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•Hakkari’de bir
Mt daha verdik
I ^Hakkari'nin Çukurca karşı verilen çatışmada saatlerinde Kaymakam

. ■ilçesinde PKK ile girişilen
■çatışmada, ilçemiz genç -

TplûlHBierinden İsmet

317971

»Armağan(21) şehit düştü.
Armağan ailesinin 6 

[çocuğundan biri olan ve 
6 gyönce silah altına ah- 
[nan İsmet Armağan,, birliği 
ile birlikte Hakkari'nin 

İlçesindeÇukurca
[görülen PKK militanlarına 

pusuya düşürülerek, 
arkadaşlarıyla birlikte 
şehit edildi.

Dün, şehit erin cenaze
si ilçemize getirilerek ikindi 
namazından sonra Çarşı 
Camiinden alınarak ilçe 
mezarlığında bulunan 
şehitlikğe defnedildi.

Şehit erin ailesini öğle

Orhan Işın, Garnizon 
Komutanı, kığ. A.lb. Bilgi
Günkent, Belediye
Başkanı Nurettin Avci 
ziyaret ederek başsağlığı 
dileğinde bulundular.-, :

Cenazenin kaldırılması 
na kalabCtlık halk toplu
luğu katılırken, PKK vatan
daş tarafından lanetlen-, 
di.

Kız Meslek Lisesi Kermesi 
ilgi ile izlenildi

ADD’den 
“Anneler 
Günü
Kermes”i

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik Şubesi 
tarafından bugün 
"Anneler Günü Kermes'i 
düzenleniyor.

. Kermes Belediye Sergi 
Sarayında bugün saat 
16.00 da açılacak.

Haberi Sayfa 3'te

Mehmet 
Dinç’ten 
folklorciilere

6500 çocuk aşılanarak, hedef aşıldı.

3. Ulusal Aşı Günlerinde 
tam baş arı sağlandı

28 Nisan - 5 Mayıs tarih
leri arasında yapılan *-3. 
Ulusal Aşı Günlerinin ilçe 
mizde tam başarı sağladığı 
açıklandı.

Gemlik'te • 1 6500
çocuğun aşılanması’he
deflenirken bu hedefin

19 May ıs Bayramının hazırlıkları başladı
19 Mayıs Atatürk'ü-anma 

ve Gençlik ve , Spor 
Bayramının 78. yıldönümü 
hazırlıklar! hızlandı.

19 Mayıs bayramı 
nedeniyle orta dereceli 
okulların yapacakları gösteril
er için okullarda ve stadta 
provalar başladı.’ Gösterilerin 

Amatör Yat Kaptanlığı kursu yenıden açıhyor

aşıldığı-bejirtildi.
28 Mayıs - 3 Haziran ta 

rihleri arasında aşı günlerini 
tekrarlanacak. Ge'mllk 
halkının aşı günlerine 
gerekli ilgiyi göstermesi 
bekleniyor.

Haberi Sayfa 3'te

sağlıklı olması için önümüzdeki 
günlerde genel provalar 
tamamlanacak.

Bayramda törenler Atatürk 
Anıtına çelenk konulmasıyla 
başlayacak ve ilçe stadındaki 
kutlamalarla devam edecek.

Haberi Sayfa 3’te

Balıkçılar 4 ay boyunca avlanamayacaklar

1 Eylül günü başlayan 
av sezonu 31 Nisan günü 
sona erdi.

Balıkçılar 25 Ağustos 
tarihine kadar denize 
açılıp balık avlayamaya- 
caklgr. Balıkçılar bu süre

HAFTAYA BAKIŞ

O Kadri GÜLER

Flash Tv’ye baskın
İçişleri Bakanı Sayın bayan Bakan, devletin en üst düzey 

bürokratının odasını boşaltması için geceyarısı baskını 
düzenlerse, bunun arkasının gelmemesi düşünülemezdi.

Flash Tv.’nin İstanbul merkezinin silahlı 50 haydut 
tarafından basılması, ardından bir gün sonra Bursa merkez 
stüdyolarının hukuk dışı yayın durdurma girişimleri, ülkenin 
başında bulunan Refahyol iktidarının hali pür mailini göster
mektedir.

Halk arısında bir deyim vardır:
“Eceli gelen köpek cami duvarına işer” diye
Refahyol iktidarı son zamanlarda yaşanan bunalımın tat 

urasını sürekli Medya’ya çıkarmak istiyordu.
Başbakan Sayın Necmettin Erbakan’ın televizyon kanal

larında medyayı halk önünde düşman gibi gösterme girişim
leri, cumhuriyet tarihimizin hiçbir döneminde böylesi bir 
cüretle yaşanmamıştı.

Basın tarihimizde, Apti İpekçiler, Uğur Mumcular, Çetin 
Emeçler, Tarık Dursunlar, Mehmet Cengiz Görallar... ile daha 
önce nice şehitler vermiştik:

Kahpe kurşunlarla alman bu değerli canlar, uzun tari
himizin değil, kısa bir geçmişimizin hazin tablosudur.

Şimdi bu tablo,daha da çirkinleşen bir durumla karşı 
karşıyadır.

50’ye yakın şehir eşkiyası Tv. basarak silahlarını 
ateşliyerek basını susturmanın provalarını sergilemişlerdir.

Ne hazindir ki iktidarlar, kendini desteklemeyen ve açık
larını çıkaran basına hep düşman olmuşlardır.

Ama tarihimizde„böylesi bir rezalet hiç yaşanmamıştır.
Dünya Basın Özgürlüğünün kutlandığı bir gün, silahlı 

çeteler, halkın izlediği bir televizyon kanalını silahla sustur-’ 
mak isterler, devlet de bunların faillerini bulamazsa, vatandaş 
vicdanında o hükümetin suçlularla ortaktır izlenimini sile
mezsiniz.

Refahyol İktidarı Susurluk kazasıyla ortaya çıkan iddi
aların altında ezilirken, şimdi de acemice televizyon baskın - 
lan ile medyayı susturmanın hatası içine düştü.

Tanrı, daha da kötülükleri olmadan bir an önce ülkeyi bu 
hükümetten kurtarsın.

avyasağı başladı
içersinde teknelerini 
karaya çekerek onara
caklar, ağlarındaki sökük
leri dikecekler.

Karasularımızdaki balık 
neslini korumak ve balık 
kaybını önlemek amacıy

la başlatılan yasaklarp 
uyulduğurida 'tezgahlar
da her çeşit balık bulıin-; 
abiliyor. 4 ay bönlenecek 
olan yaklaşık 1000 balıkçı 
ise sosyal güvenlik istiyor.

Haberi Sayfa 3'te

Tuncelililer Gemlik
Gemlik’te 
toplanacaklar

Türkiye genelihde bu,|u4j 
pdn Tuncelîler Dernekleri üst 
kurulu toplantısı Gemlik'te 
yapılacak.

1 ] Mayıs 199.7 Pazar 
günü Gemlik'te
toplanacak olpn îuncelller. 
Yardımlaşma Dayanışma 
ve Kültür „ 'Dernekleri; 
Başkâpları, Tunceli'de yılçl 
lardır süregelen baskıları,1 
gıda 1 ambargosunu, i 
yargısız infazları, köy yakıl-, 
malarını değerlendirecek-' 
ler.

Haberi Sayfa 3'te 

Hemşireler ve 
Eczacılar Günü 
kutlanacak

Hemşireler ve Eczacılar 
Günü Gemtik Sağlıkçılar 
Derneği'nin girişimiyle bu yıl 
da kutlanacak/

Gemlik Sağlıkçılar 
Derneği Başkanı Dr. Cahit 
Yorulmaz yaptığı açıklama
da 12 Mayıs Hemşireler 
Günü ile 14 Mayıs Eczacılar 
Gününü bu yıl 9 Mayıs 
gunu • • Rahmi , Baba 
Restaurant'ta düzenleye
cekleri gece ile kutlaya
caklarını söyledi.

Hemşirelerin ve ecza
cıların insan sağlığıyla 
uğraşan kişiler olduğunu 
vurgulayan Yorulmaz, “bu 
gecede birlikte olarak 
tanışma ve dayanışmayı 
geliştireceğiz" dedi.

PartisiAnavatan
Belediye Meclis üyesi 
Mehmet Dinç, 'folklor 
yarışmalarında Marmara 
Bölge Birincisi olan Gemlik 
Halk Dansları folklorcüle 
rine geçtiğimiz hafta 
çarşamba günü Deniz 
Restaurdntta yemek 
verdi.

Haberi Sayfa 3 'te

Gemlik Yardımsevenler 
Derneği Kurtul Köyünde 300 
çam fidanı dikti.

. Geçtiğimiz yıl Kurtul 
Köyünde meydana gelen 
orman yangınında yok 
olan alanı ağaçlandırmak 
amacıyla 29 Nisan Salı 
günü 300 adet çam 
fidanıyla Kurtul Köyüne 
giden yardımseven hanım
lar elleriyle fıstık çamlarını 
diktiler.

'■ Gemlik Yardımsevenler 
Derneği Başkanı Nimet 
Ataoğuz, ağaç dikme 
mevsiminde herkesin 
gücünün yettiğince ağaç 
dikmesini istedi.

CHP’den demiryolu 
için imza kampanyası
CHP Osmangâzi Örgütü 
tarafından Bursa'ya demiryolu 
yapılması için başlatılan imza 
kam panyasına Gemlik'ten'de 
destek geldi.
CHP Osmângazl örgütü üyesi 1 

. Kemal Demlrel ve arkadaşları 
pazar günü Ahmet Dural 
Meydanında Gemliklilerin de 
kam panyaya destek vermesini 
istedi.
Yüzlerce- Gemlikli’çağrıya 
uyarak demiryolu için İmza attı.

Bundan önce ilçemizde 3 
kez düzenlenen Amatör 
Denizci Yat Kaptanlığ Kursu 

■genel talep üzerine yeniden 
düzenleniyor.

Akdeniz Denizcilik Şirketi 
tarafından düzenlenen, 
Amigo Denizcilik Şirketince

Trafik Haftası başladı
5-11 Mayıs tarihleri 

arasında kutlanacak olan 
Trafik Haftasına kurban 
kesilerek başlandı. - >.

Trafik Haftası nedeniyle 
ilçemizin anayollarına trafik 
kurallarına uyulmasıyla ilgili 
olarak pankartlar asıldı. 
Sürücüler uyarıldı. Ayrıca 
dün saat 10.00 da İstiklal

liiroiiision üçüncüsü Gemlikli
İrlanda'nın başkenti 

Dublin'de yapılan 77. 
Eurovision Şarkı Yarışma
sında ülkemizi temsil eden 
ve Türkiye'ye, üçüncülüğü 
armağan eden Şebnem 
Paker'in Gemlikli olması 
ilçemizde sevinç yarattı.

İlçemizin yetiştirdiği

FLASH...
FLASH, FLASH 

FLAŞ HABER OLDU

NE DEMEK BASIN HÜRRİYETİ, 

ÖDENMELİ SİVRİ DİLİN DİYETİ

KURŞUN, KÜFÜR, DARP, İTİŞ-KAKIŞ, BÜKÜLEN KOL 

İŞTE BU ADİL DÜZEN, REFAHYOL...

İnan

organize edilen kurs 10 Mayıs - 
1 Haziran tarihleri arasında 
dördüncü kez açılacak.

Kursta başarılı olanlara ser - 
Mikalarının verileceğ ve kursa 
8 Mayısa kadar kayıt yapıla
cağı bildirildi.

Haberi Sayfa 3'te

Caddesinde kazaların sık 
olduğu yerde esnafın 
katkılarıyla alınan koç, ilçe 
müftüsü Mustafa Aksoy'un 
duasının sonunda kesildi. 
Buradaki törene İlçe Trafik 
Şube Müdürü ve halk 
katıldı.

Hafta çeşitli etkinliklerle 
kutlanacak.

gençlerden acı bir trafik 
kazasında yitirdiğimiz 
Necdet Paker'in İstan
bul'da konservatuar eğiti
mi gören güzel kızı Şeb- 
nem'in Eurovision'daki 
başarısı bütün yurtta 
olduğu gibi Gemlik'te de 
övgüyle karşılanıyor.
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Eşkıyanın adresi
“Dünya basın özgürlüğü 

günü”yle ilgili yazımı şöyle bitirmiş-, 
tim:

“Türkiye’de basın özgürlüğüne 
yönelik siyasal tehdit gündemden 
düşmüş değildir. REFAHYOL’un RP 
ve DYP kanatlarının ayrı ayrı hazır
ladıkları taslakların geri çekilmiş 
olması, basına karşı 'hasmane' 
tavrın terkedildiği anlamına 
gelmez.

Medyayı ayarlamaktan dem 
vuran ve yandaşı yayın organ
larıyla 'cihat' çağrıları çıkaran, 
‘yalan'ı mezhep edinmiş gerici bir 
iktidarın, varlığını sürdürebilmesi 
için özgürlükleri daraltmaya 
çabalamaktan başka çaresi yok
tur.”

Ne yazık ki haklıydım ve hak
lılığım, -bu satırların henüz sayfaya 
aktarılmakta olduğu saatlerde- 
gözü dönmüş “eşkiya güruhu”nun 
şaşırtıcı pervasızlıkla Flash JVnin 
İstanbul'daki stüdyosuna baskın 
vermesiyle kanıtlandı...

Ertesi gün, yani “dünya basın 
özgürlüğü günü” daha vahim bir 
gelişme yaşandı; Flash TV Devlet 
eliyle ve hiçbir yasal gerekçe gös- 
terilmeksizin kapatılmak istendi.

Ne olmuştu peki? -
Flash, kimin tavuğuna kış 

demişti?
Olan şu idi: Ülkücü baba 

Alaattin Çakıcı, 1 Mayıs gecesi bu 
TV'nin “23. Saat” adlı haber pro
gramına telefonla katılarak, DYP 
Genel Başkanı Tansu Çiller'le eşi 
Özer Uçuran Çiller'e bazı “ağır 
suçlamalar” yöneltmişti. Bunlar 
arasında, “Türk Ticaret Bankası”nı 
satın almak isteyen işadamı Erol 
Evcil'in “20 milyon dolar rüşvet” 
vermeye zorlandığına ilişkin iddia 
özellikle çok ciddi idi -dikkat 
edilsin, 'doğru' veya ‘yanlış’ 
demiyorum, 'ciddi' diyorum-.

Aslında Çiller -Uçuran çiitime 
yöneltilen “ağır suçlamalar”!n ne 
ilkiydi bu, -bana kalırsa- ne de 
sonuncusu olacaktır.
Anımsayacaksınız, iktidarın büyük 
ortağı RP'nln bu çift hakkında 
verdiği araştırma ve soruşturma 
önergeleri, REFAHYOL'un kurulması 
ve Erbakan'a başbakan koltuğu
nun İkram edilmesi yüzü suyu 
hürmetine, bizzat önerge sahip
lerinin oylarıyla işlevsiz kılınmıştı.

Ancak bu bir “siyasal aklanma” 
idi ve dolayısıyla kamuoyunu 

[ yeterince tatmin edebilmiş değil
di... ‘

Alâattip Çakıcı'nın kişiliği 
üzerinde duracak değllm. Onun - 
da- kamu vicdanında özel bir 
“yer”inin bulunduğu kuşkusuzdur. 
Kaldı kİ, Çakıcı ve Çatlı gibilerini 
“Devlet için kurşun yiyen de birdir,
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yazı yorum
Necati Kartal

DYP NEREYE GİDİYOR?

atan da” diyerek dokunulmaz 
kılan, hatta bir bakıma kutsayan 
da Sayın Çiller'in bizzat kendisidir.

Şimdi, bir zamanlar Devlet için 
kurşun attığı veya attırdığı 
gerekçesiyle “dokunulmaz" kılı
nan, hatta "kutsanan” bir eylemci 
çıkıyor ve -olasılıkla arabasının 
tekerine çomak sokulduğu için- 
Çiller - Uçuran çiftini suçluyor. .

“20 milyon dolar rüşvet istendi” 
diyor. Çiftin yakını bir ust düzey 
bankacının bu yüzden kurşun
landığını iddia ediyor ve olayı 
üstleniyor.

Bu iddia iğrenç bir “iftira" olabilir 
-umarım ki öyledir- Nitekim Flash 
TV de, o gece ertesi akşam haber 
bülteni öncesinde, “düzeltme” ve 
“yalanlama” istemlerine açık 
olduğunu ilan ederek gerekeni 
yapmıştır. Ancak Çiller,'gazeteci
lerin konuya ilişkin sorularını es 
geçtiği gibi, Flash'ın çağrılarını da 
duymazdan gelmiştir.

. Ama ertesi akşam bir “eşkıya 
güruhu" stüdyoyu basıp ortalığı 
savaş alanına çevirmiş; 24 saat 
sonra da, devletin alet edindiği bir ' 
“ceberut tavır”la ekranı karartıl
mak istenmiştir Flash'\r\..
. Şimdi zihinleri kurcalayan soru 
şu:

“Flash stüdyolarını basarak 
kurşunlayanlarla, ertesi günü 
yayınını durdurma emrini verenler 
birbirlrînden bağımsız mı hareket 
etmişlerdi?”

Son derece önemlidir bu soru
nun yanıtı...

Ayrıca Çakıcı, Çiller'e yönelik 
bir başka çok ciddi iddiada daha ' 
bulunuyor:

“Hegemonyasını ayakta 
tutabilmek için, devletin değişik 
birimlerinde kendine bağımlı Stalin 
dönemindeki belalar gibi 
demokrasiye ve insan haklarına 
düşman ‘itler grubu’ oluşturmuş
tur. Sayıları 50’yi geçmeyen bu 
itler grubu, medya patronlarına, 
gazete sahiplerine baskı ve terör 
uygulanmaktadır” diyor.

Sanki “Eşkıyanın adresi belli” 
demeye getiriyor!

Adamın kişiliğini bir yana 
bırakın, ama iddia “müthiş"tir ve 
doğrulayıcı karineler de vardır. 
Örneğin, Flash TV'yi basıp tahrib 
eden ve sonra kolayca .sırra 
kadem basanlar, Çakıcı'nın 
sözünü ettiği bu “itler grubu” 
olmasın sakın?!..

Aman Tanrım! Devlet, eşkıyaya 
“yataklık” mı etmekte yoksa?..

Korkmaz, Şimşek; Yalçınbayır ve 
-Pehlivan’a vekaleten- Yazıcı, 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bu 
ağır “itham”dan kurtarmak için’ 
gerekeni yapmalıdırlar.

Ve yapacaklarına inanıyorum...

KAYIP
Bursa Trafik1 Şube 
Müdürlüğünden 
almış olduğum 

B sınıfı ehliyetimi 
kaybettim.

Hükümsüzdür. 
Kadir KATIRLI

DYP, Türkiye siyasi hayatı açısından 
çok önemli bir örnektir.

DYP'nin 23 Haziran 1983 yılında 
kurulmasındaki tarihsel koşullar, biçim 
olarak mirasçısı olduğu AP'nin 1961 
yılındaki kuruluşuna çok benzemekte
dir.

Ancak, kuruluşu AP'ninkinden çok 
daha sancılı olmuştur. Çünkü, 12 Eylül 
yönetimi “Türk Şiyasal yaşamının 
kültürünü, aktörlerini, kurumlarını ve 
dayandıkları farklı siyasal felsefeleri 
radikal bir biçimde değiştirip, yeniden 
yapılanmayı” hedeflemişti.

Bu nedenle AP'nin devamı sayılan 
ilk parti. Büyük Türkiye Partisi, MGK'nın 
79 nolu kararıyla 1 Haziran 1983'te 
kapatılmıştı. Ardından kurulan DYP 
ise, başkanı A. Nusret Tuna dahil, 
birçok kurucusu “veto” edilerek, 6 
Kasım 1983 seçimlerine sokulmamıştır.

DYP bu süreçten başlamak üzere, 
yeni “siyasal kimliğini” ve iktidar 
mücadelesini uğradığ "mağduriyefe 
bir tepki olarak, “demokratikleşme” 
kavramı üzerine oturtmuştur.

14 Mayıs 1985 tarihinde Genel 
Başkanlığı almış bulunan Hüsamettin 
Çindoruk ile bu yeni politik süreç fiilen 
başladı ve “kimlik” halini aldı.

DYP'nin günümüze kadar gelişimini 
ve politik söylemi ile siyasal ittifaklarını 
iki ayrı evreye ayırmak gerekmektedir.

Birincisi, 13 Mayıs 1993 dönemine 
kadar gelen süreçtir, yani Demirel 
dönemidir.

İkincisi, ardından gelen süreç, yani 
Tansu Çiller dönemidir.

DYP'de Demirel merkezli olan sağ 
söylem dönemi, Tansu Çiller- ve diğer 
merkez sağ parti olan

ANAP'ınkinden oldukça farklıdır. Bu 
farklılığı iki ayrı politik söyleme ayırabi

Birincisi, vahşi liberal kapitalist iktisa
di uygulamaya karşı "sosyal devlet ve 
insan unsuru" kavramının kullanılması.

İkincisi, vetolar ve siyasi yasaklar 
kastedilerek, “milli irade" söylemine 
denk düşen "sivilleşme” kavramıdır.

Ancak, Demirel döneminde de bu 
politikalar gerçek anlamda hayata 
geçirilememiştir.

12 Eylül sonrasında ortaya çıkan 
ANAP, 1970'li yıllarda yaşanan “sağ- 
sol bölünmesinin yarattığı kutuplaş
ma, AP'nin pragmatizminin de katkı 
ve himayesiyle merkezden uzak
laşan, sert ideoloji ve politikalardan 
rahatsızlık duyan bir "merkez sağ" 
kitle tabanına oturmuştu.

. DYP, siyasal arenaya çıkmasıyla bir
likte, bu potansiyelini tekrar geri alma 
.uğraşısına girdi. DYP, 6 Eylül 1987 
"siyasal yasakların kalkması"na ilişkin 
yapılan referandumda yüzde 49.7 
oranında “hayır” oyu çıkmasıyla, 
kadrolarında bir umutsuzluk ve 
özgüven çöküşü yaşadı.

Bu moralsizlikle girdiği 1987 genel 
seçimlerinde yüzde 19 oy alarak, 59 
milletvekili ile parlementoda 3. parti 
olabildi. Dayandığı taban bu dönem- 
terde "kentli"den daha ziyade “kırsal 
alan”a aitti.

Genelde .çiftçi, tüccar, küçük ve 
orta ölçekli sanayici ile küçük esnaf
tan oluşuyordu. DYP'nin bu kitle 
tabanını değiştirme.süreci, 1991 genel 
seçimleri dönemine rastlayacaktı.

DYP’DE YENİ SÖYLEM
DYP, 20 Ekim 1991 seçimlerine, yeni 

bir kimilikle “kentli bir demokrat” kim
liğiyle girme gayretini sarfetti. DYP bu 
seçimlerden yüzde 27.2 oy alarak 1. 
parti oldu.

DYP'de bu dönem, seçim 
bildirgelerinin niteliğinin değiştirdiği 
dönem olmuştu. Bu döneme kadar 
ağırlık vermediği "anayasa, yargı, 
eğitim, sağlık, KİT, sosyal güvenlik ve 
bütçe" reformlarına geniş yer ve 
rilmişti. Çözüm olarak da ülkede bir 
rahatlamayı ve huzuru sağlayacak 
"500 gün programı" ortaya atılmak
taydı.

Soyutlayacak olursak, DYP bu 

seçimde genel anlamda, "sosyali 
demokrat bir politikayı denedi" ve 
seçim başarısı kazandı diyebiliriz 
Ancak bütün bu söylemler ve SHP ile 
kurulan koalisyon hükümetine rağ
men, “rahatlama", "huzur'' ve 
"reform" sağlanamamış, 500 gün iç 
çelişkiler ve bakanlar arası çatışmay
la geçmiş, DYP bu sözlerinin arkasında I 
duramamıstır.

İKİNCİ DÖNEM
Özal'ın ölümüyle, 17 Haziran 

1993'te Süleyman Demirel'in 
Cumhurbaşkanı olması, DYP açısın
dan “kestirilemeyen bir sorunun"E 
başlangıcı oldu. Haziran 1993 kongre
si DYP'nin genel başkanlığına klasik 
AP, DYP politikacısı tipine ters düşen 
“kentli aydın bir kadın"ı öne çıkardı.

Ancak, DYP'nin bu secimi, bu 
dönemden sonra uygulanacak poli
tikalarla "politics of anti-politics" diye | 
ifade edilen "siyaset karşısı siyasefin 
ortaya çıktığı bir seçimdi.

Çünkü Tansu Çiller, uyguladığı poli
tikalarla, “yeni sağ siyasal söylemin 
kendi çöküşünü ürettiği siyaseti 
karşıtı” bir lider oldu. Bu aşamadan 
sonra DYP'de birbirine paradoks iki; 
ayrı politika ortaya çıkmıştı.

Birincisi, Demirel'in tersine "sosyali 
adalet ve sosyal devletin" yerine;D 
"KİTlerin özelleştirilmesi, vergi gelir
lerinin artırılması, bütçe açığının 
düşürülmesi, kamunun küçültülmesi" 
gibi ortadoks politikaların ortaya atıl-ı 
ması.

Bu stratejinin uygulanması, 19941 
yılında ortaya atılmış, ancak bu 
programa aykırı olarak yapılan ' 
"devalüasyon ve. iç borçlanma'!' 
uygulamaları ile, 27 Mart 1994 yerel ; 
seçimleri, yeni programla çelişen, 
“seçim, ekonomisi" uygulaması, bul I 
startejinin tümden iflasına nedeni 
olmuştur.

İkincisi, “devleti küçültüp", siyasal 
düzeyde de sistemi “libere” etme 
söylemi (yani liberal devlet) ön plana 
çıkarılmıştır.

Ancak bu siyasal söylem de, 
ekonomik politikalar gibi işlerlikte tersi 
uygulamalarla tepetaklak edilmiştir. 
Ülkenin konjektürel durumunda, yük
selmekte olan radikal Türk milliyetçiliği
ni yedeğine alan ve giderek 
muhafazakarlaşan Çiller,, liberal | 
devlet modeli yerine, "devletçi" bir 
modelin uygulanmasını tercih etti. 
Tansu Çiller'in yükselttiği "milliyetçi , l 
muhafazakar ve radikal" sağcılık, bir 
yandan Demirel DYP'sinin yaratmaya | 
çalıştığı “sivilleşme" kavramında, fiili 
olarak önemli bir kırılma yaşattı, diğer 
yandan Çiller'in kendi toplumsal 
kökeni olan "kentli kadın .aydın" ke 
simlerinden uzaklaşmasına neden 
oldu.

DYP bu dolaşım içersinde sürekli oy 
kaybı yaşadı. Bu sürecin ardında 
yaşanan 1995 Aralık genel seçim- | 
lerinde yüzde 19 oy alarak, parlemen- i 
toda birinciliğini kaybetti.

Başarısız ANAYOL koalisyonu son
rası, yine kendi söylemlerine ters 
düşen, RP ile koalisyon kurdu. Bu koa 
lisyonun işleyişi sürecinde askeri kesim
lerle olan diyaloğu büyük darbe yedi.

DYP’DE KARAR ARİFESİ
DYP bugün ciddi bir karar 

arifesindedir. DYP, ya Demirel dönem
ine uygun milli mesele söylemine denk 
düşen bir “sivilleşme” politikasıyla 
kentin ılıman merkez sağ potansiye
line yönelecek, ya da kendi İçinde 
büyük bir ayrışmaya doğru sürük
lenecektir. Bu sürükleniş, biri sivil liberal 
bir parti, biri kırsal kökenli islami bir 
çiftçi partisi, diğeri ise rcfdikdl grupları 
da kapsayan milliyetçi- katı- 
muhafazakar bir parti olarak üç ayrı 
alana doğru şekillenmektedir.

Önemli bir karar aşaması,nda olan 
DYP'nin alacağı kararlar, kendi partisi 
kadar gerek merkez sağı, gerekse 
Türkiye'nin siyasal gelişimine ne doğru
dan etki edecektir.
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Balıkçılar 4 ay boyunca atanamayacaklar

Denizde av 
yasağı başladı

Kız Meslek Lisesi Kermesi 
beğenildi

Balıkların yumurtlama 
mevsiminin yaklaşması 
üzerine 1 Mayıs - 25 
Ağustos tarihleri arasında 
denizlerimizde avlanma 
yasağı başladı.

4 ay süren av yasağı 
nedeniyle balıkçılar, bu 
süreyi tekne ve ağlarının

onarımıyla geçirecekler, 
Yaklaşık 80 balıkçı tek
nesinin avlandiğı körfez
imizde yasaklara uyul
masını isteyen ilgililer 
geçtiğimiz yıllarda av 
yasaklarına düzenli 
uymanın sonucu olarak 
bu yıl balık çeşitlerinin tez -

6500 çocuk aşılanarak, hedef aşıldı.

28 Nisan - 5 Mayıs tar
ihleri arasında yapılan "3. 
Ulusal Aşı Günleri" ilçem
izde tam başarı sağ
landığı açıklandı. Gemlik 
1 Nolu Sağlık Ocağı 
Sorumlu Hekimi Hüsnü 
Dedekargınoğlu 
geçtiğimiz hafta Rotary 
Kulübünün yemeğinde 
yaptığı konuşmada, 
çocuk felcinin kökünün 
kazınması için başlatılan

savaşta Türk Rotary'sinin 
payının büyük olduğunu 
belirterek Gemlik'te 
hedeflenen 6500 
çocuğun aşılanmasının 
hedefi aştığını söyledi. 
Dedekargınoğlu,. 28 
Mayıs - 3 Haziran tarihleri 
arasında aşının tekrar
lanacağını belirterek 
Gemlik halkının aynı ilgiyi 
göstereceğine inandık
larını söyledi.

Amatör Yat Kaptanlığı kursu yeniden açılıyor
Bundan önce ilçemizde 3 

kez düzenlenen Amatör 
Denizci Yat Kgptanlığ Kursu 
genel talep üzerine yeniden 
düzenleniyor.

Akdeniz Denizcilik Şirketi 
tarafından düzenlenen. 
Amigo Denizcilik Şirketince 
organize edilen kurs 10 Mayıs 
- 1 Haziran tarihleri arasında 
dördüncü kez açılacak.

Amigo Denizcilik Şirketi 
Temsilcisi Mustafa Toplu,

bundan önce düzenlenen 
kurslarda 150 kişiye amatör 
denizci yat kaptanlığ serti
fikası verildiğni, yoğun istek 
üzerine kursu tekrarladık
larını, cumartesi pazar gün
leri yapılacak kursta yaklaşık 
45 saat eğtim vereceklerini 
söyledi.

Kursta başarılı olanlara 
sertifikalarının verileceğ ve 
kursa 8 Mayısa kadar kayıt 
yapılacağını sözlerine ekledi.

gahta bol olarak bulun
ma olanağının sağ
landığını söylediler.

Türk karasularında 
balık neslinin korunması 
ve yumurtlama mevsi
minde balık kaybının 
önlenmesini amaçlayan 
yasaklar 25 Ağustos günü 

sona erecek.
Gemlikli balıkçılar, av 

süresinin uzun olmasından 
yakınırken, * sosyal 
güvencelerinin bulunma
ması nedeniyle boş geçen 
sürede ailelerinin geçimini 
sağlamakta zorluk çektiğini 
söylediler. Balık emekçi
lerinin sosyal sigortalar kap
samına alınmasını, av 
yasag süresinde ise kendi
lerine belirli miktarda maaş 
ödenmesi gerektiğini savu
nan balıkçılar, yasalarda 
değişiklik yapılarak kendi
lerinin de güvence altına 
alınmasını istediler.

Gemlik körfezinde 16 
gırgır, 60 küçük ve orta boy 
teknede yaklaşık bin 
balıkçı çalışmakta. 5 bin 
kişi ise balıkçılık ile geçin
mekte.

Ağaç 
| dik, 

doğayı 
koru.

hArTAflın SOhSETı Z'L&E'RCET COŞKUM

ADD’den 
“Anneler 
Gunu 
Kermes”!

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik Şubesi 
tarafından bugün 
"Anneler Günü Kermes'i 
düzenleniyor,

Belediye Sergi 
Sarayında bugün saat 
I6.00 da açılacak olan 
kermeste dernek 
üyelerinin hazırladıkları 
çaeşitli eşyalar dernek 
yararına satışa çıkarıla
cak.

Öte .yandan 
geçtiğimiz hafta yine 
Belediye Sergi salonun
da Gemlik Kız Meslek 
Lisesi öğrencilerinim hazır
ladığı kermes büyük ilgi 
gördü.

Mehmet 
Dinç’ten 
foklorcülere 
yemek

Anavatan Partisi 
Belediye Meclis üyesi 
Mehmet Dinç, fölklor 
yarışmalarında. Marmara 
Bölge Birincisi olan Çemlik 
halk Dansları folklorcüle 
rine yemek verdi.

Geçtiğimiz hafta 
çarşamba günü Deniz 
Restaurantta verilen öğe 
yemeğine yaklaşık 50 
folklorcü katıldı.

Dinç, "Gençlerimizin 
başarısı' küçümsenemez. 
Gemlik'in tanıtımında 
büyük emekler veren bu 
arkadaşlarımızı teşvik 
etmek hepimizin görev
idir. Başarılı gençlere 
sahip çıkmalıyız" dedi.

Mehmet Dinç, 
yemeğe katılan gençlere 
birer adet Anayasa 
armağan etti.

Tuncelililer

Gonca YERLİYURT

Komplekssiz ve sessiz

Tarih içinde Gemlik ve Havalisi

TARİHÎ AĞAÇLAR
Eskiden bir "Yanık Manastır" bir."Kayıkhane" 

vardı Gemlik'te. Buraları şehrimizin en güzel mesire 
yerleri olup, koca koca tarihi çınarlarla süslü idiler 
ve çok da görkemli idiler.

Şimdi de var "Kayıkhane" ve "Manastır" adı 
ama, eskiyi bilenler için bugünküler hüsrandır diyo
rum ve de diyorum hem de yürekten istiyorum ki 
ağaçların da insanlar gibi kayıtları kuyutları olsun, 
hesap kitap sorutabilsin o ağaçları yok edenlerden. 
Bilinsinler o kişiler, yargılanabilsinler.

Atalarımız, "Yaş kesenin başı kesile!" diye bed - 
duada bulunurlarmış, ağaca yeşile saygı duy
mayanı lanetlerlermiş. Bu çok vahşice bir dilek bile 
olsa, derininde eskilerin ağaca ve yeşile ne kadar 
değer verdiklerini gösteren anlamlar vardır, çok da 
düşündürücüdür.

Şimdi de yar"Kayıkhane" denilen bir yer. Var 
da... Nerede bizim eski Kayıkhanemiz, nerde dal
larının birbirleriyle kucaklaştığı görkemli çınar 
ağaçlarının suyun gönüllere ferahlık veren serinliği...

Kayıkhane'nin tarihi çınarlarından bir tanesi. 
Yelken Kulübü denilen ve ne işe yaramakta olduğu 
şimdiye kadar belli olmamış otan bir yapının arka 
duvarları arasında sıkışıp kalmıştı bir zamanlar. Sıkış 
tepiş sürdürüyordu yaşamını. Ama şimdi o ağaç 
yok oldu ortadan. Yok oldu... Sordum, soruşturdum. 
“Yandıl" dediler. Kimileri de arkadaki apartman
ların önünü kapattığı için kesildiğini söylediler.

Koskoca bir tari otan o ulu çınar önce Yelken 
Kulübünün arka duvarları arasında sıkışıp kalıyor, 
sonra da katlediliyor. Yok ediliyor.

Aklım almadı benim.
"Yanık Manastır" derseniz orası ayrı bir içler

acısı. Evet, içler acısı.,. Dört yıl önce bir gördüm, bir 
daha da oraya gitmeye elvermedi yüreğim.

Bilen gönül, gümbür gümbür akan suyu, bir 
zamanların dalları gökyüzüne ulaşan o ulu çınarları 
aramaz mı? Dışarılar sıcaktan kavrulsa bile, burası 
cennet misali püfür püfür esintili olur, koi gibi akan 
suyun serinliğinde yürekler tazelenirdi..Şimdi o güm
bür gümbür akan su yok. Ağaçların en görkemlileri 
bilir bilmezlerin elinde telef olmuş

Benim küçüklüğümde Gemlik sokaklarında da 
eskilerden kalma ağaçlar vardı. Hayal meyal hatır
ladığın bodur dut ağaçları, (ipek böcekleri için) 
mis kokulu akasyalar, ulu ıhlamur ağaçları vardı. 0 
zamanın o güzelim ağaçları teker teker yok oldular.

Bugünün Gemlik-'inde, deniz kıyılarında yeni 
yeni çınar ağaçları var. Var olmasına var da, 
onların, o eski çınarların yerini tutacağını kim 
bilebilir... Eskinin çınarlarının, eskinin akasyalarının, 
eskinin ulu ıhlamur ağaçlarının görkemine erişebile
ceğini kim söyleyebilir.

Ağaç candır.
Şehirleri, bahçeleri, sokakları güzelleştirir. İnsan - 

lan birbirlerine yakınlaştırır ağaçların gölgelikleri, 
sevgi ile gönülleri birbirine bağlar. Yeşil tattır, tuzdur, 
yaşam sevincidir, düşleri birleştirir, şehri bütün
leştirir.

Bunun bilincinde olunmalı, çocuklara da 
aşılanmalıdır doğa aşkı. Ağacın, yeşilin değeri 
onlara da öğretilmelidir. Bilinmelidir ki şarkıdır, 
türküdür ağaç, güzelliklerle doludur, candır, cana 
can katar.

Bir şiirdir ağaç..,

Haftaya “Yanık Manastır”

Gemlik’te 
toplanacaklar

Türkiye genelinde bulu
nan Tunceliler Dernekleri üst 
kurulu toplantısı Gemlik'te 
yapılacak.

1 1 Mayıs 1997 Pazar 
günü Gemlik'te toplanacak 
olan Tunceliler Yardımlaşma 
Dayanışma ve Kültür 
Dernekleri Başkanları, 
Tunceli'de yıllardır süregelen 
baskıları, gıda ambargo
sunu, yargısız infazları, köy 
yakılmalarını değerlendire
cekler. Yapılan açıklamada 
Tunceli halkı üzerindeki 
baskıların kendi kültüründen, 
geleneklerinden, özgür 
bağımsız demokratik bir 
Türkiye isteminden vazgeçi 
rilmeye yönelik olduğunu 
belirttiler.

SATILIK
Sahibinden satılık 

Orhangazi 
Caddesinde asma 
katlı 65 m2 dükkan 

Tel: 514 17 04

Türkiye finalleri ne zaman yapıldı?
“Dinle” parçası nasıl oluştu?
Kim söylüyor?
Geçen sene 9. mu olduk?
Vallahi hiç bilmiyorum.
Ta ki cumartesi gecesine kadar.
Cumartesi gecesi 41. Eurovision Şarkı Yarışması 

yapıldı.
Hani bir zamanlar Avrupa karşısında varlığımızı 

ispatlama yöntemi olarak seçtiğimiz ve çok anlamlar 
yüklediğimiz meşhur Eurovision. Sanırım pek çoğumuz 
bu yarışmayı unutmuştuk bile.

Yani artık aşmıştık biz o yarışmayı.
Hep politik oyunlar oynanıyordu ve haçlı zih

niyetiyle ay yıldızdan oluşan bayrağımıza kimse oy 
filan vermiyordu.

Biz millet olarak bu yarışmanın peşini bıraktık ama 
TRT devlet sadakatiyle yarışmanın peşini bırakmadı. -

Ve bu takipçiliğin semeresini geçen yıl 9„ bu yıl da 
3. olarak aldı.

Bu gerçekten önemli bir başarı.
Bu başarıda Bülent Özveren'in yorumuyla 

“Eurovision’un ruhunu yakalayan Levent Çoker’in” 
yanı sıra olayı Haçlılara kprşı Türkler mantığından 
çıkarmamızın ve rahat parçalarla yarışmaya git
memizin de payı büyük.

Bir de tabii bu yıl bazı ülkelerde ilk kez uygulanan, 
halkın telefonla yarışmaya katılarak oylamayı etk
ilemesini de gözardı etmemek lazım. Ama kuşkusuz 
Şebnem'in yorumu ve nefis saz girişi ile “Dinle” 
parçasının da gerçekten dinlenebilecek nitelikte 
olduğunu atlamamak lazım. Eminim yaz boyunca bu 
şarkıyı dinleyeceğiz.

Hatırlarsanız ne abuk subuk şarkılarla katılmıştık 
Eurovision'a.

Ne tezler üretilmişti.
Efendim, Türkçe'yi anlamıyorlar o yüzden puan 

alamıyoruz. O zaman içine yabancı sözcükler katalım 
denmiş. Opera gibi bir şarkı yapmış ve bu yıllar sonra 
Eurovision tarihinin en kötü şarkısı bile seçilmişti.

En ünlü şarkıcımıza bu ağır görev verilmiş, zavallı 
Ajda'nın “Aman Petrol” diyerek at arabasını benzin 
istasyonundan çekerek götürmesi bile kar etmemişti. 
Olan Ajda'ya olmuş kadıncağız bir süre müzik 
piyasasından elini eteğini çekmişti.

Bir yıl batı motiflerini denemiş, bir yıl buram buram 
Anadolu kokan şarkılar göndermiştik. Özel halk jürileri 
oluşturmuş, diskoda bile final yapmış orada yarış
mayı izleyenlerin verdikleri oyla şarkı bile seçmiştik.

Velhasıl denemediğimiz yol kalmamıştı.
Fakat sonuç hep hüsran, hep hüsran.
Biz de bu işin peşini bırakmıştık.
Derken bu yıl yani 41. Eurovision Yarışması'nda 

gerçekten büyük sürpriz gerçekleşti ve Türkiye belki 
de müzik tarihinin en iyi sonucunu alarak üçüncü 
oldu.

Bunda dediğimi gibi pek çok etken var. Ama 
gözardı edilmemeli ki bugün eğer gerçekten 
Türkiye'de bir popüler müzik kültürü, altyapısı ve ' 
dinleyeni varsa bunda da Eurovision'un büyük payı 
var.

Şöyle bir: geçmişe bakınca Sezen Aksu, Ajda 
Pekkan, Mazhar-Fuat-Özkan ve Kayahan dahil olmak 
üzere kimler katılmamış ki Eurovision finallerine.

Örneğin Sertdb Erener, Candan Erçetin, Sevingül ı 
Bahadır, Ayşegül Aidine, Harun Kolçak, Aşkın Nur | 
Yengi, İzel, Asya, Sibel Tüzün, Fatih Erkoç, Çelik, Ercan 
Saatçi, Ufuk Yıldırım,. Suavi, Metin Özülkü, Oya ile Bora 
ve Demet'i solist ya da vokalist olarak ilk kez o 
finallerde dinlemişiz.

İskender Paydaş, Fergan Mirkelam hem çalmış- . 
hem söylemiş, Timur Selçuk kızı Hazal ile şans aramış, 
Mustafa Sandal bestesi ile Ahmet Özhan ilahisi ile 
Eurovision'a katılmış.

İnanılmaz...
Cumartesi günü yarışmadan önce TRT'de yayın- i 

lanan eski final kayıtlarını izlerken örneğin Sezen 
Aksu'nun 1985'te söylediği Heyamola’nın, Özdemir 
Erdoğan ile seslendirdiği "Küçük Bir Aşk Masalı”nın, 
MFÖ'nün şarkısı “Aşık Oldum"un ve “Sufi”nin, 
Kayahan'ın “Gözlerinin Hapsindeyim” parçasının 
Eurovision için hazırlanmış ve bugün artık klasik sayıla - 
bilecek nefis eserler olduğunu gördüm.

Ve “du point” diye aklımızda kalan ve kazana- I 
madıkça basit bir yarışma diye küçümsemeye kalk
tığımız Eurovision, aslında yıllarca Türk pop müziği için 
ciddi bir katalizör görevi yaptığını.

Bakar mısınız yukarıdaki isimlere.
Bugün hepsi birer pop yıldızı.
Ve bugün artık biz Eurovision'da ilk üçün içindeyiz.
Komplekssiz ve sessiz...

Mayıs Bayramıııınlıazıriarı başladı
19 Mayıs Atatürk'ü anma 

ve Gençlik ve Spor 
Bayramının 78. yıldönümü 
hazırlıkları hızlandı.

19 Mayıs bayramı 
nedeniyle orta dereceli 
okulların yapacakları gösteril
er için okullarda ve stadta 
provalar başladı. Önümüzde
ki günlerde gösterilerin

düzgün olması için genel 
provaların devam edeceği 
belirtilirken bayram heyecanı 
arttı. Bayram törenleri 19 
Mayıs pasartesl günü saat 
9.00'da Atatürk Anıtına 
çelenk koymayla başlaya
cak. Daha sonra törenlere 
İlçe stadında devam edile
cek.



Davetiye 
sezonumuz açıldı 
*,KpZA U

*/î*eî?c ' rI *gÜ9&Ş 3
*%$jS‘TAL

DAVETİYELERİ
1 Qünde teslim edilir.
Uygun Fiyat, Kaliteli Baskı

kÖî^rEZ OFSET
MATBAACILIK - REKLAMCILIK - YAYINCILIK

Gazhdne Cad. No : 51 /A GEMLİK Tel: 513 17 97 Fax : 513 35 95
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KHrfez
<1 Medyada “Olması Gereken” Üzerine Notlar
1$ I Aşağıda sunulan notlar, medya üzerine 

yazdıklarım ve medya üzerine yazılanlardan derj | tenmiş tir. Bu mesleği, toplumsal bir sorumluluk ‘| I olarak gören ve bir ödev bilinciyle yapmak ij t isteyen genç kardeşlerimin düşüncesinde farklı 1 I bil pencere açabilirsem ne mutlu bana.
| Gazeteci tutku adamıdır

Gazetecilik bir iletişimi mesleğidir. .Haber 
olarak verilen mesajlar, okuyucu üzerinde etki < I yapar. Aynı etki olaylar karşısında gazeteci için 

' de geçerlidir. İnsanın kendi beynine de gön- 
' derdiği mesajlar vardır. Ruhsal, duygusal 

ii) I düşünce yoğunluğumuz bedenimizi etkiler. 
Davranışlarımıza, iç salgı bezleri egemen hale 
gelir. Gazetecilikte, aşırı hareketliliğin ve duygu 
yoğunluğunun sırrı, böbrek üstü bezlerinin sal- 

1 gıladığı adrenalindir. Biz gazeteciler, mesleğimize 
olan tutkumuzdan söz ederken, "mürekkep 
kokusu kanıma karıştı bir kere” gibi benzetmeler I yaparız. Aslında kanımıza karışan mürekkep 

I değil, adrenalindir. Yürek çarpıntısı ile birlikte 
1 harekete geçen adrenalin, meslekleri heyecanla I örülmüş kişilerin biyokimyasında etkir bir konuma 
ş gelir. Sürekli değişen ortamlar, farklı kişiler ve I zamana karşı koşmanın yarattığı gerilimle gelen I başarma isteğinin temelinde yatan farklılığı 

yakalama çabasıdır. Gazetecilik bir tutkudur. 
Bazen insani özün ortadan silindiği bile olur. Büyük 
bir yangını izlerken, ölen, yaralanan kişileri, yanıp 

| kül olan maddi değerleri değil, büyük bir keyifle, 
s ertesi gün gazetede yapacağınız haberin ve I çekeceğiniz fotoğrafların nasıl yer alacağını 
I düşüneceksiniz.

Derisini değiştiremeyen yılan ölür ’
Nietzsche'nin bu ünlü sözü, medya için de 

■ geçerli. Çağ hızla değişiyor. Anıların Müziği 
| programlarında çalınan “Aheste çek kürekleri 

meptap uyanmasın” diye sürüp giden şarkının 
seslendiği kitle yok artık. Usul usul kürek çeken 
sandalcının yerinde bugün, saatte 150 mil süret 
yapan jet skileri kullanmazsa mutsuz olan bir nesil 

S var. Gazetecilik artık her zamandan daha çok 
uzmanlık, araştırma ve toplum beklentilerini 
doğru kavrayarak hızla uygulama işidir.

Gazeteci tarihin günlüğünü tutar
Artık ne istediğini bilen, tek bilgi kaynağı 

gazete olmayan, izlediği medya organlarının 
kendine ne vermesi gerektiğini kesin çizgilerle 
belirlemiş bir kitle var. Basında daha az gösteriş, 
daha fazla ciddiyet olmak zorunda. Yazılı basın, 

' televizyonun veya radyonun daha önce yayın
ladığı haberi alınır, onu açıklar ve tamamlar.

! Televizyonun toplumun ilgisini üzerine çektiği 
olayları işler.- Bunları her çeşit resim, yazı ve 
düzenlemelerle, demeçlerin tam metinleriyle, 
tablolar, haritalar ve özel makalelerle besler. Yani 
gazeteciden, tarihçinin yapması gereken işi hem 
de çok kısa sürede yapması istenir. Onun içindir 
ki gazeteci, hergün ortaya koyduğu verilerle tari
hin günlüğünü tutmaktadır.

Haberin dalı budağı olmalı
Medyada her geçen yıl daha da büyüyen/ 

boyutta bir içerik bunalımı yaşanıyor. Haberler 
cılız ve içi boş. Oysaki haberin dalı, budağı 
olmalı, olayın tüm yönlerini tarafsız ölçüler içinde 
kavrayabilmeli, adeta bir tiyatro oyununun 
estetik zenginliğni yansıtmalıdır. Ama ne var ki, 
günümüz medyasında haberler, içerikten soyut
lanmış, gitgide daha fazla haber-magazin 
görünümü almakta, olaylar her yaştan okuyucu
nun, izleyicinin, dinleyicinin kolayca tüketilebile- 
ceği bir ambalaj içine konmaktadır. Okur gazete 
okumuyorsa, eğlence ve magazin ağırlıklı 

I programların dışında TV izlemiyorsa, bunu onun 
yanlışı görmek mi doğrudur, yoksa bu okurun bi 
linçlendiğinin mi göstergesidir?

tzAî(I ŞrAkA VAî^l CîjSDı ero/ ÇÜRÇ/iy

TÜM EMEKLİLER DERNEĞİ
Siyasi partilerin seçim beyan

namelerini ve Hükümet programlarını 
şöyle bir İnceleyiniz.

Hemen, hemen hepsinde Sosyal 
Güvenlik Kuruluşlarının "tek bir çatı 
altında" toplanacağı yolunda öneriler 
göreceksiniz.

Arna... Bugüne kadar hiçbir 
hükümet, Emekli Sandığı, S.S.K. ve 
Bağkur'u tek bir çatı altında toplaya- 
madı.

Her kurumun ücretleri birbirinden 
farklı, aylık aldıkları tarihler farklı, zam 
oranları farklı, sağlık hizmetleri bir
birinden çok farklı.

Tek bir ortak, yanları var.
Hepsine de, “emekli” deniliyor.
Ama.. Uyumsuzluk burada da, ken

dini gösteriyor. Dernekleri de, lokalleri 
de birbirinden kopuk halde, çalış
malarını sürdürüyorlar.

Ama.. Birbirinden kopuk olan, bu üç 
grup emekli sınıfını, bir dernek bir 
araya getirmiş.

Merkezi İzmjr'de olan "TÜM 
EMEKLİLER DERNEĞİ” her türlü emekli 
vatandaşı bünyesine almış.

Derken, bu derneğin Bursa’da bir 
şubesi açılmış.

Tüm Emekliler Derneği, Bursa 
Şubesinin Başkanı bir öğretmen emek
lisi olan Bayan Mükerrem Şehitoğlu 
olmuş.

Eşi ile birlikte bu işe gönül vermişler 
ve kendilerine büyük destek olan 
birkaç arkadaşla, derneğin Bursa 
Şubesini kurmuşlar.

Dernek yönetimi tuttuğunu koparan, 
insan ilişkilerinde başarılı ve son 
derece dinamik üyelerden meydana 
geliyor.

Şimdiye kadar ne gibi faaliyetleri 
olmuş bu derneğin?

- Yardım amaçlı geleneksel yemek
ler,

- Yardım amaçlı çay toplantıları,
- Ağaç dikme kampanyaları,
- Seyahat turları,
- Üyelerine ucuz alışveriş imkanı,
- Üyelerine ucuz seyahat imkanı,
- Fakir çocuklar için sünnet şölenleri,
Ve.. Benzeri birçok sosyal amaçlı 

faaliyetler.
En çok uğraştıkları bir başka konu 

da, üye sayılarını, her geçen gün 
çoğaltmak.

Nitekim bu konuda da, çok başarılı 
sayılırlar.

Üyeler arasında, Bursâ’nın eski ve 
yeni Belediye Başkanlar) da var.

Şimdi en büyük hedefleri, bir “sivil 
toplum örgütü” olarak, seslerini Bursa 
dışına taşırmak.

İnsanların en çok ilgi görmek istedik
leri bir dönemde, bu insanların sorunları 
ile ilgilenen bu tür derneklere, her kes
imin büyük destek vermesi şarttır.

B.u görevi kusursuz yerine getiren, 
“TÜM EMEKLİLER DERNEĞİ” yönetimini 
candan kutluyoruz.

GEMLİK İNEGÖLLÜLERİ TANIŞTIRMA ve 
YARDIMLAŞMA DERNEĞİ 

BAŞKANLIĞINDAN
Derneğimizin yıllık olağan Genel Kurul Toplantısı 

24 Mayıs 1997 Cumartesi günü saat 20.30 da 
Kuvvet Sokak No, 2 de yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplant 
çoğunluk aranmaksızın bir hafta sonra aynı yer ve 
saatte tekrarlanacaktır.

Üyelerimize duyurulur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :
1) Açılış ve yoklama
2) Divan oluşumu, saygı duruşu
3) Yönetim ve denetleme kurulu çalışma rapor
larının okunması görüşülmesi ve aklanması
4) Yeni Yönetim ve Denetleme Kurullarının seçimi 
5) 1997 yılı tahmini büktçeslnin görüşülerek kabul 
edilmesi
6,) Dilekler ve istekler 7) Kapanış.

GEMLİK REHBERİ
Gerekli Telefonlar Resmi Paireler Belediye
İtfaiye 110 TEK Arıza 5132066 Santral 5134521-23
Polis imdat 155 TEK işletme 5134503 Başkanlık m 34590
Jandarma imdat 156 Turizm Der. 5131274 Zabıta <3139439
Jandarma K. 5131055 5por Sah. 5131900 Otobüs İşlet. S13/1591192
Polisfcarakolu 5131870 Orm. Bol. Şf. 5131286 Su İsletmesi 5134521'122
Gar. Kom . 5 3 206 Milli Eğt. Md. 5131174 Lj! 5134521-115

, Halk Eğt, Mrk. 5131846 ınaıye 5132325
Kaymakamlık Halk Kutup. 5131353 Muhasebe M. 5134521-182

Kaymakamlık 8131051 As. Şb. 5131057 Yazı İş. M d. 5134521-111
Kaymakamlık Ev 5131052 Karayolları 5131308 Su Arıza Yalnız 185

053 Liman Bşk. 513113.3 TÜP DAĞITICILARI
C. Savçi Yrd. ‘ 5139954 Mal M d. 5131095 Aygaz 513 12 95
Emniyet M. '5131028 5133742 Özgaz 514 17 00

Özel İd.. Md^. 5131507 Tekgaz 513 16 37
' 5131414 Ocakgaz 513 1637

m Müftülük 5131364 Frnoz ri r rrULAŞIM.. Gümrük Md. 5131411-5130024 ipragaz 5132259
Uludağ Tunzm 5131212 Tekel Md. 5131042 HabâSoz ?
Avdın Turizm .5,52077 veı. Da. Md. 5132360 ükTga’ 514»“

İlçe Tar. Md. 5131186 Yeni Llkitgaz 513 65 00
. İlçe Seç.-Md. 5.134994 Alevgaz 513 40 95 Şî

Hastaneler Gemi Saatleri
Devlet Has. . 5139200 Yalova-Sirkeci (Işgünlerl) Gemlik'te
SSK Haşlandı 5132329 . 05.50- 13.05-17.00. vrerıııiK.

ii 3i 068 Tatil Günleri 06.30-13.oo-17.oo sinema günleri:
TA1/<ÎI1CD Deniz Otobüsü
TAKSİLER Yalova-Kabataş (Işgünlerl) . ejMC„AC1

'Körfez Taksi 5131821 07.20-09.45-12.40-15.00-17.15-19.30 AİLE »INtMAil
Çınar taksi 5132467 Tatil Günleri 10.20-T3.30-16.15-19.00 Bu hafta :
Gemlik Taksi ■ m 393-4 Yalova 'Kartal (i§ 9ünlerl> “ Çılgın Lise”

07.30-09.10-10.45
13.00-14.30-16.00-17.30-19.00-20.30 Tel .'513 13 29

AİLEDEN
Temel bir ara kafasını önünde
ki ders kitabından kaldırarak, 
annesi Fadime'ye sordu:

Anneciğum öküz nedir?”
Annesi rahatlıkla cevap verdi.

İneğun kocasidur evlad- 
um."
Temel ikinci sorusunu hemen 
patlattı.

Peçi annecuğum ya 
boğa?”
Fadime Hanım, bir süre sonra 
şöyle dedi:

O da yakın bir aile dostudur 
evladum”
Temel de, karuşuk-kuruşuk 
sorular ile annesinin kafasını, 
allak-bullak ediyor.
Birden aklıma, Reha Muhtar 
geldi.
Böyle “eksantrik” sorular, 
genellikle onun programından 
çıkıyor.
Özellikle “taciz” ile ilgili, canlı 
yayınları bir hatırlayınız.

Sözlü - Yorum

Gerçek dostu olmamak, 
Yalnızlığın en kötüsüdür.

"FRANCIS BACON”

Siyasi parti liderlerini düşünüyo
rum.

Kalabalık meydanlar, büyük 
coşku ve çılgın alkışlar.

Acaba bu insanlar liderlerini, 
bu kadar candan seviyorlar mı?

Yoksa, birkaç kişinin yön
lendirmesiyle, dolduruşa mı geliy
orlar.

Bize göre, bu büyük kalabalığın 
içerisinde liderlerin yalnız 
olduğudur.

Bazı danışmanların art niyetli 
olması, bazı danışmanların yeter
siz olması, liderleri halktan kopar
maktadır.

,O KADAR;
uyanık lokantacıydı ki, servis 

beklerken sıkılan müşterilerine 
"vakit geçirirsiniz” diye pirinç ayık
latıp, patates soyduruyordu.

EĞİTİM REFORMUNDAN 
VATANDAŞ NE BEKLİYOR
Sekiz yıllık “kesintisiz” eğitim.
28 Şubat tarihinden beri, ülke gün

demine damgasını vuran bir konu.
Hedef imam hatip okullarını, 

ortadan kaldırmak mı?
Yoksa, yeni bir eğitim reformuna 

adım atmak mı?
Refah Partisi olayı dar pencere

den görüyor.
Eğtim reformunun yapılmasından 

ziyade, kendi seçmen tabanının eğil
imleri onu ilgilendiriyor.

Halbuki, biraz İngilizce 
öğrenebilsin diye, çocuklarını yıllık 
300-400 milyon lira ücretlerle özel 
“ortaokullarda” okutan anne-babalar 
büyük ızdırap yaşıyorlar.

Daha ilkokulu yeni bitiren, 
küçücük çocuklar için dershane 
ücreti olarak, yüz milyonlar ödeniyor.

Dar gelirli memur bir aile, ortaokul 
ve lise de okuyan çocukları için 'para 
yetiştiremez hale geldiler.

Özel okullarda okuyan bu çocuk
ların, okul ücretleri ve dersane taksit
leri, ailenin mutfak ve giyim giderlerini 
sarsıyor.

Aslında, bu eğitim reformunun, 
eğitimdeki çarpık özelleşmeyi de 
önlemesini istiyoruz.

Bu sekiz yıllık eğitimin devlet 
okullarında, “bazı küçük masraflar 
dışında” ücretsiz olmasını diliyoruz.

Yoksa, bazı uyanık özel eğitimcil
er, işi daha ilkokuldan paralı hale 
getirirlerse yeni nesil okuyamaz, ailel
er bu maddi sıkıntı içinde çocuklarını 
“ilk sekiz yıllık okullara bile vermek
te” sıkıntı çekerler.

Olayın bu boyutları kamuoyuna 
açıklanmalıdır.

Böyle bir fırsat her zaman ele 
geçmez.

Eğitim reformu en az 50 yıllık bir 
süreci kapsamalıdır.

Yıllardır, konuşulan bu konu 
(MGK) da “pat” diye gündeme 
gelince, askerler dahil herkesin yeteri 
kadar hazır olmadığı ortaya çıktı.

1 28 Şubat toplantısından sonra, 
hükümet kanadı, sivil ve asker 
bürokratlar Avrupa’da ve Dünya’da 
eğitimi araştırmaya başladılar.

Olay Eğitim reformu olmalıdır.
Bu yeni reform paketi içinde, diğer 

meslek liseleri gibi, İmam Hatip 
Okulları içinde bir düzenleme 
gelebilir.

Asıl önemli olan, dargelirli 
ailelerin, özel okul ve özel dersane 
sömürüsünden kurtarılmasıdır.

Halk böyle bir uygulamayı hayata 
geçirenlere, büyük destek verir.

İmam Hatip Okulu tartışmasından 
ziyade, “Eğitim Reformu Paketi” açık- 
lanmalıdır.

KAYIP
Nüfus cüzdanımı, 

askeri kimliğimi ve B 
sınıfı ehliyetimi 

kaybettim .
Hükümsüzdür

Hayri Altuğ ÖZER

ACELE SATILIK 
KOOPERATİF 

HİSSESİ
Manastır Şahinler Yapı 

Kooperatifinde
Yeri: İNAN MARKET 
arkası kaba inşaatı 

devam ediyor.
Vade yapılır.

Tel.: 245 16 95 (akşamlan)

KAYIP
Bağ-Kur Bursa Bölge 

Müdürlüğünden aldığım 
Sağlık Karnemi kaybettim 

Hükümsüzdür
Zehra GULŞENİ
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“Sah Söyfeşiferi”
Gazeteci

Kadri Güler in 
hazırladığı programın bu haftaki konuğu 
“Gemlik 1 Nolu Sağlık Ocağı Sorumlu 

Hekimi”
Dr. Hüsnü Dedekargınoğlu

Bugün Saat: 18.00’de Mutlaka Dinleyin

Gemlik KÖRFEZ FM
88.0

YENİ BÎR ATILIM DAHA

w

M?

ANADOLU SİGORTA A.Ş.

ZORUNLU SİGORTALAR 
OTO SİGORTALARI

( Trafik - Yeşil Kart - TüpgaZ - O kı|l Servis) 
i Kaska)-

HIRSIZLIK SİGORTALARI ‘(İşyeri - Konut ■ Kasa) ‘
SORUMLULUK SİGORTALARI (Asansör Kaza - İşveren Hukuki Sorumluluk). 
PAKET SİGORTALAR . • (Aile - âeyahat - Doqalgöz) , 
NAKLİYATSİGORTALARI .'d (Kara - Hava - beniz)..

FERDİ KAZA SİGORTALARI - V. ' ' '
YANGIN SİGORTALARI
MARKET - TURİSTİK TESİS SİGORTALARINDA HİZMETİNİZDEYİZ.

NUMAN SİGORTA LTD. ŞTİ.
kurnan Dursun

TAM YETKİLİ ACENTA

Çarşı Meydan» Akıt İş Merkezi Kat: 1 No: 4 GEMLİK

Anadolu Sigorta Bir İş Bankası Kuruluşudur.

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

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

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

■

BURSA 2000 - OLAY VE HABER 
gazetelerine vereceğiniz her türlü 

İLAN VE REKLAMLAR için bizi arayın I

BİR TELEFONUNUZ YETERLİ
İCÖRFEZ REkLAm

Gazhane Cadde Beceren Apt. Altı* \ 
bjo : 61/A GEMLİK (Akmanlar Ticaret Ticaret arkası) 

Tel : (0.224) 513 17 97 Fax : (0.224) 513 35 9$

KORJEZ GJSE^l
Matbaacılık-Yay malık- 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-
: İ‘KÖRFEZ OFSET VE GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ BİR fCADRI 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



HAFTALIK SİYASİ GAZETE

78 yılında coşkuyla kOHMaMM

GEMLİK
13 Mayıs 1997 Salı kÖRFEZ OFSET" ri,ik

KAŞEDE VE MÜHÜRDE BEKLEME YOK 
Yarım saat içinde bîlgisayar sistemi ve kaşe makinemizle 

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

Gazhane Cad. Beceren Apt Altı No: 51/A GE'MLÎK Tel: 513 17 97

Bnngk 6 milyar 61 milyon lira İle kurumlar vergisi birincisi oldu.

Gemnak Kurumlar
Halitpaşa Mahallesi seç- 
meni sandığa gidecek

günü 
muhtar

Gençler 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma

taya1
Kartı 

Kaplam

Gemlik Vergi

:13in

iirlû

cedresine 30 Nisan 1997 
‘tarihine kadar verilen 
Beyannamelerin sıralan
ması sonucu GEMNAK 
Nakliye Taahhüt Ticaret 
ltd. Şirketi 24 milyar 247 

■Trilyon 869 bin lira 
Inatrah ile 6 milyar 061 
bin lira vergi ödeyerek 
Kemlik kurumlar Vergisi 
Rekortmeni olmayı

ha ketti.
GEMNAK'ı 2 milyar 

836 milyon 93 bin Hra ile

'Ticaret A'.Ş'. Aydınlar 
Maden Taş’ Ticâret A.Ş.

Gençlik ve Spor 
Bayramına hazır

Buçuk oğlu Gıda
Pazarlama Limited Şirketi 
izlerken. Kurumlar Vergisi 
üçüncülüğünü Yeda 
Gıda Pazarlama Limited 
Şirketi 2 milyar 403 milyon 
455 bin lira ile izliyor.

Yıldırım Tuz A.Ş. 
Durmaz Zeytin-Gıda

Şafak Emaye
Ticaret Ltd.

Soba 
Güzel

Nakliyat Sanayi Ticaret 
Ltd. Şti. Kafoğlu Sabun 
Sanayi Ticaret A.Ş- Işıklar 
Otomotiv Sanayi Ticaret 
Ltd. Şti. bir milyar liranın 
üzerinde yergi ödeyecek 
kurumlar olarak sıralandı. 
(Kurumlar Vergisi listesi 3. sayfada)

Hava Şehitleri anılacak

1 Haziran Pazar günü 
yapılacak ara seçimlerde 
Gemlik Halitpaşa Mahallesi 
Muhtarlığ lçin,de seçmen
ler sandık başına gidecek
ler,

.Halitpaşa Mahallesi 
Müntarı Ahmet Acar'ın isti
fa.' etmesiyle boşalan 
mahalle muhtarlığı için 3 
kişini adaylığ konuşuluyor. 
Buhlardan Eski DYP Kadın 
Köhnisyonu Başkanı Sevim 
Koçdemir'in adaylığ kesim 
leşti.

İKoçdemir gazetemize 
yaptıği açıklamada, uzun

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayramının 
78. yıldönümü pazartesi günü 
tüm, yurtta, coşkuyla kut
lanacak.,

Kutlama törenleri 19 Mayıs 
Pazartesi günü saat 9.oo da 
Atatürk Anıtı önündeki törenle! 
başlayacak, daha sonra ilçe 
stadında gösterilerle sürecek..

[Sinekle mücadele İçin, bir milyarlık makine âlındı

1İ

[ Hava Şehitleri 15 Mayıs 
[günü törenlerle anılacak.
| Gefrilik Şehitliğinde 
(yapılacak olan anma 
törenleri için kutlama pro-
gramr hazırlandı. Buna 
göre 15 Mayıs Perşembe 

_J'günü saat 11 .oo de 
şehitliğe çelenklerin kon- 

Bması, saygı duruşunda

bulunulması ile. devam 
edilecek. Saygı atışından 
sonra ve İstiklal marşının 
söylenmesiyle bayrağımız 
göndere çekilecek.

Törenler Veteriner 
Hekim Üsteğmen Nazif 
Akbay'ın yapacağı 
günün anlamını belirten 
konuşma ile sona erecek.

Nermin
Kılık
ikinci

Derneğe yardım 
amacıyla düzenlendi

bir ■ siyasi 
olduğunu.

tecrübesi
Gemlik ve

Halitpaşa mahallesinin 
somunlarını çok yakından 
tahıdığını ve soruhlarfl 
büyük ölçüde çözüme 
kayuşturabileceğini söyledi.

Sevim Koçdemir,
Gemlik'in ilk kadın muhtar 
adayı oldu.

Belediye makipa 
parkına yeni bir sıkıştır
mak çöp kamyonu ile 

sinekle mücadelede kul
lanılacak püskürtme' 
makinbsı alınarak park 
zenginleştirildi.

Geçtiğimiz cuma 
günü belediye önünde 
düzenlenen törenle 
hizmete sokulan iki araç 
için 4 milyar lira harcân- 
dı.1

Haberi sayfa 3'te

Tunceliler Demeği yöneticeleri Gemlik’te buluştu.

HAFTAYA BAKIŞ

O Kadri GÜLER

Yüzlerini gösterdiler
F Başından beri söylüyor ve yazıyoruz.
| Refah Partisi ile DoğruyolPartisinin kurduğu bu hükümet 
ülkenin hayrına değil zararına çalıyor.
t Doğruyol Partisinin güzel genel başkanı batıya açtığı kapıyı 
Refah yol ile kapadı.
I batı ile entgrenin yolunun çağdaşlıktan geçtiği bilinen bir 

-gerçek.
t Batı demek kafanın daha özgür, daha çağdaş düşünmesi 
demektir.
r Batı, dogmatizmi, çağlar önce laikizmle .aşmış, özgürlükleri, 
demokrasiyi bir imbikten geçirircesine getirmiş ülkelerine.
T Refahyol bir tuhaf siyasi oluşum değilmi?
I İlkeler bir yana âtılmış, kuruluş öncesi birbirlerine söylen
medik söz bırakmayan iki lider sonra ortak çıkarlarda kirliliklerin 
aklanmasında anlaşmışlardı.
E, Birbirlerinin kirliliklerini akladılar da.
E Ülke, Susurluk kazasıyla ilişkilerdeki korkunç kirliliği bir kez 
daha yaşamış, ardından irtica ve.Atatürk devrimlerine karşı 
başlatılan karşı girişimlerin provalarını görmeye başlamıştı.
I 8 yıllık kesintisiz eğitimle ilgili olarak başlatılan çalışmalar 
[Refahyol iktidarının gerçek yüzünü bir kez daha göstermeye 

yetti.
E Cumartesi günü DYP'nin mitingi; Başbakan yardımcısının 
'kendini eleştiren basın .organlarına küfür etmekle ve halkı 
Medya’ya karşı kışkırtmakla geçti.

Medyayı devletin kasasım soymakla itham etti. Kendi ikti
darları döneminde* verdikleri teşvikleri (bu bir izin belgesidir) 

। sanki devletin kesesinden karşılıksız verilen para gibi göstererek 
halkı kışkırttı.
L Pazar günü Sultanahmet Meydanında yapılan miting, tam 
bir karşıdevrim provası idi.
L Cami tepelerinde yeşil bayram şarlatanlar, şeriat isteyenler 

। açık kimliklerini göstererek laik cumhuriyete karşı bir kalkış
manın provasını yaptılar.

Hep söylüyoruz, gün, Cumhuriyetçilerin, Atatürk devrimlerine 
i sahip çıkacakların, çağdaşlığı kendine ilke edinenlerin günü. 

Aymazlığı bırakıp belli ilkelerde tek yürek olma zamanı geldi de 
geçiyor bile.

sergisini 
açıyor

Nermin Kılık ikinci kişisel 
piko., dikiş.-nakfş sergisini 
açıyor.

14 Mayıs 1997 çarşam
ba •’ günü Kayhan 
Mahallesi 2 Nolu 
Caddede açılacak olan 
sergi'18 Mayıs pazar günü 
sona eredek,

Nermin Kılık, geçtiğimiz 
yıl kendi İşyerinde yine 
piko, dikiş-nakış sergisi 
açmış, sergi büyük ilgi 
görmüştü.

Gazi İlköğretim Okulu öğrenci 
terlndenörnekdavrantş

Öğrenciler 
fidan

ADD’nin 
kermesi • 1 • •• 1 •• ilgi gordu

Atatürkçü Düşünce 
Derneğince Belediye Sergi 
Salonunda açılan kermes 
büyük ilgi gördü.

Dernek üyelerinin hazır
ladığı birbirinden güzel 
seramik, tablo, masa örtü
leri gibi yüzlerce eşya 
uygun fiyatlarla satışa 
çıkarıldı.

Dernek Başkanı Muhsin 
Güngör Okgil, kermesin 
"Anneler Günü" için 
düzenlendiğini, dernek 
üyelerinin 5 aylık emekleri 
sonucu toplanan eşyaların 
Gemliklilerin beğenisine 
sunulduğunu söyledi.

Haberi Sayfa 3'te

Uzoğuz "Atatürk ve Lörtklik* 
konusunda konuştu.

“Tunceli
• 1 ı

'Tunceliler Kültür ve 
Dayanışma Dernekleri üst
düzey yöneticeleri
Gemlik'te buluştu.

.İstanbul», Mudanya, 
Gemlik, İzmit,. İzmir, Mersin, 
Ankara, Adana dernek 
yöneticilerin katıldığı 
toplantıdan sonra yapılan 
yazılı'basın açıklamasında, 
Türkiye'de anti-demokratlk 
uygulamaların hızlandığı,

insan hakları ihlallerine 
yenilerinin eklendiği; 
Tunceli'de ise yapılan 
operasyonlarla . kentin 
insansızlaştırıldığı belirtildi.

Sorunların özgür ve 
demokratik bir Türkiye'de 
çözüleceğini belirten 
Tunceliler, tüm annelerin 
acı ve gözyaşlarının din
mesini istediler.

Haberi Sayfa 3'fe

dikti
İlçemiz,G,azl İlköğretim 
■Okulu İzcilik Ve Çevre Kolu 
öğretmen ve öğrencileri 
geçtiğimiz günlerde Küçük 
Kumla yolunda fidcın dikti 
ler.
Ornhan Bölge 
Müdürlüğü'nün gösterdiği 
sahaya 100 adet çam 
fidanı .diken küçük öğrenci 
ler çevre bilincin) kaza- 1 
narak ilçemizin ağaç
landırılmasına katkıda 
bulundular.

Haberi Sayfa. 3'te

Gemlik Rotary 
Kulübü Aykan 
Uzoğuz’u
ağırladı

Gemlik... 
Kulübünün 708. 
da konuk olan

Rçta.ry 
topldntısın- 
Bursd Olay

Gazetesi* köşe ya.zarı 
Aykan Uzoğuz, “Atatürk'ü 
Anlamak” konulu konuş
masında Doktor . Rıza 
Nur'un Atatürk'ü eleştiren 
kltpbı üzerine 'könüşdrak, 
Atatürk'ün, laik, devrimci 
kişiliğini, askeri dehasını ve 
cesaretini dile getirdi.

ETTİRİRLER
RP’Lİ ÇELİK, ŞAKA YAPMIŞ.

ŞAKA, MAKA
AMAÇ, TOPLUMU BASTIRMAK FAKA
MÜMKÜN MÜ
ATATÜRK’E SELAM ÇAKA ÇAKA
ETTİRİRLER, ADAMIN ÜSTÜNE KAKA...

Bütün hemşirelerin hemşireler gününü kutlarım.

İnan ‘TAfyf‘E‘1^

rjki

BEK



13 Mayıs 1997 Salı Körfez Sayfa:

Bir milyon karanfil
DYP'nln hezimetle sonuçlanan 

"sağda birlik mltlngl'nln ardından, 
Sultanahmet'te dün de RP'nln 
"göcde gösterisi" vardı, Kabul 
edilmelidir ki, "İslamcı siyasetler" 
çok İyi bir örgütlenme aşamasına 
gelmiş bulunuyor. "Merkez sağ"ın 
iki siyasal partisi DYP veya ANAP'ın 
yüzüne gözünü bulaştırdığı toplum 
etkinliklerini, RP önderliğindeki 
"İslamcı siyasetler" kolayca 
başarıyor.

Kuşkusuz RP ve bağlaşıklarının 
bu etkili konumlarına gelmesinde, 
Demokrat Partl'den başlayarak 
Adalet Partisi ve DYP'nln önemli 
payı var. Bu partilerin araladıkları 
kapıyı, denetim altında tutmayı 
umdukları kalabalıklar öylesine 
yığıldı kİ, "merkez sağ"ın lider 
takımının yapabileceği pek bir şey 
kalmadı artık.

Dünkü büyük miting, son 
derece disiplinli yönetilmesine 
karşın, Cumhuriyetin temel nitelik
lerine karşıt söylev ve sloganlarlg 
bir tür. "kıyam" provasına 
dönüştürüldü, özellikle YDP Genel. 
Başkanı Haşan Celâl Güzelin yap
tığı kışkırtıcı konuşma hayli rahatsız 
ediciydi.

Güzel, Türkiye Cumhuriyeti'nde 
Başbakanlık Müsteşarîığ ve sonra 
MIHI Eğitim Bakanlığına değin yük 
selmiş bir deneyimli yüksek 
bürokrat ve siyasetçi. Bu düzeyde 
birinin, kalabalığı laik, demokratik 
ve sosyal hukuk rejimine başkaldır
maya teşvik etmesi, doğrusu 
dehşet verici.

Güzel'e göre Anayasa'nın 
118'inçi maddesi uyarınca görev 
yapmakta olan "Mili Güvenlik 
Kurulufnun kararları "Istlşarl" nite
likteydi, üstelik bu madde 
demokratik değildi.

Bu i tartışmalı bir -iddiadır, 
dolayısıyla kabul görebilir -örneğin 
ben de, MGK gibi bir kurumun 
niteliği ve yetkileri bakımından 
antidemokratik yanları bulun
duğunu düşünenlerdenim- Ancak 
bu kodunun tartışılacağı yer, " 
İmam Hatiplerime Dokunma" slo
ganıyla coşmuş, önyargılı kala
balıkların tıka basa doldurduğu 
meydanlar olmasa gerekir.

DYP Lideri'nln sürekli saygınlığ 
aşınarak bu günlere gelmesi her 
halde' bu tür tutarsız tavırları 
yüzünden yani, "İftar" İle "tefrit"! 
ayı ramamasından kaynaklanıyor 
olmalı.

Güzelin, yığınları Anayasa'nın 
,17'ünçü maddesiyle korunan 
"devrim yasaları "na karşı "kalkış- 
ma’ya çağırır nitelikte İfadeler kul- 
l’anmâsı.da tehlikeli ve ciddi 
siyaset adamlığyla bağdaşmaya
cak bir hafiflik örneğidir

Özdeşi Güzel, bir tür "ajltatör"' 
görevi üstlenmiştir önceki günkü 
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mitingde.
BBP Genel Başkan Yardımcısı 

Recep Kırış ve öteki konuşmacılar - 
da, Güzehden aşağı kalmadılar 
kuşkusuz.

O arada ANAPlı ve DYP’II bazı 
milletvekillerinin de sürekli kürsüde 
yer almaları, sekiz yıllık kesintisiz 
temel eğitimin yasallaşmasında 
karşılaşılacak engellerin açık 
İşareti idi...

Bana göre önceki günkü {mitin
gin en ilginç yanı, imdm'+latlp' 
öğre hâile finin Sultanahmet
Meydam'na tabur tabur sürülmüş? 
olmalarıdır.- Bu durum, İmam' 
Hatiplerin, gelecekte Refah'ıh rnf 
Utan kadrolarını oluşturacağına 
İlişkin iddiaları güçlendiren çarpıcı 
bir İşarettir. Anlaşılmaktadır ki 
Refah, bizzat Başbakan tarafın-.. 
dan da imza altına alınan "MGK 
kararlarr"nın karşısına, siyasal 
sorumluluğu olmayan kesimleri dik-: 
mekten yarar ummaktadır.

Yani tehlikeli bir maceraya 
yönelmiş bulunmaktadır.

Dün.yŞultanahmet'teki kala
balık, bina kl ml ko n uş mâc ı ye aji,-^ 
tatörlerih blllpçll teşvikleriyle, 
MGK'den falso verilerek gerçekte^ 

_TQrk Silahlı kuvvetleri'ne, 
Çürrihuriyetl'in kurucu önderi 
Atatürk'e ve O'nü-n devrimci, 
ilkelerine, dolaylı ve açık saygı 
sızlığa ve hakarete yönlendirilmiştir.

Evet, laik Cumhuriyetle ve kuru
cusu Atatürk'e saldırılmıştır bu mi 
tlngde. röefah,ve yandaşlarıyla 
YDP ve BBP gibrsiyasal partiler, TC 
Anayasas/'nın 2'ncl veJ74'üncü , 
maddeleriyle güvence, altına alı
nan “çağdaş, laik, demokratik 
hukuk devleti”nl tahribe yönelik 
kalkışmanın provasını yap
ılışlardır.

' Ve şimdi yanıt verme 
zamanıdır! , , . < .

Karşıdevrimin Cumhurlyet'e ve 
Atatürk'e pervasızca saldırısı, her
halde -ve kaçınılmaz olarak- 
demokratlk yöntemlerle savuştu- 
rulmalıdır.

Çağdaşlıktan, laik düzenden 
yana olanlgr, demokratlar, 
karşıdevrim yobazlarına meydanı 
boş bırakmamalı,O'nun emaneti 
fiumhurlyet'1 “meczup 
mensuplara karşı savunma karar
lılığını kanıtlamalıdırlar,, >

Atatürk, “Anıtkabirde ' 
Cumhuriyetin azimli savunucu-’ 
tarım, rejimi ^manet ettiği gençleri 
bekliyor.

Şimdi tam zamanıl Ellerimizde 
birer “Kırmızı karanfille saf tutalım 
O'nun mozolesi önünde:

Laik Curphuflyetlh sahipsiz 
olmadığını gösterelim! |

Şunun şurasında ”19 Mayıs'a 
ne kaldı?

KAYIP
Adana Kadirli Nüfus 

Müdürlüğünden 
aldığım nüfus 
cüzdanımı ve 
astsubay aile 

kimliğimi kaybettim.
Hükümsüzdür.

Onur ATÇI

Necati Kartal

YAŞANAN PARADOKS VE INTERNET
Türkiye'nin yönetim kadrosu, 

kendi İçindeki kısır siyasal polemikler
den sıyrılamadığı İçin, dünyadaki 
teknolojik ve sosyal değişimleri 
yeterince takip etmediği kanısın
dayım.

Bir yanıyla bakıyorsunuz, 
toplumun şu ya da bu grubundan, 
“işte Türkiye'nin dinamik, rekabetçi, 
gelişmeci, dışa açılan yapısı" diyor
sunuz, umutlarınız gelişiyor.

Diğer yanıyla bakıyorsunuz, “kısır 
siyaset çelişkileri, birbirlerine tezgah 
kurmayla meşgul siyasal liderler, 
kapı arkasında ve kapı önünde 
farklı söylemler...” İşte umutsuzluk 
dolu,. İçe kapanan bir Türkiye diyor
sunuz. i

Sorunların gelip kilitlehdlğ nokta, 
doğarplarajc Türkiye'nin “yönetsel 
yapısı” oluyor. . s .

Olayıri bir diğer'yanı İse; her ön 
yılda bir “yeni ekonomik politikalar, 
yeni sosyal politikalar, yeni politik 
stratejilerle ne yapacağım şaşır mış 
bir toplum yapısının yaratılmasıdır.

Doğal olarak, bu gO.liş'meleri 
yaşayan,mevcut toplumsal yapı, 
dünyadaki çok önemli gelişmeleri 
takl|>edemez duruma dönüştü.

Sistemin, sosyal devlet-olama- 
mpsırtdan kaynaklanarak yenP 
teknolojik gelişmeleri, çok küçük bir 
kesim izleme olanağı buldu.

Bu belki mimari, ulaşım, dinlen
me, giyim ve estetik gibi konularda 
makul karşılanabilir, ancak eğitimle

Haili teknolojik ve bilimsel gelişmeleüŞj 
deh ^geri kalmak “ülkenin geleceğini 
umutsuz bir karanlığa” sürükleyeceği 
hepimizin malumu.

Bu yazımda, bilgi ve eğitimle 
direk İlişkili bir alanı.yani “internet”! 
ve onun ortaya çıktığı sosyal-siyasal 
şartları açmaya çalışacağım.

* .* * I
Dünyada yaşanan iki büyük olay, 

insanlık tarihinin belki de en büyük 
'paradoks'unu.uygarlığın önüne 
atıverdi. Bugün,'bu çelişkinin hangi 
yöne evrileceğini gözler olduk.

Dünya, 19901ar sonrasında, 
sosyalist sistemin çözülüşüne ve bu 
anlamdaki soğuk savaşın bitişine 
tanık oldu.

Insanhğn yakın tarihi açısından 
yaşanan bu çok önemli gelişme, 
“dünya güç dengelerinin yeniden 
organizasyonu” anlamına geliyor
du. ,

İnsanlık, Fki kutuplu dünyada, 
“düzenliliğin dehşeti”nln yaşarken, 
“yeni dünya düzeni” diye tar(f 
edilen "tek kutuplu” dünyada, 
Mesut Yılmaz'ın tanımlamasıyla, 
“düzensizliğin dehşeti”nl yaşamaya 
başladı.

Bu gelişme, -Türkiye’de bir kısım 
çevrelerde- önce bir iktisadi olay 
olarak algılandı. Gelişmenin siyasal 
ve sosyal boyutu, İçte popülist yak
laşımlar için kullanıldı.

Bu siyasal ve sosyal gelişimin 
İçerisinde, “telekomünikasyon 
devrlml”nln gerçekleşmesi, dış 
ticaret ve dış turizmin gelişimi;

Atatürkçü Düşünce Derneği ’nden 8 
yıllık kesintisiz eğitim kampanyası

Atatürkçü Düşünce Derneği Gemlik 
Şubesi 8 yıllık kesintisiz eğtimln uygulan
ması konusunda ilçemizdeki siyasi parti ve 
demokratik kitle örgütlerini kampanyaya 
çağırdı.

A.D.D. Gemlik Şubesinden yapılan 
.açıklamada, sekiz yıllık kesintisiz eğitimin 
yasalaşmasını engellemek amacıyla yurt

“toplumlar arasındaki geleneksel 
duvarlar”ı yıktı.

Gelişmenin ikinci ayağı ise, bu 
gelişmenin tersi ve tepkisi olarak, 
geleneksel duvarların nasıl 
korunacağına İlişkin, "mikro mil
liyetçi, dinsel ve etnik dalga”ya 
doğru İnsanlığın yöneliş talebiydi.

Devletler ya da toplumlar, ortaya 
çıkan bu "küreselleşme"yle birlikte, 
yeni kimliklerle tbnışmaya başladı 
ve "biz kimiz?” sorusuna yanıt 
ararken, “tarihine dönüş ”ü çözüm 
metodu olarak gördü.

Böylece İnsanlık, bir yanda “tek 
bir dünyanın, bir birey ferdi" olma 
süreci ile "kendinin ayrı ve bağımsız 
bir topluluk veya cemaat kimliği” 
olarak yer alma talebini bir arada 
yaşamak gibi bir paradoksa düştü.

★ üt . A
. Mevcut gelişme içerisinde, 
International (uluslararası) Jie 
Netvvork (ortak bağlantı ağ) cüm
lelerinden türetilmiş, "Internet” 
denen bu çok önemli organizasyon 
ortaya çıkf'ı. , ••• •

Internet, bir yanda b.ilgiRjn ve 
iletişimin, artık geleneksel devletlerin 
kontrolünden çıkişini, diğer yandaj 
dünya bilim merkezlerinin ürettiği bil
giye ulaşmanın daha da kolaylaşa
cağına işaret ediyordu.

Internet, bugüfr gelir olanakların! 
dan, -doğru ve haklı olarak- 
toplumun büyük bir kesiminin bilgi 
ve teknolojiye uzaklığndan dolayî 

gküçük bir grubun kullanabileceği bir 
malzeme. Ama süreç, küreselleşme 
uygun olan bu aracı, insanlığın 
büyük bölümüne sunacağının ön 
işaretlerini vermektedir.

* * *
Henüz internetle rekabet ede

cek ve internet düzeyinde (örneğn 
internet gibi daha geri olan sistem^ 
ler varolmasına karşın) yaygın ve 
algılanabilen bir ikinci kurum .yok. 
ama, bu alanda hizmet edecek 
yeni organizasyonları ortaya çıkara! 
çaktır.

Bugün dünyanın bu çelişik ve blr- 
biriyle çatışan gelişimi içerisinde,, 
varılmasrgereken asil hedefin, içine, 
kapanan, korkan bir İnsan -veya 
ülke- olmak değil, rekabet edebilen 
ve gelişmelere ayâk uydurabilen bir 
seviyeye ulaşmak olduğu ve bunu 
da -kısır polemiklerle uğraşmayan* 
yönetsel kadroların yönlendin 
mesiyle gerçekleşebileceği 
kanaatindeyim.

Bu hedefe varabilmenin metodu, 
kendini diğer toplumlaıdan, bireyle] 
den, milletlerden, dinlerden, kültür
lerden “daha üstün” olarak tanımla- 
mak değil, insanlığın yarattığın ! 
“ortak değerlerde” buluşabileceğini 
kanıtlayabilen felsefeyle-olgbllel I 
ceğini düşünmekteyim.* * *

Tarihimizde Hazerfen Ahmşlj I 
Çelebi'ye direnen1 ve gelişmeden I 
korkan zihniyetin, bu ülkeyi nereler] I 
getirdiğini unutmayalım. '

Umutlu bir hafta dileğimle.
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düzeyinde çeşitli kampanyalar başlattık 
larını, buna karşı olarak çağdaş, lall 
demokratik cumhuriyetten yana siya51 
parti ve demokratik kitle örgütlerinin kiaıf 
kampanyaya ve karalamalara cevap 
vermek, 8 yıllık kesintisiz eğtim hakkın] 
toplumu bilgilendirmek amacıyla 14 Ma] 
Çarşamba günü toplantıya çağırdı, a
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Tunceliler Demeği yöneticeleri Gemlik’te buluştu.

“Tunceli
101Körfez

Sinekle mücadele İçin bir 
milyarlık makine alındı

Sayfa: 3
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Tunceliler Kültür ve 
Dayanışma Derneklerinin üst 
düzey yöneticileri geçtiğmiz 
hafta, Gemlik'te bir araya 
gelerek Tunceli'de yaşanan 
olayları değerlendirdi.

Toplantı sonrası, 8 
derneğin yöneticilerinin 
ortaklaşa yaptıkları basın 
duyurusunda, Tunceli'de

akan kanın durdurulması ve
bütün ve
gözyaşlarının dindifilmesi 
İstendi.

İstanbul, Mersin, İzmit, 
Mudanya, Ankara, Adana, 
Gemlik, İstanbul Geçltveren, 
Anıtçınar, Karakocan, 
Koçyiğitler Kültür ve 
Dayanışma Dernekleri yöne-

Gazi ilköğretim Okulu öğrencilerinden örnek davranış.

Ogrencılel®
HdanMıktiS

İlçemiz Gazi İlköğretim 
Okulu İzcilik ve Çevre Kolu 
öğretmen ve öğrencileri
geçtiğimiz 
Küçük Kumla 
fidan diktiler.

Orman

günlerde 
yolunda

Bölge
Müdürlüğünün gösterdiği 
sahaya 100 adet çam 
fidanı diken küçük öğren
ciler çevre bilincini kaza
narak ilçemizin ağaçlan-

masına katkıda bulundu
lar. ”

Minik izciler, çevre haf
tasında da kehdile rine 
gösterilen yerlerde ağaç 
dikeceklerini belirterek 
“Gemlik Belediyesi yeşil 
bir ilçe oluşmasında 
öğrencilerden yararlan
abilir. Gemlik’teki öğren
ciler birer fidan dikse, 
Gemlik örnek bir ilçe 
olur” dediler.

Atatürk Futbol turnuvasında sonuçlanıyor
Atatürkçü Düşünce 

Derneğ tarafından onga- 
nize edilen "Atatürk Kupası 
Futbol Kupası" karşılaş
malarında 4 takım yarı finali 
oynuyor.
| Önceki hafta başlayan 
’ve kıyasıya mücadeleli 
geçen karşılaşmada 
Çimtaş,Elba,Erkan 
in ş a a t, B P , Umurbey 
Belediyesi,Atatürkçü
Düşünce Derneği,
Buçukoğu.Gemport takım-

lan çeyrek finale kalmış, 
dünkü karşılaşmalarda ise
Atatürkçü Düşünce
Derneği, Elba, Umurbey 
Belediyesi ve Erkan İnşaat 
yarı finale kaldılar. 
Çarşamba günü Küçük 
kumla Ortanlar Halı 
Sahasında yapılacak olan 
karşılaşmada final takımları 
belirlenecek. Cumartesi 
günü sqat 20 de ise şampiy
on belli olacak, kûpa ve 
plaketler dağıtılacak.

tim kurulu başkanları 
geçtiğmiz hafta pazar günü 
ilçemizde biraraya gelerek’ 
Tunceli’nin sorunlarını 
masaya yatırdılar.

Toplantı sonrası yapılan 
yazılı açıklamada, ülkemizde' 
anti-demokratik uygula
maların hız kazandığ, insan 
hakları ihlallerine yenilerinin 
eklendiğ ve Tunceli yöresine 
yönelik baskıların had 
safhaya ulaştığı açıklandı.

Açıklamada, 1994 yılı 
Ekim ayında köy ve orman 
yakmayla başlayan zorla 
göç ettirme vö insansızlaştır- 
ma politikasının hızından 
hiçbir şey kaybetmediğini, 
gıda ambargosu ve yolların 
ulaşıma kapatılmasının da 
devam ettiğ, sağık ocakları 
ve okulların karakol haline 
dönüştürüldüğü, devlet has
tanesinin işlevini yapamadığı 
belirtilerek “böyle bir yerde 
insanların yaşama haklarının 
ne durumda olduğunun ciddi 
bir göstergesidir”. Basın 
bildirisinde daha sonra şu 
görüşlere yer verildi:

“Bugünlerde ülkemizde 
yaratılan sunni gündemle 
şeriat mı darbe mi tartış
maları yapılırken, ilimizde 
büyük bir operasyon 
başlatılmıştır. Basının ifade
sine göre 150 bin kişilik bir 
askeri gücün kullanıldığını 
öğrenmiş bulunuyoruz. Bu 
operasyonun harekete 
geçirilmesi düşündürücüdür. 
Operasyonun da halkın zarar 
vereceği, bölgenin insansı- 
zlaştırılacağına ve açlığın 
daha da artacağı endişesini 
taşımaktayız.

Son zamanlarda insan- 
lırımızı birbirine düşürmeye 
ve güvensizlik ortamı yarat
maya yönelik bildiriler ve 
tehdit mektupları yollanmak
tadır. Bunların sonucu faili 
meçhul cinayetlerin artacağı 
endişesini duymaktayız. 
İnanıyoruz ki sorunlarımız 
demokratik ve özgür bir 
Türkiye’de çözülebilir.”

Gemlik Belediye maki- 
na parkına yeni bir Sıkıştır - 
malı çöp kamyonu İle 
sinekle mücadelede 
daha etkili olacak ilaç 
püskürtme . makinası 
alındı.

Geçtiğimiz hafta cuma 
günü Belediye Meclis 
Salonu önünde yapılan 
tanıtım ile hizmete soku
lan araçların ilçeye hayırlı 
olması dilendi.

Belediye Başkanı 
.Nurettin Avcı, İlçe Müftüsü 
Mustafa Aksoy, Belediye 
Meclis üyeleri ve vatan
daşların hazır bulunduğu 
bir . törenle kurban 
kesilerek hizmete sokulan 
iki araç, Belediye Makina 
parkını zenginleştirdi.

Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, yaptığı 
konuşmada, eski ilaçlama 
makinesinin çıkardığı 
egzos gazının çevreyi kir
lettiğini, püskürttüğü ilacın 
çiğ kaldığını belirterek, 1 
milyar liraya alınan 
“Typhoon” marka yeni 
makinenin daha güçlü 
püskürtme yeteneğinin 
bulunduğun^, egzos 
gazının çevreyi kir
letmediğini, atılan ilacın 
insansağlığına etkisinin 
bulunmadığını söyledi.

Belediyenin elinde» 
bulunan bir kamyon.a 3 
milyar liraya monte edilen 
çöp sıkıştırma bölümünün 
ilçedeki çöp toplama 
hizmetlerini biraz daha 
rahatlatacağını belirten 
Başkan Avcı, “ Elimizde 
yeni kamyon ile 3 sıkıştır
mak çöp toplama kamy
onu oldu. Toplam 8 kamy-

Ünvanı
Gemnak Ndk. Taah. Tic.. 
Buçukoğlu Ltd. Şti.
Yeda Gıda Paz. Ltd. Şti. 
Yıldırım Tuz San. Tic. A.Ş. 
Durmaz Zeytin-Gıda Tic. A.Ş. 
Aydınlar Maden Taş Tic. A.Ş. 
Şafak Emaye Soba Tic. Ltd. Şti. 
Güzel Nakliyat San. Tic. Ltd. Şti. 
Kafoğlu Yağ Sabun San. Tic. A.Ş. 
Işıklar Otom. San. Tic. Ltd. Şti. 
Avcı Petrol Ltd. Şti.
Uzunlar Mobilya Tic. Ltd. Şti. 
Durcankan Gıda Dağ. Ltd. Şti. 
Mutenan Ecza Deposu Ltd. Şti. 
Tunca Petrol Ltd. Şti.
Isıtan Isı Ahşap Tic. Ltd. Şti. 
Atamer Turistik Tes. Yat. İş. A.Ş. 
Er-Nak Nakliyat Taş. Ltd. Şti. 
Beta Vapur Acen. Ltd. Şti. 
Sözünerl Mimar-Müh. İnş. Ltd. Şti. 
Döküm Mak. Müh. Paz. Ltd. Şti. 
Burfleks Poliüretan San. Ltd. Şti. 
Özören Elektromekanik Ltd. Şti. 
Genç-AI Day. Tük. Tur. Ltd. Şti. 
Dörtel Hafriyat İnş. Ltd. Şti. 
Diabas Mermercilik A.Ş.
Baytaş İnş. Tur. Ltd. Şti. 
Doyuran Zeytincilik Ltd. Şti. 
Temel Tavukçuluk Ltd. Şti. Jl 
Sarışen Zeytincilik A.Ş.
OsmanlI Fırıncılık Gıda Ltd. Şti. 
Ay Tavukçuluk Ltd. Şti.

Ödeyecekleri Vergi
6.061.974,000.-
2.836.093.000.-
2.403.455.000.-
1.809.865.000.-
1.742.064.000.--
1.656.731.000.-
1.595.687.000.- I
1.567.368.000.- ■■
1.523.324.000.-
1.283.846.000.-

984.632.000.-
973.797.000.-
647.315.000.-
566.261.000.-
544.192.000,-
523.973.000.-
509.396.000.- ’
495.790.000.-
481.570.000.-
455.462,000.-
453.653.000.-
421.969.000.-
397.400.000.—
388.640.000.-
357.802.000.-
338.335.000.-
335.179.000.-
328.918.000.-
326.146.000.-
324.559.000.- •
320.11,0.000.-
298.031.000.-

N.H. Haksan Kapalı Kasa San. Ltd. Şti.. 292.287.000.-

on ilçenin çöpleri
muntazam olarak topla
narak Orhangazi sınırların
daki çöplüğe atılmak- 
tadır"şeklinde konuştu.

MArTAfhp S*Oh3cTı

Tarih içinde Gemlik ve Havalisi

YANIK MANASTIR
"Gemlik Tanıtma Rehberi" bizim 

Yanık Manastırımızı "Manastır Kır 
Gazinosu" olarak almış.

"Şehir merkezine iki km. uzaklık
ta, Kumla Yolu ve kuş sesleriyle 
ünlüdür. Halkın en çok rağbet ettiği 
mesire yerlerinden biridir" diye 
yazıyor. Övüyor.. Övüyor da, eskiyi 
bilenleri hesaba katmıyor. Birçoğu 
katledilen o ulu ulu çınarları, güm 
güm akan suyu, geniş mi geniş göl - 
geliği yaşamış olanları hesaba kat
mıyor.

Çok çok eskilerde, taa BizanslIlar 
zamanında burada, bu yerde bir 
Kadınlar Manastırı varmış. Böyle 
tevatür olunuyor. Sonraları o bitip 
tükenmek bilmeyen savaşlar, yıkım
lar, yangınlar yerle bir ediyor o 
koskoca yapıyı. Taş duvarlar yıkılıy 
or, virane oluyor. Kala kala güm
bürdeyerek akan suyu İle ulu ulu 
çınarlarla süslü tüm yöreye şan bir 
gölgelik, bir bahçe kalıyor.

Ne ki artık o da yok.. Ne kadar 
övülse, ne kadar yazılsa çizilse de, 
tanıtılsa da, orası artık yok.. Bilir

bilmezlerin elinde can vermiş olan 
o ağaçların en görkemlilerim o geniş 
mi geniş gölgelik alan, o câna can 
katan suyun serinliği artık yok.. Biz 
tarihimizin değerini bilemedik, 
ağacımızı yeşilimizi koruyamadık, 
koruyamamışiz.

Söylemiş tim, eskiden Gemlik 
sokaklarında da-ağaçlar vardi; 
Kapı önlerini bodur dut ağaçları 
süslerdi. Köşe başlarındaki mis 
kokulu akasyalar, ulu ulu ıhlamur 
ağaçları bir de baktık, yok oluver
mişin Teker teker çekilmişler ortalık- 
tan,

Bugün deniz kıyılarına yeni yeni 
ağaçlar dikilmekte, şehir yeşil
le ndirllmekte, güzelleştirilme kte, 
güzelleştirilmeye çalışılmakta, biliy
oruz, çök güzel de,..

Bu eskinin değerini bilmeyenleri 
bağışlatamaz. Eski güzellikleri geri 
getiremez, Doğayı ve tarihi katlet
miş olduğumuz gerçeğini ortadan 
kaldıramaz.

Haftaya “Yine Tanıtma Rehberi "

I Derneğe yardım 
amacıyla düzenlendi

ADD’nin 
kermesi 
ilgi gördü

Atatürkçü Düşünce 
Derneğince" Belediye Sergi 
Salonunda açılan kermes 
büyük ilgi gördü.

Dernek üyelerinin hazır
ladığı birbirinden güzel 
seramik, tablo, masa örtü
leri gibi yüzlerce eşya 

.uygun fiyatlarla satışa 
çıkarıldı.

Kitap satış reyonunda 
bulunduğu kermeste, 
derneğe üye de yazıldı.

Dernek Başkanı Muhbin 
Güngör Okgil, kermesin 
"Anneler Günü" için 
düzenlendiğini, dernek 
üyelerinin 5 aylık emekleri 
sonucu toplanan eşyaların 
Gemliklilerin beğenisine 
sunulduğunu söyledi.

Kermesin açılışında 
yapılan törende dernek 
yararına ücretsiz olarak 
kurs açan sanatçı Emine 
Alkaya ile Tuna Kartal'a ve 
hizmetlerinden dolayı 
yönetim kurulu üyesi Yüksel 
Uğur'g birer teşekkür i 
plaketi verildi.

Atatürkçü Düşünce 1 
Derneğinin kermesi 11 
Mayıs pazar günü sona 
erdi. |

Dayıoğlu Döviz ve Altın Tic. A.Ş. 
Sürmak Mak. San. Tic.Ltd. Şti. 
Duru Gıda İht^Mad. Tic. Ltd. Şti. 
Aybey Mimarlık İnş. San. Ltd. Şti. 
Coşkun Isı Enerji Elk. Ltd. Şti. 
Yavuzlar Entegre Et San. A.Ş. 
Gemar Den. Tic. Ltd. Şti.
Orksan Organik Tic. Ltd. Şti. 
Cemre Gıda Tic. Ltd. Şti.' 
Turanlar İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. 
Gürnak Meş. Gıda Ltd. Şti.
Yıldırım Gıda Mad. Ltd. Şti. 
Özgözde Gıda San. Ltd. Şti. 
Gözde Mim. Müh. San. Ltd. Şti. 
Marmara Fırıncılık Ltd. Şti. 
Erkam Gıda San. Ltd. Şti. 
Turkon Gıda Kon. Tic. Ltd. Şti. 
Tatlan Gıda İth. İhr. Ltd. Şti. 
Kafkas Kuyumculuk San. Ltd. Şti. 
Bihter İnş. Tah. Ltd. Şti. .

I Şafaklar Kuy. Sar. Tic. Ltd. Şti.
I Ümit Kuy. İn. Tic. Ltd. Şti.
I Korunlar Petrol Tic. Ltd. Şti.

Özdü Giyim San. Ltd. Şti.
Numan Sigorta AR Ltd. Şti. 
Kıvanç İnş. San. Ltd. Şti.- 

| Yaldız Akaryakıt Tic. Ltd. Şti.
Akıtlar Gıda San. Ltd. Şti. 
Buluklar Sigorta Ar. Hizm. 
Akıtlar Nak. Aky. İriş. Teks. 
Adatepe İnş. Gıda San. Ltd. Şti. 
Okuş Zeytincilik Ltd. Şti.
Cengiz Harita İnş. Ltd. Şti. 
Uysallar Meşr. Paz. Ltd. Şti. 
Sertaslanlar Kuyumculuk San. 
Sarıalioğlu İnş. Ltd. Şti.
Granit Mak. San. Ltd. Şti. 
Ali Ege Zeytincilik Ltd. Şti. 
Dağ Kardeşler San. Ltd. Şti.

f Gema İnşaat Ltd. Şti.
I Boraklı Tar. Ür. Dah. İnş. Ltd. Şti.
I Çakmak Kuyumculuk Lfd. Şti.
I Vahdet Day. Tük. Mad. Ltd. Şti.
I Baloğlu Meş. Gıda San. Ltd. Şti.
I Gemlik Deniz İç-Dış Tic. Ltd. Şti.
I Plasteks Tic. Ltd. Şti.
I Bozdemirler İnş. Ltd. Şti.
I Köroğlu Teş. Ted. Hiz. Ltd. Şti.
I Erenoğlu Süt ve Süt Mam. A.Ş.
II Büro-Profil Çelik Eş. San. Ltd. Şti.
I Merve Kuyumculuk Ltd. Şti.
I Lidersan Gıda San. Ltd. Şti.

S.S. 66 Nolu Taş. Koop.
Gürle Otel Tur. Ltd. Şti.
Öz Lezzet Yemek Ltd. Şti.

| Bitanya Sigorta Ltd. Şti.
Körfez Fen Dersgnesi Ltd. Şti.
İnanlar Gıda San. Ltd. Şti.
Elif İth. İhr. A.Ş.
Etçiler Otomotiv Ltd, Şti, 
Geo Teknik Ltd. Şti.
Nacar İnş. Ltd. Şti.
Marmara Siyah İnci Ltd. Şti, 
Neşe Giyim San. Ltd. Şti. ;
Yaşar Gıda San. Ltd. Şti.
S.S, 91 Nolu Dam. Taş. Koop,

290.527.000.-
285.691.000.-
282.006.000.-
268.077.000.-
250.096.000.-
249.423.000.-
249.299.000.-
249.101.000.-
247.600.000.-
246.883.000.-
245.650.000.-
227.119.000.-
220.408.000.-
218.926.000.-
212.767.000.. -
202.418.000.-
201.757.000.-
198.607.000.-
197.446.000.-
192.557.000.-
186.863.000.-
186.420.000.-
184.988.000.-
174.769.000.-
172.987.000.-
171.785.000.-
169.713.000.-
169.175.000.-
167.504.000.- ■

. 165.373.000.-
165.123.000.-
157.672.000.-
157.209.000.-
151.102.000.-■
147.898.000.-
145.943.000.-
145.525.000.-
145.444.000.-
143.667.000.-
137.263.000.-
128.918.000.-
128.898.000.-
127.351.000.-
127.233.000.-
126.481.000.-
113.610.000.-
109.811.000.-
108.832.000.-
108.717.000.-
104.985.000.-
96.817.000.-
95.777.000.-
93.905.000.-
91.661.000.-
89.577.000.-
87.503.000.-
86.133.000.- ı
85.420.000.-
84.648.000.- I
83.217.000.- |
82.513.000.- I
80.223.000.-
77.673,000.-
76.923.000,- j
75.985.000.- I
75.478.000.-

Acele Satilik Market Tel . 513 22 44
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sezonumuz açıldı
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DAVETİYELERİ

1 Qünde teslim edilir.
Uygun Fiyat, Kaliteli Baskı

kÖî^FEX OFSET
MATBAACILIK - REKLAMCILIK - YAYINCILIK

Gazhane Cad. No : 51 / A GEMLİK Tel: 513 17 97 Fax : 513 35 95
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I ERDEMLİ YALNIZ
I Bir ad koyacağım alnına
i Bir odun yığını yapacağım alnından 
Fhıçkırıklarının tepesinde
I yansı diyeceğim içini parçalayan acıya
ı İpekten bir perdenin içindeki kılıç gibi

/Ari ?AkA '/Ari CîjJfDİ

Yerle bir edeceğim gizli bahçe seni 
Değerli su ve haşhaş dolu bahçe 

f Kırbacımla bağlayacağım seni kıskıvrak 
i Ölgün yeraltı ışıkları vardı yüreğinde yal
anız 

■ Artık yalnız kan olacak gözbebeklerinde

Ağzın ve ellerin olacak en son ad koya
cağım
F Ağzına yıkılıp yok olan yankı diyeceğim 
ellerine kurşun sikkeler

Kıracağım o. buyruk verdikleri paslı 
anahtarları

Yatışmam gerekse de birgün bütün 
bütüne

Unutmam gerekse de yenmeyi 
bilemediğimi

En azından bilmiş olursun kinimin büyük
lüğünü.

ÖZGÜRLÜK
Okul defterlerime
Sırama ağaçlara
Kumlara karlara
Yazıyorum adını

Okunmuş bütün sayfalara 
Bütün beyaz sayfalara 
Taş kan kağıt ya da kül 
Yazıyorum adını

Yaldızlı resimlere 
Savaşanların silahlanna 
Kralların tacına
Yazıyorum adını

Ormana çöle 
Yuvalara çiğdemlere
Yankısına çocukluğumun 
Yazıyorum adını

Gecelerin tansıklarına
Günlerin ak ekmeğine 
Nişanlı mevsimlere 
Yazıyorum adını

Gök kırpıntılarıma
Küflü Güneş havuza 
Canlı ay göle
Yazıyorum adını

Kırlara ufka
Kuşlann kanadına 
Gölgelerin değirmenine 
Yazıyorum adını

Tanın her soluğuna 
Denize gemilere 
Çılgın çağa 
Yazıyorum adını

Bulutların yosununa 
Kasırganın terlerine 
Tatsız kaba yağmura 
Yazıyorum adını

Pırıltılı biçimlere 
Renklerin çanlarına
Nesnekgerçeğe 
Yazıyorum adını

Uyanmış patikalara 
Serilip giden yollara 
Dolup taşan alanlara 
Yazıyorum adını

Yanan lambaya 
Sönen lambaya 
Birleşmiş evlerime 
Yazıyorum adını

Bölünmüş meyvesine 
Aynanın ve odamın 
Boş kabuk yatağıma 
Yazıyorum adını

“SEVGİ Mİ • BİLGİİIİ” DAHA GÜÇLÜDÜR
Sevgi mi daha güçlüdür. Yoksa bilgi 

mİ?
Yaklaşık on yıl kadar önce, zamanın . 

Gübre Sanayii Genel Müdürü Sayın 
Sedat Yıldız ile bir denetim seya
hatinde beraberdik.

Bir karayolu seyahatlfyolfc^uh, 
muhabbet lazırYı. Çalışma yaşarhımın 
o döneminde, bilginin ve uzmanlığın 
üzerinde bir gücün olacağına Inanmı 
yorum.

Gelişmenin, İlerleyen teknolojinin 
hep bilgi sayesinde olduğunu, en ateşli 
bir şekilde savunuyorum.

Sevginin, bir duygu yumağı 
olduğunu, hatta bazen gelişmeyi ve 
atılımları bile önlediğini söylüyorum. 
... Ama.,. Zamanın genel fTıüdür^ısrar 
ediyor, "yok, yok". “Yine de güçlü olan 
sevgidir" diyor,'

Aradan yıllar geçiyor.
Şöyle bir çevreme bakıyorum.
Bizi yönetmeye talip olanları inceli 

yorum.
Hepsi de kariyer sahibi bir çok 

adam, ama bir türlü bir araya gelemi 
yor.

Ülkenin yararına, bir proje üretemi 
yor.

Bir taraf ucundan, kıyısından bir 
şeyler yapmaya çalışırken, öbür taraf 
bu projeyi geliştireceğine, öldürüyor, 
sabote ediyor.

Birden on yıl önceki ''muhabbe
timiz” aklıma geldi.

' Bir dolu insan yar.
Hepsinde tecrübe var, kariyer var.
Ama.. Hiçbirisinde sevgi yok.
Kalplerinde sevginin ve uzlaş m’anın 

zerresi kalmamış.
., Şimdi soruyorum size. ,

Ne kadar bilgi sahibi olursa' olsun, 
kalbindeki sevgi duygusu yok olan, en 
küçük bir (irşatta rakibine düşmanca 
davranışlar sergilemek için fırsat kol
layan kişiler, topluma yararlı olabilirler

Kafası düşmanca komplolarla dolu 
bir insan, kazandığı bilgi ve tecrübeleri 
hayata geçiremez.

Keşke daha az bilgili olsa.
Bilgisi az ama kalbi sevgi ile dolu 

olsa.
Önyargılı olmasa, başkalarını sabır

la ve sevgi ile dinleme alışkanlığına 
sahip olsa.

Rakiplerinin açıklarını arayarak 
zaman dolduracağı yerde,.onların 
eksiklerini tamamlamak için kafa yorsa.-

Ve.. Didişmek yerine, hizmet üretse.
Ama.. Bütün bunlar çok bilmekle 

olmuyor.
Eğer içinde sevgi yok olduysa, ne 

ülkene, ne şirkete, ne de sevgiline 
hayrın dokunur.

Ve.. Şöyle çevreme bakıp irkiliyo
rum.

En bilgili ihsanlar, en çok kavga 
ediyor.

Ve bir sözün gücüyle
Yeniden başlıyorum yaşamaya 
Seni tanımak için doğmuşum 
Sana ad koymak için

Özgürlük.

SAĞLAMLIK
Büyük bir inşaat şirketinin sahibi 
olan Temel, genel kontrolden 
geçmek için hastaneye gitmiş 
ve bir gün sonra, durumu 
öğıenmek istemiştir.
Doktor onu karşısına alır ve 
raporu okumaya başlar.
-" Karnında su toplanıyor, 
adalelerin kireçlenmiş, böbrek
lerinde kum var, kanında da 
demir fazla...".
Temel, raporun burasında sev
inçle ayağa kalkar ve haykırır:

Desene doktor bey, beton 
ciblylmdlr".
Ülkenin yeniden yapılanmaya 
ihtiyacı var.
Eğitimde reform gerekiyor.
Adalet reformu şart. Adaletin 
borçlar hukukunu hala bir kısım 
mafya halletmeye çalışıyor.
İngiltere'de toplam 22 bakanlık 
var; Bizde (30)un üzerinde 
bakanlık bulunuyor..
Halkın büyük bölümü, fıkramız
daki (doktor gib) sıkıntıları ve 
tıkanıklıkları dile getiriyor.
Ama.. Bazı idareciler direniyor, 
durumun iyi olduğunu ve beton 
gibi olduklarını savunuyorlar.
En üst makam dahil, her kuru
mun ,,check-up”a ihtiyacı var.

Durum ne olursa olsun,

Dudaklarından gülümseme

eksik olmasın. "PAUCHET

Son yıllarda, maalesef 
gülümsemeyi unuttuk.

Sebepler malum. *
Geçim sıkıntısı ve her gün 

birbirinden ağır ve halkı yoran 
gündemler.

Bu sıkıntının biteceği günü, 
özlemle bekliyoruz.

O KADAR; dalgındı ki, 
kafasındaki şapkayı vestiyerde 
bulamayınca evde unuttuğunu 
sanmıştı.

HEM (SOLCU), HEM (DİNDAR) 
HEM DE (LİBERAL)

ı Ingiltere'de seçimleri, sol İşçi partisi 
kazandı.

18 yıllık muhafazakar İktidara, son 
yermiş oldu.

Acaba, bu zaferin temelinde hangi 
etkenler vardı?
I - Parti Lideri 44 yaşında dinamik bir 
|nsan.

- Kendisini “Hristiyan Sosyalist” kim
liğiyle tanıttı.

- Uygulanan Liberal politikalara 
devam edeceğini açıkladı.

- İngiltere’de yaşayan müslüman 
topluma önem verdi.

- 3 müslüman adaydan, Pakistan 
lasıllı birisi milletvekili seçildi.
, -Kendisi ile muhafazakar lider 
arasında şöyle bir değerlendirme yaptı, 
j “- Ben partime öncülük ediyorum.”

; -’•’ O İse, partisini takip ediyor.” 
dedi.
i -Ta öğrencilik yıllarında, İngiliz 
Kilisesine girdi.

- Bir de eğitime çok önem vere
ceğini söyledi.

Yani.. Kısacası “dine saygılı”, 
"Liberal” ve bürokrasiyi azaltan bir 
politika izleyecek, Sayın Tony Blair.
ı Bir de bizim “SOL LİDERLERE” 
bakalım.
! - Bizim sol liderler, bir EĞİTİM REFOR
MUNDAN ziyade, yoğun biçimde ve 
sadece kesintisiz 8 yıllık eğitim ve 
İmam Hatip Okulları üzerinde duruyor
lar.

■ I- - Okul ücretleri ve dersane ücretleri 
İle soyulan dargellrli aileler için, nasıl 
bir çözüm getireceklerini söylemiyor
lar.

- Önlerine iktidar olma fırsatı çıkın
ca, “beni desteklerseniz Başbakanlığa 
adayım", diyemiyorlar.

Bir takım hayali formüllerle, sorum
luluktan kaçmanın hesabını yapıyorlar.

- “Çekimser destek" tabirinden 
sonra, "uzlaşma konseyi’’ ve 
i“eşgüdüm komitesi” gibi, bürokratik 
yapıları da, politikaya sokmaya 
çalışıyorlar.

1 - Yaklaşık 30 yıl beraber politika 
yaptıkları, bir liderin ölüm törenine bile 
yarim yamalak katılıyorlar.

Meclisteki törene, katılıyorlar, 
camideki ve mezarlıktaki törende 
bulunmuyorlar.

Laikliği delme korkusu yüzünden, 
bir ölüye yapılacak son insani görevi 
bile, tam anlamıyla yapamıyorlar.

Ama.. Hiç durmadan, DEĞİŞİME 
ihtiyaç olduğundan bahsediyorlar.

Siz şimdiye kadar, bir solcunun 
hem dindar, hem de liberal politikaları, 
uygulama İsteğinde olduğunu duy
dunuz mu?

İşte.. İngiliz Sol İşçi Partisi Lideri, 
böyle bir politika uygulayacağını 
söylüyor.

İşte.. Bu bir DEĞİŞİMDİR.
Böyle bir seçim beyannamesiyle, 

Tony Blair % 49 oya ve 419 milletveki
line ulaştı.

Ne diyelim.
Dansı bizim “sol liderlerin” başına.

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

.1,10 
,T55<.
156
5131055 
5131’879 
5131206

Kaymakamlık
Kaymakamlık 
Kaymakamlık Ev 
C. Savcılığı 
C. Savcı Yrd, 
Emniyet M.'

6131051
5131052
5131053
5132954
5131028

ULAŞIM
Uludağ Turizm» 5131212
Aydın Turizm 1 5132077

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

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi

TAKSİLER.
5131821
5132467
513324,0 

.5132324

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

5132066
5134503
6161274
5131900
5131286
5131174
5Î31846
5131353
5131057
5131308
5131133
5131095
5133742
5131507
5131414
5131364 
5131411-5130024 
5131042
5132360
5131186
5134994

Belediye 
Santral 
Başkanlık ' 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Şu İşletmesi 
İtfaiye

5134521-23 
5134520 
5132432 
5134521-122 
5134521-115 
5132325

Nöbetçi 
Eczaneler
13 Mayıs 1997 
Yasemin Ecz.

Muhasebe M. 5134521-182
Yazı İş. Md. 
Su Arıza

5134521-111
Yalnız 185

TÜP DAĞITICILARI

14 Mayıs 1997
Demiriz Ecz

Gemi Saatleri
Yalova -Sirkeci (Işgünlerl) 

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

Deniz Otobüsü
Yalova -Kabataş (Işgünlerl) 

07.20-09.45-12.40-15.00-17.15-19 30 
Tatil Günleri 10.20-13.30-16.15-19.00

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

13.00-14.30-16.00-17.30-19.00-20.30

Aygaz 
Özgaz 
Tekgaz 
Ocakgaz 
Ergaz 
İpragaz 
Habaşgaz 
Likitgaz 
Yeni likitgaz 
Alevgaz

513 12 95 
5141700 
513 16 37 
513 16 37 
513 88 43 
513 22 59 
513 45 46
514 28 41 
513 65 00
513 40 95

15 Mayıs 1997 
Metis Ecz.

16 Mayıs 1997 
Serim Ecz.

Gemlik'te 
sinema günleri:

AİLE SİNEMASI
Bu hafta: 

t “ Balto ” 
Tel: 513 13 29

17 Mayıs 1997 
Özer Ecz.

18 Mayıs 1997
Bayer Ecz.

19 Mayıs 1997 
Demiriz Ecz.
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“Sah SöyLcşiLeri”
Gazeteci

Kadri Güler in 
hazırladığı programın bu haftaki konuğu 
“Uluslararası Ticaret Odaları Yönetim 

Kurulu Üyesi - İşadamı” 
Sn: Tevfik Solaksubşşı 

Bugün Saat :18.00’de Mutlaka Dinleyin

Gemlik KÖRFEZ FM
88.0

ANADOLU SİGORTA A.Ş.

ZORUNLU SİGORTALAR 
OTO SİGORTALARI 
HIRSIZLIK SİGORTALARI

( Trafik - Yeşil Kart - Tüpgaz - Okul Servis)
(Kasko)
(İşyeri - Konut - Kasa)

SORUMLULUK SİGORTALARI (Asansör Kaza - İşveren Hukuki Sorumluluk)
PAKET.SİGORTALAR (Aile - Seyahat <• Doğalgaz) 
•NAKLİYAT SİGORTALARI \ ( Kara - HâVa - Deniz) 
FERDİ KAZA SİGORTALARI
YANGIN SİGORTALARI
MARKET - TURİSTİK TESİS SİGORTALARINDA HİZMETİNİZDEYİZ..

NUMAN SİGORTA LTD. ŞTİ.
fluman Dursun

TAM YETKİLİ ACENTA
TEL : 0(224) 51302 34 FAK : 514 H 48 :

ÇctŞi Meydanı Akıt iş Merkezi Kat s 1 Ha s 4 GEMLİK

Anadolu Sigorta Bir İş Bankası Kuruluşudur.

►K

GAYRİMENKULUN AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Dosya No: 1997 / 1525
Satılmasına karar yerilen gayrimenkulun cinsi, adedi, evsafı:
Gemlik ilçesi Muratoba Köyü köy yeti mevkiinde kain tâpunuh H22(a.l4.d sayılı 

pafta ve 640 parsel sayılı tamamı zeytinlik' olan*9500 metrekarelik yerin bilirkişi 
tarafından 2.500.000.000 TL. kıymet taktir edilmiştir.^

Zeytinlik açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır. I
Satış Şartları:
İ r Satış 16.06.1997 pazartesi günü saat 10.00-10>20.arası Gemlik İcra ı 

Müdürlüğünde açık artırtma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen] 
kıymetin %75'lnive rüçhanjı dlacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış mas 
faflgrıriı .geçmek Şârtl,İle İhale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsd'en çok 
artıranın taahhüdü baki kalrtıak şartiyle 26.06.1997 perşembe günü aynı yer ve | 
sagtte ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklılarn ala - 
cağı ve satış masraflarını geçmesi şartıyla % 40 ihâle olûriür? '

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20 si nisbetinde pey. 
akçesi veya bü miktar kadar mlIlTbfr bankdhın teminat ’mektubürfS vermeleri! 

lazımdır. Şatış peşin para iledir, alıöı istediğinde,20 günü geçmemek üzere mehil 
verebilir. Dellallye resmi, İhaIfe pulu, tapu harç ve masrafları alıcıyâ7 aittir. Birikmiş, 
vergiler satış bedelinden öddnir. K.D.V.’ alıcıya dittir.

Ş- İpotek sahibi alacâk|ılgrla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki hak-, 
larını hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler İle onbeş 
gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır.-Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit' 
Olmadıkça paylaşmadan haliç bırakılacaklardır.

4. Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas 
Kanunu'nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilil.Hki ihale drasıhdaki farktan 
ve % 30 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacakıye hiç, bir hükme hacet 
kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. |<DV alıcıya aittir. 4

5- Şartname, ilcyi tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede .açık 
olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebiliri^

6- Satışa iştirak edenlerin!şartnameyi görmüş ve mündefecdflRı kgbul^etmiş| 

sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 996/1625 sayılı dosya numarasıyla , 
memurluğumuza başvurmaları ,İlan olunur.

(İc.İf.K.l 26)
. (*) İlgililer tâbirine irtifak hğkkı sahipleri de dahildir/

‘.»'i İcrcr’Müdürü

KÖKJE2 OJSE^
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 Makbuzü-Kartvizit-EI İlanı-
I 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 : £13 17 97 Fax : 513 35 95 J
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HAFTALIK SİYASİ GAZETE

kÖRFEZ OFSET
KAŞEDE VE MÜHÜRDE BEKLEME YOK 

Yarım saat içinde bilgisayar sistemi ve kaşe makinemi* 
ile kusursuz hizmet sunuyoruz.

Ayrıca kendinden mürekkepli, İthal otomatik kaşeler, 
Gazhane Cad. Beceren Apt. Altı No: 51/A GEMLİK Tel: 513' 17 97

•M orası 
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, 
Gençlik ye Spor Bayramının 58. 
lyıldönümü tüm , yurtta coşkuyla 
Kutlandı; Öğrencilerin gösterileri 
göz doldurdu.
p 19 Mayıs Bayramı nedeniyle 
dün saat 9.oo'da Atatürk Anıtı 
önünde ilk tören yapıldı.

Buradaki törende Anıta çelen- 
[klerin konmasından sonra saygı 
duruşunda bulunuldu daha sonra 
ise , İstiklal Marşı eşliğinde’ 
bayrağımız göndere çekildi.
| Protokol daha sonra Atatürk

Stadına giderek burada yapıla
cak törenlere katıldı.

Kaymakam, ■ Garnizon 
Komutanı, Belediye Başkanı ve 
İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün öğen- 
ci ve halkın bdyrarrildrıni kutla
masından sonra^İstiklal marşı..ile• 
bayrak töreni yapıldı, saygı, 
duruşundan £onra ise günün 
anlamını , belirten konuşma 
Kaymakam Orhan Işın ve İlçe Milli 
Eğkim Müdürü Erol Ateşli tarafın
dan yapıldı. ■

Öğrencilerin Gençlik Andı ,

HAFTAYA BAKIŞ
◦ Kadri GÜLER

Atatürk’ün beklediği gençlik
Ülke önemli siyasal bir dönemeçten geçerken, 19 Mayıs Atatürk’e 

Anma, Gençlik ve Spor Bayramını/] da 78. yıldönümünü tüm ulusça 
coşkuyla kutladık.

Mustafa Kemal, 19 Mayıs.1919'da Bandırma vapuru ile Samsun c 
giderken, Üsküdar önlerinde İstanbul Boğazındaki işgal kuvvetlerinin 
gemilerine bakarak, «Birgün geldikleri gibi gidecekler» demişti. Ve git 
tiler...

19 Mayıs, tutsak edilmek iştenen bir ulusun, Mustafa Kema 
Atatürk öncülüğünde başkaldırlşıdır. Bağımsızlık için mücadele 
başlattığı günün başlangıcıdır.

Mustafa Kemal, İstanbul’dan ayrılırken bakın ulusun o günki 
durumunu Söylevinin ilksatırlar ında nasıl anlatıyor:

«1919 yılı Mayıs ayının 19'ncu günü Samsun’a çıktım.
Genel durulh ve görünüş:
OsmanlI topluluğunun içinde bulunduğu topluluk, Genel Savaştı 

(Birinci Dünya Savaşı) yenilmiş, OsmanlI ordusu her yanda sarsılmış 
koşuiları ağır bir «Ateşkes Anlaşması» imzalamış. Büyük savaşın uzun 
yılları içinde, ulus yorgun ve yoksun bir durumda, Ulus ve ülkeyi Gene 
Savaşla sokanlar, kendi başlarının kaygısına düşerek, yurttaı 
kaçmışlar. Parişah ve Halife görevinde bulunan vahdettin, soy 
suzlaşmış, kendini ve tahtını koruyabileceği umuduyla alçakça önlemler 
araştırmakta, Damat Ferit Paşa'nın başkanlığındaki Hükümet; yetersiz, 
aşağılık, korkak, yalnız padişahın isteklerine bağlı ve onunla birlikti 
kendilerini koruyabilecek herhangi bir duruma boyun eğmiş»

Ordusunun elinden silahlarının alındığı, ülkesinin işgal altında 
bulundurulduğu bir ortamda Anadolu'ya çıkan Mustafa Kemal, halkına 
güvenerek büyük bir bağımsızlık savaşı başlatarak, düşmanı yurdun 
dan kovmuş ve emperyalizmin çizmesi'altında ezilmiş tüm uluslara 
öncü olmuştur. z

Bağımsızlık Savaşı sonunda ise yepyeni bir devlet kurarak yöne ı 
I tim şeklini de cumuhriyet olarak ilan etmişti.

Atatürk şunu iyi biliyor ve söylüyordu:
«Yurdun içinde, işbaşında bulunanla aymazlık, sapkınlık ve 

dahası hayınlık içinde bulunabilirler. Dahası bu işbaşında bulun 
lar, kişisel çıkarlarını, saldırganların siyasal istekleriyle bir 
(ettirebilirler. Ulus, yoksulluk ve sıkıntı içinde ezgin ve bitkir 
düşmüş olabilir.»

Bu Koşullarda Cumhuriyeti koruma ve kollama görevini ise Türl 
gençlerine bırakıyordu:

«Ey Türk Gençliğil İşte, bu ortam ve koşullar içinde bile 
görevin Türk bağımsızlık ve Cumhuriyetini korumaktır! Bunur

I için sana gereken güç, damarlarındaki soylu kanda vardıl»
Bizi yönetenler, Atatürk’ün dediği gibi; aymazlık sapkınlık v« 

hayınlık içinde buluriarak, Cumhuriyetin olanaklarıyla eğitin 
yuvalarında Atatürk düşmanı yetiştirmişledir.

Amaç, cumuhriyeti koruma ve kollama görevini Ata’sındaı 
almış gençliği O’nun düşüncelerinde yetiştirmektir.

Bu görev yeterince yapılmamıştır. Yapılsaydı bugünler 
görmezdik.__________________________________________________  

«Gençliğinin Ata'sına And»'ının 
söylenmesinden sonra, günün 
anlamını içeren şiirler okundu.

Daha sonra ise öğrencilerin 
gösterileri başladı.

Her okqlun değişik renkteki 
giysileri ile katıldığı gösteriler .kala
balık Gemlikli tarafından beğeni 
ve coşku ile izlendi. .

19 Mayış törenleri, okullgrarası 
spor karşılaşmalarında derece 
alan okullara kupalarının,verilme
siyle sona erdi.

IŞehitlikfe anlamlı gün Açılışı Diyanet İşleri 
Başkanı yapacak.

Hava 
Şehitleri 
anıldı

Hava Şehitleri 15 Mayıs 
Perşembe günü törenle 
anıldı.

Saat ,11,00'de, Gemjjk 
Mezarlığındaki Şehitlikte 
düzenlenen törene, 
Kaymakam OIhan Işın, 
Kıd. Alb.'BilgPGühkent, 
Belediye Baş kanı Nurettin 
Avcı ile;Gemlik Garnizon 
Kpmutanhğna bağı, birlik 

. komutanları, (jst subaylar, 
kısım amirleri katıldılar. '

Haberi Sayfa 3'te 

Kaymakam 
Işın üç S 
günlük 
seminerde

ilçe Kaymakamı 
Orhan Işın İstanbul'da 
yapılmakta' olan bir İdari 
seminere katılmak için 
İlçe mlzdön. ayrıldı.

Üç ğün sürecek olan 
seminere katılacak olan 
Orhan lş.ın, Perşembe 
günü İlçemize dönerek, 
göreve başlayacak.

Müftülük
Sitesi
hizmete
açılıyor

İlçemiz Merkez İ; Karsak 
Camii ve Müftülük Sitesi 
Diyanet İşleri Başkanı M. 
NUri Yılmaz tarafından 25 
Mayıs Pazar günü saat 
11.00'de İstiklal
Caddesindeki Karsak 
Camii önünde yapılacak 
törenle açılacak.,

Daha sonra Hacı 
Osman ERKEN Camil'nln 
temelleri yine Diyanet İşleri 
Başkanı M. Nuri Yılmaz 
tarafından atılacak.

Haberi Sayfa 3'te
Köşemden köşesinde 
Yılmaz Akkılıç 
“19 Mayls”
Yazıyorum köşesinde 
Necati Kartal 
“Hukukta üçüncü 
kuşak : Çevre hakkı” 
Yarı Şaka Yarı Ciddi 
Köşesinde 
Erol Gürçay 
yazılarıyla 
ve
Renkler’de Gonca 
Yerliyurt “Balon 
sever misiniz?”

4. "Ahmet Sûren Zeytindalı Hdkoyurtaı Yanşması’ yapılacak

Folklor’a 
doyacağız

Bu yıl' 4'ncü kez, 
düzenlenecek olan olan 
."Gemlik Ahmet Süren 
Zeytin Dal) Halk Oyunları" 
yarışması 25 Mayıs .1997 
pazar günü yapılacak.

Yarışmalardan önce 
Ahmet < Sür&n 
Meydanında toplanacak

olan folklörcüler, 
Kordonboyuna kadar 
şenlik, yürüyüşü yapacak - 
lar.

. Yarışma birincisi ekibe 
35 miiyonjlra ödül verile
cek

Haberi sayfa 3'te

'Genişlenmiş İlçe Divan Toplanır Belediye Salonunda yapılacak

Gemlikli ANAP’lılar 
bugün toplanıyor

Anavatan Partisi
“Genişletilmiş İlçe Divan 
Toplantısı” bugün saat 
13.00'de Gemlik Belediye 
Düğün Salonunda yapıla
cak.,

Toplantıya, ANAP İl 
Yönetim Kurulu üyeleri, 
ANAP.İlçe yöneticileri vö 
Belediye Başkanları ile

ANAP delegeleri ve partili 
üyeler katılacaklar.

T.B.M.M. de bugüro 
hükümetle ilgili gensoru 
önergesinin görüşülmesi 
nedeniyle ANAP'lı parldl 
menterlerin toplantıya 
katılmayacağı açıklandı.

Haberi Sayfa 3'te

Bakkal Metin Teine! iddialıyım diyor

Halitpaşa Mahallesi 
Muhtarlığına bir aday daha

1 Haziran günü yapılacak 
ara seçimlerde ilçemizde tek 
muhtar, seçimi yapılacak 
olan Halitpaşa Mahallesi için 
adaylar sıraya girmeğe 
başladı.

Sevim Koçdemlr'den 
sonra ayni maha|lede 
bakkahk yapan Halit Temel, 
muhtarlığa aday olduğu ve 
hiizmet için iddialı olduğunu 
söyledi.

TAŞİGEDİĞİNE

AHDİMİZDİR...

EY! EN BÜYÜK TÜRK!...
ATATÜRK!
ADIN DİLLERDE.
SEVGİN GÖNÜLLERDE
EN BÜYÜK ESERİN CUMHURİYET;
SAĞLAM ELLERDE.
O. BÜYÜK EMANETİN. KORUNACAK 
YÜCELTİLECEK, SONSUZA DEK 
YAŞATILACAKTIR.
BU, ULUSAL SÖZÜMÜZDÜR, 
ULUSAL ANDIMIZDIR.

İnan
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Yılmaz AKKILIÇ

yazı yorum
Necati Kartal

HUKUKTA ÜÇÜNCÜ KUŞAK 
ÇEVRE HAKKI

19 Mayıs
19 Mayıs, eskilerin diliyle “Türk 

Devrlmi’nln 'd/bace’sl”( yani 
başlangıcıdır. Çanakkale'de 
kanıtladığı yetkinliği kamuoyundan 
gizlenmeye çalışılan, sohra 
Yıldırım Orduları Grubu'nu düş
mana kaptırmadan Anadolu’ya 
çekmeyi başaran ve o arada 
yetkililere geleceği kurtarmanın 
yollarını öneren, az çok ünlü; 
Mustafa Kemal Paşa, 19,Mayıs 
1919'da Samsun'a ayak bastığın
da ülke ne durumdaydı?

imzalanmış,Mondros
Bağlaşıklar herhangi bir gerekçe 
ileri sürerek topraklarımıza asker 
çıkarma yetkisini almış durumda. 
Nitekim, “Birer uydurma nedenle, 
itilaf donanmaları ve askerleri 
İstanbul’da. Adana iline Fransızlar; 
Urfa, Maraş ve Antep’e İngilizler 
girmişler, Antalya ile Konya’da 
Italyan birlikleri, Merzifon’la 
Samsun’da (ve Bursa) İngiliz birlik
leri bulunuyor. (...) 15 Mayıs 
1919’da İtilaf Devletleri’nin uygun 
bulmasıyla yunan ordusu İzmir’e 
çıkarılıyor (Söylev, Cilt 1, sayfa 1)”

Ordunun silahları elinden alın
makta, dağnık ve moralsiz. Halk, 
yoksul ve umutsuz. Hıristiyan azın
lıklar» türlü dış ve iç etkenlerle 
başkaldırmış» ülke bir iç savaş 
öncesinin gerilimin! yaşıyor.

İşte böyle bir dönemde, 
“vaziyet ve manzara-i umumiye”
bu halde iken, genç bir 
(tuğgeneral), Samsun 

‘mirliva” 
çevresi

başta olmak üzere çıkan karışıklık - 
ları bastırma ve düzen! sağlama 
yetkisini kopararak uzun ve çetin 
bir yola koyuluyor.

Amasya'da açıklıya,r ereğini ilk. 
kez. Yayımladığı genelgede, 
“Ulusun bağımsızlığını, yine ulusun 
kesin kararı ve direnişi kurtara
caktır” diyor. Ürkütücü bir 
söylemdir bu. "Millet sürü, ben 
çoban” diyen Zıll-uMah fi-l-çlqm 
efendimiz hazretlerinin gücünü, 
ikincil konuma indirgeyen bir 
çıkıştır. Kimi yakınları, İmza yerine 
anlaşılmaz bir İşar et koyabilirler bu 
genelgenin altına.

Evet, nasıl OsmanlI'nın dibacesi 
Bursa ise, Türkiye öumhuriyeti'nln 
dibacesi de 19 Mayıs'tır. Her şey 
ondan sonra gelmiştir. Önemli 
olan, o “ilk karar” 1 verebilmek, o 
“ilk adım”ı bilinçle atabilmektir.

Mustafa Kemal, O'nuı bu 
davranışa İten bilinci şöyle anlatır:

"Temel İlke, Türk Ulusu’nun 
onurlu bir ulus olarak yaşamasıdır. 
Bu, ancak tam bağımsız olmakla 
sağlanabilir. Ne denli zengin ve 
gönençli olursa olsun, bağımsızlık
tan yoksun bir ulus, uygar insanlık 
karşısında ‘uşak’ durumunda 
kalmaktan kendini kurtaramaz.”

Ve ekler:
"Öyle İse ya bağımsızlık, ya

ölüm!”
Savaş çetindir; ama savaştan 

da çetin olan, “ümmef’ten 
"ulus”a dönüşüm sürecini başlata
bilmek ve başarıya ulaştırabilmek - 
tir. Çünkü “ümmet”, oluşumu din 
temeline dayalı bir toplum evre
sidir; “ulus” ise “laik”tir, dinselliğini 
bağlayıcı ve değiştirilemez kural
larından bağımsızdır.

Atatürk'e radikal sağdan 
yöneltilen saldırılar, işte bu çetin 
.savaşımı dolayısıyladır.

■ Ne yazık ki Atatürk, kısa yaşamı 
boyunca “karşı-sav”ın (anti-tez.) 
önderi olarak kalmış, “bireşim”! 
(sentez) sağlayamamıştır, sağlaya
mazdı da. Getirdiği laik, sistem 
karşısında, “sav” (tez), kendini 
kamufle ederek zamanını kol
lamıştır.

12 Eylül generalleri, ası! bu 
nedenle suçludurlar. Zira onlar, 
“darbe”ye taban yaratabilmek 
için, İslam'ın “laik din” olduğu iddi
asıyla yola çıktılar; böylece sütre 
geresindeki “sav”ı (radikal sağı), 
arkalarına takacaklarını umdular. 
Oysa yalnızca İslam değil, hiçbir 
din “laik olamaz”. İslam'ın 
gayrimüslimlere tanıdığı din özgür
lüğü, gerçekte bir tür “ekonomik 
program”dır. Yani demektedir ki 
İslam; “Gayrimüslim mi kalmak 
istiyorsun? Öyleyse ‘cizye’ (kelle 
vergisi) vereceksin, ‘öşr‘ değil 
‘haraç’ödeyeceksin!”,

Atatürk, işte bu kısırdöngüyü 
kırarak Cumhuriyet'! laik temeller 
üzerine inşa etme savaşımına 
koşulmuştu.

Laiklik, salt devlet işleriyle din 
işlerini ayırmak değildir. Laiklik, 
düşüncede “özgür” olmak 
demektir, “sınır tanımamak” 
demektir, “sürekli yenilenme” 
demektir. .

Oysa hiçbir din, insanlığı 
“düşüncenin özgür ufuklan”nda 
başıboş bırakmaz./

Doğrusu, “din”i siyasal/ideoloji 
olarak benimseyenlerin Atatürk'e

anlayış "lasaldırmalarını
karşılayabiliyorum. .İçime sindi
remediğim, “ilerici” ve “demokrat” 
geçinenlerin tarihsel koşulları 
gözardı ederek yönelttikleri 
mekanik eleştiriler...

... O'na yüklenerek, ilericilik ye 
demokratlık adına racon kesen
ler...

Ben, 19 Mayıs'ın çağdaş Türkiye 
toplumunun ve -yeniden yapılan
maya gereksinimi olsa da- 
demokrasimizin “dibacesi” olduğu
na inananlardanım. Mustafa 
Kemal Atatürk'ü, dünyada “ilk 
ulusal kurtuluş savaşı" veren bir 
ulusun önderi olarak selamlıyorum. 
O'na hayranım!

Dileyen bana “gerici” diyebilir...

Köşemizde bu hafta, günümüzde 
İnsanoğlunun "ortak değer” olarak 
değerlendlıdiğl ve klasik olarak tanım- 
lanan sınıf, ırk, milliyet, dil, din, 
mezhep, kültür gibi öğelerinden daha 
birleştirici bir sorunun yani, yaşamsal 
birleştiricisi olan, "çevre sorunu”nu 
konuk ettik.

Hangi ırktan, hangrdliden, hangi 
sınıftan olürsanız olurf, önce "yaşa 
nabllecek bir doğa” bulmak zorun- 
dasınız. Büronuzu, evinizi; yüzme 
havuzunuzu kendi zevkinize göre 
dekore edebilir, konforlu ve pahalı bin 
araba alabilirsiniz. Ve bu.taşınır/taşın » 
maz mallar üzerinde dilediğiniz tasan» 
rufu kü.llarflr, kimlerle paylaşacağnızdŞ 
kendiniz karar veresiniz. Ama, yağmur 
ormanlarını, gökyüzünü, denizi, rüz
garı, okyanusu "benimle ve de başka 
6.5 milyar İnsanla paylaşmak" zorun
dasınız?..

Bu paylaşım, biz istemesek de, siz 
istemeseniz de, onlar istemese de hep 
olmuştur ve olacaktın.. Ö halde, 
bunun böyle olduğunun farkına varan 
"Dünya Yurttaşları" da., çevre bil
incinin gelişmesi, sprurflara müdahale 
edilmesi ve çözüm yollarının bulun
ması amacıyla çeşitli organizasyon
lara giriştiler...

. Kimi örgüt kurdu, kimi eylem yaptı, 
kimi nutuk çektr/..

Bütün bu çalışmalar» insanoğlunu 
yeni bir evreye, "hukukun üçüncü 
kuşak haklan" ritn tartışıldığı bir evre- 

jşiıpe getirdi, ,
- Belki bir kısım hukukçular, bu 

yazıya bakıp formel kurallar ve 
kurumlar arayacaktır. Hukukta 
üçüncü kuşak diye tanımladığım 
hakların maddelerini arayıp, “hani 
nerede yazılıp, uyum yasaları ne 
zaman çıkmış?” gibi, bir mantıkla 
değerlendirilip, hiç bir şey bulamaya
bilirler. Bu anlamda hukuk kavramın
da benim tartıştığım ve tanımlamaya 
çalıştığım olay, “yasallık” değil, 
"meşruiyettir".

Her meşru şey gibi üçüncü kuşak 
haklar da, belli bir alanda yasallaş- 
maya başlamıştır.- 

' Birleşmiş Milletler'in 1976 yılından 
başlamak üzere, doğal çevre ve kent 
yaşamını. konu alan uluslararası 
toplantıları gündeme gelmiştir.

Örneğin; Rio Yeryüzü Zirvesi, Yerel 
Gündem 21, Habitat li İstanbul Kent 
Zirvesi Kararlan, dünyayı uluslarüstü 
çözüm önerileri yaratma sürecine sok
muştur.

Ayrıca, gelişmekte olan ülkelerde 
erozyonla mücadele hem, resmi, hem 
de sivil toplum düzeyinde büyük ağır
lık kazanmıştır;

Modern hukukun "birinci kuşak 

haklan”nın elde edildiği evresi diye 
tanımlayabileceğimiz dönemi, 
"toplumu yönetme meşruiyetinin 
gökten yere indiği” 'sanayi devrimler!' 
dönemidir, 175Ö'lerde başlayan bu 
dönem, tanrı adınq toplumu yöneten, 
ve onların yaşamsal geleceklerine. 
İlişkin' ^ararlar veren kralların, 
padişahların def edilip, "yurttaş hak- 
lan”nın kabul edilmesidir. Bu insanlığın 
modern dünyaya, modern, ve meşru 
hukuka giriş dönemidir.

1800-1960 yıllan arasında yaşanan 
İkinci evresi ise, daha çok “s'eçim, 
örgütlenme, konuşma, konut, eğitim, 
sağlık vb. gibi terçel hakların” elde 
edildiği dönemdfcjr

Bu dönemi İnsanlık açısından bir 
geçiş dörlemi olarak, ifade etmök 
dgha doğru olacaktır. Çünkü-,‘ yaşan
abilir veya Sürdürülebilir doğa -kent- 
düşünçeşi bu dönemde ortaya çıM 
maya başlamıştır. Ne var,ki, dünyanın 
iki kutuplu olmasından kaynaklanarak 
“soğuk savaş” gerginliğini yaşıyor 
olması, bu alanda alınması gereken’ 
uluslararası kararldrı bir türlü gündeme 
çıkaramamıştır.

Günümüzde ise, önce çevre prob-| 
lemlerinin büyümesi ve tek bir 
dünyanın insanı olma, bilincinin 

■ gelişmesi ile, “tüm insanlığın yarattığı 
ortak değerleri kullanabilme" talebi 
"uluslarüstü hukuk”u yani bir anlamda 
"hukukta üçüncü kuşak haklar"ı 
doğuımaya başlamıştır.

Bu da, insanlığın birbirini bil 
linçlfendirme ve birbirlerinin kararlarınca 
müdahale edebilme haklarını gün-’I 
deme getirmiştir. Örneğin, barış hakkı, 
çevre hakkı ve yaratılan ortak değer
leri kullanabilme hakkı bunların en 
önemlileridir.

Bunun ortaya çıkmasının önemli 
nedenlerinden biri de.dünyanın tek 
kutuplu hale dönmesi ve modern 
ötesi toplum tartışmasının başlamış 
olmasıdır. x

Artık, ülkelerin kendi topraklarında 
bulunan doğal zenginliklerin bir 
bölümü için alacağı kararlar, diğer I 
toplumları ve devletleri de 
ilgilendirmektidir. Örneğini 
Amazonlarda kesilen Ekvator I 
Ormanları'na "dünyanın akciğerlerini I 
yok ediyorsun" diyerek Avrupa'dan I 
Brezilya'ya yapılan müdahale I 
"meşru" kabul edilmektedir.

Bu meşru ilişkiyi kabul etmeyeni I 
topluluklar veya devletler, gerek kendi I 
bilinçlenen kamuoyu, gerekse dış I 
kamuoyu tarafından hem tecrit edile- I 
cek, hem de üzerinde çeşitli yaptırım- I 
ların uygulanmasına neden olacaktır. I 

Dünya Yurttaşları'nın hukuktaki 
üçüncü kuşak haklarını daha çabuk I 
ve büyük bedeller ödemeden ala
bilmesi dileğiyle, umutlu bir haftaya... I

r®EMLİK KÖRFEZ

O
Haftalık Siyasi Gazete 

Yıl : 24 SAYI: 1166 
Fiyatı : 20.000 TL.

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

Tel: 513 17 97 GEMLİK
Basıldığı yer KÖRFEZ OFSET 

tbaacılık -Yayıncılık - Reklamcılık Tesisi 
Gazhane Cad. No.: .61 /A GEMjjK

KAYIP
İstanbul Avcılar

Nüfus 
Müdürlüğünden 

aldığım nüfus cüz- 
danımj_kaybettim. 

-—■^Hükümsüzdür.
Fahrettin ŞİMŞEK
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4 «Ahmet Süren Zeytindalı Halkoyunları Yarışması" yapılacak

Folklor’a 
aoyacagız

4, Gemlik “Ahmet
Süren Halkoyunları 
Yarışması" pazar günü 
yapılacak.

Gemlik Halk Dansları 
Derneği Başkanı Ahmet 
Süren tarafından 1994 
yılında başlatılan halk 
dansları yarışması, Ahmet

“Genişletilmiş İlçe Divan toplantısı" Belediye Salonunda yapılacak

Gemlikli ANAP’hlar 
buguntoplamyor#

Anavatan . Partisi 
"Genişletilmiş İlçe Divan 
Toplantısı" bugün saat 
13.00'de Gemlik Belediye 
Düğün Salonunda yapıla
cak.

Toplantıya, ANAP İl 
Yönetim Kurulu üyeleri, 
ANAP İlçe yöneticileri ve 
Belediye Başkanları ile 
ANAP delegeleri ve partili 
üyeler katılacaklar.

ANAP İlçe başkanlığn-

Halk Eğitimisergileriaçılıyorra
Gemlik Halk Eğitim 

Merkezi Müdürlüğünün 
1996/97 Eğitim ve Öğretim 
yılında açtığı kursların belge 
dağıtım töreni ve sergi 
açılışları başladı.

İlçe Halk Eğtim Merkezi 
Müdürlüğünce belirlenen 
programa göre 21 Mayıs 
günü Haydariye Köyünde 
makina nakışı, 26 Mayıs 
günü Karacaali ve Narlı 
Köyünde makina nakışı, 29

HAF-An.nsohbet. coştuk

Tarih içinde Gemlik ve Havalisi

Yine “TANITMA REHBERİ’’
Bugünün Gemlik'ini ve yöresini 

tanıtmakta olan broşüre yine bir 
göz atacağız sevgili okurlarım. 
Orada verilen bilgileri sîzlere.oku
mak istiyorum.

Gemlik'in tarihi konumuna çok 
kısa bir şekilde değinilen broşürde 
ilçenin tarıma bağlı olduğu ve en 
zengin tarım kaynağının zeytin 
olduğu belirtilirken, denizi, 
balıkçılığı, rıhtımı, iskelesi tek tek ele 
dlınıyor.

"Gemlik İskelesi: Rıhtım uzunluğu 
164 metre olup 150 bin tonilatoya 
kadar gemiler yükleme boşaltma 
yapabilir. Daha büyük tonajlı gemil
er Borusan ve Azot iskelelerinden 
yükleme yapmaktadırlar" deniliyor.

Turistik amaçla hazırlanmış olan 
rehberde Hasanağa Gençlik 
Kampı, Karacaali Gençlik Kampı, 
Terme Otel ve Kaplıcaları, Tibel 
Oteli, Umurbey Aytepe Gazinosu 
ayrı ayrı tanıtılmaktadır.

Umurbey Celal Bayar 
Kütüphanesi ve Müzesi hakkındaki 
bilgiler de şöyle :

"Celal Bayar Vakfı tarafından

1967 yılında Köy Güzelleştirme 
Derneğinin verdiği arsa üzerine 
temeli atılıp, 26 Ağustos 1970 yılın
da müze ve kütüphane olarak iki 
bölüm halinde hizmete açılmış 
olan Celal Bayar Müzesi ve 
Kütüphanesinin müze kısmı A.B.D. - 
İran - Afganistan ve Avrupa ülkeleri 
tarafından yurt içinden Celal 
Bayar'a hediye edilen değişik tip 
ve miktarlarda silah ve şahsi 
eşyalardan oluşmaktadır" deniliyor 
ve Celal Bayar'ın Kuva-i Milliye 
döneminde kullandığı Filinta tüfeği 
ile Cumhurbaşkanlığı döneminde 
sahip olduğu İlgi çekici silahlardan 
söz ediliyor.

Tanıtım Rehberinde ayrıca 
Büyük Kumla, Küçük Kumla, 
Karacaali, Kurşunlu gibi tatil böl
gelerimiz de tanıtılmakta olup, 
Marmara Denizinin sakin bir 
köşesinde kurulmuş olan 
kasabamızın Bursa'nın 32 km. 
Kuzeybatısında olduğu ve 
yüzölçümünün 61 1 km2 olduğu 
belirtiliyor.

Haftaya “Bugünkü Gemlik ”

Süren'in ölümünden sonra 
"Ahmet Süren Zeytindalı 
Halkoyunları Yarışması" 
olarak devam etti.

Törenlere saat 
16.00'da Ahmet Süren 
Meydanında şenlik
yürüyüşü ile başlanacak. 
Protokol ve folklorcüler 

dan yapılan açıklamada 
bugün toplanacak ilçe 
divanlarının bu yıl ilk kez 
yapıldığı, parti çalışmaları 
ile ANAP'lı belediyelerin 
çalışmalarının anlatıla
cağı belirtildi.

T.B.M.M. de bugün 
hükümetle ilgili gensoru 
önergesinin görüşülmesi 
nedeniyle ANAP'h parla
menterlerin toplantıya 
katılmayacağı açıklandı.

Mayıs günü Bursa Halk 
Eğtim Fuarı bütün branşlar
da, 30 Mayıs günü Umurbey 
ve Adliye Köylerinde maki
na nakışı ve kumaş boya
ma, 2 Haziran günü 
Belediye Düğün Salonunda 
giyim ve makina nakışı, 4 
Haziran günü Büyük ve 
Küçük Kumla Köylerinde 
makina nakışı sergileri 
açılırken, kursiyerlere de 
belgeleri törenle verilecek. 

buradan oyunlar oyna
yarak, yarışmanın yapıla
cağı Kordon Boyuna 
gelecekler. Saat 17.00'de 
başlayacak olan 
halkoyunları yarışmasına 
bu yıl Bursa Rumelililer 
Derneği. Orhangazi 
Trabzonlular Kültür

Dayanışma Derneği , 
Yalova Folklor Eğitim 
Merkezi. Değirmendere 
Belediyesi Halk Oyunları 
Topluluğu. Karamürsel 
Belediyesi Halk Oyunları 
Topluluğu. Yalova Turizm 
Araştırma Folklor Derneği, 
Orhangazi Belediyesi Halk 
Oyunları topluluğu, Gölcük 
Belediyesi Halk Dansları 
topluluğu Balıkesir Balya 
Belediyesi Halk Dansları 
topluluğu. Kocaeli 
Saraybahce Halk Oyunları 
toplulu ğu Türk T e I e k o m 
İstanbul Başmüdürlüğü 
Halk Dansları Topluluğu 
folklorcüierı katılacağı 
yarışmada birinciye 45; 
İkinciye 35 ucuncüye ise 
25 milyon lira ödül verile
cek. Ayrıca.’ en iyi giysi, ve 
müzik yapana şilt, üç ekibe 
de 10'ar milyonluk mgnsi 
yon ödülü dağıtılacak.

1996-1997 Eğitim ve 
Öğretim yılında Gemlik ve 
köylerinde toplam 37 kurs 
açıldı. Bu kurslara 628 kursiy
er" katıldı. Bunlardan 548'i 
bayan, 80'i ise erkek. 
Bayanların 227 kişisi makina 
nakışı kursuna katılırken 58 
bayan kursiyer al sanatları 
kumaş boyama, 36 bayan 
uygulamalı anne kursuna, 
106 bay-bayan bilgisayar 
operatörlüğü kursuna katıldı»

Şehitlikte anlamlı gün

Hava Gonca YERLİYURT —

Hava Şehitleri 15 Mayıs 
Perşembe günü törenle 
anıldı.

-Saat 11.00'de Gemlik 
Mezarlığındaki Şehitlikte 
düzenlenen törene, 
Kaymakam Orhan Işın,. 
Kıd. Alb. Bilgi Günkent, 
Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı ile Gemlik Garnizon 
Komutanlığına bağlı, birlik 
komutanları, üst subaylar, 
kısım amirleri katıldılar.

Saat 11.00'de şehitliğe 
çelenklerin konmasından 
sonra saygı duruşu ve 
saygı atışı yapıldı^Daha 
sonra ise İstiklal Marşı ile 
bayrağımız göndere çekil
di.

Bayrak töreninden 
sonra Türk Silahlı Kuvvetleri 
adına günün anlamını 
bildiren konuşmayı, Ütğm. 
Nazif AKBAY yaptı.

Açılışı Diyanet işleri 
Başkanı yapacak.

Müftülük
Sitesi 
hizmete 
açılıyor

İlçemiz Merkez I. Karsak 
Camii ve Müftülük Sitesi 
Diyanet İşleri Başkanı M. 
Nuri Yılmaz tarafından 
törenle hizmete açılacak.

25 Mayıs Pazar günü 
saat 11.00'de İstiklal 
Caddesindeki Karsak 
Camii önünde yapılacak 
törenle Müftülük Sitesi ile 
cami resmen hizmete gir
miş olacak.

Daha sonra Hacı 
Osman ERKEN Camii'nin 
temelleri yine Diyanet İşleri 
Başkanı M. Nuri Yılmaz 
•tarafından atılacak.

Gemlik Müftüsü Mustafa 
Aksoy tüm Gemliklileri 
açılışa beklediklerini söyle
di.

“Sevgili Doktor” 
oyunu yeniden 
sergileniyor

Geçtiğimiz yıl Gemlikli 
tiyatroseverlerin beğeni ile 
izlediği "Sevgili Doktor" adlı 
oyun yeniden sahnelen! 
yor.

Gemlik Halk Tiyatrosu 
oyuncularının sahneye 
koyduğu, yönetmenliğini 
Vedat Coşkun'un yaptığı 
iki perdelik komedi türün
deki oyun 17 Mayıs 
Cumartesi günü Gemlik 
Lisesi. Salonunda, saat 
15.00'de öğlencilere, saat 
20.00'de veliler için sahne
lenecek.

Balon sever misiniz?
‘ "Filmin adı Le Balon Rogue (Kırmızı Balon).

Tarihini kesin hatırlamıyorum, ama en az 40 ya 
da 50 yıl oldu.

Bir ilkokul çocuğu elinde ipe bağlı bir balon 
tutuyordu. Onu çok seviyordu, yanından ayırmıyor
du.

Okula gitmek için otobüse binmek istedi, biletçi 
balonu içeri almadı. Çocuk üzüldü, ipin ucunu 
bıraktı, otobüse bindi.

Balon gitmedi havada asılı kaldı. Araba hareket 
etti, balon çocuğu takip etti. Okul durağında oto
büs durdu, çocuk indi, bir de ne görsün? .

Balon yanında, hemen onun ipini tuttu, sevine 
sevine oküla gitti. Okul müdürü balonu içeri 
almadı. Çocuk sınıfa çıktı, sırasına otur du, hocasını 
dinliyordu.

Gözü kaydı pencereye baktı, çok sevindi; balon 
camın önünde onu bekliyordu. *

Çocuk derşten çıktı bahçeye koştu, balon 
aşağıya indi, onu ipinden tüttü, çekti öptü.

Hikaye sürüp gider..." .
Bunun gibi öyle güzel öyküler var ki Tarık 

Minkari'de. Hem kitaplarında, kitaplarından fazlası 
kendinde. ,

Bir haftadır kentimizde süren ve kişisel tarihimde 
çok önemli bir yer tutacak Olan Yerelden Evrensele 
Bursa 21 etkinliklerinde yakından tanıma şansını 
yakaladığm Tarik Minkari yetmişinin baharında bir 
delikanlı. Yukarıdaki öykü de onun "Yetmişinin 
Baharında" isimli kitabından.

Prof. Dr. Tarık Minkari 1948 yılından beri bık
madan, usanmadan cerrahi yapıyor. İnsanları 
kesiyor, biçiyor, dikiyor.

Mesleğini çok seviyor ama şimdi ikinci bir işi var 
dünyayı dolaşıyor. Gördüklerini, yaşadıklarını 
kendine has üslubuyla yazıyor. 9. kitabı çıkmak 
üzere...

* Bir haftadır sürüp giden organizasyonun koşuş
turması sırasında Tarık Minkari'ye kitaplarını keyifle 
okuduğumu zaman zaman sîzlerle paylaştığımı 
söyledim. O da bana kendi-balon öyküsünü üstelik 
şahitlerle ispatlayarak anlattı. Tarık Hoca bir Yunan 
adaları gezişinde suyun*akış yönünü izlemek için 6 
balon bırakır denize. Balonlar bir noktaya kadar 
gider ve bir süre orada oyalanırlar ta ki Tarık 
Hoca'nın içinde bulunduğu, tekne hareket edene 
kadar. Zaman geçer ve tekne yol almaya başldr. 
Tabii herkes unutmuştur atılan balonları. Bir sure yoi 
alırlar ve gece olduğunda tekneyi rıhtıma çekerler. 
Bütün bir gece geçer ve sabah 8'de motorlar 
çalışır, yola çıkmak üzereyken denize attıkları. 6 
balonun kimi p örsüm üş, kimi hala gergin, 
Minkari'nin yattığı kamaranın baş ucunda, sanki 
birbirleriyle kucaklamış onu beklerken bulurlar.

Hocanın gözleri yaşarır “sen eşyayı seversen 
oda seni sever" sözünün geçerliliğini anladığını 
söyler ve ekler.

"Biliyorum siz inanmakta zorluk çekeceksiniz ya 
da diyeceksiniz ki canım ne olmuş? Akıntı yol 
değiştirmiş, balonlar kuzeyden güneye geçmiş'.

İyi de benim kamaramın başucuna nasıl 
gelmişler?

"Tesadüf".
Doğru, tesadüf ama anlamlı ve güzel bir 

tesadüf.
Siz bu hikayeye inanmazsanız bile ben üzülmem.
Kaptan Ümit, Uğur, İsmail, Aydın Boysan abimiz 

bu olayı gördüler, ben onu ayrıntılarıyla filme 
aldım.

Diyorum ki ben bu olayı yaşadım, doğrudur, 
istediğiniz gün eve gelin, filmi oynatırım, 

dudağınız uçuklaı.
Sevginin mucizelerine inanılmaz mı hiç hocam.

SSK affı yürürlükte
SSK ve Bağ-Kur prim ala

caklarının tahsilinin hız
landırılmasına ilişkin kanun 
yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayın
lanan kanuna göre, 506 
sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanunu kapsamında olup 
da, prim, idari para cezası, 
gecikme zammı ve faiz 
borcu bulunanlar. 31 Aralık 
1996 tarihine kadar 
tahakkuk etmiş borçlarının 
tamamını, idari para 
cezalarının yüzde 50'sini ve 
bunların bugüne kadarki 
gecikme zammı ve faiz
lerinin yüzde 58'ini 10 ay 
içerisinde eşit taksitlerle 
öderlerse, gecikme zammı 
ve faizleri ile idari para

Acele Satilik Market Tel : 513 22 44

cezasının kalan kısmı 
silinecek. .
, 1479 sayılı Esnaf ve 
Sanatkarlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kurumu 
Kanunu'na göre borcu 
bulunanlar ise borçlarının 
tamamı ile gecikme 
zammı ve faizlerinin yüzde 
50'sini aynı şartlarda 
ödemeleri durumunda 
kalan borçları silinecek 
Kanun, SSK'ya borcu olan 
belediyeler, genel Ve 
katma bütçeli idareler, özel 
idareler, işverenler ile 
topluluk sigortası borçları 
olanların prim borçlarını 
ödemede kurumlara 
kolaylıklar da getiriyor.
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GAYRİMENKULUN AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Dosya No : 1996 / 173.T
Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, adedi, evsafı:
Gemlik İlçesi Armutlu beldesi Yılandar mevkiinde kain pafta : 16, 

parsel: 6182 de kayıtlı 2537 m2 miktarındaki arsa üzerinde Inşaa edilen 
karglr apartmanın D. Blok zemin kattaki 3/300 arsa payl1 (1) nplu 
meskenin bir antresi, İki yatak odası, bir salon (L) şeklinde bir balkönu 
olduğunu, bir mutfak, banyo WC bir arada olup elektrik ve suyu frıevcut 
olup yazlık mesken olarak kullanılır. B durumu İtibariyle meskenin bilirkişi 
tarafından 800.000.000.- TL. kıymet taktir edilmiştir. Mesken takriben 80 
m2 dir.

Mesken açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.
Satış Şartları:
1- Satış 17.07.1997 salı günü saat 14.00-14.20 arası Gemlik İcra 

Müdürlüğünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin 
edilen kıymetin %75'lnl 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 
11.07.1997 cuma günü aynı yer ve saatte İkinci arttırmaya; 
çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklılarn alacağı ve satış 
masraflarını geçmesi şartıyla % 40’lhale olunur.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20 si 
nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat 
mektubunu vermeleri lazımdır. Şatış peşin para llödir, alıcı İstediğinde 
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 iddialarıhı: 
dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. 
Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç 
bırakılacaklardır.

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

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

. gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi gör müş ve münderecatını 

kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 996/17^.T * 
sayılı dosya numarasıyla memurluğumuza başvurmaları ,İlan olunur. ,

•
İcra Müdürü

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

S.S. DAMLATAŞ KONUT YAPI 
KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN

Kooperatifimizin yıllık olağan ğenel kurul toplantısı 21.06.1997 tarihine 
rastlayan cumartesi günü saat 13.00'de Hamidlye Mahallesi Ilıca Caddesi 
Kıyak Kıraathanesi Gemili- BURSA adresindeki gündem gereği yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı taktirde 29.06.1997 tarihine rastlayan pazar günC 
aynı yer ve saatte mevcut üyelerimizle yapılacaktır.

Tüm üyelerimize anılan yer ve saatte hazır bulunmalârı önemle rica olunur.

YÖNETİM KURULU 
GÜNDEM

1- Açılış ve yoklama
2- Divan heyetinin tesbiti ve saygı duruşu
3- Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması
4- Bilanço ve gelir-gider farkı cetvelinin okunması
5- Denetim Kurulu raporunun okunması
6- Genel Kurula okunan Yönetim kurulu faaliyet raporu, Gelir-Gider 
farkı cetveli ve Denetleme Kurulu raporlarının ayrı ayrı müzaker esi ile 
kabulu veya reddi hakkında karar alınması
7- Yönetim kurulunun ibrası
8- Denetim kurulunun İbrası
9- Yeni döneme alt tahmini bütçe ve çalışma programının 
hazırlanması
10- Daireler arası farkları belirleyen bilirkişi raporunun görüşülüp kabulü 
veya reddi hakkında karar alınması
11- Kat farklarının kime ve ne şekilde ödeneceğinin karar bağlanması I* 12- Yeni döneme alt ödentilerin belirlenmesi
13- Huzur hakkı ve mesul müdür maaşının belirlenmesi
14- Yönetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin 
belirlenmesi
15- Denetleme kurulu asil ve yedek üyelerin seçimi ve görev sürelerinin 
belirlenmesi
16- Ortak alanların nasıl kullanılacağının tesbiti. 

[17- Dilek ve temenniler
18- Kura çekimi
19- Kapanış.

Eşkıya 
Gemlik’te
Ünlü aktör Şener Şen ve Uğur Yücel'in 

başrollerini oynadığı «Eşklya» filmi ilçemiz 
Tutku Aile sinemasında gösterime girdi.

Türkiye'nin büyük kentlerinde aylardır 
oynayarak 600 milyar liranın üzerinde 
ülkemizde erişilmez gişe rekoru kıran 
«Eşkiya> Gemlik'te de günde 4 seans 
oynuyor. •

Avrupa Konseyi Eurimage Fonu'nun 
desteği ve Türk, Fransız, Bulgar yapımı olan 
«Eşklya>nin yönetmenliğini Yavuz Turgul, 
müziklerini Erkan Uğur yaptı.

Bir hafta Gemlik'te gösterimde kalacak 
olan «Eşkiya» filmi konu, oyuncu, müzik,- 
jenerik, çekim tekniği açısından Türkiye'de 
oşkara aday tek film olarak niteleniyor.

«Eşkiya»nın konusu şöyle :Fi.lm, genç 
yaşında arkadaşlarının ihbar etmesiyle 
cezaevine düşen bir eşkıyanın 35 yıl sonra 
hapisten çıkmasıyla başlıyor. Eşkıya 
Baran'ın tek istediğ kendisini ihbar 
edenleri bulmaktır. Bu amaçla köyüne 
gider. Köyde kendisini ihbar edenin en 
yakın arkadaşı Berfo olduğunu, âyrıca 
altınlarını ve sevdiği kız olan Keje'yi de alıp 
İstanbul'a gittiğini öğrenir. Onları bulmak 
için İstanbul'a giderken, trende Cçmali 
adında bir gençle tanışır. Cumali 
uyuşturucu taşımaktadır, polisleri görünce 
elindeki torbayı eşkıyaya verir. Eşkıya ona 
bilmeden de olsa, büyük yardımda

bulunmuştur. Kalacak yeri olmayan 
Baran'ı Cumali kaldığı otele götürür. 
Baran ona' Berfo ve Keje'yi aradığını 
söyler. Cumali onun deli olduğunu 
düşünür, ama Baran bir tesadüf sonucu 
Berfo'yu bulur. Berfo, Keje'nin 35 yıldır 
kendisi dahil kimseyle konuşmadığını, 
kendisine bir evlat dahi vermediğini 
anlatır. Keje ise Baran'ı görünce konuşur.

Bu arada Cumali sevgilisinin ağabeyi 
zannettiği bir adamı hapisten kurtarmak 
için 200 rpilyon bulabilmek adına çalıştığı 
adamın; uyuşturucusundan çalar. 
Adamın, ikizin sevgilisi öldüğünü öğrenir ve 
ikisini bir otel odasında vurur,

Çumdir.nin bu arada mafya ile başı 
derde girer. Eşkıya onu'kurtarmak için 
Berfo'dan 200 milyonluk bir çek alır. 
Maalesef çek karşılıksız çıkar, Curnali'yi 
vururlar,

Eşkıya. Baran, . Berfo'nun 
tanımlamasıyla; "sevginin karşısında insan 
hayatının ne Önemi var" diyerek tüm 
kötüleri tek tek öldürür. Polis Batan'ın 
peşindedir tekrar, O ise artık kapalı kapılar 
ardına giremeyeceğini, buna 
dayanamdyacağnı • düşünmektedir. Bu 
uğurda Ölümü göze alır. Havai fişeklerin 
gökyüzündeki yıldız görünümü arasında, 
polis kurşunlarına hedef olur. Bir yıldız 
daha kaymıştır, t

DUYURU
Bursa III, Gemlik İlçesi, Küçükçiftlik meykii'ndğ 

Gemport Gerhlilç Liman ve Depolama İlt. A.S. ne dit 
"Kimyasal SıvıMadde Depolama ve Yakma Tesisi" 
ile ilgili olarak 07.02.1993 tarih ve 21489 sayılı, Resiîpık 
Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "Çevresel 
Etki Değerlendirme Yönetmeliq"nin 15. maddesi 
uyarınca; halkımızı yatırım konusunda 
bilgilendirmek, görüş ve önerilerini alfnak üzere 
aşağıda belirtilen Yer, gün ve saatte "ÇED Sürecine 
Halkın Katılımı Toplantısı" yapılacaktır.

Halkımıza saygıyla duyurulur.
Toplantı Yeri : Engürücük Köy Muhtarlık Binası 

GEMLİK '
Toplantı Tarihi: 29.05.1997 Toplantı Saati: 14.00
CEP Raporunu Hazırlayan Kuruluş : Kalıt 

Mühendislik Ltd.
Gemport Gemlik Liman ve Depolama İşi. A.Ş.

DÜZELTME |
.Gazetemizin

13.05.1997 tarihli sayısı, |
6. sayfasında
yayınlanan Gemlik İcra ;| 
Dairesi Müdürlüğüne ait j 
Gayrimenkulun Açık 
Artırma İlanındaki dosya 
numarası yanlışlıkla 
1997/1525 yazılmıştır..

1996/1525 olarak : 
düzeltiriz.

GEMLİK KÖRFEZ i

Joaauc kozu

S.S. ZEYTİN ve ZEYTİN ÜRÜNLERİ 
ALIM ve SATICILARI TOPLU İŞYERİ

YAPI KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN

Kooperatifimizin Olağan Genel Kurul toplantısı 21.06.1997 Cumartesi 
günü saat 14.00'de Zeytin Hali Kahvesinde yapılacaktır..

Çoğunluk sağlanmadığı.töktide bir hafta sonraki 28.06.1997 tarihinde 
yine aynı yer ve saatte yapılacaktır. Ortaklarımıza duyurulur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

1 - Açılış ve yoklama
2- Divan heyeti seçimi ve saygı duruşu
3- Yönetim ve denetim raporlarının okunması
4- Bilanço ve kar-zarar tablolarının okunup onaylanması
5- Fasıllar arası aktarma yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesinin onaylanması
6- Yönetim ve Denetim Kurulları ile bilanço ve kar-zarar tablolarının ayrı ayrı 
onaylanması
7- Yeni Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi
8- Dükkanların arka cephelerine pencere açılıp açılmaması hususunda karar 
alınması
9- Halin batı kısmına yeni bir çay ocağının yapılması için karar alınması
10- Sitenin çevre düzenlemsi ile boyanması hususunda karar alınması
11- 1997 yılı masraflarının karşılanabilmesi için aidat miktarlarının tesbiti ve 
karara bağlanması
12- 1997 yılı tahmini bütçesinin görüşülerek karara bağlanaması
13- Dilek ve temenniler
14- Kapanış.

-



2ü Mayıs 1977 Salı

Körfez
Sayfa : 5

Atatürk Destanı’ndan
9lalit ‘Tanyeli

Sene 1919 .
. Mayısın onaltıncı günü bir akşam üzeri 
Bandırma vapurunun güvertesi 
Ak duman karaduman 
Karıştı birbirine 
ve mavi gözlü kumandan 
Mavi mavi baktı Üsküdar sahillerine 
Üsküdar sahilleri boş 
Üsküdar sahilleri mordu
Mayıs günlerinde henüz serindir Boğaziçi 
Boğazlçinde serin bir rüzgar esiyordu

Bu şehir İstanbul şehridir
Topkapı, Ayasofya, Sultanahmet 
kapalı çarşı baharat kokar 
Sinameki, nane ruhu, zencefil 
Hanları hamamları

'Ve Halicin üstünde cam gibi akşamları 
vardır

Bu şehir İstanbul şehri
Şimdi sessiz dualar edilmektedir 
Kurşuni kubbelerin altında 
Ve yedi tepenin üstünde
Kara
Kapkara kargalar dolaşmaktadır
Urumeli hisarından kaleler
Ve ümit dolu mazgallarında selam gön

derir
Sarı saçlı kumandana
Yana yana
Geri
Ok gibi minareleri
Ve tehna saraylarıyla bir ölü gibi yatan 
jstanbuluna bakmakta 
İstanbul uzaklaşmakta 
Uzaklaşmaktadır.

Seneler nasıl da geçiyorAtam 
seneler nasıl da geçiyor 
Dağlarda çiçekler açıyor 
Sana hasret çekiyor Atam 
Sana hasret çekiyor

Söyle bana mavi mavi gözlü kuman
danım

Söyle bana rahat mısın yerinde
Eminim ki şimdi
Mavi mavi 
sarı sarı çiçekler açmaktadır 
Ankara'nın beyaz mermerlerinde

Vatan, Rüzgarlarınla Dalgalandı

Tekmil Anadolu ayakta 
Bu gelen Bandırma vapuru 
Mustafa Kemal'in bakışı 
Göklerden duru
Boz kalpağını hele bir çıkarsın 
Mustafa Kemal
Altın saçları pırıl pırıl uçuşur rüzgar da 
Mustafa Kemal'in elbisesi 
Rütbesiz, nişansız...
Ve avuçlarında 
Kaderi yazılmış Türkiye'min. 
Mustafa Kemal'in gözlerinde 
Mavi bir umman var.
Mustafa Kemal'in ellerinde
Zafer çiçekleriyle bezenmiş bir dal;
Bir güneş gibi doğacak Samsun ufkun

dan
19 Mayıs sabahı 
Mustafa Kemal.
Karadeniz sere serpe uzanmış önünde 
Bandırma vapuru yavaş yol alır, 
Gazi Anadolu'm divan durmuş bekleşir 
Mustafa Kemal geliyor.
Vapur yaklaşır yaklaşır 
Secde eder dağlar taşlar. 
Selam ver gazi Anadolum 
Bandırma vapurunun içinde 
Güneşten süt emmiş 
Bir sarışın kahraman var.

Mustafa Kemal, ölümsüz adam, 
Sen Samsun'a ayak bastığın an, 
Al bir bayrak gibi açılıp rüzgarınla 
Dalgalandı vatan.

Ozker YAŞIN

ızAî^ı şrAlcA YAî^ı CîBRD
«ASHİNGTON, CORUM ve GEMLİK 

BELEDİYELERİ
Önce Wa$hington Belediyesinin yaptığı, 

bazı uygulamalara değinelim.
- Trafiğin yoğun olduğu saatlerde, belirli 

merkezlerde araçların içinde, TEK KİŞİYLE 
seyahat edilmesi yasaklanmış. Bir arabada 
en az 3 kişi bulunması gerekiyormuş. Aksi 
taktirde büyük para cezaları uygulanıyor
muş.

• Washington Belediyesinin gelirlerinin, 
üçte-ikisl trafik cezalarından sağanıyor- 
muş.

- Bir ağaç kesmek İçin, Belediyeden İzin 
alma mecburiyeti varmış.

Şimdi biraz da, Çorum Beldiyeslne 
değinelim.

-Bundan onbeş-yirmi sene önce, 
Çorum'un tek özelliği güzel leblebisiydi.

Ama.. Şimdi Çorum'de sağlanan başarı, 
bütün illere örnek gösteriliyor.

Verimli olmayı ve işlerini takip etmeyi 
ön planda tutan Çorumlular, başarıyı 
yakalanışlar.

- Belediye Başkanı, her ay halk ile 
"başa-baş” bir toplantı düzenliyor.

Sorunlar tesbit ediliyor ve bir sonraki 
toplantıda, son durum gözden geçiriliyor.

- Ayrıca, Çorumlu muhtarlar içinde, belli 
zamanlarda toplantılar düzenleniyor.

Her mahallenin muhtarından, mahal
lenin sorunları dinleniyor ve çözüm 
bulunuyor.

- Bir televizyon programında; Çorum 
Belediyesinin Japonya ile ilişki kurduğunu 
duyuyoruz.

On kişilik Japon heyeti Çorum’a geliyor, 
Çorum’dan on kişi, Japonya’ya gidiyor.

Projeler inceleniyor, krediler isteniyor.
Bir zamanlar, “senin yaptığını 

Çorumlular bile yapmaz” dediğimiz 
Çorumlular şimdi herkesi kıskandıran, 
olumlu işler yapıyorlar.

- Çorum Sanayi ve Ticaret Odası, 
zaman zaman tüm siyasi partilerin mil
letvekillerini Çorum’da topluyor ve onlara 
seçim öncesi yapmış oldukları vaadleri 
hatııiatıyormuş.

Bize göre, yapılan en yararlı icraat, bu 
hesap sorma toplantıları olmalı.

Şimdi, Gemlik Belediyesine gelelim.
Bir yerel gazetede, Sayın Başkan’ın 

“partizanlık bizi frenliyor" yazısını okudum.
Doğalgaz projesi, Arıtma Tesisi, Çevre 

Yolu, Manastır-Kumla yolu tüm Gemliklilerin 
yatırımlarıdır.

Bu projeler hangi bürokratik kanalda ve 
hangi siyasi parti yetkilileri tarafından 
engelleniyor.

Bunu her ay düzenleyeceğ, periyodik 
basın toplantıları ile, Sayın Başkan halka 
açıklayabilir.

Bu şekilde, projeleri engelleyen, mali 
katkıyı sağlamlayan kişi ve kurumlar belli 
olur.

Sayın Başkan, bu toplantıları 
Gemlik'teki bazı sivil toplum örgütlerinin 
desteği ile organize edebilir.

“Partizanlıktan” şikayet yetmez, tedbir 
de almak gerekir.

tI Erol ÇÜRÇrty

ÇABUKLUK
İnşaat Kalfası Temel, 

Karadenizli hemşehrileri arasın
da en Tembel olarak Cemal’I 
görmektedir.

Ve.. Sürekli olarak onu 
azarlamaktadır.

Gene birgün, Temel, Cemal’I 
yanına çağırır:

"Uşağum çalışman yavaş, 
hareketlerin hepten yavaş, 
düşüncen desen o da yavaş...

Senin hiç çabuk ettiğun bi 
şey yok midur?,"

Cemal kalfasına bakarak, 
sevinç içinde cevap verir.

"Vardur tabi ustacuğum, 
çabuk YORİLİYORUM"

Cemal'in. durumunu 
görünce, aklımıza çalışmayı 
sevmeyen, sorumluluk almak
tan kaçan politikacılar aklımıza 
geliyor.

Uyguladıkları gerginlik poli
tikaları ile hem milleti yoran, 
hem de kendileri bitkin düşen 
bu politikacılar büyük otellerde 
ve sahil şehirlerinde dinlen
meyi, hiç ihmal etmiyorlar.

Bir proje üretseler neyse, boş 
laflarla kendilerini yoruyorlar, 
milleti bunaltıyorlar.

; Sözlü - Yorum j

Yunus Emre der: Hoca, 
İstersen var, bin Hacca, 
Hepsinden iyice, 
Bir gönüle girmektir.

“YUNUS EMRE”
Sevginin, insanın gönlünü 

almanın islamın vazgeçilmez 
şartları kadar, önemli olduğu 
anlatılıyor.

Eskiden teknoloji yokmuş, 
ama sevgi, güven ve uzlaşma 
varmış.

Şimdi teknoloji en üst merteb
eye ulaşmış, ama sevgi ve 
güven kalmamış.

1t ★ ★

O KADAR; aptal bir adamdı 
ki, bütün parasını yedirdiği kadın
la, “parası için” evlenmişti.

BÜROKRASİ “ALLAHA EMANET”
Üç-beş kişi bir araya geldiğinde, 

hep aynı şey konuşuluyor.
Türkiye'de “sistem tıkandı”.
“Yeniden yapılanma gerekiyor” 

diyoruz.
Politikada görülen bu tıkanma, 

bürokrasinin her kademesinde kendi
ni gösteriyor.

- (KİT) lerin, büyük bir bölümü, 
» vekil insanlarla yönetiliyor.

- Yönetim kurullarındaki üyeler 
eksik.

- Yönetim kurulu baş kanlarının 
atamaları yapılmamış.

- Tabi.. Bu şartlar olunca, yönetim 
kurulları toplanamıyor.

V e.. Alınan tüm kararlarda, “huku
ki boşluk” endişesi yatıyor.

Peki.. Neden bu sorunlara çare 
bulunamıyor.

Bu konuda, çeşitli söylentiler var.
- Atanacak elemanlar konusun

da, koalisyon ortaklarının anlaşa
madığı söyleniyor.

- Bir başka söylenti ise, insanın tüy
lerini ürpertiyor.

Özelleştirme kapsamında olan 
(KİT>lerin bazıları, son bir kaç yıl 
içinde, büyük kar patlaması yaptılar.

Belki de “özelleştirme şampiyon- 
lan”, bu iyileşmelerden rahatsız oldu
lar.

V e.. Bilançoları düzelen bu 
(KİT)leri, “yönetim boşluğu yaratarak 
cezalandırdılar" deniliyor.

Demek ki, politikada yaşanan 
belirsizlik, aynen kamu kurumlarına 
da yansıyor.

Eğitimdeki aksaklıklardan söz 
ediyoruz.

- Bir türlü “şöyle derli toplu" bir 
Eğitim Reform Paketi hazırlayamıy- 
oruz.

Yargıdaki aksaklıktan ve 
gecikmeden şikayet ediyoruz.

Hem de, en fazla şikayet edenler, 
yüksek dereceli yargı mensupları ve 
yüksek mahkeme yetkilileri.

- Ama bir türlü “yargı reformu” 
yapamıyoruz.

Hatta böyle bir reforma, adım bile 
atamıyoruz.

- Hala, büyük alacak-verecek 
davalarında mafyanın izlerini görüy
oruz.

- Otuz - kırk yıldır devam eden 
davaları duydukça, (az sayıda bile 
olsa) irkiliyoruz.

Peki, kim düzeltecek bu durumu?
Tabii ki politikacılar, işadamları ve 

.. bürokratlar.
Öyleyse, hala neden bekliyorlar.
Çünkü uzlaşmayı unuttular, güven 

duygusunu kaybettiler.
Birden “Mustafa Sandal’ın şarkısı 

aklıma geliyor.
Onların “arabası var" ama, 

maalesef "ruhu” yok.
____________

GEMLİK REHBERİ
Gerekil Telefonlar
itfaiye
Polis İmdat
Jandarma İmdat 
Jandarma K.
Polis karakolu.
G.ar. 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

Resmi Daireler 
TEK Arıza 
TEK İşletme 
Turizm Der. 
Spor Sah.
Orm. Böl. Şf. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Eğt. Mrk. 
Halk Kütüp. 
As. Şb.
Karayolları 
Liman Bşk. 
Mal Md. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Sic. Md. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.

• Ver. Da. Md.
' İlçe Jar. Md.
İlçe Seç. Md.

5132066 
5134503 
5131274 
5131900 
5131286 
5131’174 
5131846 
5131353 
5131057 
5131308 
5131133 
5131095 
5133742.
5131507 
5131414
5131364 
5131411-5130024
5131042 ,« 
5İ32360 
5131186
5134994

Belediye
Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Şu İşletmesi 
İtfaiye

5134521-23 
5134520 
5132432 
5134521-122 
5134521-115 
5132325

Nöbetçi 
Eczaneler
20 Mayıs 1997
Gemlik Ecz.

Hastaneler
- Devlet Hâs. • 
. SSK Hastanesi

5139200
5132329

Mer. Sağ. Ocağı 5131068

. Gemi Saatleri
■Yalova -Sirkeci (İşgünleri) 

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

TAKSİLER
Deniz Otobüsü

Muhasebe M.5134521-182
Yazı İş. Md. 
Su Arıza

5134521-1 Tl
Yalnız 185

TÜP DAĞITICILARI

21 Mayıs 1997
Onur Ecz

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi

5131821 
5132467 
5133240 
.5132324

Aygâz' 
Özgaz' 
Tekgaz 
Ocakgaz

,. Ergaz 
. ipragaz-, •

Hab’aşgaz
Likitgaz • ’

513 12 95 
. 514 17.00
513.16 37
513 1'6 37
513 8843
51-.3 22- 59 

. 513 45'46
514 28 41

22 Mayıs 1997 
Merkez Ecz.

23 Mayıs 1997
■S.Saral Ecz.

Yenjlikitgaz 513 65 00
Alevgaz 513 40 95

Yalova -Kabataş (İşgünleri) 
07.20-09.45-12.40-15.00-17.16-19.30 
Tatil Günleri 10.20-13.30-16.15-.19.00

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

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

Gemlik'te 
sinema günleri:

24 Mayıs 1997 
Çağlar Ecz.

AİLE SİNEMASI/ 
''Bu hafta’.:.’; 
“ EŞKIYA ”

Tel: 513 13 29

25 Mayıs 1997
Kahraman Ecz.

26 Mayıs q 997
İnci Ecz'...
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Gazeteci

Kadri Güler in 
hazırladığı programın bu haftaki konuğu 

“Gemlik Trafik Şube Müdürü”

Sn: Nizam ŞANLI 
Bugün Saat: 18.00’de Mutlaka Dinleyin

Gemlik KÖRFEZ FM
88.0

ST İCUrsU

DÜNYA SUT GUNU

ANADOLU SİGORTA A.Ş.

ZORUNLU SİGORTALAR 
OTO SİGORTALARI 
HIRSIZLIK SİGORTALARI

(Trafik - Yeşil Kart - Tüpggz - Okul Servis) 
(Kaska)
(İşyeri - Konut - Kasa)

SORUMLULUK SİGORTALARI (Asansör Kaza - İşveren Hukuki Sorumluluk) 
PAKET SİGORTALAR (Aile - Seyahat - Doğalgaz) 
NAKLİYAT SİGORTALARI ; ( Kara - Hava - Deniz).
FERDİ KAZA SİGORTALARI
YANGIN SİGORTALARI
MARKET - TURİSTİK TESİS SİGORTALARINDA HİZMETİNİZDEYİZ. .

Sağlıklı bir toplum için özellikle okul 
çağındaki 4-18 yaşları arasındaki çocuk 
ye gençlerin beslenmesi çök önemlidir. 
Ülkemiz nüfusunun.% 50'den fazlasını 
gençlerin oluşturduğu düşünülürse 
beslenme konuşuna.daha fazla önem 
vermemiz ğenektlği açıkça görülmekte
dir.

Çocuk ve gençlerin beslenmesinde 
bünyesinde birçok protein mineral 
madde ve vitaminleri bulunduran sütün 
önemi çok büyüktür. Ayrıca süt bugüne 
kadar bilinenin aksine sadece çocuk 
ve yaşlıların değil, her yaştan insanın 
tüketmesi gereken bir besindir.

Sağlıklı diş ve kemik oluşumunda en 
önemli madde olan kalsiyum süt içinde 
oldukça fazla miktarda bulunmaktadır. 
Kalsiyum ihtiyacının en fazla olduğu 10- 
12 yaş grubunda günlük alınması 
gereken miktar yaklaşık 1.2 gr.1 iken, 
ülkemizde yapılan.incelemelere göre 
tüketim 0.4 gr. kadardır.

Günde sadece 1 /2 İt. süt içerek bu 
kalsiyum açığını * kapatmak 
mümkündür. Yapılan araştırmalar 
çocukluk ve gençlik döneminde yeterli 
kalsiyum aliminin tüm yaşam boyunca 
kemik sağlığı için önemli olduğunu 
göstermiştir. ■

Proteinlerin yapı taşını oluşturan 
amino asitlerin bir kısmı insan vücudu 
tarafından sentezlenemeyen ve mutla
ka dışarıdan gıdalarla alınması 
gereken esansiyel dmiho asitlerdir. İşte 
bu esansiyel amino asitlerin tamamı 
sütün bileşiminde bulunmaktadır.

Gürkan KANTAR
Ziraat Mühendisi

% 3-4 oranında sütün yapısında 
bulunan süt proteininin vücut protei-1 
nine dönüşümü de diğer gıdalara göre 
yüksektir. Vitamin bakımından ise sut] 
okul çağı çocuklarının metabolizmaları! 
için gerekli olan yağda ve suda eriyenI 
tüm vitaminleri içermektedir.

Özellikle B1 ve B12 vitaminlerinin alın! 
ması önerilen miktarlarının yarıya yakın I 
kısmı 1 /2 İt süt ile karşılanabilmetedir.

Bu özellikleri ile çocuk ve gençler için; 
birinci derecede'önemli olan sütüm 
tüketiminde pastörize cam şişe veya 
karton kutu ambalajlarda sunulan sütfl 
lerin tercih edilmesi sağlık açısından! 
daha uygundur.

Sokak sütü (açıkta satılan süt) birçok! 
hastalık etkenini barındırabilir. Eğer 
pastörize tüketim mümkün değil ise 
sütün mutlaka kaynatılması gerökir. 
Kaynatma işleminde tüm mineral madl 
deler ve bazı vitaminlerde % 20 kayıp] 
dışında bir kayıp söz konusu değildir. I

Tüm dünyada her yıl kutlanan 21 
Mayıs Dünya Süt Günü'nün amacı da 
sütün bu faydalarını küçük yaşlarda! 
beyinlere yerleştirmek, bilinçli tüketime] 
sevketmek ve böylece sağıklı nesillerin] 
yetişmesini sağlamaktır. <

İlçemizde de. Süt Haftası ve Sütl 
Günü Kutlamaları çerçevesinde bir
takım faaliyetler (okullarda süt dağıtıl-] 
ması, şiir ve resim yarışmaları) düzeni 
lenmiştir.

Siz de daha sağlıklı bir nesil için süj 
için, süt içirin.

NUMAN SİGORTA LTD. ŞTİ. 
flaman Dursun

TAM YETKİLİ ACENTA
Î£Lî 0(224) 513 02 34 FAK : 514 H 48

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

Anadolu Sigorta Bir İş Bankası Kuruluşudur .

BURSA 2000 - OLAY VE 
HABER 

gazetelerine 
vereceğiniz her türlü 
İLAN VE REKLAMLAR 

için bizi arayın

kÖî^rcjL î^eIÇLAA
Gazhane Cadde Beceren Apt. Altı 9

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

KOKJEZ OJSE^l
r

Anı
Matbaacılık-Yay incilik- Reklamcılık ve Tanıtım Hizmetleri

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

"Zengin çeşit terimizi ve farkımızı görün”

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

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

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

Tel : 513 17 97 Fax : 513 35 95 
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4. Gemlik Ahmet Süren Zeytin Dalı Halk Dansları Yarışması yapıldı

ediye Safkanı Nurettin Avcı,ikinci Devlet Hastanesinin yapımı için katları sıvadı

Yeni bir hastane ANAP’tan

F 4.Gemlik Ahmet Süren Halk 
Dansları Folklor Yarışmacında bir -

kazandı. <
Yarışmalara Pazar günü saat 

lö.oo da Ahmet Süren

başlandı.
Yarışmayı binlerce Gemlikli 

ayakta izledi. Pop sanatçısı Meyra 
şenliklerde halkı coşturdu.

Haberi sayfa 3'te

nsüt)bnj 
rabilir
in değili 
ası ger^ 
lineralmoc- 
%20kaS 
değildi. I 
uflanan « 
ı amacı di 
k yaşH 
çli tüketin 
ıklı nesüen

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

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

Gazhane Cad. Beceren Apt. Altı No: 51/A GEMLİK Tel: 513.17 97

710 denek üzerinde yapılan anket bilimsel olarak değerlendi.

CHP’li
Lşenlik yürüyüşü ile başlayan 4. Gemlik Ahmet Süren Halk Dansları yarış - 
masında Değirmendere Belediyesi Halk Dansları Ekibi 3. kez birinciliği elde etti.

jhciliği bu yıl bir kez daha . _
Değirmendere Belediyesi Halk Meydanında toplanan porotokol
Dansları ekibi Artvin oyunuyla ve ekiplerin "şenlik Yürüyüş ü ile

Katırlı. Hamidiye ve Köylerinde 
sağlık taraması yaptılar

■ Belediye Başkanı 
■Nurettin Avcı, geçtiğimiz 

yıl imar planına hastane 
tapımı için Yeni 
Mahallenin üst kısımların
ca 2 bin 900 metrekare

alan ayrıldığını, Sağlık 
Bakanlığna devredecek
leri bu alana yeni bir 
Devlet Hastanesi kurula
ması için çalışmalara 
başladığını söyledi.

Şimdiki hastanenin 75 
yatak kapasiteli olduğunu 
söyleyen Avcı, en az 300 
yatak kapasiteli bir has
tane istiyoruz dedi.

Haberi sayfa 3'te

sağlık 
atağı

gençlerin anketi 
sonuçlandı

Cumhuriyet Halk Partisi 
Gemlik Gençlik kollarının 
1996 yılında 710 denek 
üzerinde.yaptığı anketin 
sonuçları değerlendirilerek 
"Gemlik Ve Gençlik" adlı 
bir kitapçıkta toplandı.

Geçtiğimiz hafta pazar 
günü anket sonuçları üzer
ine bir toplantı düzenleyen 
CHP Gençlik Kolu Başkanı 
Cem Güler, Türkiye'de ilk 
kez siyasi partili gençlerin 
böylesine bir anket 
düzenleyerek sonuçlarını 
değerlendirdiğini ve

kamuoyuna duyurduğunu 
söyledi.
c Güler, dünyada sol 
kavramlarının değiştiğini, 
yeni solun ise, Avrupa'da 
iktidara geldiğini hatır
latarak, yeni solun bireysel 
özgürlük, toplumsal 
dayanışma, çevre kirlil- 

ı iğne, yozlaşmaya, adalet
sizliğe, iş güvenliğine, 
dayanışmaya dayandığnı 
söyledi.

Anketten ilginç sonuçlar 
çıktı.

Haberi Sayfa 4’te

.Aiîi
pt. Altı • 
rçtarkflj

HAFTAYA BAKIŞ

O Kadri GÜLER

Bir anket üzerine
Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolu Başkanı Cem Güler 

geçtiğimiz yıl göreve geldiğinde gazetemizi ziyaret etmiş,
1 Gemlik'teki sosyal demokratların konumunu konuşmuştuk. Güler 
bana projelerinden söz etmiş, bir süre sonra da üniversiteli bir gencin 
bilimsel titizlikle hazırladığı anketi basmıştık.
I Anket, 710 denek üzerinde tamamlandıktan sonra bilimsel bir titiz 
ikle sonuçlandırılmış.
I Pazar günkü toplantıya katılamadım. Katılmak isterdim oysa.
I Anketin sonuçlarını içeren değerlendirmeler, “Gemlik vc 
Gençlik” adlı küçük bir kitapçıkta toplanmış.
I Kitapçığın önsözünde, yeni sosyal demokrasinin tanım 
yapılırken klasikleşmiş söylemlerin yerini, yeni değerlerin aldığı belir 
iliyor.
■ Şöyle deniyor:
F “Günümüzde iletişim olanaklarının hızla gelişmesi ve ser 
mayenin sinir tanımaz bir biçimde akışkanlaşmasına karşılık 
doğanın ve insanın sömürülmesi, açlık, kirlenme, etnik ayrışım, 
dinsel fanatizm ve bölgesel çatışmalar giderek artmaktadır 
’Homo economicus" denilen insan modelinin ve “bırakınız geçsin
ler, bırakınız yapsınlar” anlayışının bu iflası Batı Avrupt 
ülkelerinin büyük çoğunluğunca anlaşılmış ve yeni sol delgi 
kısa sürede tüm kıtayı kaplamıştır.

Bireysel özgürlüğü; toplumsal dayanışma ve güçlü sivi 
örgütleriyle destekleyen ırkçılığa, çevre kirliliğine, yozlaşmayı 
ve adaletsizliğe karşı çıkan; eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik 
politikalarıyla insanı ve toplumu merkez alan sosyal demokrasi^ | 
günümüzün en geçerli siyasal görüşü olmuştur.”

İşte bu çerçeve işinde siyasal politikalar üreten Avrupa sosyalisti 
teri, sosyal demokratları gümbür gümbür iktidar oluyorlar.

16500 çocuk aşılanacak

Tl • *ikinci

günleri 
başlıyor

E Ya-bizde neler oluyor?
Bizdeki iki sosyal demokrat veya demokratik sol parti, liderle 

karizmasını aşıp, batının yakaladığıdeğerleri ağızlarına alamıyorlar. 
19701i yılların söylemlerini daha ağızlarında dolaştırırken, merkep 
sağ partiler bile onları solculukta sollamış olduklarını Göremiyorlar.

Merkez sağı da bırakın, radikal İslamcı Refah bile aldığı oylar, 
kentlerin varoşlarından yani solun alması gerekli yerlerden almadılar 
mı?

Türk Rotarysi tarafından 
finarse edilen ikinci Ulusal 
Aşı günleri yarın başlıyor.

28 Mayıs 6 Haziran tar
ihleri arasında sürecek 
olan aşı günlerinde o-6 
yaşı arasında tüm çocuk - 
lar aşılanacak.

Gemlik Merkez Sağlık 
Ocağı Grup Başkanlığı 
tarafından yürütülen aşı 
kampanyasında hedefin 
6500 çocuğun aşılanması 
oluğunu söyleyen İlgililer, 
bû hedefe bu yılki birinci 
aşılamada varıldığını 
ifade ettiler.

İlgllllerkonutlara kadar 
aşı için । gelecek 
görevlilere yardımcı olun
masını ve aşılanmamış 
çocuk bırakılmamasını 
istediler.

Adil Düzen yutturmasıyla 6 milyon oyu sandıklarda toplamadılar 
mı?

Türk solu kendine gelmelidir. Bunun yolu ise her iki partinin lider 
terinin asılmasından geçiyor.

DSP liderini aşmak zor, milletvekilleri ise liderlerin kapı kulu...
CHP Gençlik Kolu Başkanının öncülüğünde sonuçlandırılar 

ankette deneklere yöneltilen sorulara verilen yanıtları gelecek hattı 
tamamen yayınlayacağız.

Bugün dördüncü sayfamızda bazı sorulara verilen yanıtlarır 
karşılıklarını iyi incelersek sağlıklı sonuçlar çıkabiliriz.

Siyasal partilerin Gençlik Kollarından böylesi yararlı çalışmalar 
bekliyoruz. Atatürk'ün istediği gençlik böyle olmalı._________

Halk Bankasının 
llliil 
yıldönümü kutlandı

Halk Bankasının kuru-: 
luşunun 59. yıldönümü 
geçtiğimiz hafta cuma 
günü Halk Bankasının İstik
lal Caddesindeki binasın
da da mütevazı bir törenle 
kutlandı, müşterilere ikram
da bulunuldu.

Haberi Sayfa 3'te

Anavatan Partisi Gemlik 
İlçe Teşkilatı sağlık konu
larına el attı.

ANAP İlçe Başkanı 
Adnan Tekin, gazetemize 
yaptığı açıklamada 
Hamidiye ve Katırlı 
Köylerine il genel meclisi 
üyeleriyle giderek köylüyü 
sağlık taramasından geçi 
rerek, ilaç götürdüklerini 
söyledi.

Tekin, sağlık tara- 
malarınına devam ede
ceklerini söyledi.

Haberi Sayfa 3'te

I. Karsak 
Camii ve 
Müftülük 
Sitesi 
hizmete girdi

İlçemiz' Merkez I. Karsak 
Camii ve Müftülük Sitesi 
hizmete açıldı.

Pazar günü saat 11 .oo 
de İstiklal Caddesinde 
yapımı tamamlanan 
Müftülük Sitesi ve İbrahim 
Karsak Camiinin açılış 
törenlerine Diyanet İşleri 
Başkanı M.Nuri Yılmaz, 
yardımcısı, Gemlik 
Kaymakamı, Belediye 
Başkanı, Gemlik Müftüsü 
ve çok sayıda cemaat 
katıldı.

Haberi Sayfa 3'te

“Köşemden” Yılmaz 
Akkılıç 2. Sayfada 
“Yazıyorum” Necati 
Kartal 2. Sayfada 
“Yarı Şaka Yarı Ciddi” 
Erol Gürçay 5. Sayfada 
“Renkler” Gonca 
Yerliyurt 3. Sayfada

ANAP Genişletilmiş 
ilçe Toplantısı yapıldı

Anavatan Partisi Genişletilmiş İlçe toplantısı yapıldı.
Geçtiğimiz hafta Salı günü Belediye Düğün 

Salonu'nda toplanan ANAP'lılar hükümeti eleştirirken 
ANAP'lı belediye başkanları da çalışmalar hakkında 
partililere bilgi verdiler.

Saat 13.oo de toplanan ANAP Gemlik Genişletilmiş 
ilçe toplantısına ANAP'lı milletvekilleri parlementoda 
güvenoylaması yapıldığı için katılamadılar.

Haberi Sayfa 3'te

İzmit Kan Merkezi ile Kızılay organizasyonu

Bir günde 24 ünite
kan toplandı

Gemlik Kızılay Derneği ile İzmit Kan Merkezi ikinci 
kez İlçemizde kan bağış kampanyası düzenledi.

Geçtiğimiz hafta Kızılay derneğinin Yeni Çarşı da 
bulunan lokalinde 54 Gemlikli Kızılay'a kan bağışında 
bulundu.

Haberi Sayfa 3'te

DOSTUM

DİNLEMEZSEN KİMSEYİ, 
OLMAZ DOSTUN.
DOSTUN OLMAZ İSE; 
GİDER ELİNDEN POSTUN. 
ARAR DURURSUN
NEREDE POSTUM, NEREDE POSTUM 
ÖRNEK Mİ:
DOSTUM...

İnan
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Yapılması gereken
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, 

RP hakkında “temelli kapatılma" 
istemiyle Anayasa Mahkemesinde 
dava açtı.

Bu demektir ki, Başsavcılıkla, 
RP'nln anayasal sistem dışına 
taştığına ilişkin yeterli kanıt - ve de 
arkasında destek- mevcut.. Yani şu 
anda Türkiye'de, sistemle çeliştiği 
iddia edilen bir siyasal parti ülke 
yönetimine ortakl

Tuhaflıklar ülkesinde yaşıyoruz. 
Hakkında dava açılan parti, ikti
darın büyük ortağı Refah. Her fırsat
ta sistemin savunucusu olmakla 
övünen DYP ise, onun koalisyon 
ortağıl

Denilebilir kİ; “Başsavcı’nın suçla
maları ‘Iddla’dır, kesinleşmiş yargı 
kararı değil, Anayasa Mahkemesi 
bunları geçersiz sayabilir.”

Doğrudur, Başsavcılık, iddia 
organıdır, karar organı değil. Ama 
yine de karmaşık bir durum söz 
konusu:

RP, hem Anayasa'nın dışına çık
makla suçlanıyor, hem de o 
Anayasa'y\ uygulamakla görevli 
hükümetin büyük ortağıl

İçinde bocaladığmız açmaz şu: 
Dünyanın hiçbir demokrasisinde, ikti
dardaki bir parti hakkında 
anayasaya aykırılık iddiasıyla dava 
açılmaz -şimdiye değin Türkiye'de 
de açılmadı-.

Ama öte yandan, hiçbir ülkede, 
o ülkenin yürürlükteki “temel 
yasa”sına aykırı söylemleri slogan- 
laştıran ve o "temel yasa"yı "kanlı 
veya kansız" değiştirme savaşımı 
için yandaşlarını kıyama çağıran bir 
iktidar partisi o-la-bil-mezl

Ama Türkiye'de oluyorl
Bizim açmazımız bu iştel..

Siyasal partiler hakkında "kapat
ma davası” açılması ve bu yolda 
"karar” verilmesi demokratik zara 
fetle bağdaşır mı? I »

Hayırl..
Ama bir ülkede, yüzde 21 'İlk bir 

iktidar partisinin yürürlükteki sistemi 
“İleriye" değil, “geriye" götürmeyi 
ve "rejimi tersyüz etme"yi amaçla
ması da demokratik zarafetle bağ
daşmaz.

Bir ülke düşününüz ki, Devletin 
meşru kurumlan, yaklaşık altı aydan 
beri iktidar ortağ bir partinin rejimi 
tehdit ettiği görüşünde. Son zaman
lara değin uzlaşmaları hayal bile 
edilemeyen farklı toplum kesim
lerinin örgütleri (TÜRK-İŞ, DİSK, TİSK, 
TESK, TOBB), o iktidar partisinin, 
ülkenin gelecğinl karartabileceği, bu 
nedenle görevden usaklaşması 
gerektiği yargısında birleşmiş, bunun 
kamuoyuna birlikte açıklamaktalar.

Böyle bir ülkede, parlamentonun 
yarısının ve toplumun en az yüzde 
75'ini oluşturan kesimlerinin "İstifa" 
çağrılarına karşın, o iktidar partisi

-bırakınız çekilmeyi- tutumunu 
sertleştirerek sürdürmekte direniyor- 
sa...

Ve..
Siyaset, karşılıklı çıkara dayanan 

bir İlişkiler zincirini kırmakta yetersiz 
kalıyor, demokratik sistemin saygı n- 
hğnı zedeleyici çirkin dedikodular 
kulisleri dolduruyorsa...

i.. Ne olur?..
Devlet'in özsavunma mekaniz

maları harekete geçer. Bu mekaniz
malar, aynı zamanda kör topal 
işleyen demokrasinin "emniyet su 
baplan"dır. Eğer su baplar çalış
mazsa, -tecrübeyle sabittir- hiç 
istenmeyen patlamalar gerçekleşe
bilir...

Altını çizmeliyim: Demokratik bir 
ülkede, bir parti hakkında “temelli 
kapatılma” davası açılması ne hoş, 
ne de şıkl

Olmaması gerekirdi, işin bu nok
taya gelmemesi gerekirdi.

Ama geldi, getirildi...
Siyasal partileri -hem de iktidar 

daki siyasal partileri- kapatmak 
çözüm değil. Eğer büyük kentlerin 
varoşlarını doyuramıyor, insanca 
yaşama olanaklarına kavuşturamı 
yarsanız, kapattığınızın yerine 
başkası gelir. Önleyemezsiniz bunu.

71 öncesinde "MIHI Nizam" vardı, 
kapatılınca “Milli Selamet" oldu o 
da kapatılınca 80 sonrasında nur- 
topu gibi “Refah" doğdu. Yavuz 
Donat'ın.yazdığına göre, Refah'ın, 
aâı ve kurucuları sır gibi zaklanan bir 
“stepne parti"si iki ay öncesinden 
hazırlanmış.

Hep söyledim, yazdım: 1970’lerde 
kenar mahalleleri CHP’ye 
kazandıran en inançlı sosyal 
demokratlar, bugün Refah’ın sadık 
yandaşları, hatta militanları.

Sermet Çağan'ın dediği gibi : 
“İnsan aç- kalmayagörsün, 
İnançlarını bile yer!"

Evet çözüm parti kapatmak 
değil, ama bu yola girildi bir kez. 
Devlet, göz göre göre "özsavunma" 
durumuna bırakıldı.

Şimdi ne olmalıdır?
Şimdi, demokratik zarafeti daha 

fazla örselemeden gerçekçi ve ülke 
çıkarlarının öne alındığı kararlar alın - 
ması zamanıdır. Bu kararlardan birin
cisi ve -bence- en önemlisi, parla
mentoda, Türkiye'yi bir an önce 
“Devlet - İktidar çeliş klsl"nden kur
taracak siyasal tavrı göstermektir.

Şık olan budurl
Ve bu noktada asıl önemli görev 

DYP'ye düşmektedir. DYP, Devlet'le 
davalı bir siyasal partiyle İktidarı 
paylaşma İnadından vazgeçme
lidir. Yoksa geleceğin "gayya 
kuyusu"nda çırpınanlar arasında 
Çiller'le DYP de olacaktır.

Kaçınılmazdır bu...
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DÜZELTME
20 Mayıs 1997 günlü 
gazetemizin 4.sayfasın
da yayınlanan S.S. 
Damlataş Konut Yapı 
Kooperatifi ilanında 
Kooperatifin adı yanlı; 
yazılmıştır.
"S.S. Beş Damla Konut 
Yapı Kooperatifi" olan k 
düzeltiriz.

GEMLİK KÖRFEZ 
Gazetesi

yorum
Necati Kartal

BİLGİ VE ÖZGÜRLEŞME
Bu hafta köşemizde teorik ama 

önemli bir konuyu ele aldık.
İnsanlık, İlkel toplama döne

minden, yerleşik tarım düzenine; 
ardından gelen sanayi tipi- 
kapitalist/sosyallst-devlet düzeninden, 
günümüzde yaşanan "bilgi 
toplumu"na gelinceye kadar, önemli 
evrimler geçirmiştir.

Yaşanmış olan bütün bu toplum 
biçimlerinin değşlminin altında yatan 
gerçek ve en önemli neden, insanlığın 
edindiği her yeni “teknolojik ve sosyal 
bllgl"dir.

“Bilgi”, bu değişimlerde iki önemli 
işlevi yerine getirmiştir.

Birincisi: Topluluğun doğa karşısın
da gücünü geliştirerek, yeniden üreti- 

üst bir teknolojiyle daha kolay 
yapmasını sağlamıştır.

İkincisi: Topluluğun kendi içinde ve 
diğer topluluklarla olan ilişkilerini, bir 
üst hukuksal seviyeye oturtmuştur.

Bilgiyle birlikte bu her iki öğenin 
gelişmesi, yeniden üretiminde insan
lığı, bir önceki döneme göre, “daha 
rahat ve daha özgür yaşamasını" 
sağlamıştır.

“Bllgl"nin topluluklar bazında ye
rine getirdiği bu işlev, aynı zamanda 
topluluklarda yaşayan -tek tek- birey
lerin, "birey-birey", "topluluk-birey" 
ilişkilerine de yansımış, insanlığın gelişi - 
minde, bir "özgürleşme” süreci doğur
muştur.

Bu özgürleşme, topluluğun bu girift 
ilişkilerine yaptığı etki kadar, bireyin 
kendi "beynindeki özgürleşmesi" ni de 
ifade eder. Çünkü bilgi, gelişen 
teknolojik değişim yanında, “toplum
sal aydınlanmanın” yegane önkoşu
ludur.

“Aydınlanma", insanın gelişiminde 
üç önemli olguyu açığa çıkarır.

Birincisi : İnsanın “aklıyla" ilgilidir. 
İnsan aklı, ister teknolojik veya doğa 
ile ilgili, isterse toplumsal bir işleyiş ile 
ilgili olsun, elde etmiş olduğu bilgilerle 
kendini "toplumsallaştırır" ve toplumu

daha ileri götüreceğine olan inancı 
-başlar- gelişir.

İkincisi : İnsanın “kendini yönete- 
blleceğl"ne ilişkin saptamasıdır. Bu da 
insanı, “geleneksel ve güncel statik 
dogmalardan kurtarır ve birey olarak 
"özgürleşme”sini sağlar.

Üçüncüsü : Aydınların yarattığ bu 
toplumsallaşma ve özgürleşme 
düşünceleri, topluma bir şeyler ver
mek isteyen "aydın"ı, toplum içinde 
nasıl davranması gerektiği konusunda 
"ahlaksal” bir sorunla karşı karşıya 
getirir. Bu da, sanki ilahi bir dalga 
üzerinden gelen güncel ve tarihsel 
dogmatik "ahlaki öğelerden" kopup, 
mevcut toplumsal sürecin karakteri ve 
toplumsal gelişmesiyle çelişmeyen 
ahlaki normlarının ortaya çıkmasını 
sağlar

Evet, "bilgi her açıdan İnsanın 
özgürleşmesini sağlar" dedik ya, işte 
bundan dolayıdır ki, bilgi birikimi en 
çok olan aydınlara, bir yandan kendi
ni iktidarın ve topluluğun “kul"u kabul 
eden topluluk bireylerinin, diğer yan
dan "dlktatöryal" iktidarların reva 
gördüğü yegane yer, cennet-mekan 
bir "hapishane"dir.

Bu, -bizde de olduğu gibi- bütün 
toplulukların tarihinde böyledir. Belki 
insanlığn özgürleşmesini sağayan ve 
bu amaçla büyük bedeller ödeyen 
Kilise Üniversiteleri'nin iki büyük üyesi 
“Kopemlk ve Galileo” gibi aydınlar 
olmasaydı ve kendi dogmatik öğreti
lerine başkaldırmasaydı, hala 
“dünyanın güneş etrafında 
döndüğünü ve hangi galakside 
bulunduğunu" bilemeyecektik.

Bir ünlü şairin dediği gibi:
Kül olayım Kerem gibi yana yana.
Ben yanmasam,
Sen yanmasan,
Biz yanmasak,
Nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa.
Aydınlığı getirenlerin değerini veıen 

ve bu ilkeyi unutmayan bir toplum 
özlemiyle, umutlu bir hafta diliyorum.

GENEL KURULA DAVET
S.S. Gemlik Zeytin Dalı Konut Yapı Kooperatifinin, 

22/6/1997 tarihinde saat 12.oo de olağanüstü Kongresi İnşaat 
mahallinde aşağıdaki gündem maddeleri dahilinde yapılacaktır.

Kongrede kur'a çekimi yapılacağından, tüm asil üyelerimizin katılması, 
Kooperatif Ana sözleşmesinin ilgili maddelerine göre zorunludur.

Eğer katılamıyacak üyemiz var ise, onun yerine vekalet edecek kişiye 
NOTER'den VEKALETNAME vermesi yine yasa gereği mecburidir.

NOTER VEKALETNAMESİ olmayanın kurası Noter tarafından çekilecektir. 
Duyurulur.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM
1 -) Açılış ve yoklama
2) Divan teşekkülü ve saygı duruşu
3) Daireler arası şerefiye farklarınım belirleyen bilirkişi raporunun müzakeresi, 

kabulü veya reddi hakkında karar verilmesi.
4) Daireler arası farkların ne şekilde değerlendirileceğ ve geri ödemelerin 

nasıl yapılacağı hususunda karara varılması
5) Dilekler ve temenniler
6) Noter marifeti İle kura çekiminin yaptırılması.
7) Kapanış.

Kemlik bizimdir.

%

j Sevelim, koruyalımjsahi 
çıtalım
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Belediye Başkanı Nurettin Avcı önemli bir konuya el attı.

Yeni bir hastane
i Belediye Başkanı Nurettin Avcı, 
Gemlik'e ikinci bir hastane yapımı için 
çalışmaları başlattı.

1985 yılında hazırlanan imar plan
larında Yeni mahallenin üstünde has
tane yapımı için ayrılan 19 bin 200 
metrekarelik alanın içinde bulunan 
gecekondular boşaltıldı.
j Geçtiğimiz hafta bazı gazetecilerle 
birlikte imar planında hastane olarak 
ayrılan alana giden Başkan Nurettin 
Avcı, hastane yapımına başlanabilmesi 
İçin Sağlık Bakanlığı'yla ilişki kuracağını 
söyledi.

19 bin 200 metrekarelik arsayı 2. 
Gemlik Devlet Hastanesi yapımı için 
Sağlık Bakanlığına devredeceklerini 
belirten Belediye Başkanı Avcı, bu 
diana 100 yataklı yeni bir hastane 
yapılmasının gerektiğini söyledi.

Gemlik 'nüfusunun güneydoğu olay; 
larından sonra hızla büyüyerek 100 bine 
yaklaştığını söyleyen Nurettin Avcı, 
«Yapılacak hastane temelinin 300 
yataklı bir hastane olarak düşünülmesi 
gerekiyor. Öncelikle 100 yataklı bir 
modern hastane yapılmasını sağla* 
cağız» dedi.

Kullanılan hastanenin otelden bozul
ma olduğunu belirten Başkan Avcı, yeni 
hastane yapıldığınında eskisinin trafik 
hastanesi olarak kullanılmasının gerek
tiğini söyledi, i

Devlet Hastanesi Baştabibi Vedat 
Ökter de Gemlik'in modern bir hasta 
neye ihtiyacı öldüğünü, şimdiki hasta
nenin fizik tedavi v.e, rehabilitasyon 
Geriatri Hastanesi yapılabileceğini 
belirtti.

Kıran kırana yarıştılar
4. Gemlik Ahmet Süren 

Zeytin Dalı Halk Dansları 
Yarışması 25 Mayıs 1997 
Pazar günü yapıldı.

Saat I6.00 da Ahmet 
Süren Maydanı'nda 
toplanan protokol, vatan
daşlar ve folklorcüler Şenlik 
yürüyüşü ile Atatürk 
Meydam'ndaki yarış
maların yapılacağı may- 
dana geldiler.

4. Gemlik Ahmet Süren 
Halk Dansları Yarışmalara 
İstiklal Marşının söylenmesi 
ve bayrağmrzın göndere 
çekilmesiyle başlandı.
• Festivale Kaymakam 
Orhan Işın, Garnizon 
Komutanı, Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı, DYP 
İlçe Başkanı Yüksel Yıldırım, 
ANAP İlçe Başkanı Adnan 
Tekin, Umurbey, Küçük 
Kumla Belediye Baş kanları 
Belediye Meclis üyeleri, 
daire amirleri ve vatan
daşlar katıldılar.

Folklor şenliğnin açılış 
konuşmasını yapan 
Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı, folklor şenliklerinin 
Türk gelenek ve görenek
lerini kuşaktan .kuşağa 

»An.p SOHBE",
Tarih içinde Gemlik ve Havalisi

BUGÜNKÜ GEMLİK
Benim çocukluğumda Gemlik'te iki tane 

ilkokul Atatürk İlkokulu (Oğan1-Mektebi de 
derlerdi) ve Şehit Cemal İlkokulu (Kız 
Mektebi) bir tane de ortaokul vardı.

Bugün Gemlik'te Anadolu Lisesi, Gemlik 
Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi, 
Kız Meslek Lisesi, Ticaret Meslek Lisesi ve' 
Köseoğlu Özel Lise olmak üzere yedi tane lise, 
pek çok da ilkokul ve ilköğretim okulu bulun
maktadır.

Eskiden bir tek Sıtma Savaş Dispanseri, 
Hükümet ve Belediye tabiplikleri varken şimdi 
Sağık Ocakları, Sigorta Hastanesi e Sayın 
Başhekim Vedat Ökter tarafından bugünkü 
durumuna getirilmiş olan bir Devlet Hastanesi 
var.

Devir devir nüfus artıyor, devir deir insanlar 
da değşiyor, şehrin görüntüsü de değşiyor, 
eskiler yaşlanıyor, eşkinin evleri virane oluyor.

Siyasi partiler de devir devir yenileniyor. Bir 
zamanlar Demokrat Parti ve CHP olmak 
üzere iki iken bugün sayısız siyasi görüş ve bir 
çok siyasi parti var.

Benim çocukluğumda ve genç kızlık 
zamanımda Gemlik sokaklarında ortaokul 
şapkalı kızlar dolaşırdı, şimdilerde türbanlı ve 
yerlere kadar uzun etekli kızlarımız da sıkça 
görülmekte.

Devir devir delşiyor işte her bir şey. Kimi 
ileri, kimi geri...

Kadınların giyim kuşamı, çocukların 
oynadıkları oyunlar, oyunların biçimleri, 
dillerdeki tekerlemeler, sözlerdeki çeşitlilik, 
şişlerdeki çeşitlilik. Gemlik şehrindeki insan
lara, insanların arasına yenileri, hep yenileri 
Agfllmokta. Ve bu yemler 1970 yılında.

aktarmasında büyük bir 
önem taşıdığnı, İlçemizde 
bu işin öncülüğünü ise 
Ahmet Süren'in yaptığnı, 
kendisini rahmet ye min
netle andıklarını söyledi.

Yarışmaya Yalova, 
Gölcük, Balya., Türk 
Telekom İstanbul, 
Değirmendere, Kartı 
mürsel, Saraybahçe, 
Orhangazi folklor ekipleri 
katıldılar.

Yarışmalar sonunda bir 
inciliği Değirmendere 
Belediyesi Halk Dansları 
folklor Ekibi, ikinciliği 
Gölcük Belediyesi Halk 
Dansları Ekibi, üçüncülüğü 
ise Karamürsel Belediyesi 
Halk Dansları Ekibi elde etti. 
Yarışmalarda çok sayıda 
ekip olması nedeniyle 
Rumeliler Derneği, 
Saraybahçe Belediyesi ve 
Mudanya Belediyesi ekip
lerine mansiyon ödülü veril
di.

Birinci olan ekip kendi
lerine verilen 45 milyonluk 
ödülü Ahmet Süreri Halk 
Dansları Folklor Derneğ'ne 
bağşlayarak bir jest yap
tılar.

ANAP
Genişletilmiş 
İlçe 
Toplantısı 
yapıldı

Anavatan. Partisi 
Genişletilmiş İlçe toplantısı 
yapıldı.

Geçtiğimiz'hafta Salı 
günü Belediye Düğün 
Salonu'nda toplanan 
ANAP'lılar hükümeti 
eleştirirken ANAP'll 
belediye başkanlar) da 
çalışmalar hakkında par
tililere bilgi verdiler.

Saat 13.00 de toplanan 
ANAP Gemlik Genişletilmiş 
ilçe toplantısına ANAP'll 
milletvekilleri parlemento- 
da güvenoylaması 
yapıldığı için kptılamadılar. 
Bursa II Yönetim Kurulu 
üyelerinin hazır bulun- 
douğu toplantıda sözalan 
İlçe Başkanı' A'dnari' 
Tekin,hükümeti eleştirirken, 
Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı da muhalefet beledi; 
yelerinin üvey evlat mua
melesini gördüğünü söyle
di.

başlamış olan içgöçün getirdikleri.
"Önce Giresûnlular geldilerll', diye anlatıy

or, eski Belediye Bgşkanımız Sayın Nezih 
Dimili. Giresunlular.. İl

Ve bu kesim gittikçe kendi.insani.ni Gemlik' 
yöresine çekmeye başladı.1 1970-1980 alası 
en büyük göç Giresunlulardır. Daha sonraları 
Tunceli, Muş ve 1983'ten sonra Erzurumlular 
etkin bir biçimde göç verdiler bölgemize. Bu 
arada Gemlik dağ köylerinden de pek çok 
aile aşağı indi, I

OsmanlI imparatorluğu'nun Bizans'tan 
aldığ yerlere ilk günlerden itibaren Türklerİ 
iskan ettirmeye1 başlaması, Önceleri Rum, 
Ermedi,।Türk karışı Kibir şehir iken sonraları 
Yunan'dan sonra Doğu Anadolu'dan.gelen
ler.i. Ve dağ köylerinden inenler.

Şehrin görüntüsü değişiveriyor kuşkusuz. 
Devir devir değşiyor her bir şey. Her devrin 
adamı hasıl başka işe, görüntüsü de başka 
ölüyor. Eskiden asri bir kasaba iken Gemlik 
şehri sonradan kapanıyor.

Şöyle bir söz yardı benim çocukluğumda:
"Yanık Orhangazi - Zümrüt. Yalova - Yeşil 

Bursa - Asıii Gemlik..." Böyle söylerlerdi... Öyle 
de, idi..

Şimdi o asri görüntü yerini'yerlere kadar 
uzun eteklere, türbanlı genç kızlara, kadın
lara bıraktı.

Devir devir değşti her bir şey. Her devrin 
modası başka, görüntüsü başka, insani 
başka..

Sözü bile başka..;

Haftaya “Yeni Gemlik”

Kart z
Sayfa: 3

Katıfl^brtı^llye ve Selimiye
Köylerime tağlık taraması yaptılarpAP’tan sağlık atağı Ş
', • Anavatan Partisi Gemlik 
hçövleşkllatı sağlık konu- 
lannd el attı.

. ANAP İlçe Başkanı 
Adnan Tekin, gazetemize 
•yaptığı açıklamada 
Hamıdıye ve Kafirli 
Köylerine il genel meclisi 
lüleleriyle giderek 
köylünün sağlık sorunlarını 
•yeHhde gördüklerini ve bir- 
İlkte götürdükleri doktorlar 

/tarafından köydeki tüm 
halkın sağlık taramasından 
geçirdiklerini söyledi.

Tekin, sağlık tara- 
malarınına devanrede- 
'cekİerini söyledi.

Başkam yaptı 

î. Karsak 
Camii ve 
Müftülük 
Sitesi 
hizmete girdi 

. ' İlçemiz Merkez I. Karsak 
Cştfpil ve Müftülük Sitesi 
Diyanet İşleri Başkanı 
•M.Nuri Yılmaz tarafından 
hizmete açıldı.
'Pazar günü saat 11.oo 

de istiklal Caddesinde 
yapımı tamamlanan 
Müftülük Sitesi ve İbrahim 
Karsak Camiinin açılış 
törellerine Diyanet İşleri 
Baştanı M.Nuri Yılmaz, 
yardımcısı, Gemlik 
Kaymakamı, Belediye 
Başkanı, Gemlik Müftüsü 
ye.'Çok sayıda cemaat 
katıldı.
• ^Kurban kesilerek ve. 
hayıf dualarıyla hizmete 
sakıtlan Müftlük Sitesi ve İ. 
Karsak Camiinin açılışın
dan sonra Hacı Ösman 
Erken Camiinin temel atma 
töreni gerçekleştirildi. 

l|lk ' 
Bankasının 
59. kuruluş 
yıldönümü 
kutlandı

İHblk Bankasının kuru
lurunun 59. yıldönümü 
^^Blik Şubesinde de 
mütövazi bir törenle kut- 
Janih

®nafı güçlendirmek 
■gmâcıyla kurulan ve 59 yılı 
geride bırakan Halk 
.Bankası esnaf ve 
sanatkara yönelik destek
lerini sürdürüyor.

• "i' geçtiğimiz hafta cuma 
günü Halk Bankasının İstik
lal Caddesindeki binasın
da kuruluş yıldönümü için 
müşterilere ikramda 
bulunuldu.

—^3 Gonca YERLİYURT =37^

Dehanın El Kitabı
Dünya, Kasparov'un Deep Blue isimli insan 

yapımı makineye yenilmesinin derin sessizliğini 
yaşarken, Türkiye 26-27 Mayıs tarihinde çok 
önemli bir beyni ağırlamaya hazırlanıyor.

Dünyanın eh yüksek yaratıcı lO'sûna sahip, 
zihin haritalama ve zihinsel okuma kavramlarının 
sahibi Tony Buzan, yani Bay Beyin bir dizi semi
ner vermek üzere ikinci kez ülkemize geliyor.

Pek çok bilim adamı beyin kapasitemizin 
sadece yüzde l'ini kullanabildiğimiz kanısında. 
İşte Tony Buzan kendine has yöntemleriyle 
beynimizi daha etkin kullanabilmemiz İçin yön
temler geliştiriyor. Pek çok etkin insan bunları 
uygulayarak adete uyuyan bir dev olan beyin
lerini uyandırmayı başarıyorlar, 1

Örneğin zihinsel kapasitelerini daha verimli 
kullanabiliyor, yüzleri ve olaylar, yaratıcılık- 
düşünce ve iletişim becerilerini geliştiriyor, hafıza 
etkinliğini arttırarak isimleri, yüzleri ve olayları 
daha kolay hatırlayabiliyor, daha hızlı okuya
biliyor.

Kısaca, yaşlanmanın beyin faaliyetlerindeki- 
olumsuz etkisini azaltarak, hepsinden önemlisi 
öğrenmeyi öğrenerek gerçek zihinsel potansiyel
lerini ortaya çıkarabiliyorlar.

Bunların mucidi Tuny Buzan'la tanışmak ise 
sadece onun yüksek ücretli seminerine katılımla 
sınırlı değil. Dünyanın en iyi hatiplerinden biri 
olan Buzan, aynı zamanda iyi bir yazar. Bugüne 
kadar 20 kitabı yayınlandı ve Zihin Haritası 
Kitabı, Parlak Düşünce BBC tarafından 1993 
yılının kitabı seçildi.

Ben bugün size Türkiye'de de büyük ilgi gören 
sön kitabını önermek istiyorum. Bu eminim 
Buzan'la tanışmak için de iyi bir fırsat.

Tony Buzan'ın araştırmacı ve santraç üstadı 
Raymond Keene ile birlikte yazdığı Dehanın. El 
Kitabı isimli eseri, zeka testleriyle 
zeka/yaratıcilık/hafıza geliştir me teknikleriyle işe 
başlayıp daha ilk sayfalarda sizi sımsıkı kavrıyor.

Ardından dünyanın gelmiş geçmiş en ünlü 
«beyin herkullerı» arasında bir yolculuğa 
çıkartıyor.

Bu yolculukta Einstein, Leonardo da Vinci, 
Edison, Bili Gates gibi gelmiş geçmiş en büyük 
100 dahinin yanında Kanuni Sultan Süleyman'ı 
ve Mimar Sinan'ı görüyorsunuz.

Sophokles'in «Dünyanın harikası çok, ama 
hiçbiri insan kadar mükemmel değil» sözü ile 
başlayan Zihin İmparatorlukları bölümünde yer 
alan bu dahilerin önce kendi evrimlerini yarattık
larını, sonra dünyayı değiştirdiklerini okuyor
sunuz.

Sırlarını, bulundukları yerlere nasıl geldiklerini 
ve eh önemlisi beyinlerini nasıl 
kullandıklarını,dünyanın en önemli beyin 
antrenörlerinden öğreniyorsunuz.

Kitabın sırtında yazdığı gibi vücut geliştirme 
şampiyonlarının hiçbir muhteşem kaslarla doğ
muyor. Sadece vücûtlarından düzenli olarak 
daha fazlasını istiyorlar ve sonunda kendi evrim
lerini yaratiyorlar.

Eğer siz de beyninizden daha fazlasını istiyor 
ve kendi evriminizi yaratmayı düşünüyorsanız 
işte bir ilk adım...

(Dehanın El Kitabı, Tony Buzan ve Raymond 
Keene, Sabah Kitapları, İstanbul 1966, 860.000.- 
TL.)

İzmit Kan Merkezi ile Kızılay organizasyonu

Bir günde 24 ünite 
kan toplandı
llflllll 1' - |||w*

Gemlik Kızılay Derneği ile İzmit Kan Merkezi ikinci 
kez ilçemizde kan bağış kampanyası düzenledi.

Geçtiğimiz hafta Kızılay derneğinin Yeni Çarşı da 
bulunan lokalinde 54 Gemlikli Kızılay'a kan bağışında 
bulundu.

Gemlik Kızılay Derneği Şube Başkanı Ali Avcı, 
amaçlarının Kızılay'ın kan ihtiyacını gidermek 
olduğunu, kan veren 54 kişinin kartlarının önümüzdeki 
günlerde kendilerine ulaşacağını söyledi,

GEMLİK DÖVİZ
İLÇEMİZİN

TEK RESMİ DÖVİZ 

ALIM SATIM 
MERKEZİ

TEL : 513 24 02

urca ffloaiLYa ye Ahsa? »aayi
Çocuk Odası, Daire Dekorasyonları, 
İşyeri, Büro, Dükkan Dekorasyonları 

İtinalı ve Kaliteli işçiliği ile Hizmetinizdeyiz.
Osmaniye Mah.

îöl i (0224) M Fax ı (8.224) S12 09 73 İİİİ
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CHP’li
gençlerin anketi 
sonuçlandı
Cumhuriyet Halk Partisi Gemlik 
Gençlik Kolu Başkanı Cem Güler ve 
arkadaşları Gemlik'te 710 denek 
üzerinde yaptıkları anketi bilimsel 
olarak değerlendirdiler.
Gemlik Cumhuriyet 

Halk Partisi Gençlik 
Kolları, 1996 yılında 710 
denek üzerine yaptığı 
anketin sonuçlarını bir 
kitapçık haline 
getirdiler.

Geçtiğimiz pazar 
günü CHP İlçe 
merkezinde yapılan 
toplantıda anketi 
değerlendiren CHP 
Gemlik Gençlik Kolları 
Başkanı Cem Güler, 
Gemlik gençleri üzerine 
ilk kez böylesi bir ciddi 
çalışma yapıldığına 
aikkatrçektl.

CHP Bursa 
Milletvekili. Yahya 
Şimşek ile II Yönetim 
kurulu üyeleri, ilçe 
yöneticileri ve 
gençlerin katıldığı 
toplantıda söz alan 
milletvekili Yahya 
Şimşek, Refahyol 
iktidarının ülkeyi 
karanlık bir döneme 
soktuğunu, bakanlar 
kurulunun günlerdir 
toplanamadığını, 
Atatürk ilke ve 
devrimlerinin hiçbir 
dönemde olmadığı 
kadar çiğnendiğini 
belirterek, iktidarın 

>siyasal gerginliği 
arttırdığın söyledi.

Ülkenin bu 
hükümetten bir an 
önce kurtulması 
gerektiğine değinen 
Şimşek,CHP'nin 
kurulacak yeni 
hükümete destek 
vereceğini bildirdi. CHP 
Gemlik Gençlik olları 
Başkanı Cem Güler, 
günümüzde iletişim 
olanaklarının hızla 
geliştiğini, sermayenin 
sınır tanımaz bir 
biçimde 
akışkanlaşmasına 
karşlık doğanın ve 
insanın sömürülmesi, 
açlık, kirlenme, etnik 
ayrışım, dinsel 
fanatizm,ve bölgesel 
çatışmaların giderek 
arttığına dikkat çekti.

Güler, Avrupada 
"bırakınız yapsınlar, 
bırakınız geçsinler” 
felsefesine dayanan 
ekonomik 
yapılanmanın artık terk 
edildiğini ,yeni solun 
Söylemlerinin bireysel 
özgürlük, toplum sal

dayanışma ve güçlü 
sivil örgütleriyle 
desteklenen, ırkçılığa, 
çevre kirliliğine, 
yozlaşmaya ve 
adaletsizleşmeye karşı 
çıkan; eğitim, sağlık,ve 
sosyal güvenlik 
politikalarıyla insan ve 
toplumu merkez alan- 
sosyal demokrasinin 
günümüzün en geçerli 
siyasal görüşü haline 
geldiğini ssöyledl. 
Ingiltere deki ve Fransa 
dakl seçimlerde 
İnsanların yönelişinin 
sosyal demokrasinin 
yanında olduğunu 
gösterdiğini anlattı.

Cem Güler, anket 
İle llgil bilgi verirken 26 
soruluk bir çalışmanın 
710 denek üzerinde 
yapıldığını Anketi içine 
alan soruların Gemlik 
İle değil Türkiye de bir 
gençlik kolunun yaptığı 
en kapsamlı araştırma 
olduğunu söyledi.

Anketin sonuçlarının 
anlatıldığı kitapta 
Türkiye gençliğine 
genel bakış açısı 
analatıldıktan sonra 
gençlik sorunları 
üzerinde duruluyor.
• Anketin 
sonuçlarında ise; ilginç 
veriler ortaya çıkıyor.

Gemlikli gençlerin 
%66.1 i kendisi veya 
anne babasına ait 
evde kalıyor. Gençlerin 
%15.6' sı ilkokul,%16;8'i 
ortaokul, %61.2 'si lise, 
%5.5'i üniversite 
mezunu %0.7'si ise 
okuma yazma bilmiyor.

Yine gençlerin 
%89.8hiç uyuşturucu 
kullanmamış, %4.4'ü bir 
kez, %2.8'ibirden fazla 
kullanmış.

Gençlerin %9.2'si 
günlük gazete 
okumakta, %26.4'ü 
düzenle gazete 
okuyor, %28-9'u 
gazeteyi kahvehanede 
okuyor.

Gençlerin %71'i 
hiçbir dernek ve 
sendikaya veya partiye 
üye değil, gençlerin 
sorunlarını en iyi 
çözecek partinin ise 
%13.8 ile CHP olduğu 
belirtiliyor. Çalışan 
gençlerin % 59.3'ü 
sigortalıyken, % 40.7'si 
sigortasız çalışıyor.

DUYURU
Tasfiye halindeki S.S. Öz Damlakent Konut 

Yapı Kooperatifinin olağan Genel Kurulu, 28 
Haziran 1997 günü saaT 13.oo de Hamidiye 
Mahallesi İstiklal Cadd 30/1 Artvinliler 
Derneğinde Lokalinde yapılacaktır. 
Duyurulur.

TASFİYE KURULU

GÜNDEM
1) Açılış ve saygı durugü
2) Divan Heyeti Seçimi
3) Tasfiye 

okunması
4) Tasfiye 

alınması
5) Tasfiye 

Kurulu faaliyet raporunun

sonucu kapanış kararın

sonucundan İtibaren 10 yıl
süreyle kanuni defterlerin muhafazası İçin 
vekil tayin edilmesi

6) Dilek ve temmenniler
7)Kapanış.

KONGRE İLANI
GEMLİK ROTARY KULÜBÜ DERNEĞİ 

BAŞKANLIĞINDAN
Derneğimizin 1996-1997 dönemi 2. olağan gene 

kurul toplantısı 19 Haziran 1997 Perşembe günü 
Saat: 12.30'da Tlbel Otel'de yapılacaktır.

Gerekil çoğunluk sağlanamadığı taktirde toplant 
26 Haziran 1997 Perşembe günü aynı yer ve saatte 
tekrarlanacaktır.

Üyelerimize duyurulur. „ ,
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :
1 - Açılış ve divan seçimi
2- Saygı duruşu.
3- 1996-1997 dönemi faaliyet raporunun 

okunması
4- Denetim raporunun pkunması
5- Faaliyet raporu ve denetim raporunun 

görüşülmesi İle yönetim kurulu ve denetim 
kurulunun aklanması

6- 1997-1998 yılı bütçesinin görüşülüp 
onaylanması

7- Dilek ve temenniler
8- Kapanış.

DUYURU
T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
GEMLİK ÖZEL KÖSEOĞLU ETÜD-EĞİTİM 

MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Gemlik Özel Köseoğlu Etüd-Eğitim Merkezi 1997- 
1998 öğretim yılı yıllik eğtim-öğretim ücreti 
70.000.000.- (Yetmişmilyon KDV dahil)

NOT : Servis ve yemek ücretleri öğretim yılı 
başında tespit edilerek duyurulacaktır.

Nazmiye ANGÜNEŞ 
Özel Köseoğlu Etüd-Eğitim Mrk.

Müdürü

DUYURU
T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
GEMLİK ÖZEL KÖSEOĞLU ETÜD-EĞİTİM 

MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Okulumuzun 1997-1998 öğretim yılı uygulanacak 
eğitim ücretleri aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

Duyurulur. 
SINIFLAR EĞİTİM ÜCRETİ
Anasınıfı 10.000.000.- + KDV
ilkokul 1 150.000.000.- + KDV
İlkokul 2 252.000.000.- + KDV
İlkokul 3 252.000.000.- + KDV
İlkokul 4 252.000.000.-+ KDV
İlkokul 5 252.000.000.- + KDV
Orta Hazırlık 252.000.000.- + KDV
Orta 1 279.000.000.- + KDV
Orta 2 279.000.000.- + KDV
Orta 3 . 279.000.000.- + KDV
Lise 297.000.000.- + KDV

NOT < Servis ve. Yemek ücretleri öğretim yılı 
başında tespit edilerek duyurulacaktır.

Yıldız Siretoğlu 
Özel Köseoğlu Lisesi Müdürü

DUYURU
Özel Gemlik Doğuş Etüd ve 

Eğitim Merkezi 
Müdürlüğünden

Özel Gemlik Doğuş Etüd ve Eğitim Merkezi 
1997-1998 Öğıetim yılı yıllık Eğitim ve Öğretim 
ücreti yemek ve servis'hariç, 70.000.000.- (Yetmiş 
milyon KDV Dahil) olarak çıkarılmıştır.

Özel Gemlik Doğuş Etüd ve 
Eğitim Merkezi Müdürlüğü

Tel ; 514 45 15
Adres : İstiklal Cad. No : 30/2-3 GEMLİK

DUYURU
ÖZEL GEMLİK KÖRFEZ FEN 

DERSHANESİ MÜDÜRLÜĞÜNDENN 1

1997-1998 öğretini yılında Dershanemize 
devam edecek öğrencilerle İlgili ücret 
çizelgesi aşağıya çıkarılmıştır.

Bir ders saat ücreti

1 .) Anadolu Lisesi Hazırlık 3. 4. 5. sınıflar 200.- T
2 .) Ortaokull. 2 takviye ve Fen Liseliler 200.- I

3 .) Lise 1.2. Sınıf takviye 200.- 1
4 .) Üniversite hazırlık ı 275.- 1

Not: Ücretlerimize KDV dahildir.

DUYURU
YEŞİURMAK DERSANELERİ 

Gemlik Şube Müdürlüğü’nden

1997-1998 öğretimi yılında Dershanemizi 
devam edecek öğrencilerle ilgili ücret 
çizelgesi aşağıya çıkarılmıştır .

Üniversite hazırlık' 250.000.-
Lise 2 ve Lise 1. sınıf • 240.000.-
Fen Lisesi hazırlık 182.000.-
Orta 2 ve Orta 1. sınıf 182.00Q.-
Anadolu Lisesi hazırlık 165.000.-
İlkokul 4 ve 3. sınıflar • 143.000.-

Not: Ücretlerimize KDV’dahildir.

DUYURU ;
S.S.SAHİL KONUT YAPI 

KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN!^

Kooperatifimizin 8 Şubat 1997 | 
günü yapılan Genel Kurul 
toplantısında fesih kararı 

alınmıştır.
Kooperatifimizinden alacağı 

olan üçüncü kişilerin 
kooperatifimiz fesih kurulu olan j 
Yönetim Kuruluna başvurmaları, 

duyurulur.

YÖNETİM KURULU 1|

İLAN 1
Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfı'na ait : 40 

pafta, 166 ada ve 27 parselde kayıtlı, Gemlik, 
Hamidiye Mah. İstiklal Cad. Merkez i. Karsak 
Camii altında bulunan bir adet işyeri 30.05.1997’ 
Cuma günü saat : 16.00'da Gemilik ilçe 
Müftülüğünde açık artırma suretiyle kiraya 
verilecektir.

Kiralama şartnamesi Gemlik Müftülüğünde® 
temin edilebilecektir.

İsteklilere duyurulur.

MUSTAFA AKSOY
TÜRKİYE DİYANET VAKFI GEMLİK ŞUBESİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANI .
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ffâlUT İC07E7Î Kadri GÜDER [YAR» yAkA YAftı cîjBpî
Düşlem Adlı Bir Dergi Üzerine

Derginin adı “Düşlem*. Aylık edebiyat

Erol günçrty

dergisi.
। Kapağı kuşe kağıda basılmış birinci 
pamur 38 sayfalık Bursa'nın sanat 
çevresinde edebiyatçı birkaç gönüllünün el 
ele vererek çıkardıkları derginin İlk sayısı.

Nahit Kayabaşı, İle Mayıs ayının İlk gürz
lerinde yıllardır uğrayamadığım Olay
Gazetesinde ayaküstü konuştuk.
■ Nahit, daha önce “Biçem” adlı bir ede- 
biyat dergisi çıkarmaktaydı. Bir süre çıkah 
dergi daha sonra kapandı. Yeniden topar

landı, yeniden dağıldı.
| Biçem'den kopan Nahit Kayabaşı, Ali 
Aksoy ve Nuri Demirci bir süredir “Düşlem"i 

çıkarmanın hazırlıklarındaydı.
। Nahit ile konuşmamızda derginin 
basıldığını duyurmuştu bana.

■ Düşlem'ln Yazı İşleri Müdürlüğünü Av. Ali 
Aksoy yapıyor. Ali, meslekten emekli olduk
san sonra edebiyata olan İlgisini daha da 
artırdı. Bursa üzerine edebiyatımızda yazılı, 
eserleri toplamaya başladı.
I Bir yandan da hece vezniyle yazılmış eski 
şiire yöneldi. Şimdi bu çalışmalarını bir kitap 
malinde Uludağ Üniversitesine vererek 
bastıracak.
| Düşlem'ln birinci sayısında Hüseyin 
lYurttaş, Ali Püsküllüoğlu, Ali,Aksoy, Eray 
jCanberk, Sabit Kemal Bayildıran, Nuri 
Demirci, Afşar Timuçin, Necati Mert, Cenğiz 
Bektaş,Haluk Cengiz, Ahmet Uysal, Zeynep 
Uzûnbay, M.Ali İnan, Hidayet Karakuş, M. 
Mahzar Alphan, Ahmet Günbaş, Turgut Tan, 
Muhsine Arda, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Anıl 
Meriçelli, Ahmet Necdet'in çalışmaları yer 
alıyor.
I ^Düşlemin önsözünde göze çarpan en 
güzel sözlerden biri bana göre şu:

: "Düşünsel konjonktürün edebiyata yansı
tması da öncelikle dergilerden geçer. Bu 
bağlamda dergiler, kültürel ortamın 
fideliğidir” sözü.
B Düşün fideliğinde gençlere kapılarının 
açık olduğu yazılıyor dergi.
I Düşlem, kendini tanımlgrken bakın nasıl, 
tümcelerle şekillendiriyor kendini:

"Nitelikli, donanımlı, çağm sorumluluğunu 
Kaşıyarak her edebiyat dergisi, en yalın 
[tanımıyla bir köprüdür, bir kaldıraçtır." 
F’ Dergiyi çıkaran genç ekip amaçlarının 
»düşlemlerinin, edebiyatı kuşatan yozlaş- 
Imanın önüne yeni patikalar açmak 
olduğunu söylüyorlar

Onlar, edebiyatı, bir umut, sorumluluk, 
(sorgulama, tanıklık, sevi ve düşlem olarak 
görüyorlar.

Arkadaşımız Av. Ali Aksoy, 7.sayfada 
“Bursa’da Adalet Ağaoğlu Bursu” yazısıyla 
dergide yer almış.
E Aksoy, Ağaoğlu'nun yapıtlarında Bursa 

■ konusunu işleyişini irdeliyerek, bir görevi ye 
İrine getiren tek yazarımız.

f Nahit Kayabaşı “Kalıntı(ğ)lar" şiirinde:
■•"Yaşadım: dostluğunuz hesaplı!

sustukça hiçtendim aranızda
L ki bir ağrıydım ben 
K çok tığlandım çok 

kanadım kırık kanatlı" diyerek içinin 
Igizlemlerinl açığa vuruyor, belki de 
| Biçem'den ayrılmanın üzüntüsünü, satır
larının içine kendi uslubu ile yayıyor. Kibar 
[şilemiyle.
K Düşlem'in sayfaları arasında Gemlikli bir 

[ressam arkadaşımız Zeki Bulutlun siyah 
■ beyaz çini mürekkep çalışmalarını görü 

yoruz.
jL Ne güzel çizmişsin Nahit Kayabaşı'yı öyle 

| Zeki.
k Ünlü şair Afşar Timuçin, Bursa'yı tanıyışını 

ı anlatıyor, Olay Gazetesi Muhasebe Müdürü 
| Mehmet Ali İnan ise “Vatan Üzerine” diye bir 
[yazı kaleme almış. "Uğrunda ölünen topraktı

“vatan” bizim için? Böyle bellemiştik daha 
»çocuk yaşta... Sesimizin son volümünde 
| okurduk “vatan” üzerine ezberlediğimiz şiir- 
ı leri" diyor.
r Kısacası, "Düşlem" yeni ses, yeni bir soluk. 

»Düşlem'ln Bursa edebiyatında yerinin uzun 
I süre kalmasını diliyor, emeği geçenleri kutlu 
[yorum.

BİRBİRİMİZİN KIYMETİNİ BİLELİM
Dostlukların kıymetini bilmek gerek.
Orta yaşlarda, yeni dostluklar kurmak 

zor.
Öyle, İhale yasasına benzer koşullarla 

arkadaş-dost aramak, İmkansız bir şey.
Bulduğun arkadaş İle, anlaşabildiğin 

konularda dostluk kurablllyorsan ne ala.
Öyle, yüzde-yüz anlaşabilmek ne 

gezer.
। Yüzde-elllblrrıütturablllrsen şanslı 

sayılırsın.
Dostu-arkadaşı bulmak da yetml yor.
İtina İle korumak gerekiyor.
Hani, a|tı aylık çocuklara gösterilen İtina 

var ya.
İşte dostlukları da, böyle korumak 

lazım.
Her konuyu, her insanla, her mekanda 

konuşmak, artık mümkün değil.
- Diyelim politika konuşmak istiyorsun. •«
Sadece sağ görüşlü olmak yetmiyor.
Milliyetçi misin, muhafazakar mısın?
Yoksa dindar mısın?
Merkez sağda olman da yetmiyor.
Çlllercl misin, Yılmazcı mısın, burası da 

önemli.
Diyelim kİ (sol) görüşlüsün.
Sadece sol kafi değil,
Sosyal demokrat mısın, Demokrat sol 

musun?
Yoksa Devrimci misin?
Bu kadarı da yetmiyor.
Ecevitçi misin, yoksa Baykalcı mısın?
Belki de eski Halk Partililerdensin.
Bakın, biraz politika konuşalım dedik, 

nerelere bölündük.
Eğer tam seninle aynı frekansta birini 

bulamaz isen, bu sohbetin büyük bir geril
imle sonuçlanması kaçınılmaz olacaktır.

- Dini inanaçlarla ile ilgili sohbet etmek 
istiyorsan, laiklik konusunda da hazır olman 
gerekiyor.

Aman, bu konuda fazla dayatmacı 
olma.

Bir sohbet uğruna, sağığndan, bile ola
bilirsin.

Bu konuda da, çok çeşitlilik var.
Dindarlar var, dinciler var, irtica bile var.
Bunların dışında da tarikatlar ve 

cemaatler var.
Laikler içinde, sağduyulu ve dengeliler 

çoğunlukta olduğu gibi, İnsanı laiklikten 
uzaklaştıracak derecede, "antipatik olan
lar da” var.

Bakın biraz politika, biraz inanç 
konuşalım dedik.

Kaç tane bölüm çıktı ortaya.
Bu bölümde yer alanların, büyük 

bölümü, hep "kendi doğrusuna' inanıyor.
Karşı taraf dinlemiyor, hatta biraraya 

bile gelemiyor.
Peki.. O zaman nasıl uzlaşacağız.
Nasıl demokratikleşeceğiz, söyler 

misiniz?
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Müftülük 5131364 Tekgaz 51316 37
Gümrük Md. 
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' Ver. Da. Md. 
İlçe Tar. Md. 
İlce Sec. Md.

5131411-5130024
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5132360 
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5134994
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Hastaneler Gemi Saatleri Likitgdz
Yeni Likitgaz

514 28 41
513 65 00

Devlet Has.
' SSK Hastanesi

5139200 . 
' 5132329

Yalova -Sirkeci (Işgünlerl) 
05.50- 13.05-17.00. Alevgaz 513 40 95

Mer. Sağ. Ocağı 5131068 Tatil Günleri 06.30-13.00-17.00 Gemlik'te
Deniz Otobüsü

TAKSİLER Yalova -Kabataş (Işgünlerl)
Körfez Taksi 5131821 07.20-09.45-12.40-15.00-17.15-19.30
Çınar Taksi 8132467 Tatil Günleri 10.20-13.30-16.15-19.00
Güven Taksi 5133240 Yalova -Kartal (İş günleri)
Gemlik Taksi 5132324 07.30-09.10-10.45

. 13.00-14.30-16.00-17.30-19.00-20.30

GEÇMİŞ OLA
Rize de bir kadın öğretmen, 

küçük öğrencilerine dilbilgisi 
vermekte ve “zamanlar” 
konusunda sınamak amacıy
la, onlara sorular yöneltmek
tedir.

Bir ara Temel’i kaldırıp 
sorar:

“Söyle bakalım Temel, 
yakında evleneceğim... 
desem bu hangi zamandır?”

Temel yaşını başını almış 
bayan hocanın yüzüne şöyle 
bir bakar ve cevabı yapıştınr.

“Zamani geçmiştur öğret- 
menum”der.

Aylardır ülke elden gidiyor 
diye, çırpınıp duruyoruz.

Ama hiç kimse oralı değil.
Artık “Ülke elden gidiyor” 

diyenler bile, kendi kendiler
ine inanamaz hale geldiler.

İşte esas tehlike burada 
başlıyor.

Hatırlarsınız, çoban da 
koyunları kurtlar yedi diye 
birkaç kez, halkı kandırmıştı.

Ama birgün koyunlar için 
gerçek bir yardım istedi.

Bu sefer de halk ona inan
madı ve kuzular elden gitti.

Sözlü - Yorum
Gerçek olan tek yarış vardır.
İnsanlık yarışı.

“Thomas Moore”

Herşey insan için diyoruz.
Teknoloji, insanların mutluluğu 

ve rahatı için diyoruz.
Demokrasi ve insan haklarını, 

insanların daha iyi bir idareye 
kavuşmaları için istiyoruz.

Ama..İnsanları üzmekten ve 
ezmekten geri durmuyoruz.

* * *
O KADAR gevezeydi ki;
kocasının sağır ve dilsiz 

olduğunu "evlendikten İki yilr 
sonra" ancak anlayabilmişti.

AİLE SİNEMASI
Bu hafta :
“ EŞKIYA ”

Tel: 513 13 29

MEDYA (TİMLERİ)
Ulusal nitelikteki televizyon 

kanalımız aşağı, yukarı onbeşi 
buluyor.

Her akşam farklı kanallarda, 
bir haber program ve açıkoturum 
izleme İmkanı buluyoruz.

.Politikacıları ve sivil toplum 
örgütü temsilcilerini sürekli dinli 
yoruz.

* Ama.. Özellikle politikacılar 
yaptıkları konuşmalarla, halkı 
sürekli geriyorlar.

Hele.. Bazı siyasi parti temsilci
leri, konuşmaları ve tavırları ile 
"korku filmlerindeki” kahraman
lan aratmıyorlar.

Her siyasi partinin bir “Medya 
Timi” olmalı.

- Mesleki bilgisinin yanında, 
genel kültürü de olmalı.

- Hem ülke gündeminden, 
hem dünya gündeminden haberi 
olmalı.

- Uzlaşmacı bir tavır 
sergilemeli

- Hem izleyicileri, hem de 
toplantıya katılanlara saygılı 
olmalı.

- Her türlü ortamda, soğukkan
lılığını kaybetmemeli.

- Hitap kabiliyeti olmalı.
- Yumuşak bir ses tonu olmalı.
- E.. Biraz da “yakışıklı" olmalı.
Her akşam televizyonda 

gördüğümüz politikacılar, yaptık
ları konuşmalarla halkı derinden 
etkiliyorlar.

- Umut veriyorlar.
- Karamsarlığa sürüklüyorlar.
- İyi veya kötü örnek oluyorlar.
Televizyonda yayınlanan bir 

“canlı” haber programda, raki 
bine küfreden veya şiddete baş 
vuran bir parti temsilcisinin, bu 
davranışı topluma aynen yansı 
yor.

Siyasi partiler, sık sık televizyon 
kanallarında görevlendirdiği bu 
temsilcilerini, bir “eğitim”den 
geçilmesi gerekiyor.

Çünkü bu insanlar, uzlaşmacı 
tavırlarıyla; öfkeli davranışlarıyla 
ve fanatik halleriyle, topluma 
sürekli mesaj veriyorlar.

Bu mesajların, her zaman sağ
duyulu ve toplumun tansiyonunu 
düşüren düzeyde olması şarttır.

Artık toplumun tansiyonu yük
selmiştir.

Tüm sağduyulu insanların, bu 
tansiyonu düşürecek davranışlar 
sergilemesi şarttır.

Evet.. Toplumu yönlendiren her 
kuruma bir “Medya Timi” şarttır.

Kültürlü, sağduyulu ve uzlaş
macı...

Nöbetçi 
Eczaneler 
27 Mayıs 1997 
Kahraman Ecz.

28 Mayıs 1997
Murat Ecz

29 Mayıs 1997 
Balıkpazarı Ecz.

30 Mayıs 1997 
Bayer Ecz.

31 Mayıs 1997 
Gemlç Ecz.

1 Haziran 1997 
Erçek Ecz.

3 Haziran 1997 
Sağlık Ecz.
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Gazeteci
Kadri Güier’in 

hazırladığı programın bu haftaki konuğu 
“Emekli TÜGSAŞ Pazarlama ve Satış 

Daire Başkam - Gazetemiz Köşe
Yazarı”

Sn: Erol GÜRÇAY

ANADOLU SİGORTA A.Ş.

ZORUNLU SİGORTALAR 
OTO SİGORTALARI 
HIRSIZLIK SİGORTALARI

(Trafik - Yeşil kart Tüpgaz - Ökûl SerVis)

(Kaska) „
(İşyeri - Konut - Kasa)

SORUMLULUK SİGORTALARI (Asansör Kaza -. İşveren Hukuki Sorumluluk)
PAKET SİGORTALAR (Aile - Seyahat - Doğalgaz)
NAKLİYAT SİGORTALARI ( Kara - Hava - Deniz )?.
FERDİ KAZA SİGORTALARI
YANGIN SİGORTALARI
MARKET - TURİSTİK TESİS SİGORTALARINDA HİZMETİNİZDEYİZ.

NUMAN SİGORTA LTD. ŞTİ. 
filuman Dursun

TAM YETKİLİ ACENTA
TEL: 0(224) 513 02 34 FAX:514H48

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

Anadolu Sigorta Bir İş Bankası Kuruluşudur.

T.C.
GEMLİK İCRA DAİRESİ
Dosya No: 1997/462

Menkulün Açık Artırma 
İLANI

Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cinsi, mlktâr ve kıymetleri yazılı mallar ı 
satışa çıkarılmıştır .

Birinci arttırma 18/6/1997 günü saat 14.oo-14.20 arasında yapılacak ve o 
günü kıymetlerinin % 75'İne İstekli bulunmadığı takdirde 19/6/1997 günü aynı i 
yer ve saatte 2. arttırma yapılarak satılacağı. Şu kadar ki, arttırma bedelinin! 
malın tahmin edilen kıymetinin yüzde kırkını bulmasının ve satış isteyenin ala 4 
çağma rüchanı olan alacaklıların toplamından fazla olmasının ve bundan 
başka paraya çevirme ve payların paylaştırma masraflarını geçmesinin şart] 
olduğu, mahcuzun satış bedeli üzerinden %1 oranında KDV. nin alıcıya ait ola
cağı ve satış şartnamesinin İcra dosyasında görülebileceği, masrafı verildiği 
takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği, fazla bilgi 
almak İsteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla Dairemize başvurmalara 
İlan olunur.

20/5/1997
İcra Müdürü

Not: İştirak edenlerden % 20 teminat alınacaktır.

Muhammen kıymeti 
Ura

Adedi ■ Cinsi Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri

800.000.000.-

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

BURSA 2000 - 
OLAY VE HABER 

gazetelerine 
vereceğiniz her türlü 
İLAN VE REKLAMLAR 

için bizi arayın

16ZK901 plakalı 1976 model faal 
durumda MAN marka tanker

BİR 
TELEFONUNUZ 

YETERLİ

Körfez î^EkLAm
Gazhane Cadde Becerep Apt. Âltı .1 

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

KGK? EZ GJSE^l
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
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20 DAKİKADA BİLGİSAYAR SİSTEMLİ KAŞE VE MÜHÜR İŞLERİ YAPILIR. S
Gazhane Cad. Fikret Oto Elektrik yanı No : 51/A GEMLİK

Tel : ^13 17 97 Fax : 513 35 95
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