
tarma mücadelesinde izlerken bir yandan ben 
olsam ne yapardım-der, bir yandan da kendi 
ülkenizde yaşanan olaylarla bağlantı kurarsınız 
"aaa, her yerde aynı şeyler oluyormuş" avun
tusuyla...

Ya da Evita'yı vevo tükenmez iktidar hırsını 
bağdaştırırsınız ülkenizdeki güzel sarışın kadınla...

. Sinema öyle bir şey...
90 dakika yaşamdan-; başka yaşamlara 

kaçış.
Başka yaşamlarda, yaşadıklarını keşfetmek...
Yaşadığının ya da yaşamadığının, yani bir 

şeylerin farkına varmak.
Ve belki o sinema salonundan dışarı çıktığın

da o bir şeyleri değiştirmek için hiç bir zaman, 
zamanın geç olmadığını anlamak.

Ve belki de yaşamı sorgulamak...
Aynı “One Fine Day” Güzel Bir Gün filmini 

izledikten sonra olduğu gibi.
Nereye koşuyorum, acelem ne, bir yerlere 

yetişmek için neleri kaçırıyorum?
Yaşamı mı, sevgiyi mi... Önceliklerim ne?
En son ne zaman aylaklık yaptım?
Ne zaman kendime zaman ayırdım?
İş arkadaşlarım değil, dostlarım nerede?
Tek başına herşeyin üstesinden gelebilirim- 

gelebilir miyim?
Kimin için .çalışıyorum? Kendim için mi, ailem 

için mi, ülkem için mi, şirketim içjn mi?
Ödülüm ne?
Stres, düzensiz beslenme, zihinsel ve bedensel 

yorgunluk, sevgiye zaman ayırarriama, hobiler
den vazgeçme mi? Eyvah.

Bunlar için mi çalışıyorum.
Allahım yoksa işkolik miyim?
Evet tüm bu soruları yalnızca bir film sordurta- 

bilir size...
Kafanızı duvara çarpmış gibi olursunuz, 

yüzünüzdeki o müstehzi gülüşle...
Ama, hiçbir şey için geç değl. Örneğn eğer 

izlemediyseniz hemen bugün eşinizle, sevgilinizle 
veya bir arkadaşınızla bu filme gidin. Kimilerine 
göre sıradan bir Amerikan filmi, varsın olsun.

Siz sinemanın rahat koltuklarına yerleşin, şöyle 
işlerden uzak, yaşadıklarınızdan uzak, yarına 
yetişecek raporları', ödenecek çekleri, iş 
görüşmelerini, bağlantıları düşünmeden kendi
nize ve sevdiğiniz insanlara bir film süresi kadar 
bile olsa zaman ayırın.

Sevgiye zaman ayırın.
Eminim buna değecektir.
Ve sinemadan çıktıktan sonra yaşamı ve 

sevdiklerinizi kendinizden mahrum etmemeye 
söz verin...

Körfez FM’de Kadri Güler'le konuşan ANAP II Genel 
Meclisi üyesi Haşan Başaran acı gerçeği itiraf etti.

Gemlik’in köylerinin 
hiçbirinde kanalizasyon yok.

Geçtiğimiz hafta salı 
günü Körfez FM'de 
gazetemiz sorumlu 
müdürü kadri Güler ile 
"Salı Söyleşiler"! 
programında konuşan 
ANAP il Genel meclisi 
üyesi Haşan Başaran, 
Gemlik'in hiçbir köyünde 
sağlıklı kanalizasyon 
şebekesinin bulunmadığını 
acı bir şekilde itiraf etti.

ANAP'ın Gemlikte kuru
luşunun kimler tarafında^ 
gerçekleştirildiğini anlatan 
Başaran, İl Genel Meclisi 
çalışmaları hakkında da 
bilgi verirken, Bursanın

Sayfa: 3

bütçesinin çok yetersiz 
olduğunu bu nedenle 
hizmet yapmakta zor
landıklarını söyledi.

Haşan Başaran, Kadri 
Güler'in sorusu üzerine 
Gemlik'te hiçbir köyde 
kanalizasyon şebekesinin 
bulunmadığnı, içme suyu 
şebekesi bulunan koy 
sayısının da az olduğunu 
açıkladı. Programı 
yöneten Kadri Güler, 
Gemlikli, siyasilerin Bursa 
politikasındaki etkinlik
lerinin yetersiz olması, 
hizmetlerin köylere 
götürülemeyişinin tek 
nedeni olarak niteledi. •
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Sanatçı fermuar takılar, .heybe 
çantalar, keçe yelekler ile İlçemizi 
Avrupa da temsil edecek

Emine Alkaya’nın 
takıları Berlin 
Fuarında

Gemlikli sanatçı Emine Alkaya'nın, el emeği 
göz nuru ile hazırladığı takı, keçe yelek ve heybe 
çantaları Almanya' nın Berlin şehrinde açılan 
«İmport Shop Berlin «fuarında sergilenecek.

Bir süre önce Ankara'da açılan El Sanatları 
Fuarına da katılan Emine Alkaya'nın çalışmaları 
beğeniyle izlenmiş, ayrıca satışa sunulmuştu.

20-23 Mart günleri arasında gezilecek olan 
«İmport Shop Berlin» fuarı Ankara Kadın Form 
Fuarcılık tarafından Türkiye'den bazı kadın 
sanatçıların eserleri ile fuara katıldı.

Emine Alkaya daha önce de fermuar yelek' 
çalışmasıyla Burçla Dergisinin açtığı yarışmada 
derece almış ve İtalya da Türkiye'yi temsil etmişti.

SATILIK 
HİSSE

Büyük Kumla Sahil 
Yolunda bulunan 

Ortaklar Hah Saha 
ve Deniz Kızı Disko 

ve Çay Bahçesi 
1/6 hissemi 

/ satıyorum.
İlgilenenlere 
duyurulur. 
Müracaat: 
223 16 52

Küçük tasarruflar için...
İsrafa çok yatkın ama "tasarruf" 

kelimesini de dilimisden düşürmeyen 
bir milletiz. Tarihin, "kemer sıkma 
politika"larını en sık yaşan 
insanlarından olduğumuz halde 
tasarruf konusunda bilgisiz ve 
özensiziz. Oysa korumamız ve 
israfından kaçınmamız gereken bir 
dolu hâzinemiz var... Gelin şu konuyu 
bir kez daha düşünün. Ve artık 
tasarruf yapmaya başlayın. Olmaz 
mı?
★ Biten pilleri çöpe atıyor, yenilerini 

satın alıyorsunuz. Pillerin çoğunda 
zehirli bir madde olan civa var ve 
atıldığında toprağa sızıyor. Yeniden 
doldurulabilir pilleri, denemeye- ne 
dersiniz? Hem kendiniz için, hem 
toprak için.

’&Bir floresan ampul normal bir 
ampulün tükettiği enerjinin 1/4 ünü 
kullanıyor ve normal ampulden 10 
kat daha dayanıklı çıkıyor.

Su kaynatırken tencerenin üstünü 
örtün çünkü kapağı kapalı bir.tas su, 
açık kaynatılan sudan çok daha 
kısa zamanda kaynıyor ve daha az 
enerji tüketiyor.

Yemeklerinizi çam ve seramik 
kaplarda pişirirseniz enerji tasarrufu 
yapmış olursunuz. Çünkü bu kaplar 
ısıyı daha fazla koruyor.

Ne pişiyor diye fırının kapağını her 
açtığınızda 3-4 derecelik ısının diyarı 
sızdığını unutmayın.
it Can sıkıntısından sık. sık 
buzdolabının kapağını açıp içine 
baktığınız olmuştur. Ya da kapağı 
açtıktan sonra niye açtığınızı 
hatırlamayıp yeniden kapattığınız. 
Şöyle söyleyelim buzdolabını günde 
yaklaşık 22 kez açtığınızda bu yılda 
8000 açış anlamına geliyor.
Buzdolabının kapısını açınca
yüzünüze çarpan soğuk hava, içeri 
giren sıcak havayla yer değiştiriyor. 
Bu da dolabın içinin ısındığı ve tekrar 
soğuması için fazladan enerji 
kullanılması anlamına geliyor, 
★ Cam şişeler... Fazla üstünde 
durmaya değmez gibi görünüyor 
değil mi? Oysa İnsanlık 3000 yıldan 
beri cam üretiyor. Ve yılda ortalama 
28 milyar cam şişe ve kavanoz israfı 
söz konusu... Oysa bunları küçük 
parçalar halinde kırıp eritip yeni 
camla karıştırarak yeniden cam 
elde eden fabrikalar ve 
değerlendirme merkezleri var... 
Biriktirdiğiniz cam şişeleri buralara 
götürebilirsiniz. Fazla ciddi bulmamış 
olabilirsiniz ama 28 milyar oldukça 
ciddi bir rakam. (1992 ye ait bir 
rakam)
★ Alimihyum kutuları düşünün...

Kola kutuları, konserve-kutuları ve 
daha birçoğu... Bu kutuların gittiğ 
yer ise çöp kutuları. Oysa onları 
biriktirip, / değerlendirme
merkezlerine , götürebilirsiniz. 
Böylelikle eski kutüları yeni kutular 
üretilmesine katkıda’ bulunmuş 
olursunuz. Niye mi? Topraktaki 
aliminyum kaynakları sonsuz değil de 
ondan... Bu hızla üretip tüketmeye 
ve israf etmeye devam edersek, 
kolaları yakında ped şişelerden 
içme olasılığımız yüksek...
■^•Mutfak ve banyolarınızda 
kullandığınız kağıt havlular için her yıl 
inanamayacağınız kadar çok ağaç 
kesildiğini biliyormuydunuz? Bu tür 
kağıt havlular kullanmak yerine 
kumaş ya da pamuklu havlulardan 
yararlanabilirsiniz...
★ Musluğunuz su sızdırıyor. En iyi 
ihtimalle 10 dakikada 1 kahve 
fincanını dojduracak kadar su boşa 
gidiyor. Bunun anlamı yılda 11 bin 
litrelik suyun boşa gitmesi demek. 
Kaybınız yaklaşık 52 banyo küveti, 
dolusu su... Bu da yıl boyunca her 
gün 65 bardak su içmeniz demek 
oluyor... Lütfen şu muzlukları tamir 
ettirin...
★ Çocukları . keçeli kalem 

/kullananlara... Bazı keçeli kalemlerin 
içinde "toluen" ya da "etanol" adlı 
kimyasal maddeler var ve bunları 
üretmek petrol israfına ve hava 
kirliliğine yol açıyor. . Onlara 
balmumundan yapılmış boyalar, 
suluboya ve kuruboyayı önerin...

■fc Yumurta kutularını
değerlendirebilirsiniz... Boyalar ve 
kumaşlar yardımıyla ev içinde 
kullanacağınız çok şık eşyalar 
tasarlamanız mümkün. Eğer son 
dönemlerde sergilere gittiyseniz, 
sanatçıların ayakkabı topuklarından 
tutun da, konserve kutularına kadar, 
pek çok metayı sanat eseri haline 
getirdiğini görebilirsiniz.
★ Artık sizin işinize yaramıyor 
olabilir... Ama onlara ihtiyaç duyan 
birileri mutlaka vardır, mutlaka... 
Modası geçmiş, küçülmüş giysi ve 
ayakkabılarınızı, eskimiş eşyalarınızı, 
oyuncakları fırlatıp atılacak pet çok 
şeyi yardım derneklerine 
bağışlayabilirsiniz.
& Bir yıl süreyle her gün yarım 
günlüğüne 100 mumluk bir ampul 
kullandığınızda bu ampulçn yaklaşık 
200 kilo kömürün tüketeceği enerjiye 
eşit elektrik yaktığını bunun da yarım 
ton gazın havaya karışması demek 
olduğunu büyük olasılıkla 
bilmiyordunuz... Bu durumda ne 
yapacaksınız? Çözüm floresanda...

GAYRİMENKULUN AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Dosya No : 1997 / 235.T
Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, adedi, evsafı:
Gemlik ilçesi Küçük Kumla Köyü Yalı Mevkiinde kain» 73. pafta, 1818 parsel sayılı 

200 m2 taşınmaz üzerine üç katlı kargir apartmanın bulunduğu borçlu hissesinin 
1/2 olduğu ve her katta bir daire olduğu, kat mülkiyeti'kanunun 634 sayılı kanun 
gereğince kat mülkiyetinin kurulmadığı. Her kattaki dairenin değerinin bilirkişi 
tarafından 600.000.000.- TL. olduğu taşınmazın tamamının 1.800.000.000.- TL. olup' 
borçlu hissesinin 1/2 üzerinden 900.000.000.- TL. taktir edilmiştir.

Taşınmaz açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.
Satış Şartları:
1- Satış < 25.04.1997 cuma günü saat 14.00-14.20 arası Gemlik İcra 

Müdürlüğünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen 
kıymetin %75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış 
masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok 
artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 05.05.1997 pazartesi günü aynı yer ve 
saatte ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklılarn 
alacağı ve satış masraflarını geçmesi şartıyla % 40 ihale olunur.

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

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki 
haklarını 'hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile 
onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile 
sabit olmadıkça paylaşmadan h'ariç bırakılacaklardır.

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

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup 
masrafı verildiğLtakdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi.görmüş ve münderecâtını kabul etmiş 
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 996/235.T sayılı dosya numarasıyla 
memurluğumuza başvurmaları ,İlan olunur.

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

İcra Müdürü

KAPICI 
ARANIYOR
TEL: 513 17 97

KİRALIK
Havuzlu Daire

Tel :
513 17 97

CİLT VE KASE
İSLERİNİZ İÇİN 

kORFEZ OFSET 
hizmetinizde

TEL : 51117 97

ANADOLU SİGORTA A.Ş

ANAHTAR TESLİMİ KASKO’DAN YARARLANIN

- Evrak takibi yok
- Para ödeme yok

-Yüzde yüz hasar ödeme
-Anlaşmalı oto servisimize 
başvurmanız yeterli

NUMAN SİGORTA LTD. ŞTİ 
J\luman Dulsun 

TAM YETKİLİ ACENTA

G<

Ve

GEpİF 3İLGİ /E FİYAnARımıZ İçin BİR 

TELcFOpUflUjL Ye TETİKLİ
Hı

TEL.: 0(224) 513 02 34 FAX : 514 11 48
Çarşı Meydanı Akıt İş Merkezi Kat: 1 No : 4 GEMLİK
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FÎÎR aAhÇĞS! Şairlerden
Seçmeler

ESKİ
Sen eski bir kentsin ak evleri 
Sokaklarında göğü aydınlık 
Düşünde Fenike gemileri 
Odalarında bir masal balık

Eski bir gündüz yazıdan eski 
Bir sonsuz yuvarlakta kırlangıç 
Öten sessizlik denizlerdeki 
Bir uzun yolculuğa başlangıç

Yoktan bir çizgiyi bulmak için 
Bir soyut kuşun altın izinde 
Duygunun ikizi düşüncenin 
Yıkanan güneşlerin tuzunda

İşlenmemiş buğday ilkel yıldız 
İnancın adı sevinin adı 
İlk gününden bu yana uykusuz 
Bir sıcak yağmur duımadan yağdı

Yaşamak büyüdü büyüdü su 
Gökyüzünün başıboş otları 
Pencerendeki ışıktan saksı 
Bir kocaman çiçek açtı sarı 

(Sabahattin Kudret AKSAL)

MESAFELER
Mesafeler gözlerin gibi sonsuzdur senin 
Seyrettikçe kıpkızıl yanar gözbebeklerim. 
Bense engin denize bakan bir pencerenin 
Önünde gelmeyecek saatleri beklerim.

Sulan nasıl boşa akarsa bir derenin 
Benim ziyan olacak öyle hep emeklerim. 
Uzaktan bir el gibi beni çağırır engin, 
Ben bir sandalcıyım ki, kırılmış küreklerim.

Beynimi bir örümcek gibi örer geceler, 
Selamlarım hüzünle uzağa gidenleri. 
-Ölçüler dimağımda karışık bilmeceler-

Seyrederken ilerde kaybolan trenleri, 
Ufukta mendil gibi sallanan yelkenleri, 
Keder kalbimi sıcak bir kurşun gibi deler.

Dinmeyen bir hasrettir içimde mesafeler... 
(Yaşar Nabi NAYIR)

YENİ YOL
Vakit gelmiş
Dilimin çözülmesi vakti
Gece yarısından bir saat sonra
Uykum kaçıp gitmiş

Bir ben uyanıvermişim bu saatte 
Sözüm var söyleyecek besbelli 
Uyuyun, uyuyun daha iyi anlamak için 
Mesut edeceğim hepinizi

Size hayatın kolay ve sade olduğunu 
öğreteceğim

İmkansız saadeti icat edenlere inanmayın 
Harbin lüzumundan, insanlığın zaferinden 

bahsedenlere inanmayın
Size hayatın kolay ve sade olduğunu 

öğreteceğim

Kendimde iyilik ve doğruluk hissediyorum 
Büyük bir yolculuğa başlangıç 
Ey haksızlığın ve yalanların amansız düş

manı aklım
Ve kalbimdeki sonsuz aşk
İkinize güveniyorum.

(Melih Cevdet ANDAY) 
BÜTÜN YAZ
Ne güzel geçti bütün yaz, 
Geceler küçük bahçede... 
Sen zambaklar kadar beyaz 
Ve ürkek bir düşüncede... 
Sanki mehtaplı gecede, 
Hülyam eşiği aşılmaz 
Bir saray olmuştu bize; 
Hapsolmuş gibiydim bense, 
Bir çözülmez bilmecede. 
Ne güzel geçti bütün yaz, 
Geceler küçük bahçede...

(Ahmet Hamdi TANPINAR)

YARI S"AkA YARI CİDDÎ
REKABET KURULU NİHAYET KURULDU

Tüm dünyada, etkisini sürdüren 
piyasa ekonomisinin “OLMAZSA 
OLMAZ” bazı şartları vardır.

1- Bunlardan birisi 
ÖZELLEŞTİRMEDİR. Üretim maliyetleri 
yüksek, verimleri düşük (KİT) ler 
kapatılmalı veya özel kesime 
devredilmelidir.

Bir başka deyişle, devlet ticari 
alanda küçültülmelidir.

2- Bir ikinci konu, gümrük vergi
lerinin yeniden düzenlenmesi, bir 
bakıma “gümrük düvarlarının” 
kaldırılmasıdır.

Yani.. Halka daha ucuz ve kaliteli 
mal temin edebilmek için, yerli ve 
ithal malların eşit şartlarla rekabet 
girmesi gerekmektedir.

3- Bir önemli konuda, tüketiciyi 
koruyan yasaların.çıkarılması ve 
uygulamaya konulmasıdır.

Bu bağlamda çıkarılan Tüketiciyi 
Koruma Kanunu, kamuoyunun 
büyük bolümü tarafından tam 
olarak bilinmemesine rağmen, yine 
de bir aşama olarak kabul eaııme- 
lidir.

4- Bir önemli şart da, REKABETİN 
KORUNMASI ile ilgili kanunların 
çıkarılmasıdır.

Yıllarca kamuoyunun günde
minde olan bu kanun, 7 Aralık 1994 
yılında meclisten geçirilmiştir.

Ama.. Bu kanunu işletecek olan 
“REKABET KURULU”, yeni kurula
bilmiştir.

Henüz çalışacak binası dahi 
olmayan bu kurul, iş dünyasının 
özel “TEKEL” ve “KARTEL” oluşturul
masını, engellemeyi amaçlamak
tadır.

Rekabet ortamını bozan şir-. 
ketlere “100 milyon liradan” başla
yarak, yıllık cirolarının “yüzde-iki-. 
sine” kadar varan, parasal cezalar 
verilebilecektir.

Beyaz Eşyada, otomotivde, 
gıdada, tekstilde, basında ve 
birçok sanayi dalında, açık veya 
gizli olarak görülen “TEKELLER” 
cezalandırılacaktır.

Şimdi, Kanun var, rekabet kurul 
da var.

Ama.. Uygulama nasıl oyacak, 
kurul üyeleri yetkilerini çekin
meden kullanabilecekler mi 
acaba.

Olayları merakla izleyeceğiz.

BOŞUNA
Temel arkadaşı Cemal i ilk 

kez bir atletizm yarışmasına 
götürmüştür.

Bu arada Cemal, aklına 
gelen herşeyi sorar.

-”Ha uşak punlar niçin 
koşayi pöyle?”

-"Punlar atlettur, pirinci 
gelene gümüş kupa verecek- 
lerdur da ondan koşayular...”

Cemal bu açıklama son
rasında, aklına takılan soruyu 
sorar.

-”Peçi, öbürleri neden 
koşayular..?”

Cemal birinci dışında 
koşanları, “haybeye” koş
makla niteliyor.

İşin "spor" tarafına, "reka
bet" tarafına değinmiyor.

Ama. Herkesin bir hedefi 
olmalı. . ■

Bir atletin birincilik, bir 
takımın şampiyonluk, bir 
siyasi partinin iktidar hedefi 
olmalı.

Peki, iktidar olmaktan ödü 
kopan, muhalefet olmayı 
hedef haline getiren partilere 
ve parti liderlerine ne demeli.

Sözlü - Yorum

Dinlemek,
Gösterebileceğimiz cesaretlerin,
Eh yükseğidir

“DALE CARNEGİE”

Dinlemek, aynı zamanda 
uzlaşmanın ve hoşgörünün bir 
işaretidir.

Televizyonlarda, panellerde, 
kendisi gibi düşünmeyen kişilere 
tepki gösteren, onların konuş
malarını kesenleri bir hatırlayalım.

Aslında, toplum olarak ilk hallet
memiz gereken sorunlardan biri 
de dinlemeyi öğrenmektir.

O KADAR; cimriydi ki, nişanlan
mak için altın fiyatlarının düşmesi
ni bekliyordu.

GEMLİK REHBERİ

ULAŞIM
Uludağ Turizm 5131212
Aydın turizm 5132077

Gerekli Telefonlar
itfaiye 110-
Polis imdat 155
Jandarma Irnğat ' 156
Jandarma! K 5131055
Polis Karakolu 5131879
Gar. Kom 1 5131206

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

Hastaneler
Devlet Has. 5139200
SSK H ast a nesi 5 İ 32329
Mer. Sağ. Ocağı 5131,068

TAKSİLER
Deniz Otobüsü

Yalova -Kabataş (işgünlerl)

Resmi Daireler
TEK Arıza 5132066
TEK işletme 5134503
Turizm Der. 5131274
Spor Sah. 5131900
Orm. Böl. Şf. 5131286
MIHI Eğt. Md. 5131174
Halk Eğt. Mrk. 5131846
Halk Kütüp. 5131353
As. Şb. 5131057
Karayolları 5131308
Liman Bşk. 5131133
Mal Md. 5131095
Nüfus Md. 513'3742
Özel-id. Md. 5131507
Tapu Sic. Md. 5131414
Müftülük 5131364
Gümrük Md. 5131411 -5130024
Tekel Md. 5131042
Ver. Da. Md. 5132360
İlçe Tar. Md. 5131186
İlçe Seç. Md. 5134994

Gemi Saatleri
Yalova -Sirkeci (İşgünlerl)

05.50 - 13.05 -1'7.00.
Tdtll Günleri 06.30-13.00-17.00

ero/ gÜRÇrty

ŞİFRE ÇİLESİ BİTİYOR
Müjdeler olsun, şifre çilesi,biti 
yor.
İnterstar televizyonu, 
Fenerbahçe ile yaptığı üç yıllık 
maç nakil anlaşmasını, işte bu 
slogan ile kamuoyuna ilan 
ediyor.
Futbolseverler, bu anlaşma ile 
1998 yılından itibaren üç yıl 
süre ile, şifre çilesinden, 
kahvehane-birahane 
köşelerinden kurtuluyor.
Peki.. Daha önce nasıldı, bu 
uygulama.
Futbol Federasyonu üç yıl için, 
tüm futbol maçlarının nakli için 
bir ihale açtı.
İhaleyi 155 milyon dolar 
bedelle, CİNE-5 kazandı.
Ve futbolseverler için, işkence 
başladı.
İhale sırasında, üye sayısı 
yüzbini bile bulmayan CİNE-5, 
şimdi “üçyüzbin” aboneye 
ulaştı.
İhale bir yıllığına yapılsa, hem 
abone sayısı bu kadar arta- 
maz, hem de Federasyon 
ertesi yıl daha ekonomik şart
lar elde ederdi. ।
Nitekim, İnterstar üç yıllığına 
SADECE Fenerbahçe’ye 35 
milyon Dolar bedel ödeyerek, 
bunu ispat etmiş oldu.
Yani, CİNE-5’in 18 takımın tüm 
maçları için üç yıllığına 155 
milyon Dolar bedel ödeyerek, 
ne denli bir avantajlı anlaşma 
yaptığı anlaşıldı.
Federasyon niçin üç yıllık ihale 
açtı.
İleriyi göremediği için mi, yoksa 
"CİNE-5" aboneliğine ortam 
hazırlamak için mi, bu yolu 
seçti, orası şimdilik pek belli 
değil.
Ama.. İhalenin üç yıllık süreli 
olması, yetkililerin başını 
epeyce ağrıtacağa benziyor.
Fenerbahçe'nin yaptığı bun 
anlaşma, yanlış oyuncu alan 
ve bütçeyi sorumsuz kullanan 
Ali Şen'i bir ölçüde, affettirmiş 
oldu.
Dansı diğer kulüplerin başına.

Belediye
Santral 513452İ-23
Başkanlık 5134520
Zabıta 5132432
Otobüs İşlet. 5134521-122
Su İşletmesi 51345?!-115
İtfaiye 5132325
Muhasebe M. 5134521-182
Yazı İş. M d. 5134521-111
Su Arıza Yalnız 185

TUP DAĞITICILARI
Aygaz 513 12 95
Özgaz . 514 1700
Tekgaz 513 1637
Ocakgaz 513 1637
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Likit gaz 514 28 41

' Yeni Llkitgaz 51365 00
Alevgaz 513 40 95

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven FaksI 
Gemlik Taksi

513182Ü7.20-09.45-12.40-15.00-1 7.15-19.30
513246'tatil Günleri 10.20-13.30-16.15-19.00
5133240 Yalova -Kartal (İş günleri)
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 : 

" Son Adam”

Tel: 513 13 29

Kültür mantarı, 
zengin besin deposu

Kültür mantarının yük
sek besin değeri ve insan 
sağlığını koruyucu özellik
lere sahip olduğu bildirildi.

Bursa İl Tarım 
Müdürlüğünce yapılan 
“Kültür Mantarının Besin 
Değeri” konulu araştır
maya göre, kültür man
tarının 100 gramında 3.5-5 
gram protein, 88-90 gram 
su, 3-6.8 gram karbon
hidrat ve 0.2-0.4 gram yağ 
bulunuyor. Diğer sebzelere 
göre, protein oranı yüksek, 
karbonhidrat oranı düşük 
olan mantar, beslenmede 
önemli bir yer tutuyor.

Mantardaki proteinin 
vücutta kolayca 
sindirilebilir özellikte olması 
nedeniyle, kalitesi ve kul
lanma oranı yönünden et 
ve sütteki proteinlerle 
eşdeğer kabul edildiği 
kaydedilen araştırmaya 
göre, karbonhidrat ve yağ 
oranı düşük olan mantar, 
vücudunun formunu koru
mak isteyenlerin diyet, kalp 
ve şeker hastalarının da 
perhiz listesinde yer vere
bileceği, en önemli besinler 
arasında yer alıyor. (A. A.)
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ELEMAN ARANIYOR
Muhasebe büromuzda çalıştırılmak 

üzere, 2 yıllık Meslek Yüksek Okulu 
Muhasebe Bölümü veya İdari Bilimler 
Fakültesi mezunu bay eleman aranmak
tadır.

İlgilenenlerin büromuza, başvurmaları 
rica olunur.

Adres : AHMET GENCER
A kıtlar İş Merkezi Kat: 2 Daire : 10

GEMLİK
Tel: 513 50 25

SATILIK
Hamidiye 

Mahallesi Ilıca 
Cad. Arı Siteleri Arı 
Apartmanı altında 

100 m2 işyeri 
sahibinden 

satılıktır. 
MürTel: 5134683

teşiCeri”

Dahiliye
Cahit Y

haftaki konuğu
Demeği Başkanı

I L AN
Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfına alt 40 pafta, 166 ada ye 27 parselde 

kayıtlı, Gemlik, Hamidiye Mahallesi İstiklal Caddesi Merkez 1. Karsak Camii 
altında bulunan üç adet işyeri 28.03.1997 günü saat : 14.oo de. Gemlik İlçe 
Müftülüğünde açık artırma suretiyle kiraya verilecektik

Kiralama şartnamesi Gemlik Müftülüğünden temin edilebilecektir.
İsteklilere duyurulur.

dı. Mustafa AKSOY
|| Türkiye Diyanet Vakfı Gemlik Şube
l ] Yönetim Kurulu Başkanı

Bu gün 
Mutlaka

Gemlik KO

Düğün, nişan ve özel günleriniz 
için rezervasyonlarımız 

devam ediyor
Aileniz için güvenli .ve kaliteli bir ortam. Memnun kalacaksınız.

İskele Meydanı GEMLİK Tel: 513 10 71

BURSA 2000 - OLAY VE HABER 
gazetelerine vereceğiniz her türlü 

İLAN VE REKLAMLAR için bizi arayın I

BİR TELEFONUNUZ YETERLİ

İCÖRFEZ Î^EkLAm
Gazhane Cadde Beceren Apt; Altı

No : 5,1/A GEMLİK (Akmanlar Ticaret Ticaret arkası)
Tel : (0.224) 513 17 97 Fax : (0.224) 513 35 95

KÖRJE2 O?SE<Z
Matbaacılık-Yay incilik- Reklamcılık ve Tanıtım Hizmetleri

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

"Zengin çeşitlerimizi ve farkımızı görün"

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

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

20 DAKİKADA BİLGİSAYAR SİSTEMLİ KAŞE Yi MÜHÜR İŞLERİ YAPILIR.
| Gazhane Cad. Fikret Oto Elektrik yanı No : 51/A GEMLİK 
ili Tel : 5(13 17 97 Fax : 513 35 95 Jİ i - ~2

j i ıı. ' . . 1



kORrEZ OFSET
KAŞEDE VE MÜHÜRDE BEKLEME YOK

Yarım saat içimle bilgisayar sistemi ve kaşe makinemizle

Ayrıca kendinden mürekkepli, İthal otomatik kaşeler.
Gazhane Cad. Beceren Apt Allı Not Sl/A GEMLİK Td: 513 17 97

[Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt, Volvo'nun Türk ortağı Ulusoy’la görüştü 

Akıt, “Volvo’yu 
Gemlik’e kurun”

[ Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Erdem 
Saker'in istemediği Volvo Otomobil fabrikasının 
Gemlik’e kurulması için Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, Volvo'n.un Türk ortağı Saffet 
Ulusoy'lg bir telefon görüşmesi yaptı.
| Ulusoy’a Gemlik'te arazi bulmada yardımcı 
[olacaklarını söyleyen Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, fabrikanın çevreyi kirlet- 
Inemesi ve Gemlikli işçi almaşı koşullarıyla kurul- 
masına yardımcı olacaklarını iletil;

J’ 100 dönüm arazi arayan Volvo fabrikasının 
■ İsveçli sahibinin yarın Türkiye'ye gelerek

Barış Partisi kuruldu
Barış Partisi İlçe Teşkilatı kuruldu.Başkanlığına 

■ emekli öğretmen Dursun Tağıt'ın getirildiği Barış Partisi 
I Pazar Caddesi Asil Han 4. katta bir büro tutarak siyasi 
■ çalışmalarını başlattı.

Barış Partisi ilçe başkanı Dursun Tağrt.üye yazılım- 
■ (arına başladıklarını, barıştan ve demokrasiden yana 
■ olduklarını söyledi. Haberi Sayfa 3’te

HAFTAYA BAKIŞ

O Kadri GÜLER

Volvo olayı
Avrupa otomotiv devlerinden İşveçli Volvo’nun Bursa da 

fabrika kurmak için yer araması birden yerel basında güncel 
sorun oldu.

Aslında sorun olmasının nedeni yer aranması değil.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Erdem Saker’in sert 

çıkışı idi.
Saker, “Benim haberim olmadan Bursa’ya fabrika kurulamaz. 

Bursa fabrikaya doydu" diyerek Volvo’yu elinin tersiyle itti. Bursa 
ya yeni bir otomobil fabrikası kurulsun mu kurulmasın mı? 
tartışmaları başladı bu kez.

Makina Mühendisleri Odası ile çevre derneği olan. GÜMÇET 
Başkan Saker’in yanında yer alırken, Türk-İş ve BUSİAT fabri - 
ka Kurulmasından yana tavır aldı.

Bu tartışmalar sürerken Bursanın ilçelerinden Volvo’nun 
Türk ortağı Saffet Ulusoy’a “gel bizim ilçemizde fabrika kur sana 
arsa bulalım” diye telefonlar edilmeye başlandı. Gemlik’ten de 
ilk telefon eski Ticaret ve Sanayi. Odası Başkanı, Uluslararası 
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkam' Tevfik 
Solaksubaşı’ndan gitti Ulusoy’a.

Solaksubaşı, Gemlik’te aranan büyüklükte arsanın bulu 
nabileceğini, Gemliklilerin kendilerine yardımcı olacağını 
söyledi.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt İstanbul’ daydı.

Akıt, Gemlik’e geldiğinde Volvo’nun Gemlik’e otomobil fab
rikası kurması için Ticaret Odasınca çağrı yapıldığını duydu. 
Ama kendisinin bundan haberi yoktu. Kimdi kendisi adına 
konuşan.

Açtı telefonu Saffet Ulusoy’a ve kendini tanıttı.
Kimin kendisi adına konuşma yaptığını sordu.
Sorun çözülmüştü. Akıt, biraz kızdı, kimsenin Oda yet 

kilileri dışında Oda adına demeç veremiyeceğini söyledi.
Ulusoya iki koşulunu sundu ve Gemlik’e otomobil fabrikası 

kurulması için gerekli desteği vereceğini söyledi.
Karacabey, Mustafakemalpaşa ve Gemlik İlçeleri Volvo’nun 

kendi ilçelerine kurulması için karar bekliyorlar..
Dün toplanan Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulunda 

konu enine boyuna tartışılmıştır dilerim.
ilçemizi ilgilendiren büyük bir kararın Gemlik lehine 

l çözülmesi kuvvetli bir olasılık olarak görülüyor.
Yarın verilecek kararı tüm Gemlik merakla bekliyor.

Ulusoy'larla kesin kararı vereceği ögıenildi.
Gemlik'in yeterince sanayiye doymadığını|ı 

söyleyen Ticaret ve Sandyi Odası Başkanı Kemal 
Akıt, “Volvo bizim istediğimiz iki şartı yerine 
getirirse onlara her türlü kolaylığı sağlayabiliriz. 
Gemlik, bir otomobil fabrikasının kurulması açısın
dan en uygun ortamı olan ilçe” dedi.

Gemlik kamuoyu Volvo ile ilgili kararı merakla 
bekliyor. Fabrikanın TÜGSAŞ çevresinde veya Tuzla 
Çiftliğindeki bir arazi de kurulabileceği belirtiliyor

Haberi sayfa 3’te

Bahar 
Konseri 
12
Nisan’da

Belediye Kültür ve. Sanat 
Derneği Klasik TürksMüziği 
Korosunun Bahar Konseri 12 
Nlsan'da yapılacak.

Belediye Düğün
Salonunda yapılacak olan 
konserde Kürdili jiicazkar 
makamında eserler 
seslendirilecek.
Kısa klsa kısa kısa kısa kısa.

Artvinliler 
doyasıya 
eğlendi
Artvinliler Dayanışma 
Yardımlaşma ve Kültür 
Derneği Belediye^Düğüh 
âalönund’a yâptığı 
'^Tanışma Gecesi".ndfe 
Gerhllkli Artvinliler dö 
yasıya eğlendiler.

Haberi sayfa 3'te 

Gemlikliler 
Almira’da 
coştu
Cumhuriyet flköğetlm Okulu 
Koruma Derneği ve Okul Aile 
Birliği flarafıpdan Bursa Almira 
Otel'de düzenlenen gecede 
Gemlikliler coştu.
Geçtiğmiz hafta Cumartesi 
günü akşamı Almira da 
buluşan Gemlikliler 
Cumhuriyet (‘‘ilköğretim 
Okuluna yardım arpacıyla 
düzenlenen/ piyangoya 
katıldılar. Piyanist Hakan'ın 
müziği eşliğinde, gece geç 
saatlere dek eğlendiler. 
Geceden okula 100 milyon 
liraya yakın gelir elde edildi.

Haberi Sayfa 4’te

Belediye kazıkları söktü.

özel 
parselasyona 
izin yok

H a mi diye 
mahallesinde bazı 
arsaların özel parselasyon 
yapılardk satılmak isten
mesine belediye engel 
oldu.

Fen İşlerinden yapılan 
açıklamada imar 
yasasının 19. maddesi 
özel arsaların parsellere 
ayrılarak ' satılmasını 
yasakladığını bu konuda 
girişimde bulunanların ise 
cezalandırılacağını 
emrettiğini belirterek, yen 
açılan yolun üzerinde 
bulunan bir arsada 
yapılmış parselasyon 
kazıkları söküldü.

Haberi Sayfa 3'te

Rotaryen j|| 
hanımlardan
1-2 Nlsan’da 
kermes

Gemlik Rotary 
Kulübünün eşleri 1 - 2 
Nisan günleri arasında 
Belediye Sergi Sarayında 
kermes düzenleyecekler.

Yoksul çocuklar yararı
na düzenlenecek olan 
kermeste kulübe hibe 
edilen giysiler ile hazır
lanan gıda maddeleri 
satılacak.

Bursa Valisi Orhan Taşanlar, geçtiğimiz hafta 
cuma günü ilçemize gelerek bir dizi incelemelerde 
bulundu.

Engürücük Köyünde bulunan Gökçenteks 
Fabrikasındaki arıtma tesisini gezen Vali Taşanlar, 
tesisin diğer fabrikalara örnek olmasını istedi. ■

Vali Taşanlar, Askeri Hara, Anadolu Lisesi, Kemal 
Kılıç İlköğretim Okulu, Namık Kemal İlk okulu ve yeni 
çevre yolunda da incelemeler yaptı.

Buradan Küçük Kıımla'ya geçen Vali Taşanlar, 
kurulacak Yükseklokulun arazisini gezdi.

Haberi Sayfa 3’te

Gemlik Lisesi 90.33puanla grubunda birinci oldu.

Okullararası
Halk Oyunları 
birinciliği • 
yarışması yapıldı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından düzenlenen 
okullar arası halk oyunları 
yarışmaları sonuçlandı.

Endüstri Meslek Lisesi 
Salonunda düzenlenen 
yarışmada ilkokullar 
dalında Gazi Okulu , Orta 
okullarda Borusan İlköğre
tim okulu, Liseler arasın
daki yarışmada ise 
Gemlik Lisesi birinciliği 
elde etti.

Öte yandan 23 Mart

pazar günü Anadolu 
Ticaret Meslek ve Ticaret 
Meslek Lisesi Salonlarında 
yapılan satranç yarış
malarında ise ilkokullar 
arasında Gazi İlköğretim 
okulu birinci, Orta okullar 
arasında Celal Bayar 
Anadolu Lisesi birinci, 
Liseler arasında ise yine 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi birinci oldu.

Haberi Sayfa 3’te

Belediye zabıta ekipleri acımasız

3 esnafa 135’er milyon lira ceza
Belediye zabıta ekiplerince uyarılmalarına rağmen 

etiket asmayan 3 esnafa 135'er milyon lira ceza kesildi.
Tüketiciyi Koruma Yasası hükümlerine göre işyer

lerinde denetim yapılan ve daha önce uyarılan 3 esnafa 
toplam 405 milyon lira ceza kesildi. '

Belediye Zabıta Müdürlüğü ilgilileri esnafın mağdur 
olmaması için etiket bulundurmalarını istedi. Cezaların 
ağırlığını hatırlatan ilgililer, denetimlerin süreceğini de 
söylediler.

SAYIN TANSU ÇİLLER, ŞİMDİ DE 

KARAKOLLARI DOLAŞMAYA BAŞLADI. 

MAKYAJ İÇİN...

KARAKOLDA AYNA VAR YA...

İnan TAMER,



Demokrasiden korkmak
partilerden ayrılma hakkına sahiptir. 
Parti üyesi olabilmek İçin onseklz 
yaşını doldurmuş olmak 
gereklr.(...)"

Maddeye göre siyasi partilere 
üye olamayacaklar da şöyle 
sıralanmış:

"Hakimler ve savcılar, Sayıştay 
dahil yüksek yargı organları mensu
pları, kamu kurum ve kuruluşlarının 
memur statüsündeki görevlileri, 
yaptıkları hizmet bakımından işçi 
niteliği taşımayan diğer kamu 
görevlileri, Silahlı Kuvvetler mensu
plan ile 'yükseköğretim öncesi 
öğrencileri' siyasi partilere üye ola
mazlar."

Yani UÜ, anayasanın tanıdığı bir 
hakkı çok görüyor öğrencilerine, bit 
bakıma "Ben, anayasa manayasa 
tanımam" diyor,
"destabllizasyon”da direniyor.

‘Ha, şu da var: UÜ, bu 68'inci 
maddenin "Yükseköğretim öğrenci
lerinin siyasi partilere üye ola
bilmelerine ilişkin esaslar, kanunla 
düzenlenir" bendine sarılarak, 
"Kanun yok, siyaset de yok” man
tığıyla da hareket etmiş olabilir.

Tam bu noktada, "Birinci 
Cumhuriyet”! yetersiz bularak "İkinci 
Cumhuriyefin nurlu ufuklarına 
doğru kanat çırpan Prof. Ali Yaşar 
Sarıbay ve Doç. Süleyman Seyfi 
Öğün gibi demokrasi hayranlarına 
görev düşmez mi?

Sağda solda, panelde konferans
ta mangalda kül bırakmamak 
kolaydır. Zor olan, 30 bin öğrencili bir 
üniversitede sarece bin öğrencinin 
"temsilci seçimleri"ne katılmasının 
gizini araştırmak, demokrasinin 
önündeki engelleri kaldırmaya 
çabalamaktır.

Değil mi?
Öğrenciler şöyle diyor:
"Biz, umudu yaratmak istiyoruz!”
Bu, müthiş bir paradoks!..
Gençler, "yetkisiz" ve dolayısıyla 

‘'işlevsiz” dernekleşmeye karşı 
umursamaz. Seçimlere katılım otuz
da bir düzeyinde. Ama galiba 
Rektör Prof. Kızıl,. "Bu kadar da 
demokrasi yeter de artar" 
görüşünde.

Hani Valilik, KESK'e kalabalıktan 
uzak, kendi içinde yakınmalarını dile 
getirmek, yani “kumda oynamak" 
için izin veriyor ya...

UÜ yönetimi de, ilkokul vatan
daşlık bilgisi dersinde “seçim" 
konusunu işler havada göstermelik 
bir “öğrenci temsilciliği" kurumu 
oluşturmak istiyor.

Demokrasi tutkunu öğretim 
üyeleri de, bürolarının penceresin
den bakarak seyrediyor,..

Sorun nereden kaynaklanıyor 
biliyor musunuz?

"12 Eylül" zihniyetinden bir türlü 
arınamamaktan, demokrasiden 

I korkmaktan...

Cumartesi günü "Kamu 
Emekçileri Sendikaları
Konfederasyonu"nun (KESK) önder
liğinde bir "sösşlz yürüyüş" yapılmak 
istendi. Ancak Valilik, düzenleme 
komitesince belirlenen "Atatürk Spor 
Salonu önü - Orhangazi Parkı” gü 
zergahı uygun bulmadığ İçin "İzin" 
vermedi yürüyüşe.

Oysa KESK, sanırım, yakınmalarını 
kalabalık kitlelere yansıtabilmek 
amacıyla seçmişti bu güzergahı. 
Valilik'se, KESK'e ve destek kuru
luşlara herhalde, demek istiyor 
olmalıydı ki:

"Kalabalıkların sizi göremeye
ceği, sesinizi duymayacağı tenha 
yollarda yürüyün, -yani- kumda 
oynayın!"

Oysa KESK üyeleri, REFAHYOL'un 
başının “Böyle yüksek zammı biz
den başka kimse yapamazdı" diye 
TV ekranlarında böbürlenmesinin 
"yalan" olduğunu, gerçekte 
memurlar arasında "silahlı-silahsız" 
ayrımından sonra, şimdi de 
"yüksek-alçak" ayrımının 
yapıldığını, öngörülen zammın 
küçük memurda ancak 3 veya 5 
milyonluk bir artış getireceğini 
BursalIlara bir iyice yansıtmak için 
yapmak istiyorlardı bu yürüyüşü.

Kamu personeli aylıklarının 
“enflasyon"a endekslenmesinin 
“sefalet ücretinin otomatiğe bağlan
ması" demek olduğunu anlatmak 
istiyorlardı. *'

Ama olmadı, devletin “silahlı" 
memurları, “silahsız” memurlarını 
toparlayıp göz altına aldı.

Gerçi alışkınız bu gibi durumlara. 
Ne var ki polislerin hoyratça sürük
lediği bir kamu emekçisinin, "Ben 
öğretmenim!" diye haykırışı 
belleğime sivri uçlu bir hançer gibi 
saplandı.

Unutamayacağım...

Pazar sabahı “Haber Hafta» 
Sonu”nun konukları, Uludağ Üniver-’’ 
sitesi'nde (UÜ) yapılmakta olan 
"öğrenci temsilcisi” seçimlerine 
katılmış üç gençti.

Bu üç gencin, ilgili 
“Yönetmelik”te yer alan ve öğlenci
lerin demokratik hak ve özgürlükleri
ni olabildiğince sınırlayan "kurallar 
zincirl"ne değinirken çektikleri sıkın
tıyı görmenizi isterdim.

Örneğin Yönetmelik, önceki 
dönemlerden takıntılı öğrenciye 
“seçilme hakkı” tanımıyor!

Başka?..
Bu Yönetmelik, siyasi partilere 

"üye" olmayı da seçilme hakkına 
“engel” nedenler arasında sayıyor!

Oysa TC Anayasası' nın 1995 
yazında hemen tümüyle yeniden 
yazılan 68'inci maddesinde şöyle 
denilmekte:

"Vatandaşlar siyasi parti kurma 
ve usulüne göre partilere girme ve

GEMLİK KÖRFEZ 
Haftalık Siyasi Gazete 
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Mazı yorum
Necati Kartal

ECEVİT KENDİ SONUNA OYNUYOR

Daha önceki yazılarımda hem 
siyasal’partilerin yapısına, hem de 
Türkiye'de elit dolaşımının karakte 
rine ilişkin tespitlerimi yine bü köşem - 
den aktarmıştım. Nitekim gelişen 
olayların vahameti (bazılarınca 
çekememezlik (!) olarak ifade edilse 
de), tespitlerimin -gerçi sadece 
benim değil, herkes yapıyor- günler 
ve aylar geçtikçe, ne derece objek
tif olduğu ortaya çıkıyor.

Sosyal Demokrat (I) bir pdrti 
olduğu iddiasında olan DSP'nin 
Genel Başkan ve -eş durumundan- 
Genel Başkan Yardımcısı ile partinin 
ileri gelenleri hiç sıkılmazlar mı 
anlamıyorum (?)

Bir yandan ülkenin önüne çıkıp 
“demokrasi vadedeceksin”, sonra 
“ama ben tek lider ve tek şef olur
sam ve bana her koşulda itaat 
edip, eleştiri getirmezseniz”' diye
ceksin!

Bu demokrasi bçimini bilen,' 
okuyan, duyan varsa bize de bir 
kaynak bildirsin!

Maalesef Türkiye'de parti diye 
bahsettiğimiz yapılar karakter olarak 
bir “savaş örgütü” gibi, fterşeyden 
önce “şef partileri”. Sanki askeri hi 
yerşaşinin sivildeki organizasyonları.

Bizde partiler piramit modeli. 
Yetki, en tepedeki, en küçük 
bölümde toplanmış. Üreten, 
çalışan, çözüm arayan.yerine; şefe 
bağlı olan, verilen ya dâ verilmeyen 
görevi sorgulamadan olduğu gibi 
kabul eden ve sadece şefe doğru 
bakabilen adamların muteber 
kabul edildiği bir model bizim 'parti
lerimiz.

Biz de karşı partiler düşman kabul 
edilir.

Biz.de Ecevit'in değişiyle parti 
politikasını eleştirmek, daha geniş 
ve olumlu projeler üretmek, parti 
içinde olumsuz gelişmeye muhale
fet etmek “ihanettir ve yapanlar 
haindir.”

DSP bu açıdan Türkiye tarihinde 
belki de konumu itibariyle en ilginç 
örnektir. DSP'nin mevcut parti içi 
politikasını, demokrasiyi savunan (!) 
bir parti olarak anlayabilmenin akılla 
izah edilecek bir yanı yoktur.

Yoktur da, bunu aklı başında mil
letvekilleri, il başkanları, ilçe başkan - 
ları ve çeşitli düzeylerdeki yönetici
leri “nasıl kabul ediyorlar” bunu da 
akılla izah etmnin mümkünatı yoktur.

Geçenlerde Olay TV'de A. Emin 
Yılmaz'ın sunduğu bir programda 
Bursa Milletvekillerinden CHP'Iİ 
Yahya Şimşek ile DSP'Iİ Hayati 
Korkmaz vardı. Konu sosyal 
demokratların birleşmesine geldi. 
DSP'Iİ Hayati Korkmaz “ezik bir 
halde”, konuyu sertleştirdi. Aslında 
diyeceği fazla birşey yoktu. Belki de 
duygü ve doğru politika olarak diye
ceği şeyleri söylemesi, Genel 
Başkanları'nı -veya eş durumun
dan- Genel Başkan yardımcısını

SATILIK
Demirkent Sitesinde, 

'deniz manzaralı 
kaba inşaat halindeki 

kooperatif hissem 
satılıktır.

Tel : 245 16 95 
Saat: 19.oo’dan 

sonra Raşit Döner’le 
görüşülecektir.

TAKIM ELBİSELER - HIRKALAR- GÖMLEKLER - KAZAKLAR-KOT ÇEŞİTLERİ- KEMERLER-KIRAVATLAR- 

BRYAN ELBİSELERİ- ETEKLER YÜZLERCE ÇEŞİT GİYSİ 
ÇATAK GIYLU AiLEAiZi TEPEDcf) TıRAAĞA GİYDİRİR

Rlî Çatak ue Oğulları
Demirsubaşı Mh. Mesudiye Sk. Örel Umurbey Altı 

Tel : 513 20 75 GEMLİK

kızdırırdı... Ve sonu "ihraç”la son 
bulur kanaatiyle mi bilemiyorum (!), 
ezik ve hırçındı.

Herneyse, esas düşüncesi bizi, 
fazla bağlamıyor.- Esas olan 
kamuoyuna karşı ifadeleri.

Korkmaz eziklik içinde sertleşti, 
dedim ya, ne yanıt, versin istersiniz? 
Birleşme meselesine karşı.

“Birleşsek ne olacak, biz birleşe
ceğiz başkası çıkıp başka bir parti 
kuracak ve sosyal demokrat sol 
hep parçalanmış olacak!”

Bu açıklama ne demekse? Yani; *
“1- Parçalanmış olması mi 

gerekir?
2- Bu ilahi Bir kaderdir, kaderin 

önüne geçecek insan kudreti yok
tur” mu demek istiyor?

Ben anlamış değilim.
İşin kötü yanı, bu açıklamayı 

Bursa kamuoyu önünde ve yanında 
Yahya Şimşek gibi bir usta politikacı 
varken yapmak gibi, talihsizliğe del 
düşmüş haldeydi o anda.

Tabi Şimşek durur mu, benzetti, 
paketleyip bir kenara bıraktı.

Tam da kendisinin de içinde] 
olduğu, Bursa Milletvekilleri tarafın] 
dan oluşturulmuş olan “Diyalog 
Grubu” varken ve Bursa kamuoyun-, 
ca olumlu olarak karşılanırken, “bir-' 
leşme” v.b. gibi öğelere karşı olmak’ 
iyi olmadı Korkmaz için.
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. Gelelim tekrar ünlü demokrat (!) 
Ecevitl.er'e.

Üç basit sorum var. İkisini daha 
önce sofmuş ve ilgililerin Gemlik 
kanadından dahi yanıt ala
mamıştık.

Soru 1 ...Sağır sultandan sonra, kış 
uykusuna yatmış sürüngenlerin dahi 
duyduğu ve anladığı gibi “partinizde) 
demokrasi yok, merkezi otorite ve| 
bu merkezi otoriteye mutlak itaat 
vardır. Lider ne diyorsa haklı, neı 
yapıyorsa doğru yapıyordur. Bunun 
aksini düşünmek .davaya ihanettir.’’ 
biçimindeki yazılı .bulunmayan 
temel ilkeniz ile “demokrasiyi savun
duğunuz (!)’’, "iddiasını daha ne 
kadar sürdüreceksiniz?

Soru 2. Partinizde “Sizin hala 
demokrasiyi savunduğunuzu 
zanneden” kaç milletvekili ve il 
başkanı olduğunu sanıyorsunuz?

Soru 3. Ciddi partilerin asıl amacı! 
İktidara gelip yapabileceği kadar 
kendi görüşlerini ve programını ha 
yata geçirmektir. Bu bazen tek başı
na iktidar olarak, bazen de karşılıklı 
tavizlerle kurulan koalisyonlar ile 
gerçekleşir.

Ciddi partilerin iktidar korkuları 
yoktur. Bu anlamda siz DSP olarak, 
hedefleriniz içersinde kısa ve orta 
vadede -görüldüğü kadarıyla 
onbeş yıldır yok- iktidar hedefiniz 
var mı?
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Onbeş yıldır yaşanan bütün bu 
tasfiyelerden sonra, DSP tabanında 
bir rahatsızlık var mı?

Ya da ne düşünüyorlar?
Merak ediyorum doğrusu!..

Eski 
hatıra. 
Gemlik 

, »ört kil
Suçiukl

Sabi 
Çûnku 
»ûrmal 
»loiind 
külüstür, 
taşlar, 
tar dı 
tarin ı 
tartıllı 
Mirim 
»halisi I 
tan a 
tamk 
M del 
taşmdc 
feriz o 
tai za 
ikadan 
ÇaliŞti, y 
?»lı§ma 
taa a 

ölüştür

Bı
En 

pmek 
L.Mhaı 
>çları

Biz.de


bayta : ö

•'. Jw^S:-:^İİİ^: ı M.» i...d JL» \k :

25Mart ıvv/ban

Buısalılann istemediği Volvo Fabrikasına talibiz
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CUSİKörfez

Belediye kazıkları söktü.

Özel 
parselasyona 
izin yok

Gonca YERLİYURT

u n<?e serticjL

IS|eı$jU ünlü VOLVO Otomobil ISolaksubgşı'nın Ulusoyla 
| Fabrikasınm Türkiye de görüştüğünü öğrendiğini 

söyleyen Kemal Akıt şöyle 
konuştu :

“Odamız adına ancak 
tekilli kişiler konuşabilir. 
Ben Sayın Ulusoy’a girişim
lerinde kendilerine yardım
cı olabileceğimizi, ister
lerse yer bulabileceğimizi 
söyledim. İki koşul öne 
sürdüm. Bunlardan birincisi 
çevre kirliliğine izin 
veremiyeceğimizi, İkincisi 
ise çalışacak personelin 
Gemlikken alınması iste 
dim. Kalifiye işçilerin ise 
Bursa’dan sağlanabile
ceğini söyledim.

Sayın Ulusoy ilgime 
teşekkür etti ve 26 Mart 
günü Volvo’nun İsveçli

Ok, biz birle t' Ulusoylar A.Ş. ile birlikte kur- 
basltnk H mayı düşündükleri otomo- 

bil fabrikası için Bursa 
ae^Okfqf|W Büyükşehir Belediye 
'nl'1" ■ Başkanı Erdem Saker'den

■ tepki görmesi üzerine
:ak!'
°W? YQrç 

olmarı .
■ konuya sıcak, bakan 
|E Gemlik Ticaret ve Sanayi 
■ Odası Volvo'ya kucak açtı.

Volvo ile birlikteferdir, kadsL D
, l . . 6 Bursa ya yatırım yapmayı 

Kuaretlyo|B düşünen Ulusoy Holding

Volvo'yu Bursa'ya iste
memesi üzerine Saffet 
Ulusoy'u telefonla aradığını 
söyleyen Uluslararası 
Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu üyesi Tevfik 
Solaks.ubaşı ise şunları 
söyledi:

“Bursa basını ve1 tele
vizyonlarında Volvo gibi bir 
uluslararası firmanın Bursa 
da yatırım yapmasını 
Büyükşehir Belediye 
baş kaninin istememesine

e ve yanına 
Ma poülikot 
talihsizliğe a 
ta.
nu, benzeti

ae ıçınds 
ffleri tarafın] 
n “Dîyaloı 
kamuoyur 

Men, “bir

lemouat

İkisini dah

anıt

■ ortaklarından Saffet Ulusoy 
■ geçtiğimiz hafta Bursa ‘ya 
■ gelerek incelemeler yap

ması üzerine Bursa'nın fab
rika açısından yeterli kapa
siteye sahip olduğunu savu- 
nanan Büyükşehir belediye 
başkanı Erdem Saker, 
V-olvo'ya karşı çıkarken 
bunu Makina Mühendisleri 
Odası ile çevre derneği 
olan GÜMÇED'de destek
lemişti.
' Volvo'nun Bursa böl
gesinde yatırım yapmasına 
BÜSAD ve Türk-İş ile Gemlik 
Ticaret ve sanayi Odası ilgi 
göstermişdi.

Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, olayı 
Bursa basınından öğrendik
ten sonra Saafet Ulusoy'u 
aradığını ve Gemlik Ticaret 
[Odası adına kendilerine 
kimin söz verdiğini öğren- I 
mek istediğini sorduğunu 
söyledi.

Yönetim kurulu kararı

patronunun 
geleceğini, 
görüşmeleri

Türkiye’ye 
tüm 

kendisine
anlatacağını, bu görüşme
den sonra kararın verile
ceğini söyledi.”

Volvo'nun 100 dönüm 
bir araziye ihtiyacı
olduğunu, 
Gemlik'te

bunun ise 
mevcut

n sonra,

■olmadan Ticaret Odası 
I[adına eski başkan Tevfik

olduğunu belirten Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı 
Kemal Akıt, “Gemlik’e 

I kurulacak bir otomobil 
fabrikasının ilçenin kalkın
masına büyük yarar 
sağlayacak, işsizlik 
önlenecek” dedi.

SOLAKSUBAŞ’NIN 
AÇIKLAMASI

Bursa Büyükşehir
Belediye Baş kanının

şaşırdım. 
Ben, rahmetli eski

Sanayi Bakanı Mehmet
Turgut, 
Odasının

Bursa Ticaret
eski üyeleri

Bursanın sanayileşmesine 
katkıları olan insanlarız. Biz 
bir ekiptik.

Başkanın tepkisi üzerine 
Sayın Ulusoy’u arayarak ne 
istediklerini sordum. 50-60 
dönüm araziye ihtiyacı 
olduğunu bildirdi. Biz bunu 
Gemlikliler olarak sağlıya- 
bileceğimizi söyledim. Bu 
benim kişisel bir girişi 
mimdir. Kimse adına 
konuşmadım. Gemliklin 
altyapısının uygunluğunu, 
liman oluşunun yararlarını 
anlattım. Bana teşekkür 
etti.” dedi.

Solaksubaşı, Ulusoy'u
aramasının 
Büyükşehir 
Başkanına

Bursa
Belediye 

bir tepki
olduğunu da sözlerine ekle
di.

“partinizde 
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Vali Taşanlar ilçemizde incelemeler yaptı
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Bursa Valisi Orhan Taşanlar, 
geçtiğimiz hafta cuma günü ilçemize 
gelerek bir dizi incelemelerde bulundu.

Kaymakam Orhan Işın ve Belediye 
Başkanvekili Ömer Uzunkaya tarafından 
Kurtul köyü yakınlarında karşılanan-Vali 
taşanlar, önce Gökçenteks fabrikasına- 
da yapılan, aratma tesisinde 
incelemelde bulundu. Burdan GEM-

PORT'a geçen Orhan Taşanlar, serbest 
Bölge uygulamaları konuşunda bilgi 
aldı. MARSAN adlı şirketi'in TÜGSÜŞ'a ait 
825 dönümlük araziyi satın almak iste
diğini, durumun bakanlığına bildirildiğini 
söyleyen kaymakam Işın, gerekli, izin 
verilirse, bu firmanın se'rbest bölgeyi 
kuracağını söyledi.

Haberi sayfa 4'te

İmar sınırının dışında 
bulunan özel arsaları satışa 
çıkartan ve bu yönde 
çalışma yapan kişilere ait 
parselasyon kazıkları 
belediye zabıta ekipleri 
tarafından söküldü.

Belediye Fen İşlerinden 
yapılan açıklamada, imar 
yasasının 19. maddesine 
göre imar sınırları dışında 
kalan özel parsellerin satıl
masının yasak olduğu, 
vatandaşların özel parse
lasyonlardan arsa satın 
almamaları istendi.

Hamidiye Mahallesinde 
bulunan yeni yolun üst kıs 
mında bulunan ve imar 
dışında bulunan bazı 
arsaların bir emlak korniş 
yoncusu tarafından özel 
parselasyon yaptırılarak 
arsanın kazıklarla ayrıl
masının öğrenilmesi üzerine 
geçtiğimiz hafta belediye 
zabıta ekipleri arsadaki 
kazıkları sökerek ilgililer 
hakkında yasal işlem 
başlattı.

Barış Partisi 
İlçe Teşkilatı 
kuruldu

Kuruluşunu stadyumlar
da düzenlediği toplantılarla 
açıklayan . Barış Partisi 
Gemlik İlçe Teşkilatı kurul
du.

Başkanlığına emekli 
öğretmen Dursun Tagıt'ın 
getirildiği Barış Parti İlçe 
Yönetim kurulunda şu kişiler 
bulunuyor:

Dursun Tâgıt (Em. Öğr.)
Başkan, 

Kemal 
(Müteahhit) 
yardımcısı,

Demircan
Baş kan

kArTAnınğFOİBgTi Z'E‘B‘E'RC‘E‘1COŞTUK

Tarih içinde Gemlik ve Havalisi

ZEYTİN DALI
Eski günleri düşününce neler geliyor 

hatıra. Bunlardan bir tanesi de 
Gemlik'ten Bursa'ya gidişin, yani otuz 
dört kilometre kadarlık bir yolun ne 
güçlüklerle dolu bir olay olmasıydı.

Sabahın köründe çıkardık evden 
çünkü öyle bir saatte filan Bursa'ya 
varmak yoktu. Sonra Gemlik-Bursa 
arasında işleyen otobüsler külüstür mü 
külüstür, daha tersane üstünde arızala.r 
başlar, şoför ön kapağı kaldırır, kur
calar da kurcalar, oturduğumuz kane
pelerin altları karıştırılır, bir takım aletler 
Çıkartılır, motor ise durmadan buhar 
fişkırtmakta. Oldu olmadı, otobüs 
ahalisi haydi aşağıl Yolun kıyısındaki 
zeytin ağaçları altında bekleriz-bunlar 
benim küçüklük yıllarımın olayları- bek - 
leriz de bekleriz. Erkekler hep arabanın 
başında. Her kafadan bizi çağmrlar, 
gireriz okobüse, yerlerimize otururuz. 
Kimi.zaman erkekler hep birden 
arkadan itiklerler otobüsü. Motor çalıştı 
çalıştı, yoksa yine dışarı.. Kimi de hiç 
çalışmaz. Gemlik'e haber gider, bir 
başka araba gelir.. Gelir ama o da 
külüstür. Karanlik inerken bile vara
bilirsin Bursa'ya. Dönüş ise başka bir 
dert. En iyisi yerinden kıpırdamamak. 
Gezmek istiyorsan çık kırlaral..

Baharda ak çiçeklerle bezenen 
ağaçların altında oturup kır satası 
yaparsın. Yaz geldi mi, yaşlı zeytin

ağaçlarının şekilsiz dallarındaki ince 
yapraklar arasında yeşil yeşil zeytin 
taneleri vardır.

Baharda ak çiçeklerle bezenmiş 
dallar bir iki gün- içinde döker koyulaş
maya başlar renkler, sonra da kararır
lar.

Eylül sonlarında yeşil zeytinler 
toplanır ağaç.üstlerinden, dip zeytinleri 
toplanır. Köylünün gözü ağaçlardaki 
yaprakların arasındaki pıtı rak gibi 
zeytinlerdedir. Dolu vurmazsa, yağmur 
sel indirmezse, yani bir terslik olmazsa 
feraceli kadınlar, yağ poturlu günde
likçi köy delikanlıları sepet elde, ip 
belde soğukta ayazda ellerini üfley
erek giderler zeytinliklere, yaslandıkça 
değeri artan, içleri kofalmış, dışları 
urlarla kaplı şekilsiz ve bodur yaprağı 
ise gölge vermeyen ama bereketli mi 
bereketli zeytin ağaçlarının çevresinde 
dolanırlar.

Hz. Peygamber uğur demiş zeytin 
ağacına.

Eski Yunan mitolojisinde de zeytin 
kutsalmış.

Tanrıça Atena, Anadolu'dan bir 
zeytin dalı getirmiş, ülkesinde de 
yetiştirmiş de, en büyük işi o başardı 
diye kendisine ödüllerin en büyüğü ve 
rllmiş.

Kamer Akdağ Başkan 
yardımcısı,

Binali Derin (Serbest) 
Sayman,

Kazım Yener (Em. İşçi) 
üye,

Ali Adatepe (fesnaf) üye,
Nuri Han (Esnaf) üye,
Kenan Demir (Esnaf) 

üye,
Cemal Yalçın (Em. Öğr.) 

üye,
Ali Rıza Es üye.
Kuruluş çalışmalarını 

tamamlayan ve resmi 
makamlara bildirerek res
men ilçemizde örgütlenen 
Barış Partisi Asil Han 4. Kat 
53 numarada parti çalış-
malarını 
başladı.

yürütmeye

Haftaya “ Demokrat Parti

Hayat, bıkacak kadar uzun değil
“Hayal kırıklığına uğramaktan korktuğum için I 

sürpriz yapmak hoşuma gitmez...” Cumartesi günü I 
Milliyette yayınlanan söyleşisinde böyle diyordu Nil I 
Pınar İnanoğlu. !

Ve o söyleşinin yayınlandığı gün, gece saat I 
20.00 civarında tek bir kurşunla yaşamına son 
verdi. “Sürpriz yapmaktan hoşlanmam” derken I 
yaşamının en ölümcül sürprizine onu götüren I 
neydi? Sanırım bunu kimse bilemeyecek.

Görünürdeki neden, esinini kendisine aldığı I 
arabayı beğenmemesi ve bundan doğan bir tartış
ma sonucu intihar ettiği...

Nil Pınar İnanoğlu'nu doğrusunu isterseniz pek iyi I 
tanımıyorum. Atv'de yayınlanan “Harika Pazar" I 
isimli programı sunduğunu ve Türker İnanoğlu ile Filiz I 
Akın'ın oğlu, çocukluğumuzun Sezercik'! Sezer 
İnanoğlu'nun eşi olduğunu biliyorum sadece. I 
Bunların dışında sanırım bir de güzellik ünvanı var.

Bunlar bile günümüz mutluluk anlayışı için yeterli I 
kriterler değil mi? Bir kere doğuştan şanslı olanlar
dan. Çünkü güzel. Ne kadar karşı çıksak ve onay
lamasak da fiziki olarak “güzel" tanımına girenler 
sosyal yaşama artı’bir avantajla başlıyorlar.

Sonra iyi bir işi .var; Reyting eğer ölçüyse ve tele- ( 
vizyonların reyting raporları doğruysa, başarılı bir 
programın sunucusu. Üstelik izlediğim programları
na dayanarak söylüyorum oldukça da başanlı.

Ve yine genel toplumsal' kurallara ve beklen
tilere göre çök iyi bir evlilik yapmış. Türkiye'nin 
güçlü, zengin ve başarılı işadamlarından Türker 
İnanoğlu'nun son derece popüler oğlu Sezer 
İnanoğlu ile evli. Yani her şeyiyle gıpta edilecek bir 
konumda. Güzel, iyi bir fiziği var; zengin, iyi bir işi var 
ve mutlu, iyi bir eşi var...

Peki sorun nerede?.. Sorun bence sadece 
alışveriş alışkanlıklarını içeren hani yukarda sözünü 
ettiğim söyleşinin satır aralarında gizli. Söyleşinin 
ali|VöTİş notlarında şöyle bir cümle var: “Takıyı çok 
seviyor. Özellikle annesinin hediyesi olan küpeleri. 
Sürekli de alyansını değiştiriyor.”

İşte bence anahtar sözcük burada. Henüz evli 
liğin çok başında olan biri neden sürekli olarak 
alyansını değiştirir.

. Sanırım iyi gitmeyen birşeyler vardı. Bilmediğimiz 
ve asla bilemeyeceğimiz şeyler. O ışıltılı, pırıltılı 
yaşamın arkasındaki bağımlılıklar, sahte mutluluk
lar, bunalım.

Medyanın sürekli önünde olmak, hareketli bir 
yaşam, her şeye sahip olmanın getirdiği güç, 
elemek ki her zaman mutluluk kaynağı olamıyor.

Yani her şeye sahip olmak, her şey değil.
Ya da hiçbir şey göründüğü gibi değil.
Ne göründüğü kadar kötü, ne göründüğü kadaı 

iyi.
Ama iyi gitmeyen hiçbir şey, hayatı sona erdire 

cek kadar kötü olamaz.
Çünkü hayat, Amiin Maalouf'un Doğunun 

Limanları kitabında dediği gibi, bıkacak kadar uzun 
değil.

Hele 25 yaşında biri için asla...

Radyoda Nil Pınar İnanoğlu'nun intihar ettiğni 
duyduğumda tacizci doktorla ilgili yazı yazmak 
üzere gazeteye geliyordum. Olayı basın etiği 
acısından ele alacaktımve yazıyı da aşağ yukarı 
kafamda kurgulanmıştım. Ancak “güzel televizyon 
sunucusunun intiharı” haberi yazı konumu 
gerekçesiz değiştirmeye yetti.

Sonra sabahleyin Atv'de Harika Pazar'ın yerine 
Türkan Şoray'ın eski bir filmini izlediğmi hatırladım 
ve programın bu nedenle yayından kaldırıldığının 
farkına vardım. Ve yol boyunca sizin yukarıda 
okuduğunuz satırlar hızla beynime üşüştü. Olayın 
şokuyla ve sıcağı sıcağına... /

Sanırım önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili 
pekçok yazı ve yorum yayınlanacak ve pek çok 
spekülasyon yapılacaktır.

Ama bence gerçek olan genç bir kadının 
ölümü tercih edişi ve bunun, bizim hiç. bilmediğimiz 
bir nedene dayanması değil mi?

Gemlik Lisesi 90.33 puanla grubunda birinci oldu.

1996-97 Öğretim Yılı
"Okullararası Halk
Oyunları İl Birinciliği" yarış
maları 22 Mart 1997 
Cumartesi günü yapıldı.

Gemlik, Orhangazi ve 
İznik okullarının katılımıyla 
Endüstri Meslek Lisesinin 
salonunda yapılan 
1996/97 öğretim yılı 
okullararası Halk Oyunları 
İl birinciliğine ilkokullardan 
5 ekip, ortaokullardan 8 
ekip, liselerden ise 7 ekip 
katıldı. Cumartesi günü 
geç saatlere kadar süren 
yarışmalarda sonuçlar

şöyle oldu:
İlkokullar arası birinci

lik
Gemlik Gazi Okulu 

87.66 puanla birincj, 
Gemlik Namık Kemal 
İlkokulu 86.33 puanla ikin
ci, Gemlik Atatürk İlkoku
lu 85 puanla üçüncü, 
Şehit Cemal İlkokulu 84 
puanla dördüncü oldu.

Ortaokullar arası birin
cilik

Gemlik Borusan
İlköğretim Okulu 89.66 
puanla birinci, Gemlik 
Celal Bayar Lisesi 89.33

püanla ikinci, Orhangazi 
Anadolu Lisesi 88.66 
puanla üçüncü, 
Cumhuriyet İlköğretim 
Okulu 88 puanla 
dördüncü oldu.

Liseler arası birincilik
Gemlik Lisesi 90.33 

puanla birinci, Gemlik 
Endüstri Meslek Lisesi 
89.66 puanla ikinci, 
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu'Lisesi 89 puanla 
üçüncü, Gemlik Ticaret 
Meslek Lisesi ise 88.66 
puanla dördüncü oldu.
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Artvinliler
doyasıya eğlendi

Artvinliler Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma 
Derneği'nin düzenlediği “Tanışma Gecesi”nde 
Gemlikli Artvinliler doyasıya eğlendiler. <

Geçtiğimiz hafta Cumartesi günü gecesi 
Belediye Düğün-Salonunda düzenlenen gecede 
büyük izdiham yaşandı. Gecenin açılısında
konuşan 
Gemlik'te

demek başkanı Hüseyin
Artvin

azımsanmayacağım
doğumluların 

belirterek,

Torun-, 
sayısının 
Gemlikli

Artvinlilerin kültür değerlerini kaybetmemeleri için 
bir çatı altında toplandıklarını ,'bu gecenin 
tanışmaya araçı olmasını düşündükleri İçin 
düzenlediklerini söyledi;

Artvin yöresel oyunlarının oynandığı gecede 
yerel sanatçılar Zeki Çevik ve Züheyla gece 
boyunca Artvinlileri coşturdu.

[Cumhuriyet İlköğretim Okulu yemekli gece düzenledi

Vali 
Taşanlar 
İlçemizde 
incelemeler 
yaptı

Cumhuriyet ' İlköğretim 
Okulu “Okul Aile Birliği" 
tarafından Almira Otel'de 
düzenlenen yemekli gece 
görkemli geçti.'

Okula gelir sağlamak ve
veliler arasındaki
dayanışmayı güçlendirmek
amacıyla geleneksel

Bahar
Konseri
12
Nisan’da

Gemlik Belediyesi Sanat 
ve Kültür Derneği, Türk 
Müziği Bahar Konserinin 
İkincisi 12 Nisan 1997 
cumartesi günü Belediye 
Düğün Salonunda
yapılacak.

Şef Erdinç Çelikkol'un
yönettiği 
Hicazkar 
eserleri

koro. Kürdili 
makamında 

seslendirecek.
İlçemizde büyük ilgi gören 
Türk Sanat Müziği konseri 
daha sonra 'Bursa Lions 
Kulübü .sporsorluğuhda 
Tayyare Kültür Merkezinde 
de BursalI müzikseverlere 
konser verecek.

Atatürk İlkokulunun duvarları yıkıldı

Tarihi çınarlara 
yeni çehre

$1 
Bi 
ç 
Ev 
m 
Bı 
Ev

Üçüncü sayfanın devamı 

Buradan Askeri
Haraya giden Vali 
Taşanlar, eğitim 
görmekte olan 
köpeklerini gördü, 
incelemelerde 
bulunduktan sonra 
Anadolu Lisesi, 
KemâFKıhç, 
İlköğretim Okulu ve 
İmam Hatip Lisesi 
inşaatlarını gezdi.

Kemal Kılıç " 
İlköğretim Okulu 
arsasının küçük 
olduğunu gören Vafi 
Orhan Taşanlar 
çevre arazilerin 
kamulaştırılmasını 
istedi. Vali daha 
sonra Çevre yoluna 
giderek , 
incelemelerde 
bulundu. Çevre yolu 
hakkında valiye bilgi 
veren Gemlik 
Kaymakamı Orhan 
İşın, yolun • • 
tamamlanması için 
40 milyar liraya daha 
ihtiyaç olduğunu 
:bild|rdL : ■ .

Vali Taşanlar 
turizm sezonuna 
Margerekll 
ödeneğin 
sağlanmasına 
çalınacağını 
söyledi. Buradan 
Küçük Kumla "ya 
geçen Vali ye 
Kaymakam Küçük 
Kumla'da açılması 
düşünülen Yüksek 
Okul arazisinde 
incelemeler yaptı, 
Buradan Uludağ 
Üniversitesi 
Rektörlüğünü 
telefonla arayan Vali 
Taşanlar, Küçük 
Kumla "ya açılacak 
otan Yüksekokula 
1998 yılında sınavla 

ııençi alınacağını 
M

olarak her yıl yapılan 
1 “Dayanışma Gecesi"ni bu 
| yıl Bursa Almira Otel'de 
i gerçekleştiren Cumhuriyet 
B İlköğretim Okulu Koruma 
| Derneği ve Okul Aile Birliğ 
| geçtiğimiz hafta Cumartesi 
| gecesi Almira Otelin 
İ Şehrazat Salonunu 
I doldurdu.

1.750.000 liradan satılan 
| gece davetiyeleri ■ ve 
I yapılan çekilişle okula gelir 
| sağladıklarını söyleyen 
| Koruma' Derneği Başkanı

Metin 
..kendilerine 
veliler ve

karaduman 
destek, veren 

Gemliklilere
teşekkür etti.

Gemlikliler' Almira Otelde 
gece boyunca müziğin 
eşliğinde \doyasıya 
eğlendiler-.

KAPICI
ARANIYOR
TEL: 513 17 97

KİRALIK
Kumla’da 

kiralık 
Havuzlu Daire 

Tel: 
513 17 97

SATILIK 
HİSSE

Büyük Kumla Sahil 
Yolunda bulunan 

Ortaklar Halı Saha 
ve Deniz Kızı Disko 

ve Çay Bahçesi 
1/6 hissemi 
satıyorum.

İlgilenenlere 
duyurulur. 
Müracaat: 
223 16 52

SATILIK 
KOOPERATİF 

HİSSESİ
S.S. Kökçam Yapı

Kooperatifindeki 2

adet hissemi

satıyorum.

Tel: 513 75 54

SATILIK 
KOOPERATİF 

HİSSESİ
S.S. Kökçam Yapı 

Kooperatifi hissemi 
satıyorum.

Tel: 513 38 87 
Abdullah AYSU

CİLT VE KASE

İÇLERİNİZ İÇİN

hizmetinizde
TEL : >11 17 97

Atatürk İlkokulu bahçesinde bulunan 
3l tarihi çınarın çevresinde belediye 
tarafından yeniden düzenleme yapılıyor.

1874 yılında papaz okulu, olarak 
kurulan eski Atatürk İlkokulu iki yıl önce 
kimliği bşlll olmayan kişiler tarafından 
yakılmıştı. 1874 yılında Papaz Okulu 
olarak kurulduğu dönemde bahçesine 
dikildiği sanılan 3 çınarın Gemlik halkına 
kazandırılması İçin, geçtiğimiz yıl Milli 
Eğitim Bakanlığıma başvuran Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı çınarların önünde 
yapılacak bir düzenleme ile dar olan 2 
Nolu Caddede duracak plan belediye 
otobüslerine bir cep yapılmasını, ayrıca 
çınarların etrafını yeşillendirerek oturma 
grupları oluşturmak istediklerini belirterek 
duvarların çınarların iç kısmına 
yapılmasını istemişti.

Bursa İl Milli Müdürlüğü ve Bayındırlık İl

yaptığı incelemelerden sonra’|
belediyeye bu amaçla kullanılmak üzere | 
100 metrekare yer bırakıldı.

DUVARLAR YIKILDI
Geçtlğmiz hafta sonunda Belediye 

Fen İşlerine bağglı ekipler Atatürk] 
İlkokulunun. 2 Nöiu Caddeye bakan 
duvarını yıktı. Belediye Başkanı Nurettin!
AVcı, yıkılan konsoloslukların
önünde bulunan profilden yapılmış 
sütunlar ile yapılacak tel, örgülerle 
çınarlar ortaya çıkartılacak, belediye 
otobüsleri de burada yşapılacak olan-| 
cep duraktan yolcu indirme ve bindirme" 
yapacak. -

-Atatürk 'İlkokulu bahçesinde de 
düzenleme vdpacaklaını söyleyen Avcı, 
“bizim almacımız çınarları Gemlik, 
halkına kazandırmaktı, bu amaçla Milli 
Eğitim Bakanlığına başvurduk, ancak

Müdürlüğünden gelen teknik heyetin istediğimiz kadar yeri alamadık.” dedi.

Ortaokullararası voleybol karşılaşmaları sona erdi

Gazi ilköğretim 
ve Celal Bayar 
Anadolu LisesiI
birinci oldu

23 Nisan Şenliği Spor- ‘etkinlikleri 
çerçevesinde başlatılan ortaokullar arası 
voleybol karşılaşmalarında Gazi İlköğretim 
okulu birinci oldu.

Geçtiğimiz hafta sonuçlanan 
ilçemizdeki orta dereceli okullararası 
voleybol karşılaşmalarında voleybol kız 
takımları arası birinciliği Gazi İlköğretim 
Okulu, ikinciliği Celal Bayar Anadolu Lisesi, 
üçüncülüğü ise Borusan İlköğretim okulu 
elde etti.
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yarışmalarında ise, Celal Bayar AnaO 
Lisesi birinci, İmam Hatip Lisesi ikine 
Borusan İlköğretim Okulu ise ücünciılugi 
elde etti.

23 Nisan Şenliği Spor etkinlikle! 
çerçevesindeyse bu hafta ilkokullar ara 
basketbol birincilikleri için'öğrenciler rol 
okullarla yarışacaklar.

Yarışmalarda dereceye giren okullara 
23 Nisan günü törenle ödülleri verilecek!

ANADOLU SİGORTA A.Ş.

ANAHTAR TESLİMİ KASKO’DAN YARARLANIN

- Evrak takibi yok
- Para ödeme yok

-Yüzde yüz hasar ödeme
-Anlaşmalı oto servisimize 
başvurmanız yeterli

NUMAN SİGORTA LTD. ŞTI
JVuman Dursun

TAM YETKİLİ ACENTA

% S s
k SS
S! S
«s 
$ $

TEL : 0(224) 513 02 34 FAX : 514 11 48
Çarşı Meydanı Akıt İş Merkezi Kat: 1 No : 4 GEMLİK
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İdi Site BAHÇESİ

ıra*
SEYAHAT ŞİİRLERİNDEN
Bir kere ben
Çok uzun bir tren yolculuğunda 
Evimdeki yatağımı düşünüp 
Uyuyamamıştım.
Bu gece neden uyuyamıyorum, 
Evimdeki yatağımda?

Şairlerden
Seçmeler $*AkA YAî^ı CiDO EroZ ÇÜRÇAy

lerden 
kullanıMıJ 

kıldı.

onunaa 8e^J

'addeye te,; 
Ba$xanı iiuı?

konsolöduHj 
ofilden vapr 
ık tel orgiç 
nlacak 
yşapılacotot 
iirmevebinöp

po’ncesifios I 
mı sovieyevN 
imarları Gs-1 
. bu amaçla ■ 
ışvurduk, 
lamadık’dei

HER GECE BÖYLE DEĞİLİM
Benim de öyle akşamlarım vardır.
Kapıdan girince anneme sarıldığım,
Çocuklara karamela ve çekirdek 

getirdiğim,
Meyhaneye uğramadan çakır keyif, 
Düşmanım yok, 
Gündeliğim cebimde, 
Küfretmeden
Öyle tasasız döndüğüm akşamlar..
Benim de öyle akşamlarım vardır.
Her gece böyle değilim.

(Melih Cevdet Anday)
YARALAR
İlk yaram diken yarası,
Çakır dikeni yeşildir, aldanılır,
Kavgalarda, gezintilerde, çocuk ke 

şiflerinde
Ah, yaralandım diyebilirsiniz.
Bütün dikenleri bağışlıyorum.

Sonra sonra açılan boşluklardan, 
Sevdiğiniz, dost olduğunuz, bel bağladınız 
Birinin kayıp gittiğini hatırlarsınız, 
Sessizce... Ah yaralandım diyebilirsiniz, 
Bütün ölenleri bağışlıyorum.

Başıboş gezdiğiniz bahar günlerinde, 
Kalp ağrısı, kalp yarası dedikleri 
İlk aşkımızın acıları başlar, 
Ah, yaralandım diyebilirsiniz.
Bütün kadınları bağışlıyorum.

İLGİ ODAĞI OLAN “TÜRKİYE”
Türkiye, Balkanların, Ortadoğu'nun 

ve Kafkasların tam ortasında yer alan 
ve sürekli İlgi odağı durumda olan bir 
devlet.

- Balkanlar, yıllar boyunca büyük 
savaşlara sahne olmuş ve önemi siyasi 
değişlmler'yaşamış bir bölge.

- Ortadoğu, dünyanın en önemli 
enerji bölgesi. Bu bölgeden sağanan 
enerjinin aşağı yukarı yarısına eşit.

Bölgenin! petrol kaynaklan resmen 
olmasa bile, bir anlamda paylaşılmış 
gibi.

S. Arabistan ve Kuveyt Amerikayı 
destekliyor.’

İran ve Irak ise açıkça olmasa da, 
Almanya'nın etkisi altında.

- Kafkaslara gelince, bu bölgenin 
yeni bir cazibe merkezi haline geldiğini 
görüyoruz.

Bu bölgedeki "anahtar ülke”de 
Türkiye.

Kafkdslar zengin petrol yataklarına, 
doğalgaz yataklarına ve hammadde 
kaynaklarına sahip.

İşte.. Bu üç önemli bölgenin ortasın
da yer Türkiye, sürekli süper güçlerin 
ilgi alanı haline geliyor.

Amerika, kendisini destekleyen İsrail 
ve Ürdün'ün yanında Türkiye’nin de yer 
almasını istiyor.

Yine Amerika, Türkiye’nin Avrupa 
Birliği içinde yer almasını da istiyor.

Belki de, Avrupa Birliğinin Lokomotifi, 
durumundaki Almanya'yı bu husus

GERÇEK
Dilbilgisi dersi sırasında, öğret
men öğrencilerine :

Bağırmadım, Bağırmadın, 
Bağırmadı” der.
Ve

Bundan ne anlıyorsunuz?” 
diye sorar.
Ön sıralarda oturan Temel 
hemen cevabı yapıştırır.
-” Hiç çimse bağırmamış 
efendum”
Temel gibi hiç kimse tam 
anlamıyla, mesajları alamıyor.
Herkesin “kendi doğru”su var. 
Karşı tarafı dinlemiyor bile. 
Karşıdaki konuşurken, o kendi 
söyleyeceklerini düşünüyor.
Her geçen gün "daha 
kötüye" gidiyoruz, deniliyor.
Bu cümleyi en çok kullananlar, 
en zararlı konuşmaları yapı 
yorlar, en riskli davranışları 
şergili yorlar.

Sözlüi: Yorum!

Yurdu savunmanın. 
En ucuz yolu, EĞİTİMDİR. 

"BURKE”
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Sonra gezip göreceksiniz, öğreneceksiniz 
Hele Paşalıdan, Fakılıya, o sonsuz ekenekte 
Kökünü tarla faresinin kemirdiği buğdaya, 
Buğdaya benziyeceksiniz...
Bir acı, bir acı ki kemirecek kalbinizi 

kökünden.
Gezdikçe, gördükçe, öğrendikçe, 
Bütün acılardan gayrı, üstün ve ağır, 
O acıyı çekeceksiniz ömrünüzce. 
Buğday misali, köksüz kemirilmiş, 
Yerlere serili, başlarınız düşmüş, 
Yatacaksınız aynı toprağın üstünde, 
Kıraç yorgan bin yılları örtmüş... 
Bu acıdan ne çocukluk, ne ölüm, ne aşk, 
Yalnızca tek şey gizli: Günahlarımız...
Çekeceğiz gördükçe, gezdikçe, 

öğrendikçe,
Bağışlayamayız hiçbir zaman kendimizi. 

(Ceyhun Atıf Kansu)

ZAMAN İÇİNDE
I
Gök uzak, yer uykuda...
Yalnız değilim ama; 
Bir açık pencereden 
Ay doluyor odama!

İçim, odam gibi loş, 
Ürperiyor geceden.. 
Şurada yatağım boş, 
Burada uykusuz ben. 
II
Göz uzak, yer uykuda..
Engin mesafelerle t
Ay giriyor buluta.. 
Sesler hatırlatıyor 
Bana uzak-yakını.. 
Durdurmak istiyorum 
Saatin tik-takını.
III
Ses yok... Mesafe silik...
Odamda varlığımın 
Bütün tüyleri dimdik!.. 
Odamda iki kardeş 
Bakıyor birbirine, 
Birisi can veriyor 
Öbürünün yerine...

Odamda iki kardeş 
Biri dün.. Biri yarın.. 

(Kemalettin Kami Kamu)

tedirgin ediyor.
Nitekim, son gelişmeler bu durumu 

teyid ediyor.
Almanya'nın güdümündeki

Hıristiyan Demokrat Liderler, Türkiye’nin 
üyeliğine karşı çıkarken, AvrupalI diğer 
üyeler Türkiye'yi destekliyorlar.

Ama.. Tüm bu davranışların 
temelinde, süper ülkelerin, Ortadoğu 
ve Kafkaslardaki etkin olma hedefleri 
yatıyor.

Türkiye bu “cazibe merkezinin" tam 
ortasında olması nedeniyle, bu çek
işmeleri en yoğun biçimde yaşıyor.

Balkanlarda ve Kafkaslardaki Türk 
nüfusun yoğunluğu ve Demokrasi ile 
idare olunan bir müslüman ülke 
olması, Türkiye'ye olan ilgiyi daha da
artırıyor.

Süper güçlerin ülkemize gösterdiği 
bu ilginin, yöneticilerimiz tarafından iyi 
kullanılmasını diliyoruz.

MUK

Ama eğitim çağdaş olmalı.
Kaliteli öğretmenlerin elinde 

olmalı.
Böyle kültürlü bir nesil, önce 

kendi ülkesindeki insanlarla 
uzlaşır.

Sonra komşularıyla uzlaşır.
Dünya'daki tüm süper güçlerle 

uzlaşır.
İç ve dış politikada başarı 

sağlanırsa, en modern silahların 
yapımına da atımına da, gerek 
kalmaz.

Eldeki paralar, kalkınma için ve 
insanların refahı için kullanılır.

Enflasyon düşer, işsizlik azalır, 
milli gelir artar.

Yurdu savunmanın maliyeti, 
asgari seviyelere iner.

O KADAR;
cimriydi kİ, evinin "misafir 

odasına jetonlu telefon" koydur
muştu.

EŞEKLER ÜZERİNE 
KAMUOYU ARAŞTIRMASI

Yazının başlığını görünce, “hop
pala” bu da nereden çıktı diye
ceksiniz.
Eşekler üzerine kamuoyu araştır
ması olur mu?
Vallahi yapılmış, hem de II bazına 
kadar incelenmiş.
Bakıp neticeler şöyle:
- Türkiye'deki eşek nüfusu 825 bin, 
- Konya 37 bin eşekle birinci durum
da.
- Diyarbakır'da eşek nüfusu yönün
den bir hayli önde. Eşek sayısı 33 
bin civarında.
- Aydın'da ön sıralarda yer alıyor. 
Aydındaki eşek nüfusu 29 bin.
- Tokat ili de hemen bir arka sırada. 
Bu ilimizdeki eşek sayısı 23 bin 
dolayında.
Haberi veren özel televizyon kanalı 
devam ediyor.
Şimdi sırada, en az eşek nüfusu 
olan iller var.
- Trabzon ili “altıyüz eşekle” son 
sıralarda yer alıyor.
- Ama rekor Rize’de.
Rize “yüzylrmi” eşek İle son sırada 
yer alıyor.
Belki bu kamuoyu yoklamasına iti
raz edenler çıkabilir.
Belki de sonuçları beğenmemiş 
olabilirsiniz.
Kendi ilinde fazla eşek çıktı diye 
üzülenler, az eşek çıktı diye, sevi
nenler olabilir.
Biz bu konuda yorum yapmayıp, 
sadece bir fıkra anlatmak istiyoruz.
“Partili bir aday, bir Karadenizlinin 
kiavuzluğunda sarp bir dağ yolun
da ilerliyordu. Tam derin bir uçuru
mun başlangıç'* noktasına 
gelindiğinde, Karadenizli şöyle 
dedi: _ e
“ Aman beyum, dikkat edun, slra 
buradan çok eşekler uçuruma 
yuvarlanıp parçalandı."
Fıkramızda, Karadeniz konu ediliyor.
Ama... Yurdumuzun her yöresinde 
uçurumlar olduğu ve bu tip 
kazaların meydana gelebileceği 
unutulmamalı.
Karadenizli kılavuz bir konuşmuş, 
pir konuşmuş. .
Taşı tam gediğine koymuş.
Nasıl isterseniz öyle yorumlayın.
Ha.. Unutmadan bir konuya daha 
değineyim.
Eşek nüfusunun hızla azaldığını 
gören yetkililer, “eşekleri koru
maya aldıklarını” açıkladılar.
Dansı, diğer CANLILARINI başına...

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

110
155
156
5131055
5131879
5131206

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

5131051
5131052
5131053
5132954
5131028

ULAŞIM
Uludağ Turizm 5131212
Aydın Turizm 5132077

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

TAKSİLER
Körfez Taksi 5131821
Çınaf’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 Kütüp. 5131353
As. Şb. 5131057
Karayolları 5131308
Liman Bşk. 5131133
Mal Md. 5131095
Nüfus Md. 5133742
Özel İd. Md. 5131507
Tapu Sic. Md. 5131414
Müftülük 5131364
Gümrük Md. 5131411-5130024
Tekel Md. 5131042
Ver. Dâ. Md. 5132360
İlçe Tor. Md. 5131186
İlçe Seç. Md. 5134994

Gemi Saatleri
Yalova -Sirkeci (Işgünlerl) 

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

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

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 
Özgaz 
Tekgaz 
Ocakgaz
Ergaz 
İpragaz 
Habaşgaz 
Likit gaz 
Yeni Likltgaz 
Alevgaz

513 12 95
514 17 00
513 16 37
513 1637
513 88 43
513 22 59
513 45 46
514 28 41
513 65 00
513 40 95

Gemlik'te 
sinema günleri:

Deniz Otobüsü
Yalova -Kabataş (Işgünlerl)

07.20-09.45-12.40-15.00-17.15-19.30
Tatil Günleri 10.20=-! 3.30-16.15-19.00

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

13.00-14.30-16.00-17.30-19.00-20.30

AİLE SİNEMASI
Bu hafta :

" Nötre Dame'nin Kamburu"

Tel: 513 13 29

Bursa’da sulu 
tarım atağı

Bursa’da halen 50 bin 
701 hektar olan sulanabilir 
tarım alanının, en geç 
2000 yılına kadar tamam
lanacak baraj ve sulama 
projeleri İle birlikte 88 bin 
665 hektara çıkacağı 
bildirildi.

Ayrıca inşaatı devam 
eden 4 baraj ve iki sulama 
projesi için 1997 yılı 
bütçesinden .3 trilyon 198 
milyar lira ödenek aynldığ 
açıklandı.

Projelerin zamanında 
tamamlanabilmesi için 
ödeneklerden kısıntı yapıl
maması gerektiğine de 
işaret eden ilgililer; sulama, 
enerji ve içme suyu amaçlı 
olarak planlanan Çınarcık, 
Babasultan, Nilüfer ve 
Boğazköy barajları İle 
Karacabey, Hamldiye, 
Kepekler ve İznik iki mer
hale sulama projelerinin 
1998-2000 yılları arasında 
tamamlanmasını hedefliy
oruz. Projelerin hayata 
geçirilmesi, Bursa’da sulu 
tarım atağının yanı şıra 
içme suyu ve enerji sorunu 
da büyük ölçüde çözüm
lenecek.
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ELEMAN ARANIYOR
Muhasebe büromuzda çalıştırılmak 

üzere, 2 yıllık Meslek Yüksek Okulu 
Muhasebe Bölümü veya İdari Bilimler 
Fakültesi mezunu bay eleman aranmak
tadır.

İlgilenenlerin büromuza başvurmaları 
rica olunur.

Adres: AHMET GENCER
A kıtlar İş Merkezi Kat: 2 Daire : 10

GEMLİK

SATILIK
Hamidiye 

Mahallesi Ilıca 
Cad. Arı Siteleri Arı 
Apartmanı altında 

100 m2 işyeri 
sahibinden 

satılıktır. 
MürTel: 5134683

“Sa&Söykşiteri”
Kadri G üler in

haftaki konuğu 
ve Sanatkarlar Odası

Tel*: 513 50 25

S.S.GEMLİK GAMZE KONUT YAPI KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN
Kooperatifimizin 1996 yılı oloğan Genel kurul toplantısını 27 Nisan 1997 tarihinde pazar 
günü saat 1 .oo de Cumhuriyet Mahallesi Manastır mevkiinde bulunan kooperatif 
İnşaatında yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanmadığı takdirde Mayıs 1997 tarihinde pazar günü aynı yer ve saatte 
gündemindeki maddeleri görüşmek üzere toplanacağı üyelerimize duyurulur.
GÜNDEM:

1- Açılış ve yoklama
2- Divan Başkanlığı seçimi
3- Saygı duruşu
4- Yönetim kurulu faaliyet 
raporunun okunması
5- Denetleme kurulu faaliyet 
raporunun okunması
6- Blanço ve gelir gider 
hesaplarının İncelenmesi

7- Yönetim ve denetleme 
kurullarının ibrası 
8-Yönetim ve denetim

Yönetim Kurulu
11 -Kooperatif aidatlarını 
yamanında ödemeyen 
uye|e(|n durumlarının 
görüşülmesi, karara bağlan-

kurullarının seçimi .,
9- Yönetim ve Den. kur. huzur 2- Gelecek yılın bütçe ve 
^O-Nc^u^cJnât'/onİanndan, |or|®?n?e^araranbağlan- 
®&my»«esi. • ^e^ristekler

u gun ba 
Mutlaka

Gemlik KO

----- ------
ft-;;MILTOI|::WsÇAY BAHÇESİ

Diigün, nişan ve özel günleriniz 
için rezervasyonlarımız 

devam ediyor
Aileniz için güvenli ve kaliteli bir ortam. Memnun kalacaksınız.

İskele Meydanı OEMLK Tel 151310 71

BURSA 2000 - OLAY VE HABER 
gazetelerine vereceğiniz her türlü 

İLAN VE REKLAMLAR için bizi arayın !

BİR TELEFONUNUZYETERLİ

ICOî^rcA. REİCLAm
Gazhane Cadde Beceren Apt. Altı

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

KÖRJE2 OJSE'î
Matbaacılık-Yayıncılık- Reklamcılık ve Tanıtım Hizmetleri

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

"Zengin çeşitlerimizi ve farkımızı görün"

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

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

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

Tel : Ş13 17 97 Fax : 513 35 95 J
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